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أ .د .أحمد محمد اسماعيل البيلي

() 

لقد وصل اإلسالم والقررآن الرالد النوالرة لرمالي سرودان وادي النيرل برل
( ت  59هرـ .
أيام والية الصحاالي ( عبرد الرس سرعد الرس أالري السرر
معرار ،
وفي أثناء واليته  ،دارت الينه واليس ملك الرالد النوالرة ( َلَيَردَ )ر
حالت اليس دخول الجيش اإلسرالمي الرالد النوالرة  ،ولكرس أالرمرت أة ا يرة الريس
(  31هـ وعرفت في المصادر الأنهرا معاهرده هدنرة .
الدولتيس سنة
( 1و د ا تضى ةطبيق هذه االة ا ية مس والى مصر وملك الالد النوالة  .أن
يكون دخول المسرلميس الرالد النوالرة مصررحا الره  ،أيرا كانرت صر ة الرداخل .
ولمررا لررر أمررر األة ا يررة الرريس النررال  ،الرردأ المسررلمون فرري مصررر  ،أفرررادا
وجماعات يتقاطرون على الالد النوالة  ،ومنهم التجرار والحرفيرون وال قهراء
()

أ.د .أمحد حممد امساعيل البيلي عضو جممع الفقه اإلسالمي .

( )1وعندددما ري ددي اليملددا ااإلاالددع اإلسددالمية ريددقطإل طلمددة ( اقددء ) والقددا وال ددا

إل دان مقت عددان مددك ال لمددة

الالريينيددة (  )PACTUMومعناهددا ااعاهددد وقددد التقددل هددقا اوددل اللإددوض الالريي د ا اع د
األورايدة  .ورر ك تفددون ا د ( ) PACT

ورر كسدتعملون (  . ) agreementوقدد كتددوهع اعد

ال داريبأ أن ب اقددء ب هددقة عإلايددة اوددتقاقال ودبلددة وال دوا
ودخل يف اللإتأ األ إلكقية والإلومالية  ،مث اع

اللإددا

ددي ل دك  ،وهددو أن أ ددل ال لمددة بريي د ،

اللإا األوراية  .ومما كنبإي ابلتبداة اليده  ،أن طلمدة ( اقدء

) ريوالد يف اللإة العإلاية ويف اع اللملجا العإلاية  ،افتح القدا أكضدال  .تن دل ال لمدة ( ا)قدء ) وا دإل
األول يف اللملجتددأ ( ا =  ) Bمددع أن ا ددإل األول يف ال لمددة الالريينيددة (  ) = Pوهددو ددو ب
ريعإل ه أض قبيلة عإلايدة  .و ( اقدء ) يف اللإدة العإلايدة ب كددل علدا األريفداا والتعاهدد  .ب ادأ دإلدكك وب ادأ
دولتأ  .وله دبب طثي  .ومنملا التفإلا والت تت  ،وعليه قول ال اعإل :
ـرث
ائف ) َف ُه ْم َبَق ـط في األرض ف ـ ُ
أمورها طو ُ
( رأيت تميماً قد أضاعوا َ
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وح اظ القرآن  ،والطبيعة الحال أن ةكون مر العر ال قهراء وح راظ القررآن
مصررراحخ مططوطرررة  .ولمرررا ك ررررت أعرررداد المسرررلميس فررري الرررالد النوالرررة ،
واختلطرروا الررالت اوو  ،والنرروا عررددا مررس المسرراجد  ،ألحقرروا الهررذه المسرراجد
مدارل القرآن ( ال َطلَوات  .ودخرول الردعوه اإلسرالمية فري الرالد النوالرة ،
ورؤية المسرلميس للمصراحخ المططوطرة وانت رار الردعاه لفسرالم فري هرذه
البالد  .كل هذا الدأ أثناء خالفة ع مان الس ع ان . 
وظررل المسررلمون يتكرراثرون عررس طريررق القررادميس الجرردد  ،وعررس طررر
الت اوو الريس الرذكور العررا واإلنرا المسريحيات النواليرات  .ومضرى لرأن
المسلميس واإلسالم وانت اره في هذه البالد في العهد األموي والعباسي على
النحو الذي كان عليه أثناء خالفة ع مان  .فإنرك ال ةمرر اليروم ( 1422هرـ
الأي رية أو مدينة الالواليات ال مالية  ،إال وجدت مسجدا  ،وةجرد الجانبره (
خلرروه لتعلرريم القرررآن  ،وصررار أهررل النوالررة كافررة  ،ال ةجررد اليررنهم نصرررانيا
واحدا في يومنا هذا  .و د أطلخ ليوخ القرآن كلمة ( خلوه علرى مدرسرة
القرآن  :ألن ليخ الطلوه يطتلي فيهرا التالميرذه الرذيس يعلمهرم القررآن  ،كتاالرة
و راءه وح ظا  ،وهو في أثناء ذلك يطتلي الهم عمس سواهم .
والعرا الذيس دخلوا في فترات مطتل ة  ،كانوا أول أمرهم بائل مت ر ة
 .ولمررا اةحرردوا مررر المسررلميس مررس .يررر العرررا  .أ رراموا مملكررة إسررالمية ،
وجعلرروا عاصررمتها مدينررة ( سررنار وأصرربو السررودانيون يعرفررون يوم ررذ
الالسنارييس  2( .و د ضى محمد علي الالا  ،والي مصرر فري و تره  ،علرى
هذه المملكة في الرالر األول مس القرن التاسر ع ر  .وصار السودان ةاالعرا
لمصررر سياسرريا وإداريررا  .ومصررر يوم ررذ كانررت ةرراالر لتركيررا  ،فقررد كانررت (
أستنبول عاصمة الطالفة اإلسالمية  .وكان مرس الم راهد فري عهرد مملكرة
سنّار  ،أن يكون الجانب كل جامر خلوه لتعليم القرآن الكرريم  .وصرار نسرخ
المصرراحخ مهنررة يحترفهررا الططرراطون الحررافظون للقرررآن  .وخررالل ررم
( )2ويف األزهإل ال إلكف رواا كعإل اإلواا ( السنّاركأ ) ويف اادكنة اانور و د أوقا اسع ممل ة ( سنار ) .
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السررودان لمصررر أثنرراء واليررة محمررد علرري الالررا  ،أدخلررت الحكومررة نظررام
المرردارل الحدي ررة فأن ررأت الحكومررة مرردارل أوليررة فرري العرر المرردن ثررم
خلروات
مدارل وسطى وكان مس جراء ذلك أن عخ اإل بال علرى
القرآن .
وفرري عهرررد الحكومرررة اإلسررالمية المهديرررة 1898 – 1885 ( ،م عررراد
اإلهتمررام الررالقرآن وخلواةرره ومعلميرره  ،إلررى درجررة إع رراء لرريخ الطلرروه مررس
اإللتحا الالجيش  .وفي ال تره التي كان السودان ةحت " الحكرم ال نرائي " (
1955 – 1898م أهمل لأن القرآن ومعلميه وةالميذه واستطاع اإلنجلي
أن يحولوا الع خلوات القررآن إلرى مردارل صر،ري  ،يكت رى فيهرا الح ر
األج اء ال الثة األخيره  ،وليء مس الحساا والطط  ،والع أالواا ال قره
اإلسالمي  ،وأ تضت سياسة الريطانيا أن ةحارا الل،رة العراليرة  ،واإلسرالم
والقرآن  ،وةحول اليس اإلسالم وانت اره وسط أالناء الجنوا الوثنييس  .ومس
عناصررر هررذه السياسررة أن حرراولوا ةج يررخ المنرراالر الترري يررأةي منهررا القرررآن
وحافظوه وهي خلوات القرآن  ،والجوامر التي ةدرل فيها علروم اإلسرالم .
ومس صور هذه المحارالة  ،أن يكون التعييس فري الردوائر الحكوميرة اصررا
على خريجي المدارل الوسرطى  ،ثرم ال انويرة فيمرا العرد  .أمرا مرس كران مرس
ح ظة القرآن  ،أو مس خريجي األزهر والمعاهد الدينية السودانية فال مجال
لرره فرري وظررائخ الحكومررة  .ومررس كرران ذا ح ر مررس ه ر الء يج رد مجرراال فرري
المحرراكم ال رررعية  ،أو إمامررا للصرراله فرري جررامر  ،أو مدرسررا لل،ررة العراليررة
والديس اإلسالمي في المدارل األهلية  .ثم الدا للبريطانييس  ،العد عقديس مس
اإلحتالل  ،أن العناية الطلروات القررآن ممرا يحبرب فريهم ال رعب السروداني ،
وأن الطلوات مدارل لمحو األميرة  .عندئرذ لررعوا فري االهتمرام الرالطلوات
وخلعوا عليها اسما جديدا " الطلوات النظامية " وهي الطلوات التي يقتصر
العر أجر اء مرس القررآن  ،مرر لريء مرس
منهجها علرى ةح ري
األحكام ال قهية وأحكام العقائرد  ،ومبراديء الحسراا  ،والطرط  ،ولريء مرس
علمي التاريخ والج،رافيا  ،وكره القدم في العضها .
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والدئ في ةطبيرق هرذا النظرام سرنة 1917م  .وعريّس ال ريخ الراالكر الردري
( ت 1954م م ت را لطلروات القررآن  .وظرل العرد ةكلي رره
رحمرة
الهررذه المهمررة يررذرع السررودان  ،طرروال وعر ررا  ،ويرفررر ةقرراريره لمصررلحة
المعارف ( وزاره الترالية فيما العد الأسماء الطلوات التي زارها وم ائطها
 ،ومستوياةهم  ،ويضمس ةقريره مرا يوصري الره نحرو كرل خلروه  ،مرس إعانرة
الع ر ماليررا  ،وحرمرران الع ر  .و ررد احترروي كتاالرره ( ةرراريخ حيرراةي فرري
الج ر ء ال رراني  ،إلررارات وا ررحة لمررا ررام الرره نحررو الطلرروات النظاميررة فرري
المديريات ال مالية .
وإلى جانب مرا سرمي " الرالطلوات النظاميرة " فقرد سرار العر الطلروات
علررى منهجهررا التقليرردي المعررروف  ،ح رر القرررآن كلرره  ،والعرر المتررون
المتعلقة الالقراءات والتجويد  ،ولم يوافق أصرحاالها والم ررفون عليهرا  ،أن
يضاف إلى ح القرآن ليء آخر  ،ولم يتعرض المحتلون لهذا النروع مرس
الطلوات  ،ولم يقدموا لم ائطها معونات مالية وال عينيرة  .ورعاهرا ال رعب
ن سه  ،الأساليب مطتل ة  ،مس إ ليم أل ليم ولهذا لم ينعدم ح ظة القرآن الكريم
مس السودان طوال فتره اإلحتالل ( 1955-1898م .
والعد استقالل السودان عام ( 1956م ةجردد اإلهتمرام الطلروات القررآن
ومعلميهررا وطالالهرررا علرررى النحرررو اآلةررري اليانررره  .والررردأ هرررذا االهتمرررام لرررعبيا
وحكوميا  .أما لعبيا  ،فقد سارع العر ذوي ال،يرره علرى الرديس اإلسرالمي
إلرى إن راء خلروات جديررده لتح ري القررآن  .كمرا أن ررأ العر العلمراء معاهررد
دينيررة وسررطى  ،علررى .رررار المعاهررد الدينيررة الوسررطى الترري كانررت وزاره
ال ون الدينية د أن أةها  .أما االهتمام الرسمي الحكومي الالقرآن ول ونه
 ،فقررد الرردأ سررنة 1965م عنرردما ةررولى وزاره التعلرريم السرريد الرردوي مصررط ى
ال يخ رحمه ( ت 1998/3/17 :م .
فقرد رررر مجلررز الرروزراء التوجيرره مررس هررذا الرروزير  ،القرررارات ال الثررة
اآلةي ذكرها :
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 .1جعل الديس مراده أساسرية فري امتحران ال رهاده ال انويرة  ،واالمتحران فيره
اجباري .
 .2يررام ( جامعررة أم درمرران اإلسررالمية و ررد كانررت فرري الطررور السرراالق
" كلية الدراسات العرالية واإلسالمية " .أما الطور األول فقد كان يم لره
" المعهررد العلمرري " الأ سررامه ال الثررة  :اإلالترردائي  ،وال ررانوي  ،والعررالي .
و ررد كررران " المعهرررد العررالي " رررد أن ررريء سررنة 1912م – علرررى نمرررط
" األزهر ال ريخ " .
الدراسة في
 .3يام م سسة لرعاية ل ون القرآن الكريم  ،و د أصدر مجلز الروزراء
هذه القرارات في ( 1965/7/7م و د و ر لهذه الم سسة نظام ةسير
وفقه في لر ونها اإلداريرة والماليرة  .ولركل لهرا مجلرز أمنراء  ،يرأسره
السيد الدوي مصط ى رحمه .
إختار المجلز إلداره هذه الم سسة أحرد رجرال وزاره التراليرة والتعلريم
ووافقت الروزاره علرى أن ةنتردا إلداره هرذه الم سسرة كاةرب هرذا البحر ،
( مررس  1966إلررى  1974ثررم ذهررب إلررى دولررة
وظررل مررديرا لهررا
األمارات العرالية المتحده  ،مست ارا علميا الدائره القضراء ال ررعي  .ولمرا
أن ت " جامعة القرآن الكريم " سرنة  -1990طلرب إليره أن يترولى ةردريز
ماده " ةوجيه رراءات القررآن " ولرم ير ل الهرا  .والعرد يرام هرذه الم سسرة ،
( مدارل ةح ي القررآن
عينت اإلداره لكل والية م ت ا لطلوات القرآن
ي ورهرررا ويرفرررر لرررفداره ةقرررارير يضرررمنها ةوصرررياةه التررري يراهرررا  .و رررد
و رعت الطلروات يوم رذ فري درجررات ثرال  :أولرى وثانيرة وثال رة  .وةقرررر
المعونة المالية الحكومية وفق الدرجرة  ،وكانرت المعونرات سرنوية  .أن رأت
ال م سسة خمسة معاهد وسطى  ،ليلتحق الها ح ظة القرآن  ،ومقرراةهرا فري
جمير المواد هي المواد التي كانت مقرره على طلبة المدارل الوسطى  .ما
عدا المواد الطاصة الالل،ة العرالية والديس اإلسالمي والتجويد  ،فطالا هذه
المعاهد يدرسونها الالكتب المقرره فري المعاهرد الدينيرة الوسرطى  .ويضراف
إليهررا علرررم التجويررد نظريرررا وةطبيقيرررا  .ثررم أن رررأت الم سسررة معهررردا ثانويرررا
الالطرطوم  ،ليلتحق اله الطريجون مس ةلك المعاهد  .سمي " معهرد لرروني
لعلرروم القرررآن " الاسررم ال ررطا الررذي كرران ررد النرراه المالرره الطررا  .ومررده
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الدراسة اله خمسة أعوام  ،ويمنو خريجه ( داللوم القراءات و د صار هذا
الررداللوم مررس ال ررهادات الترري ة هررل حاملرره لفلتحررا الكليررة القرررآن الكررريم
الجامعة القرآن الكريم  .كما أن أت الم سسة مرك يس لتدريب ح ظة القرآن
الكريم على التجويد  ،ليلتحق اله م ائخ الطلوات الذيس لم يكونوا رد درسروا
التجويد  .ويصحو الرواية التري ح ر القررآن الهرا ألنره ةبريس للم ت ريس  ،أن
الع ال يوخ يطلرط الريس روايرة وأخرري والروايرات القرآنيرة المنت رره فري
السودان هي :
 .1رواية الدوري  ،لقراءه أالي عمر الس العالء .
 .2ورواية ورش عس نافر .
 .3ورواية ح ا عس عاصم .
ورأت الم سسة كرذلك يرام مهرجران سرنوي للمسراالقة فري ح ر القررآن
الكريم  .ورؤي يوم ذ ( 1974م أن ةقرام مسراالقات محليرة فري الواليرات .
وأن ةبعررر كرررل واليرررة األول وال ررراني وال الررر  ،للمنافسرررة علرررى مسرررتوي
الجمهوريررة فرري الطرطرروم  .وةنتهرري التص ر ية النهائيررة فرري الطرطرروم إلررى
الع ره األوائل ولهم جوائ مالية  .ثم يعودون إلى والياةهم .
ومما زاد النال في السودان إ باال على ح القرآن الكريم  ،أن رئريز
الجمهوريررة ال ريررق ( عمررر حسررس أحمررد الب ررير كرران ررد أصرردر رررارا
جمهوريا  ،الأن حاف القرآن إذا عيس في أحد مرافق الدولة  ،يعيس في الداية
الكادر الجامعي  ،ولو لم يكس معه إال ح ر القررآن  ،و رد طبرق هرذا القررار
اآلن ( جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية ولما استولت ثوره اإلنقاذ
( 1989/6/30م ررررت يررام جامعررة الاسررم (
علررى الحكررم فرري
جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية وو ر للجامعة انون  .و رمت
الجامعة العد يامها " المعهد العلمري العرالي " الرذي كران ائمرا  .ورؤي أن
النحو اآلةي :
ةكون الكليات على
 .1كلية القرآن الكريم .
 .2كلية ال ريعة .
 .3كلية الل،ة العرالية .
مجلة كلية القرآن الكريم
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 .4كلية الدعوه واإلعالم .
 .5كلية الترالية .
 .6كلية الدراسات العليا .
وللجامعررة مرك ر خررا الالبنررات يضررم جميررر الكليررات الطمررز المتقرردم
ذكرها  .ومقرراةها مماثلرة ةمامرا للمقرررات فري كليرات البنريس  .وااللتحرا
الإحدي كليات الجامعة  ،لرطه الحصول على ال هاده ال انويرة السرودانية ،
أو ما يعادلها  ،وح ثالثة أج اء مس القرآن الكريم  ،ما عدا كلية القرآن ،
فالمقدار المطلوا ح ظه مس القرآن ع رره أجر اء  .ولجامعرة القررآن دليرل
عررام  .ولك رل كليررة دليررل خررا  .وللجامعررة فررروع فرري الع ر الواليررات ،
ال مالية منها والجنوالية  .وكانت الدولة د و عت سنة ( 1973م انونا
لمرا بررة المصرراحخ المطبوعررة وأج ائهررا  .كمررا أن ررأت لجنررة عليررا لمرا بررة
المصاحخ وفقا لمواد ذلك القانون .
لعلي الما ذكرةه في هذه الص حات  ،رد جعلرت القراريء الكرريم  ،يقرخ
الصوره عامة وا حة المعالم  ،الينة القسمات  ،عس مسار القرآن الكريم في
سررودان وادي النيررل  .منررذ أن الرردأ العرررا المسررلمون ي رردون إليرره زرافررات
ووحادانررا  ،ومنررذ أن الرردأوا ين ر ون خلرروات القرررآن ( مرردارل ةح يظرره ،
حتى أ اموا جامعة اصرره علرى القررآن والعلروم اإلسرالمية  .وهري اليروم (
1423هـ2002 -م ةقوم لامطة على الضر ة اليسرى لنهرر النيرل المدينرة أم
درمرران  .ةضررم فرري كلياةهررا اليرروم نحررو (  17.500مررس طلبررة وطالبررات .
ومنهم مس جاء مس األ طار العرالية ومنهم مس جاء مرس أوروالرا ومرنهم مرس
جاء مس األ طار األفريقية  .العضهم جراء للحصرول علرى ال رهاده الجامعيرة
األولى ( البكالوريول والعضهم جاء للحصول على " الماجسرتير " أو "
الدكتوراه " .
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