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ملخص
املقالة ت بني جهود علماء ماليزيا وسريالنكا يف خدمة القرآن الكرمي وتعريفها من ناحية ترمجة وتفسري معاين القرآن الكرمي
وتفسريه  ،وكذا العناية به عناية تامة ،ألن الشعب يف كلتا الدولتني -ماليزيا وسريالنكا -من الشعوب غري الناطقة
بالعربية ،لذلك فحاجتهم إىل ترمجة معاين القرآن الكرمي وتفسريه حاجة ماسة ،لفهم وإدراك مقاصد اآليات ومعانيها،
وكذا العمل هبا وتطبيقها على مستوى املسلمني لتوعيتهم بالقرآن الكرمي ،وعلى مستوى غري املسلمني لدعوهتم إىل
اإلسالم من خالل ترمجة القرآن الكرمي .تقوم املقالة بتسليط الضوء على مواطن ترمجة معاين القرآن الكرمي وتفسريه يف
ماليزيا وسريالنكا ومظاهنا ،كما تلقي املقالة الضوء على القائمني برتمجة معاين القرآن الكرمي وتفسريه يف كلتا الدولتني،
وكذا بيان مناهجهم وأساليبهم املتنوعة ،مع وصف مكتيب جلهودهم املباركة.
الكلمات الدالة :ترمجة القرآن ،اللغة املاليوية ،اللغة سريالنكا ،علماء ماليزيا ،علماء سريالنكا
The Efforts of Muslim Scholars in the Translation of the Quran:
Scholars of Malaysia and Sri Lanka as Models
Abstract
This article describes the efforts of Muslim scholars from Malaysia and
Sri Lanka in the translation and explanation of the Quran to their
respective people who are non-Arabic speakers. It highlights the works
that have been done and the development occurred in the efforts. This
article also discusses scholars who have taken upon themselves to
translate the Quran and produce the works. Within this discussion, this
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article examines the methods and styles employed the translators. In the
end, this article reviews some selective works and its results.
Keywords: translation of the Quran, Malay language, Sri Langkan
language, Malay Muslim scholars, Sri Langkan Muslim scholars

المقدمة
هذا البحث هو حماولة إللقاء نظرة شاملة على جهود علماء ماليزيا وسريالنكا لرتمجة املعاين
القرآنية ،خاصة يف أواخر القرن التاسع عشر امليالدي إىل يومنا هذا ،وفيه رصد ملختلف
ترمجات القرآن والتفاسري القرآنية اليت متت وأكملت ترمجتها خالل حياة هؤالء العلماء،
واليت قيد العمل يف يومنا هذا .حياول البحث أن جييب عن األسئلة اآلتية :هل توجد يف
ماليزيا وسريالنكا جهود يف ترمجة معاين القرآن الكرمي وتفسريه؟ ،ما أمهية الرتمجة مباليزيا
وسريالنكا يف تفسري القرآن الكرمي وبيان معانيه؟ ،مىت بدأت حركة ترمجة القرآن يف ماليزيا
وسريالنكا ،وما أثرها العملي يف العصر احلديث؟ ،ماذا محلت الرتمجة معها من أفكار
إصالحية ورؤى جتديدية عندما فسرت القرآن للماليزيني والسريالنكيني؟
ترجمة القرآن وتفاسيره األولى في ماليزيا

ومن اإلشارات العلمية هلذه البدايات التفسريية األوىل يف ماليزيا ما يذكر ويتداوله العلماء
وطلبة العلم يف ماليزيا من أخبار حول هذا املوضوع ،وأقدمها قصةً يف القرن السابع عشر
امليالدي ما يروى أن أحد العلماء وامسه الشيخ عبد امللك بن عبد اهلل ،كان قد تتلمذ على
يد الشيخ عبد الرؤوف الفنصوري ،3وقرأ عليه كتاب” :ترمجان مستفيد“ للفنصوري ،وكتب
الشيخ عبد املل ك هذا الكتاب بيده وجاء به إىل والية ترنكانوا دار اإلميان يف شرق ماليزيا
وقرره منهجاً للطالب الذين يأتون إىل هذه الوالية من خمتلف واليات ماليزيا.

3

عبدالرؤوف بن علي الفنصوري السينكلي ،من كبار علماء املاليويني ،ولد سنة ٠١٠١هـ٠٩٥١ /م ،يف مدينة سينكل مشال
ني
فنصور بالشاطئ الغريب جلزيرة سومطرة يف أندونوسيا ،سافر مدة  ١١سنة لطلب العلم إىل مكة ،وبعد رجوعه إىل بلده ُعن َ
مفيت مملكة أتشيه دار السالم ،له مؤلفات عديدة ،تويف رمحه اهلل سنة ٠٠٠٩هـ ٠٩٥٩ /م.
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وهذا الكتاب ،أعين” :ترمجان مستفيد “،هو تفسري للقرآن الكرمي كامالً يف جملد
واحد كبري 4،وهو ترمجة لتفسري أنوار التنزيل للبيضاوي ،مع رجوعه إىل مصدرين آخرين
ومها :تفسري اجلاللني وتفسري اخلازن ،إال أن الغريب يف هذه القصة أن الكتاب الذي كتبه
الشيخ عبد امللك بن عبد اهلل بيده مفقود ،والكتاب األصلي للشيخ عبد الرؤوف الفنصوري
موجود ومكتوب باخلط اجلاوي.
فال يسعنا إذن واحلالة هذه إال أن نؤرخ بداية اجلهود التفسريية للقرآن الكرمي من
املطبوع ،وعليه فال ميكن توثيق صدور أول تفسري قرآين بشكله املطبوع الكامل إال يف
أواخر القرن التاسع عشر امليالدي ،فقد كان العمل األول املوجود فعالً هو كتاب” :تفسري

نور اإلحسان“ الذي كتبه الشيخ عمر سعيد ،القاضي بوالية قدح دار األمان يف مشال
ماليزيا ،بل أنه قد ألف خصيصاً للمدارس الدينية ،والتفسري القرآين الذي قدمه الشيخ عمر
سعيد كتب بدون ترابط يف االستعمال وهو أسلوب قدمي للغة املاليزية ،ومن املصادر
األساسية اليت استعملها الشيخ عمر سعيد القاضي يف تفسريه هي :تفسري اجلاللني ،وأنوار
التنـزيل للبيضاوي ،وتفسري اجلمل أو الفتوحات اإلهلية ،5وهذه املصادر كما هو معلوم
باللغة العربية ،فكان ال َّ
بد من ترمجة معلوماهتا إىل اللغة املاليزية ومن مث تضمينها يف هذا
التفسري القرآين املاليزي.
وكانت بداية تأليفه يف شهر ذي احلجة عام 0922هـ املوافق يناير/كانون الثاين
0342م ،وانتهى من تصنيفه يف يوم األربعاء صباحاً أول شهر ربيع الثاين 0921هـ
املوافق :أكتوبر/تشرين األول 0341م 6،فقد أخذ سنتني وتسعة شهور يف كتابة تفسريه،
ونشرت أول طبعة من هذا الكتاب عام 0392م يف والية قدح مباليزيا ،وأعيدت طباعته
مرات عدة ،وال يزال يطبع بانتشار واسع حىت اآلن.

 4ترمجان مستفيد ،طبعة دار لوستاكا الوطنية يف سنغافورة 0320م ،وقد راجعه علماء جاويون من مكة املكرمة وشهدوا له بالدقة
والتميز وصحة النقل من تفسري البيضاوي من دون إضافات أو حذف أو تغيري أو تبديل.
 5حممد سعيد بن عمر ،تفسري نور اإلحسان )بولو بينانج :مطبعة املعارف ،د.ت).4:1 ،
 6حممد سعيد بن عمر ،تفسري نور اإلحسان.311:2 ،
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وكان الكتاب حيتوي على تفسري القرآن الكرمي كله يف أربعة أجزاء ،فبدأ بسورة
الفاحتة وانتهى بسورة الناس ،وكان اجلزء األول حيتوي على مخس سور بدءاً بسورة الفاحتة

وانتهاءً بسورة املائدة ،واجلزء الثاىن حيتوى على ست سور بدءاً بسورة األنعام وانتهاءً بسورة
هود ،واجلزء الثالث حيتوي على اثنتني وعشرين سورة بدءاً بسورة الكهف وانتهاءً بسورة
الزمر ،وأما اجلزء الرابع فإنه بدء بسورة املؤمن وانتهى بسورة الناس ،وقد جاء التفسري يف
ألف ومئتني وسبعة ومثانني صفحة.
وأما املنهج الىت هنجه الشيخ ىف تفسريه فهو اتباع أحسن طرق التفسري وهو تفسري
القرآن بالقرآن؛ مث تفسريه بالسنة؛ ألن ما أمجل ىف مكان فإنه قد فصل ىف موضع آخر ،وما
اختصر منه فإنه قد بسط يف مكان آخر ،7واشتهرت هذه الطريقة عند املفسرين ،واقتدى
هبا الشيخ عمر ىف تفسريه ،فمنهج تفسري ”نور اإلحسان“ هو منهج التفسري باملأثور ألن
تفسري القرآن ال ينفك عن أحاديث النىب صلى اهلل عليه وسلم وسنته ،وأنه يأتى باحلديث
املتعلق بتسمية السورة وما يتعلق مبقدمتها ،أو يف بيان سبب النزول ،وبالنظر إىل تفسريه
جند أنه يركز على الشاهد احلديثي حيث ورد االهتمام به يف مائة وتسعة وأربعني موضعاً يف
أماكن متعددة من تفسريه ،حيث جاء أربع ومخسني مرة يف اجمللد األول ،وست وثالثني مرة
يف اجمللد الثاىن ومثاين وعشرين مرة يف اجمللد الثالث ،وواحد وثالثني مرة يف اجمللد الرابع.
ويف كثري من األحيان ال يذكر منت احلديث وسنده ،فقد أورد الشيخ األحاديث ىف
تفسريه” :نور اإلحسان“ باملعىن ومل يذكر منت األحاديث إال قليالً ،وأخذ أيضاً من آثار
الصحابة والتابعني واألئمة اجملتهدين ،فضالً عن ذلك جند أنه أيضاً متمسك مبنهج التفسري
بالرأي املمدوح واحملمود ىف تفسريه ،إذ به إستطاع أن حيل القضايا املعاصرة ىف جمتمعه.

8

 7عماد الدين أبو الفداء إمساعيل بن كثري ،تفسري القرآن العظيم ( لبنان :دار الفكر0311 ،م).1:4 ،
 8محزا بنت حممد @ محدان ،حممد سعيد عمر ومنهجه ىف التفسري دراسة خمتارة على تفسري نور اإلحسان (حبث خترج ،قسم
القرآن واحلديث ،جبامعة ماليا ،كواال ملبور ،ماليزيا4112 ،م).12 ،
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تفاسير القرآن وترجماته األولى في سريالنكا
وإذا أمعنا النظر يف بدايات األوىل لرتمجة وتفسري القرآن الكرمي يف سريالنكا فنجد أهنا
كتبت بثالث لغات خمتلفة مثل لغة عرب التاميل واللغة التاميلية والسنهالية ،لكن أول
ترمجة وتفسري لل قرآن الكرمي قد ظهرت يف سريالنكا هو ما كتبه الشيخ حممد مصطفى

9

السريالنكي يف القرن التاسع عشر امليالدي ،حبيث مسى بـ”فتح الرمحن يف تفسري
القرآن 10“،بلغة عرب التاميل.
لقد قام الدكتور حممد جالل الدين 11يف رسالته املاجستري بدراسة هذا التفسري،
حيث جعل عنوان رسالته :التطور التارخيي لتفسري معاين القرآن الكرمي بلغة عرب التاميل:
كتاب ”فتح الرمحن يف تفسري القرآن” (أول تفسري بلغة عرب التاميل) منوذجا 12“.وهكذا
تطرق الدكتور حممد شكري 13إىل بداية ترمجة معاين القرآن الكرمي وتفسريه يف سريالنكا
قائال” :كانت العالقة بني العلماء السريالنكيني وبني علماء جنوب اهلند قوية جدا ،حىت
أصبح تالميذهم يلعبون دورا هاما يف احلياة الدينية والثقافية للمسلمني يف سريالنكا ،حبيث
 9هو الشيخ العالمة حممد مصطفى بن آدم باوا ،من مواليد بريوواال ( )Beruwalaجبنوب سريالنكا .فقد تتلمذ على يد العالمة
الشيخ عمر اهلندي (ت0422 :م) ،من مدينة كايال باتانام ( )Kayal Pattanamجبنوب اهلند .وله أوالد ،لكن من
أشهرهم الشيخ أمحد ،والذي قام بتأسيس معهد يسمى بـ ”الكلية املصطفوية“ تيمنا باسم والده املرحوم الشيخ حممد مصطفى.
انظر أبو بكر بن علي املشهور ،لوامع النور خنبة من أعالم حضر موت (صنعاء :مكتبة دار املهاجر1991 ،م).942:1 ،
وانظر M.M.M. Mahroof, “Arabic-Tamil in South India and Sri Lanka: Language
as Mimicr,” in Islamic Studies 32, no. 2 (Winter 1993), 169-189.
 10انظر مصطفى بن آدم باوا ،فتح الرمحن يف تفسري القرآن (مومباي :مطبعة احلسين0411 ،م).
 11هو األستاذ الدكتور حممد جالل الدين ،كان عميدا سابقا لقسم الدراسات اإلسالمية والعربية جبامعة جنوب شرق سريالنكا،
ويعمل اآلن حماضرا بقسم اللغة العربية يف نفس اجلامعة ،وله عدة مقاالت يف اجلرائد واجملالت.
 12قام الدكتور حممد جالل الدين بكتابة هذه الرسالة باللغة التاميلية ،جبامعة بريادينيا ،يف قسم اللغة العربية واحلضارة اإلسالمية،

13

عام 4110م .انظر حممد جالل الدين ،التطور التارخيي لتفسري معاين القرآن الكرمي بلغة عرب التاميل :كتاب” :فتح الرمحن يف
تفسري القرآن (أول تفسري بلغة عرب التاميل) منوذجا“ (رسالة ماجستري ،جامعة بريادينيا ،سريالنكا4110 ،م) .وهذه رسالة
جامعية نال هبا الباحث درجة ماجستري من قسم اللغة العربية واحلضارة اإلسالمية.
هو الدكتور حممد شكري ،ولد يف ماطرة ( )Mataraيف 0321م .خريج جامعة بريادينيا يف عام 0312م ،واحلاصل على
درجة الدكتوراه من جامعة إدنبارج ( )Edinburgالربيطانية يف عام 0311م .عني مديرا للجامعة النظيمية اإلسالمية يف
سريالنكا منذ سنة 0340م حىت يومنا هذا ،وله مؤلفات عديدة ما يقرب  04كتابا ،ومقاالت متعددة ومتنوعة يف اجملالت
واجلرائد اليومية .وهو رئيس حترير جملة الفكر اإلسالمي اليت تصدرها اجلامعة النظيمية اإلسالمية بسريالنكا .انظر
http://www.sundaytimes.lk/080622/Plus/timesplus0022.html
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كان لعلماء سريالنكا دور بارز يف ترمجة معاين القرآن الكرمي إىل اللغة األ َْرنويَّة ،ومن أبرزهم
الشيخ حممد مصطفى ،وهو أول من قام برتمجة القرآن الكرمي إىل اللغة األروية فسمى
بـ”فتح الرمحن يف تفسري القرآن“.
وقد كانت هذه الرتمجة ملعاين القرآن الكرمي أول ترمجة كاملة باللغة األ َْرنويَّة املسمى بـ
”عرب الت ن
َّامْي ْل 14“،حبيث مشلت ثالثني جزءا من القرآن الكرمي ،بدءا من سورة الفاحتة
ََ ُ
وانتهاءا إىل سورة الناس ،كما أن الطبعة األوىل من هذه الرتمجة قد صدرت يف عام
 0430هـ ،يف جملدين كبريين ،فاجمللد األول قد حوى مخسة عشر جزءا من القرآن الكرمي
واجمللد الثاين احتوى النصف الثاين األخري.
كما أن تفسري ”فتوحات الرمحانية يف تفسري كالم الربانية 15“،ثاين تفسري لرتمجة
معاين القرآن الكرمي بلغة عرب التاميل يف سريالنكا .فقد قام الباحث حممد مزاهر يف رسالته
املاجستري بدراسة هذا التفسري ،حيث جعل عنوان رسالته” :تفسري القرآن الكرمي بلغة عرب
التاميل( :فتوحات الرمحانية يف تفسري كالم الربانية) منوذجا “.ويقول الباحث حممد
مزاهر 16يف رسالته :إن تفسري ”فتوحات الرمحانية يف تفسري كالم الربانية“ يعترب ثاين تفسري
بعد تفسري ”فتح الرمحن يف تفسري القرآن“ خبمس سنوات ،حيث طبع التفسري األول يف

 14انظر M.M.M. Mahroof, “Arabic-Tamil in South India and Sri Lanka: Language
 as Mimicr,” 169-189.وانظر حممد شكري ،الرتاث اإلسالمي السريالنكي وصالته مع شرق آسيا (ندوة نظمتها
سفارة سريالنكا مباليزيا بالتعاون مع متحف الفنون اإلسالمية املاليزية ،بتاريخ  44سبتمرب 4114م) .ومن اجلدير بالذكر ،أن
أهل سريالنكا يتكلمون بثالث لغات خمتلفة ،حيث اللغة الرمسية ف يها هي اللغة السنهالية تليها اللغة التاميلية مث اللغة اإلجنليزية،
كما أن عرب التاميل يسمى بـ”اللغة األروية “،واليت تكتب أصال باحلروف العربية لكن تقرأ باللغة التاميلية ،كما أهنا تشبه
احلروف اجلاوية اليت تستخدم يف األرخبيل املاليوية .وميكن لنا أن نستشهد يف هذا املوضوع مبا كتبه الرحالة العريب ابن بطوطة يف
رحلته إىل سيالن ،مستخدما اللغة األروية حيث ذكر يف كتابه بعضا منها” :ننْيـلَ ْم “،فمعناه :األزرق يف اللغة العربية ،وهكذا
تعرض إىل ما شاهبها من األلفاظ بعرب التاميل .انظر حممد بن عبد اهلل ابن بطوطة ،رحلة ابن بطوطة (بريوت :دار الكتب
العلمية ،د.ت.233 ،).
 15حبيب حممد بن حممد إبراهيم ،فتوحات الرمحانية يف تفسري كالم الربانية (مومباي :مطبعة احلسين0412 ،م).
 16هو حممد مزاهر ،خريج اجلامعة النظيمية ،يعمل حاليا حماضرا يف جامعة جنوب شرق سريالنكا بقسم الدراسات اإلسالمية ،وله
عدة مقاالت باللغة التاميلية يف جملة الفكر اإلسالمي ،وجملة هنرو وغريها.
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عام 0430ه ،بينما هذا التفسري الثاين طبع يف عام 0431هـ 17“.وهكذا كان هناك
مسامهات تذكر لبعض الع لماء يف ترمجة وتفسري معاين القرآن الكرمي بلغة عرب التاميل مثل

تفسري” :فتح الرحيم يف تفسري القرآن الكرمي 18“،وتفسري ”رمحة املنان على املتعلمني من
الولدان 19“،وغريمها.
أما إذا تعرضنا إىل أول ترمجة وتفسري ملعاين القرآن الكرمي باللغة التاميلية فنجد ترمجة
وتفسري املولوي عبد احلميد 20الباقوي املسمى ب”القرآن املبني وترمجة معانيه إىل اللغة
التاميلية“ 21أول ترمجة كاملة ملعاين القرآن الكرمي باللغة التاميلية .وقد مشلت هذه الرتمجة
ثالثني جزءا من القرآن الكرمي من بداية سورة الفاحتة إىل هناية سورة الناس ،وكان ذلك يف
سنة  0324م ،يف جملد واحد كبري ،علما بأن األستاذ املولوي عمر الشريف قام بإعادة
طباعة هذه الرتمجة يف عام 4101م ،مع تقدمي مبسط وزيادة بعض التوضيحات على هذه
الرتمجة.

 17قام الباحث حممد مزاهر بكتابة هذه الرسالة باللغة التاميلية .انظر حممد مزاهر” ،تفسري القرآن الكرمي بلغة عرب التاميل:
(فتوحات الرمحانية يف تفسري كالم الربانية) منوذجا“ (رسالة ماجستري ،جامعة بريادينيا ،سريالنكا4111 ،م) .وهذه رسالة
جامعية نال هبا الباحث درجة ”ماجستري“ من قسم اللغة العربية واحلضارة اإلسالمية.
 18نوح ليب بن عبد القادر ،فتح الرحيم يف تفسري القرآن الكرمي (مومباي :مطبعة شاه احلميدد0449 ،م).
 19سليمان بن حممد ،رمحة املنان على املتعلمني من الولدان (مومباي :مطبعة شاه احلميد0432 ،م).

 20هو املولوي احلافظ عبد احلميد الباقوي ،ولد يف 0411م0432/هـ ،خريج معهد الباقيات الصاحلات يف مدراس جبنوب اهلند،
وقد قام بإصدار ترمجة القرآن الكرمي إىل اللغة التاميلية يف عام 0324م ،وهي أول ترمجة باللغة التاميلية يف شبه القارة اهلندية،
حبيث حتمل أحد احملسنني السريالنكيني -وهو حممد حنيفة -جبميع املصاريف لطباعة هذه الرتمجة ملعاين القرآن الكرمي ،وتويف
املولوي عبد احلميد (رمحه اهلل) يف عام 0911هـ0322/م .انظر تقدمي املولوي عمر الشريف ،القرآن املبني وترمجة معانيه إىل
اللغة التاميلية.09-04 ،
 21الباقوي ،القرآن املبني وترمجة معانيه إىل اللغة التاميلية .22 ،مل تكن هذه الرتمجة ملعاين القرآن الكرمي جمرد ترمجة فقط ،بل كانت
تفسريا وحتليال لآليات الكونية والعلوم احلديثة ،وبيانا ألسباب النزول لبعض اآليات القرآنية يف بعض األحيان ،واستشهادا
باألحاديث النبوية الصحيحة .ويف الواقع أن هذه الرتمجة كانت مبثابة تفسري مأثور ورأي واجتماعي ،حبيث كان تفسريه وترمجته
مواكبا للعصر احلديث ،حىت أخذت هذه الرتمجة مدة مخس وعشرين سنة ،ويبلغ عدد صفحاته .0401
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وأما إذا حتدثنا عن أول ترمجة ملعاين القرآن الكرمي باللغة السنهالية يف سريالنكا فنجد
أن دار الثقافة 22اإلسالمية للمسلمني ( )MICHيف سريالنكا قد بدأت مبشروع ترمجة
معاين القرآن الكرمي إىل اللغة السنهالية يف عام 0324م ،وذلك بتكوين جلنة من علماء
ن ن
س
املسلمني وضم عامل من علماء اللغة السنهالية معهم -وهو الراحل السيد بيُـ ْونـُ ْوريْ ْ
نويكْرام ن
اسْيـْنـ َها ،)Pinoris Wickremasinghe( 23والذي كان عضوا من األعضاء
ْ ََ
املنتخبة لكتابة القاموس السنهالية لدى احلكومة السريالنكية ،-حبيث مت إجناز هذا العمل
يف عام 0342م.
وهذا معناه أن عملية ترمجة معاين القرآن الكرمي إىل اللغة السنهالية قد أخذ من املدة
ستة وعشرين سنة 24،كما أن هذا العمل املبارك كان على قدر كبري من التدقيق والتمحي
والبحث بالنسبة اللغة السنهالية ،حبيث مشلت ثالثني جزءا من القرآن الكرمي بدءا من سورة
الفاحتة وانتهاءا إىل سورة الناس يف جملد واحد.
ومما سبق ميكن لنا أن خنل بأن بدايات ترمجة وتفسري معاين القرآن الكرمي يف
سريالنكا ت رجع إىل القرن التاسع عشر امليالدي وما بعده ،حبيث كانت بدايات هذه الرتمجة
وتفسريه للقرآن الكرمي أوال باللغة األ َْرنويَّة مث باللغة التاميلية وبعدها كانت باللغة السنهالية.
حركات اإلصالح والدعوة وأثرها في ترجمة التفاسير القرآنية بماليزيا
ملا توافق ميالد ترمجة القرآن الكرمي إىل اللغة املاليزية مع حركات اإلصالح والدعوة يف العامل
اإلسالمي ،كان من الالزم أن جند هناك ارتباطاً وثيقة بني الرتمجة والفكر ،فاملفسر ال َّ
بد له
من فكر حيمله ،وبالتايل يؤثر يف منهجه وصبغة تفسريه العامة ،وواقع الرتمجة قبل القرن
22

23

24

تأسست دار الثقافة اإلسالمية للمسلمني يف سنة 0322م ،لتعزيز األنشطة التعليمية واالجتماعية والثقافية ،وللتعامل مع
القضايا واملسائل الدينية وكذا التعليم واجلوانب االقتصادية للمجتمع .وكان الرئيس األول هلذه املؤسسة هو السيد املرحوم رازق
فريد ،وأما رئيسها احلايل هو السيد احلاج عمر كامل .انظر .http://www.michsl.org/aboutus.html
هو األستاذ بيونوريس ويكراما سينها ،عامل اللغة السنهالية ،لقد فوضت احلكومة السريالنكية إليه مهام كتابة القاموس باللغة
السنهالية.
أيضا
وانظر
http://www.michsl.org/history.html
املوقع
انظر
http://www.michsl.org/publications.html.
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التاسع عشر امليالدي مباليزيا كانت ضعيفة إن مل نقل معدمة ،فالقرن الثامن عشر امليالدي
كان قرن الركود الفكري والتأخر يف العامل اإلسالمي ،وقد مشل هذا الوضع ماليزيا ،ال سيما
وأن أرضها قد سقطت حتت اإلستعمار الربيطاين املسيحي ،فكان وضع املسلمني به حاجة
ماسة إىل اإلصالح.
وكا نت صيحة الدعوة إىل اإلصالح الديين قد انفجرت يف احلجاز على يد الداعية
اإلسالمي واملصلح حممد بن عبد الوهاب املتوىف سنة 0141م ،واليت حتولت بعد ذلك إىل
مصر على يد الشيخ حممد عبده املتوىف سنة 0312م ،وسرعان ما انتشرت روح اإلصالح
الديين ىف أحناء العامل اإلسالمي ،فحملها األزهريون الذين تعلموا ىف األزهر ،ووصلت هذه
الروح اإلصالحية إىل ماليزيا على يد املاليزيني العائدين بعد انتهائهم من الدراسة من هذه
اجلامعة ،فالعالقة بني ماليزيا وبني البلدان العربية خاصة القاهرة ومكة قوية ومتينة ،وتطورت
من خالل الطلبة املاليويني الذي ن سافروا إىل تلك البالد للدراسة والتفقه يف الدين ،وكانت
هذه العالقة منذ آواخر القرن التاسع عشر امليالدي عالقة ثقافية وفكرية أثرت يف الطلبة
املاليزيني ىف السلوك واإلجتاه ،فعزم هؤالء الطلبة على محل هذه الفكرة ونشرها ىف العامل
25
املاليوي لتحسني أوضاع املسلمني عقيدةً وفهماً وسلوكاً.
وهذا ما قد حدث فعالً بعد ما رجع هؤالء الطلبة إىل بالدهم ،وأصبحوا دعاة
مصلحني فيها ،فقاموا باختاذ خطوات عديدة أثرت يف حياة املسلمني الدينية والفكرية ىف

ماليزيا تأثرياً عميقاً ويف جماالت خمتلفة ،من أمهها تفسري القرآن الكرمي وترمجة معانيه إىل
اللغة املاليزية وذلك لتغيري ما يأيت:
أوالً :التأثير في المعتقدات والعادات
انتشرت يف اجملتمع املاليزي ىف ذلك الوقت عقائد منحرفة عن اإلسالم نتيجة سوء فهمهم
لتعاليم اإلسالم ،فللماليويني بعض التقاليد والعادات املنحرفة اليت كانت منتشرة يف البالد،
منها :تعظيم قبور األولياء وتصديق السحرة وغريمها ،فقام املفسرون املصلحون بالدعوة إىل
 25حممد نورى األمني بن أندوت ،احلركة اإلسالمية ىف ماليزيا )األردن :دار البيارق4111 ،م).21 ،
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تصحيح هذه اإلعتقادات الضالة وتوجيه املسلمني إىل التمسك بتعاليم اإلسالم ،والعودة
إىل القرآن والسنة النبوية الصحيحة ،من خالل جهودهم يف ترمجة معاين القرآن وتفسري
آياته املتعلقة هبذا املوضوع ودعوة الناس إليها وإرشادهم هبا.
ثانياً :التأثير في الفكر والسلوك
كانت اجلامعة اإلسالمية الىت دعا اليها السيد مجال الدين األفغاين يف جملة” :العروة
الوثقى“ اليت أصدرها بباريس يف أواخر القرن التاسع عشر امليالدي قد امتدت أيضاً إىل
ماليزيا ،وشهدت ماليزيا بعد ذلك حركة إسالمية ثقافية ىف أوائل القرن العشرين ،وكان ذلك
نتيجة لنشاط حركة التجديد الىت أفرزهتا اجلامعة اإلسالمية ىف مصر ،ويعد الشيخ طاهر بن
جالل الدين األزهري وسيد الشيخ بن أمحد اهلادي من أوائل الذين ترد أمساؤهم ىف هذا
الصدد ،فأصدر ىف سنة 0311م0942/هـ جملة” :اإلمام“ لتكون لسان اإلصالح ،فبدأ

صوت جملة” :اإلمام“ منذ هذا التاريخ جيلجل ىف مساء ماليزيا باآلراء اإلصالحية وأمهية
اجلامعة اإلسالمية لدى املاليزيني ،وىف عددها األول قال الشيخ حممد سليم الكيالىن مبا
يأيت:
 oجيب على زعماء املاليو أن يفحصوا األمراض ىف جسم اجملتمع املاليوي ويصفوا هلا
الدواء.
 oأهنم حباجة إىل تربية تنقذهم من الغفلة.
 oأهنم حباجة إىل ”احتاد“ يوحد مجيع املاليويني.
ورأى املصلحون أن اآلمال الثالثة ال تتحقق إال بوسيلة املعرفة املتعلقة بكالم اهلل
واإلسالم ،أي :معرفة تعاليم القرآن؛ ألن الدين هو الدواء الناجع الذي قد أثبت مفعوله
26
القوي ىف شفاء أمراض األمة اإلسالمية.

26

وان حسني بن وان عبد القادر ،الدعوة اإلسالمية ىف جنوب شرق أسيا منذ ظهورها اىل العصر احلاضر )كواال ترجنانو :مطبعة
ياياسن إسالم ترجنانو ،د.ت.11-24 ،).
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ومن ناحية آخرى دعا املفسرون املصلحون املاليزيون إىل النظر واإلجتهاد على ضوء
معارف العصر وفهم مقاصد التشريع وذلك حملاربة اجلمود الفكري والتقليد والتعصب
املذهيب الذى كان شائعاً بني اجملتمع اإلسالمي ،وأن هذه الظواهر السلبية هي من العوامل
الرئيسة الىت أدت إىل ختلف املسلمني املاليزيني يف احلياة والثقافة ،وهذه األوضاع لن تتغري
27
إال بفتح باب اإلجتهاد وعدم اخلضوع لآلراء التقليدية دون تفكر ونقاش علمى دقيق.
وهذه الدعوة قام هبا املصلحون وعلى رأسهم الشيخ طاهر بن جالل الدين األزهري
وسيد الشيخ بن أمحد اهلادي وتابع بعدمها الشيخ مصطفى بن حممود والشيخ أبو بكر
األشعري ويوسف الراوي وغريهم.
وكان من جهودهم أهنم أخذوا بالدعوة واإلصالح عن طريق تفسري القرآن الكرمي
برتمجة معاين آياته الكرميات ،فنادوا بوجوب التقيد بأحكام الشريعة وخاصة ىف الشعائر
الدينية ،وهامجوا ما تعارف عليه الناس من العادات والتقاليد الىت يروها خمالفة للشريعة ،مثل
ما فسر به الشيخ أبو بكر األشعري ىف كتابه” :إينتيسارى جزء عم“ أنه دعا املسلمني إىل
اإلحتاد والتمسك بالقرآن والسنة واجتناب البدعة واخلرافة املخالفة للشريعة ،وحثهم على
اإلجتهاد ورفض التقليد إذ به إستطاع املسلمون األخذ باألحكام والتأمل بأسرار القرآن
الكرمي ،وقال الشيخ ىف تفسري سورة الكافرون ما نصه” :ال بد علينا أن نعتمد على
الكتاب والسنة ،وإن بعضنا اهتم بآراء العلماء فال نباىل هبم وال نقلدهم ،ألن بعضها
تأثرت بالعادات والتقاليد املأخوذة من أجدادهم وبعضها خمالفة بالشريعة اإلسالمية“.

28

ثالثاً :التأثير في التربية والتعليم
الدعوة اليت قام هبا العلماء املاليزيون يف هذا اجملال هي بث العلوم اإلسالمية ،وبذل اجلهود
وحث اجملتمع اإلسالمي لتعليم العلوم الدينية والدنيوية ،وأهنما من العلوم الىت ال بد أن
ميشيان معاً ىف نفوس املسلمني ،وذلك لتخريج جيل مسلم جديد متنور يستطيع أن يفهم
 27وان حسني ،الدعوة اإلسالمية.23 ،
 28أبو بكر األشعرى ،أينتيسارى جزء عم )بولو بينانج :برسام بريس0314 ،م).04-01 ،
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احلياة العصرية ويستطيع كذلك يساير تطور الفكر احلديث ،ألجل ذلك أنشئت املدارس
اإلسالمية املنظمة تنظيماً عصرياً ،يتم فيها تعلم العلوم الدينية والدنيوية ،ومن أوائل الرواد
الذين ترد أمساؤهم ىف هذا الصدد :السيد الشيخ اهلادي بنشاطه اإلسالمي فور عودته إىل
البالد ففتح عدداً من املدارس الدينية يف واليات ماليزيا :مالكا وبوالو بينانج وسنغافورة.
وكانت مادة القرآن الكرمي وتفسريه مقرراً منهجياً يف تلك النشاطات الرتبوية
والتعليمية ،وكان التوصيف املنهجي هلذه املادة يأخذ نوعني من املصادر واملراجع ،إحداها
باللغة العربية يف الرجوع إىل التفاسري العربية املعتمدة لدى أهل السنة واجلماعة ،واآلخر
باللغة املاليزية ،حيث ميتلك الطلبة مذكرات خاصة بالتفسري القرآين وبيان معاين آياته

بلغتهم األم ،فتتم قراءهتا وشرحها وفهمها ،ومن مث تكون واجباً عليهم ألداء املعلومات منها
يف اإلمتحانات واالختبارات.
حركات اإلصالح والدعوة وأثرها في ترجمة التفاسير القرآنية في سريالنكا
يف بداية األمر ،مل يكن هناك أي تأثري حلركات اإلصالح والدعوة يف ترمجة التفاسري القرآنية
يف سريالنكا ،لكن يف األربعينات من القرن املاضي امليالدي ،بدأ يظهر أثر حركات
اإلصالح والدعوة شيئا فشيئا يف هذه اجلزيرة ،وذلك بعد حضور األستاذ عبد القادر
صاحب 29اهلندي ،وبعد خترج األستاذ حممد طاسيم 30السريالنكي من جامعة األزهر
الشريف بالقاهرة.

29

30

هو األستاذ عبد القادر جيالين صاحب ،هندي األصل ،واملؤسس واألمري األول للجماعة اإلسالمية السريالنكية ،وكان عضوا
من أعضاء اجلماعة اإلسالمية اهلندية ،حيث كانت عالقته مع موالنا أبو األعلى املودودي عالقة قوية جدا .ويف عام 0322م،
مت تأسيس اجلماعة اإلسالمية السريالنكية حبيث صارت تعمل منفصال عن اجلماعة اإلسالمية اهلندية ،هلا مبادئها ومنهجها
اخلاصة كمثل باقي اجلماعة اإلسالمية يف باكستان وبنغالديش وغريها .انظر عبد اهلل عزام ،نشأة اإلعالم مع بداية نشأة
اجلماعة ،جملة احلسنات )أبريل 4101م) .2-9 ،وانظر أيضا سيد حممد ،أول فصل لدراسة القرآن لعبد القادر جيالين عام
0323م يف شارع ميساجنر ،جملة احلسنات  ،92رقم ( 3سبتمرب 4114م).93 ،
هو الشيخ املولوي حممد طاسيم ،درس يف ندوة العلماء اهلندية وخترج هبا ،مث أمت مرحلة املاجستري يف جامعة األزهر الشريف
بالقاهرة .وقد كان أول مدير للجامعة النظيمية يف سريالنكا عام 0319م .رياض .حممد ،من ذكريايت :اجلماعة اإلسالمية على
مرور أربعون عاما يف خدمة الدعوة ،جملة احلسنات (أبريل 4101م).04 ،
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لقد انتشر روح اإلصالح الديين يف جزيرة سريالنكا بانتشار مؤلفات األستاذ أيب
األعلى املودودي 31،خصوصا بعد صدور ترمجته املشهورة للقرآن الكرمي املسمى بـ ”تفهيم
القرآن “،حبيث اهتمت هبا اجلماعة اإلسالمية السريالنكية أميا اهتمام ،فصارت باختاذ
خطوات جليلة ومهمة للقيام بتفسري وترمجة ”تفهيم القرآن“ الذي ألفه األستاذ أبو األعلى
32
املودودي ،حيث جنحوا يف ترمجته إىل اللغة السنهالية حتت جلنة املولوي حممد إبراهيم.
وهكذا ارتفع صوت دعوة اإلصالح أيضا يف هذه اجلزيرة من خالل املؤلفات املنتشرة لإلمام
حسن البنا 33وسيد قطب ،خصوصا بعد صدور تفسريه املشهور املسمى بـ”يف ظالل
34
ت اهتماما بالغا من
القرآن “،علما بأن مجاعة إخوان املسلمني يف سريالنكا قد أ َْولَ ْ

 31ولد األستاذ أبو األعلى املودودي عام  0319م ،مبدينة أورانك آباد جبنوب شرق القارة اهلندية ،حيث بدأ ينشر دعوته منذ عام
 0399م ،بتولية إدارة جملة ترمجان القرآن الشهرية .وهو املؤسس األول للجماعة اإلسالمية يف شبه القارة اهلندية ،وله مؤلفات
عديدة يف شىت اجملالت ،من أمهها :تفهيم القرآن ،مبادىء اإلسالم ،حنن واحلضارة الغربية ،احلجاب ،اخلالفة وامللك ،الربا
وغريها من الكتب القيمة املفيدة .وتويف رمحه اهلل عام 0933هـ املوافق عام 0313م .انظر أليف الدين الرتايب ،أبو األعلى
املودودي عصره حياته دعوته مؤلفاته (الكويت :دار القلم0341 ،م) .91:0 ،وانظر عبد املنعم اهلامشي ،أبو األعلى املودودي
(دمشق :دار ابن كثري0331 ،م) . 01-4:1 ،وانظر أيضا حممد عمارة ،أبو األعلى املودودي والصحوة اإلسالمية (القاهرة:
دار الشروق0341،م).10-11 ،23-24 ،94-91:1 ،
 32وهو األمري السابق للجماعة اإلسالمية بسريالنكا ،والرئيس املؤسس ملنظمة سرنديب للبحث والدراسة ،ومدرسة عائشة الصديقة
النسائية ،وأكادميية التنوير .وهو األمري الرابع للجماعة اإلسالمية السريالنكية ،ومتخرج من املدرسة الغفورية السريالنكية،
وحماضر اللغة العربية يف جامعة بريادينيا سابقا ،كما أنه الرئيس املؤسس ملؤسسة سرنديب للبحث والدراسة ،ومدرسة عائشة
الصديقة للبنات ،وأكادميية التنوير اإلسالمي .وله الفضل الكبري يف إخراج ترمجة القرآن الكرمي املسمى بـ ”تفهيم القرآن
الكرمي “،إىل اللغة السنهالية ،متبعا طريقة سلفه األستاذ أبو األعلى املودودي رمحه اهلل.
 33هو اإلمام حسن بن أمحد بن عبد الرمحن البنا ،واملشهور حبسن البنا ،ولد يف احملمودية مبحافظة حبرية عام 0311م ،التحق

34

بكلية دار العلوم بالقاهرة وخترج هبا عام  0341م ،أخذ الطريقة احلصافية عن شيخها السيد عبد الوهاب احلصايف يف رمضان
سنة 0349م .يقول الدكتور عمارة ” :وكانت هذه الطريقة الصوفية من أكثر الطرق بعدا عن البدع واخلرافات ،ومن أقرهبا إىل
االلتزام بالشريعة ،واالهتمام مبناهج اإلصالح اخللقي واالجتماعي “.ويف عام 0344م أسس مجاعة اإلخوان املسلمني مع ستة
رجال مجيعهم من العمال احلرفيني ،حبيث أغتيل بالقاهرة يف  04فرباير 0323م .انظر أنور اجلندي ،حسن البنا الداعية اإلمام
واجملدد الشهيد (دمشق :دار القلم4111 ،م) .432-414 ،42-04:1 ،وانظر أيضا حممد عمارة ،معامل املشروع
احلضاري يف فكر اإلمام الشهيد حسن البنا (القاهرة :دار التوزيع والنشر اإلسالمية4111 ،م).09-9:1 ،
فقد كانت مجاعة إخوان املسلمني يف سريالنكا تسمى يف البداية بـ ”مجاعة دار األرقم“ ( ،)DAوبعدها كانت تسمى بـ
”املؤسسة اإلسالمية للثقافة والتنمية (- )M.F.C.Dوهي مؤسسة إنسانية تقوم باخلدمات االجتماعية للمسلمني وغريهم،
كما أهنا منظمة وطنية غري حكومية ،حبيث تقوم بتقدمي املعونات للمتضررين من الكوارث الطبيعية من الفيضانات وغريها ،وقد
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خالل ترمجة جزء 35عم كامال ،وكذا بعض قصار السور واآليات املتعلقة باإلصالح من
تفسري ”يف ظالل القرآن“.
ولذا ميكن لنا أن نرى يف هذا البلد التأثري البالغ حلركات اإلصالح والدعوة من خالل
هذين املصلحني العمالقني -األستاذ أبو األعلى املودودي واألستاذ سيد قطب -يف أفكار
املسلمني السريالنكيني وسلوكهم واجتاهاهتم ،خصوصا بعد صدور هذين التفسريين
وترمجتهما –”تفهيم القرآن“ و “يف ظالل القرآن“ -إىل اللغة السريالنكية يف جماالت
متنوعة وخمتلفة ،ومن أمهها التأثري يف الفكر والسلوك وكذا يف الرتبية والتعليم ،ويتضح ذلك
فيما يأيت:
أوال :التأثير في الفكر والسلوك
لقد كان لدعوة اإلصالح الذي قادها األستاذ أبو األعلى املودودي يف اهلند أثرا بينا ،حبيث
أصبحت اجلماعة اإلسالمية السريالنكية هتتم بأفكار وحركات اإلصالح الديين من خالل
األستاذ عبد القادر جيالين حىت بدأ هذا التأثري اإلصالحي الديين يظهر واضحا يف الفكر
والسلوك ،خصوصا بعد تسلم املولوي حممد إبراهيم زمام رئاسة اجلماعة السريالنكية يف
بداية التسعينات من خالل جهوده املباركة يف ترمجة معاين القرآن الكرمي لتفهيم القرآن
لألستاذ أيب األعلى املودودي إىل اللغة السنهالية السريالنكية.
ولكن التأثري األكرب حلركة اإلصالح كان يف هناية التسعينات عندما تسلم األستاذ
رشيد حج األكرب رئاسة اجلماعة السريالنكية ،حيث قام بدعوة اإلصالح مبطالبة املسلمني
السريالنكيني بالتمسك بتعاليم اإلسالم احلنيف ،ونبذ التقاليد املنتشرة والعادات السيئة
املخالفة للشريعة يف البلد.

تأسست هذه املؤسسة رمسيا يف عام 4110م ،ويرتأسها األستاذ نياز حمي الدين -مث استقرت تسميتها أخريا على ”مجاعة
السالمة “،وهي مشهورة حاليا هبذا اإلسم يف اآلونة األخرية.
 35انظر عالء الدين املنبعي ،ترمجة جزء عم من تفسري ”يف ظالل القرآن“ (تاميل نادو :مطبعة أهل الصفة4101 ،م) .44:3
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ميكن لنا أن نرى هذه اآلثار لإلصالح يف الفكر والسلوك خصوصا يف كتابات
األستاذ حج األكرب خصوصا يف جملة احلسنات 36حتت عنوان” :حقل الدعوة “،كما
ميكن لنا أن نرى هذه اآلثار اإلصالحية يف الفكر والسلوك واضحا جليا يف حماضراهتم
وخطبهم ومؤمتراهتم واجتماعاهتم وخميماهتم اليت يعقدوهنا ،وما يصدرونه من جرائد أسبوعية
مثل إنيْـْنـغَ ْال تنْي َس ْام ،)Engal Tesam( 37وغريها.
وهكذا كان تأثري دعوة اإلصالح يف الفكر والسلوك عندما قادها اإلمام حسن البنا
واألستاذ رشيد رضا واألستاذ سيد قطب يف مصر ،حبيث كان هلذه الدعوة اإلصالحية األثر
البالغ لدى مجاعة إخوان املسلمني بسريالنكا ،وقد كان ذلك من خالل بعض الطالب
املتخرجني من اجلامعة النظيمية 38مثل األستاذ حممد منصور
والشيخ حممد مزاهر 41والشيخ خري البشر 42وغريهم كثريون.

39

والشيخ حممد فضيل

40

 36أصدرت اجلماعة اإلسالمية السريالنكية هذه اجمللة ”جملة احلسنات“ يف اجتماعها يف قرية ” نديْ ْل َك َها ُك ْوَدا“
( )Delgahagodaيف  1-1من مارس عام 0311م0931/هـ .وهي جملة شهرية باللغة التاميلية ،حبيث أمتت هذه اجمللة
مسريهتا األربعني سنة يف  4101م ،وما زالت تستمر يف مسريهتا حىت اآلن .راجع رزين رمسني وحسيب رشيد ،مقابلة مع األمري
السابق :املولوي حممد إبراهيم .41 ،راجع أيضا عبد اهلل عزام ،نشأة اإلعالم مع بداية نشأة اجلماعة.2 ،
 37ويف عام  4114م بدأت اجلماعة اإلسالمية السريالنكية بإصدار هذه اجلريدة بني حني وآخر ،لكن يف عام 4112م بدأت
تصدر مرتني يف الشهر .عبد اهلل عزام ،نشأة اإلعالم مع بداية نشأة اجلماعة.2 ،
 38لقد أسس هذه اجلامعة الرجل احملسن حممد نظيم من مدينة بريوواال يف عام 0319م ،فسميت بامسه فصارت تسمى بـ ”اجلامعة
النظيمية “.وهي جامعة مجعت بني العلوم احلديثة والعلوم الشرعية يف نفس الوقت ،بينما كانت املدارس واملعاهد الدينية هتتم
بالعلوم الشرعية فقط .تصدر اجلامعة جملة إسالمية فصلية تسمى بـ ”الفكر اإلسالمي “.فمدير هذه اجلامعة األستاذ الدكتور
حممد شكري .انظر اجلامعة النظيمية اإلسالمية حتتفل بعيدها الفضي ،جملة الفكر اإلسالمي  ،41رقم ( 2يوليو وسبتمرب
0334م).20- 23 ،
 39هو حممد منصور ،ولد يف 0324م ،يف مدينة أكورانا ( ،)Akuranaخريج اجلامعة النظيمية سنة  ،0340وعمل فيها منذ
 0340حىت 4114م .وهو مؤسس معهد املشكاة للبحوث اإلسالمية ،وكلية القرآن املفتوحة .وله عدة مقاالت يف جملة الفكر
اإلسالمي اليت تصدرها اجلامعة النظيمية ،وهو رئيس حترير جملة نَـ َه ْرُو ( ،)Naharvuوأحد املؤسسني جلريدة ميلفارواي .وله
عدة كتب باللغة التاميلية منها :الصراع العرقي :منظور إسالمي ،القرآن الكرمي يف نظر العجمي ،ذكر اهلل ،تعلم القرآن :بعض
املبادئ التوجيهية ،كما قام برتمجة كتاب الشيخ القرضاوي وهو ”الرسول والعلم“ إىل اللغة التاميلية .كما أنه جهود كبرية يف
تفسري بعض السور من القرآن الكرمي مثل سورة آل عمران ،األنفال ،الرعد ،مرمي ،واحلج والنور والنمل والعنكبوت واألحزاب
والرمحن واجلمعة واملنافقون والطالق وغريها .انظر http://en.wikipedia.org/wiki/M.A.M._Mansoor.
 40وهو حممد فضيل ،خريج اجلامعة النظيمية سنة  ،0340حصل على ماجستري من قبل جامعة بريادينيا ،ويعمل حماضرا ومسؤوال
عن شؤون األكادميية يف اجلامعة النظيمية منذ 0341م حىت يومنا هذا .وله عدة مقاالت يف جملة الفكر اإلسالمي اليت تصدرها
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ميكن لنا أن نرى هذه اآلثار هلذه الدعوة اإلصالحية يف الفكر والسلوك واضحا جليا
يف ملتقياهتم وحماضراهتم واجتماعاهتم اليت يعقدوهنا ،وما يصدرونه من جمالت شهرية مثل
44
43
ن
اي“
جملة ”الفكر اإلسالمي “،وجملة ”نَـ َه ْرُو“ وغريها من اجلرائد مثل”مْيـ ْل َف ْارَو ْ
45
ن
اي“ ()Sarwadesapparvai
( ،)Meelparvaiوجريدة ” َس ْارَو ديْ َس ْ
اب بَ ْارَو ْ
وغريها.
ثانيا :التأثير في التربية والتعليم

وهكذا قد أثرت حركة اإلصالح اليت قادها األستاذ أبو األعلى املودودي يف الرتبية والتعليم
أيضا ،من خالل ترمجته املشهور بـ ”تفهيم القرآن “،ألن الدعوة اليت قام هبا العلماء

انظر
شىت.
مواضيع
يف
النظيمية
اجلامعة
=http://www.slmuslims.com/index.php?option=com_content&view=article&id
240:ash-sheikh-shm-faleel-naleemi&catid=9976:ulema-profileslocal&Itemid=113
 41هو حممد مزاهر ،خريج اجلامعة النظيمية ،يعمل حاليا حماضرا يف جامعة جنوب شرق سريالنكا بقسم الدراسات اإلسالمية ،وقد
كان رئيسا سابقا لقسم الدراسات اإلسالمية جبامعة جنوب شرق سريالنكا ،وله عدة مقاالت باللغة التاميلية يف جملة الفكر
اإلسالمي ،وجملة هنرو وغريها.
 42هو خري البشر ،ولد يف دركا حنر ( ،)Darga Naharخريج اجلامعة النظيمية ،مث حصل على ماجستري يف اللغة العربية
جبامعة اخلرطوم عام  ، 0342وكان حماضرا يف نفس احلامعة لكنه اآلن ترقى إىل منصب نائب مدير اجلامعة .وكان عضوا يف
جملس األوقاف السريالنكية ما بني فرتة 4111-4119م .وله عدة كتب باللغة التاميلية من أمهها :الدعوة اإلسالمية،
التصوف يف نظر الشريعة اإلسالمية ،تفسري سورة العصر ،اإلمام النووي حياته وخدمته وغريها من الكتب .انظر إنصاف صالح
الدين ،مقابلة مع الشيخ خري البشر (جريدة ميلفارواي  ،492بتاريخ 4100/00/04م).2 ،
 43تصدرها اجلامعة النظيمية ،لقد كانت بداية إصدارها يف عام 0314م ،ومازالت تستمر يف خدمتها حىت يومنا هذا .يقول
الدكتور شكري يف عددها املائة :إن هذه اجمللة حتتوي على موضوعات متعددة ومتنوعة ،مثل البحوثات اليت تتعلق بالقرآن
والسنة ،والفقه والعقيدة والتصوف والتاريخ اإلسالمي واألخالق واحلضارة اإلسالمية وغريها ،كما حتتوي هذه اجمللة ما يتعلق
حبياة العلماء وأحباثهم وأفكارهم وما يدور حول العامل املعاصر وغريها .حممد شكري ،مسرية مخس وعشرين سنة يف إصدار اجمللة
(جملة الفكر اإلسالمي  ،011رقم ( ،2يوليو-ديسمرب4119 ،م).2-2 ،
 44هي جملة إسالمية تصدرها مركز املشكاة اإلسالمية بأكورانا بسريالنكا ،ورئيس حتريرها األستاذ حممد منصور ،يهتم بالقضايا
اإلسالمية داخليا ودوليا ،وكذا بالتفسري والفقه والتصوف ،كما يهتم بأفكار علماء اإلصالح واحلركات اإلسالمية .انظر جملة
هنرو ( 00مايو -أغسطس 4100م).
 45وهي جريدة تنشر األخبار حول العامل ،يرتأسها األستاذ رؤوف زين ،حبيث هتتم هذه اجلرائد القضايا اليت تتعلق داخليا ودوليا،
خصوصا ما يتعلق بشؤون املسلمني.
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السريالنكيون املنتسبون للجماعة اإلسالمية يف هذا اجملال هو إعداد جيل مسلمة واعية
بثقافتها الدينية يف العصر احلاضر ،وتسليحهم بالعلوم اإلسالمية واحلديثة اليت ختدم األمة
اإلسالمية بشىت أنواعها ،ومسايرة تطور الفكر املعاصر اليت تناسب العصر احلاضر.
لذا نرى هؤالء العلماء اإلصالحيني قد أنشأوا املدارس واملعاهد لنشر أفكار
اإلصالح يف الرتبية والتعليم ،وذلك مثل الكلية اإلصالحية للبنني 46يف مادامبا
( )Madambaوالكلية اإلصالحية 47للبنات يف بوتامل ( )Puttalamومعهد عائشة
الصديقة 48للبنات يف ماوانيال ( )Mawanellaوغريها من املؤسسات اإلسالمية حسب
متطلبات العصر احلاضر ،ألجل أن يتم فيها تعليم العلوم الدينية والدنيوية ،وخصوصا مادة
القرآن الكرمي وتفسريه .ومن بعض هؤالء العلماء الذين هلم اهتمام بالغ بأفكار اإلصالح
املولوي حممد إبراهيم ،والشيخ األستاذ أكار حممد ،واألستاذ رشيد حج األكرب واألستاذ
منصور وغريهم.
وهكذا كان لعلماء حركة اإلصالح من مجاعة إخوان املسلمني تأثريا كبريا يف جمال
الرتبية والتعليم ،حبيث ذهب العلماء املنتسبون جلماعة إخوان املسلمني يف سريالنكا يف هذا
اجملال إىل إعداد جيل مسلمة واعية ومثقفة بتعاليمها الدينية املواكبة للعصر احلاضر،
ومتكينهم بالعلوم اإلسالمية واحلديثة الكافية اليت ختدم األمة اإلسالمية ،حىت يكون مناسبا
للعصر احلاضر .ميكن لنا أن نرى هذا يف إنشائهم للمدارس واملعاهد اإلسالمية للقيام بنشر
أفكار اإلصالح فيما يتعلق برتمجة وتفسري القرآن الكرمي ،مثل اجلامعة النظيمية وكلية القرآن
املفتوحة 49وغريها.
 46انظر حممد حمي الدين ،كلية اإلصالحية العربية للبنني يف مادمبا ،جملة احلسنات  ،49رقم ) 01أكتوبر 4114م) .22 ،وانظر
رزين رمسني وحسيب رشيد ،مقابلة مع األمري السابق :املولوي حممد إبراهيم ،جملة احلسنات  ،92رقم ) 3سبتمرب 4114م)،
.41
 47انظر أم مصعب ،كلية اإلصالحية العربية للبنات يف بوتامل ،جملة احلسنات  ،49رقم ( 01أكتوبر 4114م).91 ،
 48راجع رزين رمسني وحسيب رشيد ،مقابلة مع األمري السابق :املولوي حممد إبراهيم.41 ،
 49فقد تأسست هذه الكلية بإشارة من األستاذ حممد منصور يف عام 4113م يف قرية أكورانا مبنطقة الوسطى بسريالنكا ،وكان
هدف إنشائها هو نشر الوعي الثقايف املتعلق بالقرآن بني املثقفني يف اجملتمع اإلسالمي .انظر جمموعة من العلماء ،تاريخ تأسيس
كلية القرآن املفتوحة (أكورانا :معهد املشكاة للبحوث اإلسالمية4113 ،م) .وانظر أيضا املوقع التايل:
http://www.usthazmansoor.com/alquran-open-college/
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وأما ما يتعلق بنظام التعليم والتدريس ملادة القرآن الكرمي وتفسريه ،فقد كان يسري
على هنجني يف اتباع املصادر واملراجع ،أوله :كان باللغة العربية يف الرجوع إىل كتب التفاسري
املعتمدة عند أهل السنة واجلماعة ،وثانيه :كان باللغة السريالنكية ،حبيث كان يدرس
ويشرح تفسري القرآن وبيان معانيه بلغة األم -سواء كانت باللغة التاميلية أم باللغة
السنهالية ،-ومن مث يكون واجبا على الطلبة أداء هذه املعلومات يف أثناء االمتحانات
واالختبارات كما تلقوها من أساتذهتم.
التفاسير المترجمة في ماليزيا

وقد بذل العلماء املاليزيون قصارى جهدهم يف الرتمجة والتأليف ملعاين القرأن ،وذلك
ليساعد اجملتمع اإلسالمي على فهم اإلسالم وتدبر القرآن ،وأنه سراج للمسلمني يف
مواجهة مشكالت احلياة ،وقد ذكر الشيخ أبو بكر األشعري أن كثرياً من الشعب املاليزي
ال يفهم القرآن جيداً جلهلهم باللغة العربية ،وهناك كثري عندهم الرغبة العالية لفهم القرآن
الكرمي ،ولكن تواجههم املشاكل ،إذن من واجب العلماء أن يعرفوا بالقرآن ويقدموا
مضمونه كما هو املطلوب للمجتمع اإلسالمي املاليزي بوسيلة الرتمجة.

ومن هنا دخلت الرتمجة بدون استئذان يف هذا اجلهد التفسريي ،ألن الرتمجة كانت
هدفاً من أهداف تأليف هذا التفسري ،ومقصداً من مقاصده الرئيسة .وفيما يأيت بيان
جهود هؤالء العلماء يف ترمجة القرآن الكرمي على النحو اآليت:
50
 .0تفسري القرآن احلكيم :للشيخ مصطفى عبد الرمحن حممود.
51
 .4تفسري أينتيسارى تفسري جزء عم للشيخ أبو بكر األشعري.
52
 .9تفسري الراوي للحاج يوسف الراوي.
 50طبع اجلزء األول من ”تفسري القرآن احلكيم“ بتاريخ 18 :ربيع األول سنة 1368هـ املوافق 02 :يناير سنة 1959م ،أما
الطبعة اخلامسة ففي 6 :رجب سنة 1378هـ ،فقد أضيفت بعض اإليضاحات والتفسريات املفيدة من قبل املؤلف ،انظر كلمة
االفتتاح بقلم األستاذ الكبري الشيخ عبد اهلل فاهم ،وكان املفيت السابق لوالية بولو بينانج بعد االستقالل ،وتويف يف  28إبريل
سنة 1961م0914 /هـ ،وما كتبه املؤلف الشيخ مصطفى عبد الرمحن حممود يف مقدمته يف تفسري القرآن احلكيم. 1:1 ،
 51أينتيسارى جزء عم ،أبو بكر األشعرى.0 ،
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 .2تفسري القرآن احلكيم ،لألستاذ حاج مصطفى بن عبد الرمحن بن حممود ،طبع طبعات
عديدة مباليزيا ،أوهلا٠٦٩٥ :هـ٠٥٩٥/م.
 .2تفسري البيان يف تأويل آيات القرآن ،ألفه توان حاج عبدالعزيز بن عبدالسالم ،طبع
طبعات عديدة مباليزيا ،أوهلا٠٥٩١ :م.
 .1خالصة القرآن ،لألستاذ وان إمساعيل وان ناون ،طبع يف ماليزيا سنة
٠٩١١هـ٠٥١١/م.
 .1تفسري املربوي 53،وهو من أشهر املفسرين املاليزيني ،له يف جمال التفسري باللغة املاليزية ما
عم وتفسري الفاحتة.
يأيت :تفسري قرآن مربوي وتفسري سورة يس وتفسري جزء َّ
 .4ترمجة ظالل القرآن لألستاذ يوسف ذكى بن يعقوب.
55
 .3الرتمجة لتفسري املنري لوهبة الزحيلي.

54

التفاسير المترجمة في سريالنكا
لقد قام علماء املسلمني السريالنكيني جبهود مباركة يف خدمة القرآن الكرمي برتمجتها
وتفسريها إىل اللغة التاميلية والسنهالية ،ليساعد املسلمني على فهم معىن القرآن الكرمي،
وهذا يظهر جليا من كالم الشيخ حممد أبو بكر يف مقدمة تفسريه لسورة العصر حيث
 52تفسري الراوى من التفسري املختصرة للسور ىف جزء عم ,أنه قسم إىل قسمني ،وىف القسم األول فيه تفسري سورة الفاحتة إىل سورة
الضحى وأنه قد نشر ىف ىف عام  0321م .وأما القسم الثاين ففيه تفسري سورة الليل إىل سورة النبأ وأنه قد نشر ىف عام
0320م ،وهذا التفسري أصبح مرجعاً ىف املدارس الدينية للفصل اخلاص يف ماليزيا(Persekutuan Tanah .
 .Melayuانظر عبد اهلل الراوي ،تفسري الراوي جزء عم 0و( 4بولو بينانج :مطبعة الراوي ،د.ت ،).الصفحة األخرية.
 53ولد مبكة املكرمة يف / 44ذي القعدة 0909 /هـ املوافق لعام 0439م ،عندما كان أبواه حيجان بيت اهلل احلرام ،وبقي املربوي
مع أبيه وأمه يف مكة املكرمة منذ والدته وحىت صار عمره عشر سنوات ،مث انتقل مع أسرته إىل ماليزيا عام 0949هـ ،تويف
الشيخ املربوي رمحه اهلل يف عام  0201هـ املوافق 0343م.
 54جرت حماوالت قدمية يف تفسري الظالل قبل ذلك لكنها مل تتم ،ومنها حماولة سليم حبر بعنوان” :حتت ظالل القرآن :تفسري
شعيب وتقدمي “،نشر بعضاً منه يف سورابايا عام 0324م.
 55تقوم اآلن جلنة علمية برتمجة تفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج للشيخ الدكتور وهبة الزحيلي ،وقد بدأنا برتمجة تفسري اجلزء
الثالثني من القرآن الكرمي؛ ألن املسلمني يف ماليزيا حيتاجون هذا التفسري ألهنم حيفظون قصار السور وهبم حاجة إىل معرفة
عم يتساءلون ،وصدر منه تفسري اجلزء األول من القرآن الكرمي ،والعمل
تفسريها ،فضالً عن أن الكثريين يهتمون حبفظ جزء َّ
مستمر يف إجنازه حىت يومنا هذا.

122

مصطفي ومرسلني  ،جهود علماء املسلمني يف ترمجة القرآن

يقول” :إن هدف وقصد ترمجة وتفسري معاين القرآن الكرمي إىل اللغة التاميلية هو جعل
الناس يفهمون القرآن الكرمي بلغاهتم األم لكوهنم ال يفهمون لغة القرآن األصلية“...
وقد سبق أن ذكرنا بأن عملية ترمجة وتفسري معاين القرآن الكرمي يف سريالنكا كانت
بثالث لغات خمتلفة ،منها لغة عرب التاميل واللغة التاميلية واللغة السنهالية ،كما أن ترمجة
وتفسري معاين القرآن الكرمي مل يكن كل العلماء قد قاموا برتمجته أو تفسريه كامال ،وإمنا قام
البعض برتمجة معاين القرآن الكرمي كامال ،والبعض اآلخر قاموا برتمجة وتفسري بعض األجزاء
من القرآن الكرمي ،والبعض قاموا برتمجة جزء عم فقط ،بينما البعض قاموا برتمجة وتفسري
سورة واحدة كاملة أو بعض السور من القرآن الكرمي ،وكذا البعض اآلخر قاموا برتمجة بعض
اآليات القرآنية فقط ،ويتضح ذلك مبا يأيت.
ترجمة وتفسير معاني القرآن الكريم باللغة التاميلية
56

 .0القرآن الكرمي وترمجة معانيه إىل اللغة التاميلية
كلفت الرئاسة العامة إلدارة البحوث العلمية واإلفتاء باململكة العربية السعودية جلنة من
العلماء 57من سريالنكا وجنوب اهلند برتمجة معاين القرآن الكرمي كاملة إىل اللغة التاميلية،
حبيث قامت هذه اللجنة املكونة من العلماء بإصدار طبعته األوىل يف عام
0209هـ0334/م ،وكان ذلك يف جملد كبري ،احتوى على  0420صفحة ،كما أن
هؤالء العلماء قد اعتمدوا يف ترمجتهم على التفاسري املأثورة ،حبيث كان منهجهم يف آيات
الصفات إثبات ظاهرها وعدم تأويلها.
 56جمموعة من العلماء ،القرآن الكرمي وترمجة معانيه إىل اللغة التاميلية (املدينة املنورة :جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف،
0339م).25:0 ،
 57منهم ) 0 :الشيخ حممد إقبال ،خريج اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة )4 .الشيخ عبد اجمليد مبارك ،خريج جامعة اإلمام حممد
بن سعود ) 9 .الشيخ متوابة ،الداعية مبركز الدعوة واإلرشاد بأم القيوين بدولة اإلمارات العربية املتحدة ،وهؤالء العلماء الثالثة
من جنوب اهلند جييدون اللغة التاميلية )2 .الشيخ حممد أبو بكر الصديق ،خريج اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ،ومدير معهد
دار التوحيد السلفية بسريالنكا )2 .الشيخ أمحد مبارك ،خريج اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ،واملشرف على الدعاة ومدير
مدرسة الكلية الغفورية بسريالنكا )1 .الشيخ نور محزة ،املدرس بالكلية الغفورية بسريالنكا )1 .الشيخ مصطفى موالنا ،املدرس
مبعهد دار التوحيد بسريالنكا .راجع جمموعة من العلماء ،القرآن الكرمي وترمجة معانيه.25:0 ،
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 .4ترمجة معاين القرآن الكرمي.

58

لقد قام األستاذ حممد جان برتمجة معاين القرآن الكرمي كاملة إىل اللغة التاميلية ،حبيث أن
هذه الرتمجة اهتمت بتوضيح معىن اآليات القرآنية فقط ومل يتطرق إىل شرح وتفسري القرآن
الكرمي ،وقد طبعت املؤسسة اخلريية هذه الرتمجة التاميلية فأصدرهتا يف جملد كبري واحد ،ويف
حدود  0221صفحة.
 .9أنوار القرآن بتفسري معاين جزء عم.

59

تصدر احلافظ املولوي عبد الرمحن برتمجة وتفسري ”جزء عم “،الذي مساه بـ ”أنوار
القرآن “،حيث كانت الطبعة األوىل منها يف عام 0322م ،وما زالت تنتشر وتتداول بني
أيادي الناس حىت طبعت الطبعة اخلامسة عشرة يف عام 4111م 60.وهي يف جملد واحد
اشتملت على توضيح بعض األمور الكونية لبعض السور القرآنية من هذا اجلزء ،والتعرض
لذكر أسباب النزول مع إيراد األحاديث النبوية اليت تثبت ذلك.61
 .2ترمجة معاين جزء عم
كفلت وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد يف شعبة توعية اجلاليات
اإلسالمية يف الزلفى باململكة العربية السعودية جمموعة من العلماء السريالنكيني العاملني
فيها برتمجة جزء عم ،فسموا بـ ”ترمجة معاين جزء عم “،حيث كانت الطبعة األوىل يف عام
0242هـ ،ويف جملد واحد متوسط.

 58حممد جان ،ترمجة معاين القرآن (مدراس :مؤسسة جان اخلريية4114 ،م).11:0 ،
 59حممد عبد الرمحن ،أنوار القرآن :تفسري جزء عم (تاميل نادو :مؤسسة آدم4111 ،م).41:02 ،
 60راجع حممد عبد الرمحن ،أنوار القرآن.9 ،
 61راجع حممد جان ،ترمجة معاين القرآن.2 ،
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وقد اعتمد هؤالء يف ترمجتهم وتفسريهم لـ”جزء عم“ مبا ورد يف تفسري ابن كثري وأضواء يف
القرآن الكرمي للشيخ السعدي ،كما تضمن هذا التفسري نقوالت عامة على املعىن العام يف
الرتمجة.
 .2تفسري سورة العصر
لقد قام هذا العامل الفاضل الشيخ أبو بكر 62بتفسري سورة العصر ،حيث قال يف مقدمة
تفسريه أسباب قيامه بتفسري سورة العصر فقال” :إن وجود تفسري القرآن باللغة العربية
يصعب على الناس الذين ال يفهمون وال يتكلمون لغة القرآن الكرمي ،ومن أجل ذلك فإن
الطريقة املثلى لفهم القرآن الكرمي هو القيام بتفسري معاين القرآن الكرمي باللغة التاميلية حىت
يفهمه الناس مجيعا يف هذا البلد الطيب ويفقه معانيها ...إن الغرض األصلي لتأليف هذا
التفسري هو أن يفهم اإلخوة املسلمون الدين اإلسالمي على الوجه الصحيح وأن يستفيدوا
63
من هذا التفسري“....
يقول األستاذ حممد أمني” :64إن تفسري العالمة أبو بكر كان هو األفضل مقارنة مع
التفاسري األخرى ،ألن التفسري الذي كتبه الشيخ حممد مصطفى وغريه كان مبثابة الرتمجة
ملعاين القرآن الكرمي -وإن كان قد وجد فيه التفسري نوعا ما ،-كما أن تفسري الشيخ أبو
بكر كان أنفع وأوضح ،حبيث كان تفسريه تفسري مأثور يستدل بالقرآن أوال مث بالسنة
وأقوال الصحابة ...وكان منهجه يف التفسري اتباع منهج املفسرين السابقني ،كما أنه كان
62

هو الشيخ العالمة أبو بكر عامل بن حممد إبراهيم ،وهو عامل من علماء تفسري القرآن الكرمي بسريالنكا ،ولد يف

0319م 0941/هـ ،درس يف إحدى املدارس الدينية بسريالنكا مث أكمل دراسته يف املدرسة النظامية باللكنو باهلند .فقد ألف
تفسريه هذا وهو يف عمر الثالثة والعشرين ،حيث قام أستاذه ومدير املدرسة النظامية باللكنو األستاذ العالمة عناية اهلل األنصاري
األيويب بتقريظ تفسريه .وتويف رمحه اهلل يف عام 0930هـ0314/م .انظر حممد أمني ،تفسري سورة العصر للعامل أيب بكر :نظرة
عامة ،جملة الفكر اإلسالمي ،44 ،رقم ( 2يوليو-سبتمرب 4111م).92 ،
 63حممد أمني ،تفسري سورة العصر.91 ،
 64هو األستاذ الفاضل حممد أمني ،خريج جامعة بريادينيا ،يعمل حماضرا يف جامعة بريادينيا منذ سنني عديدة بقسم اللغة العربية
واحلضارة اإلسالمية ،وله عدة مقاالت باللغة التاميلية والسنهالية ،خصوصا فيما يتعلق بالعلوم اإلسالمية ولغة عرب التاميل
واحلضارة اإلسالمية ،ويهتم كثريا بآثار علماء املسلمني السريالنكيني ويكتب عنهم .وميكن لنا أن نرى أثر هذه املقاالت يف جملة
الفكر اإلسالمي ،وجملة احلسنات وغريمها.
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يستعني بتفسري هذه السورة بكتب التفاسري من القدماء مثل تفسري اإلمام فخر الرازي
والقرطيب وغريمها واملعاصرين مثل تفسري املنار للشيخ رشيد رضا وتفهيم القرآن لألستاذ أيب
األعلى املودودي وغريمها ،كان تفسريه تفسريا إصالحيا واجتماعيا“...

65

ترجمة وتفسير معاني القرآن الكريم باللغة السنهالية
 .0معىن القرآن الكرمي باللغة السنهالية كاملة
قام جمموعة من العلماء والباحثني 66برتمجة وتفسري معاين القرآن الكرمي إىل اللغة السنهالية،
واليت بدأت أعماهلا يف عام 4119م حىت فرغت يف 4100م ،حبيث اعتمدت هذه الرتمجة
كثريا على التفسري البيضاوي وتفسري اجلاللني ،كما كانت تسلك مسلك التأويل يف آيات
الصفات اليت ظاهرها توهم التشبيه والتمثيل هلل سبحانه وتعاىل .وقد قامت مؤسسة موالنا
املشهور 67بطباعة هذه الرتمجة الكاملة ملعاين القرآن الكرمي وأصدرت طبعتها األوىل يف عام
4100م ،وهي عبارة عن  1جملدات ،وكل جملد حيتوي على ثالمثائة صفحة.

 65انظر حممد أمني ،تفسري سورة العصر.91 ،
 66منهم )0 :املولوي حممد خليل  )4الباحث حممد نسيم  )9األستاذ موالنا عبد القادر املشهور.

 67ا ملشهور ،لقب عائلة اليت تنتسب إىل سادات آل باعلوي ،وهي من أهل بيت النيب صلى اهلل عليه وسلم .ولقد نزل إىل سيالن
علماء وصلحاء آل املشهور مثل احلبيب أبو بكر بن عبد الرمحن املشهور وعلوي املشهور وعلي بن عبد الرمحن املشهور ،وأمحد
بن أبو بكر بن علوي املشهور ،وهو من الذين استقروا يف سريالنكا وتزوجوا فيها ،فقد ولد احلبيب أمحد بن أبو بكر املشهور
برتمي ونشأ هبا حتت رعاية أبيه ،تلقى علوم الشرع على جده وعلى والده وأخذ كذلك عن مجلة من املشائخ ،وكان يف بداية
حياته مهتما بالتجارة ما بني ترمي وعدن ،مث عزم على السفر إىل سيالن ،وأخذ ينتقل بني القرى يعلم القرآن وحيدث العامة يف
مساجدهم وجمالسهم ،مث استقر يف غايل ( ،)Galleوتويف هبا عام 0244هـ .وله أوالد ،ومن هذه األوالد األستاذ عبد القادر
ابن أمحد املشهور ،وهو أحد املسامهني يف خدمة ترمجة وتفسري معاين القرآن الكرمي إىل الللغة السنهالية ،واملتربع لطباعة هذه
الرتمجة على شكل فاخر .انظر :املشهور ،أبو بكر بن العدين بن علي بن عبد الرمحن ،لوامع النور خنبة من أعالم حضر موت
(صنعاء :مكتبة دار املهاجر1991 ،م).444-441:2 ،
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68

 .4تفهيم القرآن الكرمي
يرجع أصل التسمية ب ـ ”تفهيم القرآن الكرمي“ إىل أن األستاذ أبو األعلى املودودي قد ألف
تفسريا للقرآن الكرمي مساه ب ـ”تفهيم القرآن الكرمي “،فأعجب املولوي حممد إبراهيم هبذه
التسمية فسمى ترمجته أيضا بتفهيم القرآن الكرمي ،ألنه قام برتمجة ما كتبه األستاذ أبو
األعلى املودودي يف ترمجته ”تفهيم القرآن“ إىل اللغة السنهالية.
وقد بدأ املولوي حممد إبراهيم بإصدار اجلزء األول من تفهيم القرآن يف عام
0343م ،لكن توقف لفرتة من الزمن ،مث انضم معه فريق من العلماء حىت بدأوا أعماهلم
من جديد يف عام 4111م ،حبيث مت ترمجة وتفسري تفهيم القرآن الكرمي كامال يف 04
جملدا يف عام 4104م .وقد كان هناك حفلة رمسية مبناسبة إصدار ترمجة تفهيم القرآن
69
الكرمي ،حبيث حضر هذا احلفل الكرمي رئيس الوزراء السريالنكي ”جاياراتنا“.
 .9ترمجة معاين جزء عم وتبارك وقد مسع
قام مكتب الندوة العاملية 70للشباب اإلسالمي بسريالنكا بتكليف جمموعة من العلماء
لرتمجة معاين القرآن الكرمي لـ”جزء عم وتبارك وقد مسع “،حبيث استغرق هذ العمل أكثر
من ثالث سنوات ،فكانت الطبعة األوىل إلصدار ”جزء عم“ يف عام 0291هـ ،أما
إصدار ”جزء تبارك“ و ”جزء قد مسع“ فكانت الطبعة األوىل يف 0290هـ4101/م.

71

 68يرجع أصل التسمية ب ـ ”تفهيم القرآن الكرمي“ إىل أن األستاذ أبو األعلى املودودي قد ألف تفسريا للقرآن الكرمي مساه ب ـ”تفهيم
القرآن الكرمي “،فأعجب املولوي حممد إبراهيم هبذه التسمية فسمى ترمجته أيضا بتفهيم القرآن الكرمي ،ألنه قام برتمجته ما كتبه
األستاذ أبو األعلى املودودي إىل اللغة السنهالية.
69
أيضا
وانظر
http://www.dailynews.lk/2012/02/17/news20.asp
املوقع
انظر
http://www.srilankaguardian.org/2012/02/launching-of-holy-quran-translationin.html
 70إن الندوة العاملية للشباب اإلسالمي مؤسسة اجتماعية ،يقع موقعها الرئيسي يف اململكة العربية السعودية ،وهلا فروع كثرية يف
بلدان متعددة ،ومنها يف سريالنكا ،ففرع الندوة العاملية للشباب اإلسالمي بسريالنكا قامت برتمجة هذه األجزاء الثالثة إىل اللغة
السنهالية.
71
أيضا
وانظر
.http://wamylanka.org/
املوقع
انظر
http://www.maktabah.org/quran/translations/744-the-noble-quran-withtranslation-in-sinhalese-surah-fatiha-and-juz-amma.html
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لقد ذكر مكتب الندوة العاملية للشباب اإلسالمي أن سبب تأليف هذه األجزاء الثالثة
وترمجة معانيها هو سد االحتياج القائم بني أوساط الناطقني باللغة السنهالية يف
سريالنكا.

72

األعالم المعاصرين لترجمة تفسير القرآن الكريم في ماليزيا وسريالنكا
لقد أصبح موضوع التفاسري القرآنية وترمجتها يف ماليزيا وسريالنكا موضوعاً عاماً للنقاش
واالهتمام به ،وأن هذا اإلجتاه قد دعم بظهور تفاسري جديدة كتبت باللغة املاليزية
والسريالنكية من خالل العلماء املثقفني املعاصرين الذين أدركوا متاماً مشاكل اجملتمع املاليزي
والسريالنكي وحاجاهتما لرتمجة وتفسري معاين القرآن الكرمي يف عصرنا احلاضر.
أوال :علماء ماليزيا المعاصرين

ومن أشهر هؤالء العلماء الشيخ داتؤ نيئ عبد العزيز بن نيئ مت والشيخ داتؤ سري عبد
اهلادي بن أونج والدكتور عبد احلي عبد الشكور ،وفيما يأيت بيان جلهود هؤالء العلماء يف
ترمجة القرآن الكرمي على النحو اآليت:
 .0جهود األستاذ داتؤ نك عبد العزيز بن نك مت

األستاذ داتؤ نك عبد العزيز بن نك مت 73أستاذ أستاتذة اجملتمع املاليزي عامة
وللكلنتانيني -أهل والية كالنتان دار النعيم املاليزية -خاصة ،وهو من كبار العلماء يف
 72انظر املصدر السابق.
 73الشيخ داتؤ نك عبد العزيز بن نك مت ،ولد ىف قرية يوالو مالكا بوالية كلنتان سنة 0390م ،وبدأ يتلقى الدراسة ىف وقت
مبكر ،فقد تلقى علوم الدين من والده نيك مت الذى يعد أحد املشايخ املشهورين ،ومعلماً دينياً ىف قريته ،مث واصل تعليمه
الديين ىف خلوة احلاج عباس ىف ترجنانو ،مث هاجر إىل اهلند للدراسة ،مث إىل مصر حيث درس ىف األزهر الشريف وحصل على
الليسانس اللغة العربية ،وواصل دراسته العليا ىف األزهر يف ختص الشريعة اإلسالمية والقانون ،انضم إىل احلزب اإلسالمي
املاليزي عام 0311م ،ومت ترشيحه مباشرة لإلنتخابات العامة حيث فاز فيها كما هو الغالب مبشاركته يف اإلنتخابات املتعددة،
واآلن هو رئيس احلكومة لوالية كلنتان دار النعيم ،انظر أبو بكر تشيك ،احلزب اإلسالمي املاليزي )األردن :دار البيارق،
0333م(.31 ،
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ماليزيا ،ويتميز الشيخ يف التفسري باجلرأة والشجاعة يف الرأي حيث يعرب عن رأيه بوضوح
دون تردد ،وقد أشرف على تربية اجملتمع بنفسه وبطرائق متعددة كان منها الكتابة والتأليف،
وأنه ألف بعض الكتب ىف التفسري منها” :تفسري سورة هود“ الذي طبع يف عام
74
0331م ،و” :تفسري سورة يونس“ الذي طبع يف عام 0334م.
وعرف الشيخ داتؤ نك عبد العزيز بن نك مت بالتواضع والزهد والبساطة ىف العيش
كما أنه حري كل احلرص على اإللتزام بتطبيق ما يقوله 75،وهبذه احلالة جند أنه قد
توافرت فيه بعض الشروط واآلداب يف التفسري حيث ال َّ
بد للمفسر أن يكون عاملاً بالعلوم
اإلسالمية وعامالً مبا يعلم 76،إذن أنه مفسر لآليات القرآنية بلسانه وبكتابته ويف الوقت
نفسه فإنه مفسر بأفعاله وسلوكياته ،فضالً عن ذلك فإنه أيضاً قد ألقى احملاضرات
واحللقات الدراسية يف التفسري ،وهكذا جند مجاعات كثرية من املوظفني والعمال والتجار
يهرعون حلضور حلقاته الدراسية ،وظهر من خالهلا جناحه وقدرته الفذة يف التعبري وبيان
موقف اإلسالم من شىت القضايا اإلنسانية مثل :اإلقتصاد والتجارة والسياسة.
وأما املنهج اليت هنجه األستاذ يف تفسريه حيث مجع بني التفسري باملأثور والتفسري
بالرأي ،وقد سلك األستاذ هذا الطريق ،وفسر وبني كثرياً من اآليات باملناهج املذكورة حىت

أصبح تفسريه رائعاً منطقياً حياً ومقبوالً عند القارئ ،إذ به استطاع أن يعاجل القضايا
املعاصرة بسهولة ،فضالً عن ذلك فإنه اقتدى ومتسك كثرياً بسابقيه من املفسرين يف تفسري

القرآن ال سيما الشهيد سيد قطب من خالل تفسريه يف ظالل القرآن ،وقد تأثر كثرياً
بأفكار الشهيد وأقرانه ىف كثري من أقواله ،وهذه الظاهرة ال تكاد تنفك عنها إذا تفحصنا

وتأملنا يف الكتب اليت ألفها األستاذ خاصة ىف التفسري ،وهبذه اخلصائ
من التفسري السياسي املاليزي.

عده العلماء بأنه

 74رافية بنت حسني ،داتؤ نك عبد العزيز بن نك مت ومنهجه ىف تفسري سورة يونس )حبث خترج ،جامعة ماليا ،كواال ملبور،
4111م(.90 ،
 75رافية بنت حسني ،داتؤ نك عبد العزيز بن نك مت ومنهجه ىف تفسري سورة يونس.31-31 ،
 76الشيخ خالد عبد الرمحن العك ،أصول التفسري وقواعده (بريوت :دار النفائس4111،م).041 ،
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 .4جهود األستاذ داتؤ سري عبد اهلادي بن أونج
هذه هي الشخصية الثانية ضمن اجلهود املتميزة لرتمجة تفسري القرآن مباليزيا ،وهو األستاذ
داتؤ سري عبد اهلادي بن أونج رئيس اجلبهة اإلسالمية مباليزيا حالياً 77،له مكانة خاصة يف
جمتمع ماليزيا ،وهو ذو شعبية غفرية لدى املاليزيني اآلن ،وألف كثرياً من الكتب ىف جماالت
خمتلفة ومصنفاته ىف التفسري كما يأيت :تفسري سورة الكهف وتفسري سورة لقمان وتفسري
سورة البقرة وتفسري سورة احلجرات وتفسري سورة احلشر وتفسري سورة الصف .ومن املصادر
األساسية اليت استعملها األستاذ عبد اهلادي ىف تفسريه هي تفسري القرطيب ،وتفسري ابن
كثري ،وتفسري فتح القدير ،وتفسري يف ظالل القرآن ،وتفسري األزهر ،وتفسري روح املعاين،
وتفسري فيمفينن رمحن (إرشاد الرمحن) وغري ذلك 78.وجدير بالذكر هنا أنه أيضاً كان
شديد اإلهتمام بتفسريه شديد احلرص ىف نقل الروايات ،وال يأخذها إال بعد أن يتبني له
الصحيح من السقيم ،ومن ناحية أخرى أيضاً قد تأثر كثرياً باألفكار اإلصالحية لسيد
79
قطب ،وجعلها مصدراً مهماً يف تفسريه لآليات القرآنية.

 .9جهود األستاذ الدكتور عبد احلي عبد الشكور
ومن املفسرين املعاصرين الدكتور عبد احلي عبد الشكور الذي يقوم على تفسري القرآن
الكرمي يف ثالثني جملداً بإسم Pedoman Muttaqin :ويعين :هداية املتقني ،برعاية
مصلحة الشؤون اإلسالمية مباليزيا ،ويكتب هذا التفسري باللغة املاليزية حبروف التينية،
وبأسلوب عصري ،ويضم جلنة مراجعة من علماء وأساتذة متخصصني يف علوم وجماالت

 77ولد عبد اهلادي أوانج يف ترينجانو يف أكتوبر عام 0321م ،خترج من اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة عام 0319م ،وحصل
على املاجستري يف السياسة الشرعية من جامعة األزهر عام 0312م ،انتمى إىل احلزب اإلسالمي املاليزي عام 0312م ،ونشط
يف العمل السياسي منذ نعومة أظفاره ،وأصبح عضواً يف برملان ترينجانو عام 0344م ،مث عضواً يف الربملان املركز ملاليزيا عام
0331م ،مث أصبح رئيساً لوزراء ترينجانو يف أعقاب جناحه يف االنتخابات الربملانية األخرية اليت وقعت عام 0334م ،صدر له
أكثر من عشرة كتب منها” :الصراع بني اإلسالم والعلمانية يف ماليزيا “،و”نظام احلكم يف اإلسالم“ وغري ذلك.
 78عبد الغىن حسني منهج احلاج عبد اهلادي أوانج ىف تفسري القرآن )حبث خترج ،جامعة ماليا كواال ملبور0331 ،م).02 ،
 79حممد نور بن جوسه ،دراسة لتفسري القرآن يف املساجد يف كواال ترجنانوا (حبث خترج ،قسم القرآن واحلديث ،جبامعة ماليا كواال
ملبور4111 ،م).62 ،
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شىت ،وقد ظهر من هذا التفسري ثالثة جملدات ،ومن املقرر أن خيرج كامالً يف سنة
4144م.
ثانيا :علماء سريالنكا المعاصرين

وللعلماء املعاصرين يف سريالنكا جهود مشكورة يف ترمجة وتفسري القرآن الكرمي ،ومن
أشهرهم األستاذ حممد منصور واملولوي حممد إبراهيم وغريمها ،ولكن نعرض هنا جهود
عاملني الفاضلني اللذين هلما شهرة واسعة فيما بني املسلمني يف ترمجة وتفسري القرآن الكرمي
على النحو التايل:

 .0جهود املولوي حممد إبراهيم
إن املولوي حممد إبراهيم من العلماء املشهورين يف سريالنكا خصوصا يف أوساط اجلماعة
اإلسالمية السريالنكية ،حيث أنه كان أمريا سابقا هلا ،كما أنه حامل أفكار وآراء األستاذ
أبو األعل ى املودودي اإلصالحية ،ولذا قام املولوي حممد إبراهيم برتمجة تفهيم القرآن الذي
كتبه األستاذ أبو األعلى املودودي يف اهلند ،حبيث شرع بإصدار اجلزء األول من ترمجة
تفهيم القرآن للمودودي يف هناية الثمانينات ،إال أن أعمال الرتمجة قد توقفت حىت عام
4111م ،ولكن يف نفس العام انضم معه فريق من العلماء حىت أمتوا ترمجة تفهيم القرآن
الكرمي كامال يف عام  4104م .وقد أخذ هذا العمل املبارك قرابة اثنتا عشرة سنة ،وطبع يف
إثنا عشر جملدا.
وأما املنهج الذي سلكه املولوي حممد إبراهيم يف ترمجة وتفسري تفهيم القرآن هو
منهج األستاذ أبو األعلى املودودي ،حيث مجع بني التفسري باملأثور والتفسري بالرأي .كما
أن ترمجته لتفهيم القرآن الكرمي مل يكن جمرد ترمجة لتفهيم القرآن فقط بل قام بتفسري كثري
من اآليات اليت مل يتطرق إليها األستاذ أبو األعلى املودودي.
وميكن لنا أن خنل بأن املولوي حممد إبراهيم قد تأثر يف ترمجته وتفسريه لتفهيم
القرآن باألستاذ أيب األعلى املودودي يف كثري من أفكاره وآرائه ،وهذا يدل واضحا على أن
ترمجته وتفسريه كان تفسريا إصالحيا ،ألن أبا األعلى املودودي كان مهتما باإلصالح.
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 .4جهود األستاذ منصور
إن األستاذ حممد منصور من العلماء املشهورين املعاصرين يف تفسري وترمجة القرآن الكرمي،
ومن أوائل املؤسسني جلماعة إخوان املسلمني املسمى بدار األرقم يف سريالنكا ،وهو متأثر
بأفكار اإلمام حسن البنا والشهيد سيد قطب وغريمها من علماء مجاعة إخوان املسلمني
سواء كانوا يف مصر وسوريا وتونس وغريها ،لكنه متأثر بتفسري سيد قطب املسمى يف ظالل
القرآن ،حيث قام برتمجة وتفسري بعض قصار السور منه ،وهذا يبدو واضحا فيما كان
يكتبه يف جملة الفكر اإلسالمي 80يف بداية التسعينات ،وكذا ترمجة وتفسري بعض اآليات
القرآنية اليت كان قد فسرها الشيخ حممد الغزايل 81.وله جهود جبارة يف تفسري القرآن الكرمي

حيث أصدر تفسري سورة الفاحتة 82وجزء عم 83بكاملها باللغة التاميلية ،وكذا غريها من
سور القرآن الكرمي.
لقد سلك يف تفسريه منهج التفسري باملأثور متعرضا إىل ذكر أسباب النزول واآليات
املكية واملدنية وغريها مما يتعلق بعلوم القرآن ،كما استدل بأقوال العلماء السابقني مثل
اإلمام الفخر الرازي وابن كثري وابن العريب وغريهم وكذا بأقوال العلماء املعاصرين مثل
األستاذ سيد قطب والشيخ رشيد رضا والشخ حممد الغزايل واألستاذ أبو األعلى املودودي

وغريهم 84.وقد كان تفسريه تفسريا حركيا اجتماعيا وإصالحيا ،حيث كان حياول دائما
بربط املاضي باحلاضر يف تفسريه ،كما كان ينبه على األخالق الفاضلة اليت حيثه القرآن
الكرمي والسنة النبوية.

85

 80مثل :ترمجة سورة الكافرون من ظالل القرآن ،جملة الفكر اإلسالمي  ،02رقم ( 2يوليو-سبتمرب 0334م).1-2 ،
 81مثل :ترمجة تفسري بعض اآليات القرآنية من التفسري املوضوعي ،جملة الفكر اإلسالمي  ،02رقم ( 4يناير-مارس 0334م)،
.4-2
 82انظر حممد منصور ،تفسري سورة الفاحتة (أكورانا :معهد املشكاة للبحوث اإلسالمية4101 ،م).18 ،
 83حممد منصور ،تفسري جزء عم (أكورانا :كلية القرآن املفتوحة4109 ،م).15 ،
 84راجع حممد منصور ،تفسري سورة الفاحتة (أكورانا :مطبعة الوردة4104 ،م) .2-9 ،انظر مقدمة حممد منصور ،تعلم القرآن
الكرمي (أكورانا :كلية القرآن املفتوحة4109 ،م).1-2 ،
 85راجع مقدمة حممد منصور ،تعلم القرآن الكرمي.1-2 ،
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ميكن لنا أن نقول بأن الشيخ حممد منصور متأثر باألفكار اإلصالحية لسيد قطب
وغريه ،كما أنه معتدل يف تفسريه يف نقل آراء وأقوال علماء القدماء واملعاصرين من املفسرين
والعلماء الربانيني ،حيث كان منتبها وشديدا احلذر يف نقل الروايات الصحيحة يف تفسي.
الخاتمة
إن حركة الرتمجة والتفاسري ملعاين القرآن الكرمي يف ماليزيا وسريالنكا ما زالت حية مل تتوقف
قط ،ولن تنقطع حىت أن يرث اهلل األرض ومن عليها ،وهي مستمرة ومسايرة مع الظروف
والوقائع للمجتمع اإلسالمي يف ماليزيا وسريالنكا ،وأن الذين مل يقدروا على قراءة التفاسري
القرآنية بلغتها األصلية العربية ،فقد عربوا طريقهم للوصول إىل فهم معاىن القرآن الكرمي
بالرتمجة ،وبوسيلة هذه الرتمجة قد ثبت للجميع بأن اللغة املاليوية واللغات السريالنكية
قادرة على أن تصبح لغة العلم واألدب واملعرفة.
لقد استخدم العلماء ىف كلتا الدولتني هذه اللغات ىف تعاليمهم وتآليفهم منذ زمن
بعيد حىت يومنا هذا ،حيث أصبح بعضهم أئمة يؤمون الناس يف صلواهتم يف املساجد،
ودعاة مصلحني يدعون الناس إىل دين اهلل بتفسريهم وترمجتهم لآليات القرآنية الكرمية حىت
يهتدوا هبديه ويستنريوا بنوره ،كما صار بعضهم من السياسيني املرموقني الذين دعوا
املسلمني إىل اجلهاد واحلرية ومكافحة اإلستعمار ،وهكذا لقد أدى كل واحد واجبه جتاه
هذا الدين احلنيف ،فظل هذا اإلسالم ثابتاً باقياً ىف ماليزيا وسريالنكا.
إن علماء ماليزيا وسريالنكا قد قاموا جبهود عظيمة يف ترمجة معاين القرآن الكرمي
وتفسريه ،إال أن لعلماء ماليزيا جهودا وخدمة جبارة يف ترمجة القرآن الكرمي وتفسريه ،مقارنة
مع جهود علماء سريالنكا ،ألن املؤلفات الكثرية اليت ألفه علماء ماليزيا وجهودهم الفذ
هي مبثابة خدمة عظيمة لإلسالم واملسلمني .وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل على أن
اجملتمع اإلسالمي يف ماليزيا وسريالنكا يف خري ،بدليل أن املاليزيني والسريالنكيني يفهمون
القرآن الكرمي ويعملون به من خالل قراءهتم لرتمجات القرآن الكرمي بلغتهم املاليزية
والسريالنكية.
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رقم ( 2يوليو-سبتمرب 1001م).
حممد ،سيد .أول فصل لدراسة القرآن لعبد القادر جيالين عام 2222م يف شارع
ميساجنر ،جملة احلسنات  ،22رقم ( 2سبتمرب 1002م).
حممد شكري .اجلامعة النظيمية اإلسالمية حتتفل بعيدها الفضي .جملة الفكر اإلسالمي
 ،10رقم ( 2يوليو وسبتمرب 2222م).
حممد شكري .مسرية مخس وعشرين سنة يف إصدار اجمللة ،جملة الفكر اإلسالمي ،200
رقم ( ،2يوليو-ديسمرب 1002م).
حممد شكري .الرتاث اإلسالمي السريالنكي وصالته مع شرق آسيا .حبث مقدم يف ندوة
نظمتها سفارة سريالنكا مباليزيا بالتعاون مع متحف الفنون اإلسالمية املاليزية،
كواالملبور1001 ،م.
حممد نور بن جوسه .دراسة لتفسري القرآن يف املساجد يف كواال ترجنانوا .حبث خترج ،قسم
القرآن واحلديث ،جبامعة ماليا كواال ملبور1002 ،م).
حممد مزاهر” .تفسري القرآن الكرمي بلغة عرب التاميل( :فتوحات الرمحانية يف تفسري كالم
الربانية) منوذجا “.رسالة ماجستري ،جامعة بريادينيا ،سريالنكا1002 ،م.
جماهد مصطفى هبجت و د .إسحاق حاج سليمان .ملخصات الرسائل العلمية .كواال
ملبور :مكتب الدراسات العليا ،أكادميية الدراسات اإلسالمية ،جامعة ماليا1002 ،م.
جمموعة من العلماء .القرآن الكرمي وترمجة معانيه إىل اللغة التاميلية .املدينة املنورة :جممع
امللك فهد لطباعة املصحف الشريف2222 ،م.
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حممد حمي الدين ،كلية اإلصالحية العربية للبنني يف مادمبا .جملة احلسنات  ،12رقم 20،
أكتوبر 1001م.
جمموعة من العلماء .تاريخ تأسيس كلية القرآن املفتوحة .أكورانا :معهد املشكاة للبحوث
اإلسالمية1002 ،م.
جملة جهايا ( 222فرباير 2222م).20-12 ،
رافية بنت حسني .داتؤ نيك عبد العزيز بن نيك مت ومنهجه ىف تفسري سورة يونس .حبث
خترج ،جامعة ماليا ،كواال ملبور1000 ،م.
رزين رمسني وحسيب رشيد .مقابلة مع األمري السابق :املولوي حممد إبراهيم جملة احلسنات
 ،22رقم ( 2سبتمرب 1002م).
جملة فغاسوه ،العدد رقم  ،222إبريل 2222م.2 ،
جملة ورتا جباتان أكام 222 ،فرباير 2221م.21-22 ،
جملة البيان ،قسم القرآن واحلديث ،أكادميية الدراسات اإلسالمية ،جامعة ماليا ،ماليزيا.
جملة هنرو ( 22مايو -أغسطس 1022م).
مصطفى ،آدم باوا .فتح الرمحن يف تفسري القرآن .مومباي :مطبعة احلسين2220 ،م.
نوح ليب ،عبد القادر .فتح الرحيم يف تفسري القرآن الكرمي .مومباي :مطبعة شاه احلميد،
2222م.
وان عبد القادر وان حسني .الدعوة اإلسالمية ىف جنوب شرق أسيا منذ ظهورها اىل العصر
احلاضر .كواال ترجنانو :مطبعة ياياسن إسالم ترجنانو ،د.ت.
عبد القادر بن طالب .اللغة العربية (لغة القرآن) إنتشارها ومكانتها مباليزيا ،انظر:
http://www.elazhar.com/conf_an/11/28.asp
حممد شكري ،انظر http://www.iiibf.org/advisor/shukry.html-
http://www.drshukri.net/index.php?option=com_content&view
=article&id=80:sri-lankas-islamic-heritage-and-its-links-witheast-asia-&catid=41:2012-04-26-01-10-40&Itemid=57

بيت

الثقافة

اإلسالمية

http://www.michsl.org/history.html
http://www.michsl.org/publications.html
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انظر:

492-410:93 )4102 جورنل أصول الدين (يناير – يونيو

http://wamylanka.org/ : انظر،مكتب الندوة العاملية للشباب اإلسالمي بسريالنكا
http://www.maktabah.org/quran/translations/744-the-noblequran-with-translation-in-sinhalese-surah-fatiha-and-juzamma.html

:انظر

،سريالنكا

يف

اليومية

اجلريدة

http://www.dailynews.lk/2012/02/17/news20.asp
http://www.srilankaguardian.org/2012/02/launching-of-holyquran-translation-in.html
M.M.M. Mahroof, “Arabic-Tamil in South India and Sri Lanka:
Language as Mimicry,” Islamic Studies 32, no. 2 (1993), 169189.
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