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 :ويالمول الشيخ محمد األماني

 للقرآن الكريم أعجوبة في أدب التفسير

 

 ،بي وي  السيدة محسنة

 كيراال الهند -نوروالوباحثة الدكتوراه في مركز البحوث بكلية األنصار العربية، 

 إسم المشرف:

 ،أ أي عبد المجيد د.

 نديراال الهك -نورووالبكلية األنصار العربية،  ابهافي اللغة العربية و آد البحوث الماجستير و األستاذ المساعد، قسم

 -:الملخص

ليؤلف  حياته إن الشيخ محمد األماني المولوي، يعتبر شخصية عظيمة في تاريخ مسلمي والية كيراال، بذل معظم

عاشقا للعلم  ربية. وكانوالعة تفسيرا كامال للقرآن في اللغة المليالمية. ولقد كتب المولوي كثيرا من الكتب في اللغة المليالمي

. ثم يار كيراالدعة في والتدريس، وكان رجال بسيطا وعالما بارزا متواضعا. تأثيره عميق جدير بالذكر في آفاق العلم الواس

اء بين العلم انة عاليةحتل مكإنها لحقيقة محزنة أن الرحلة األدبية القرآنية للشيخ الكبير محمد األماني، الذي كان ينبغي أن ي

  المسلمين القدامى في والية كيراال، لم يتم تسجيلها بشكل كاف في التاريخ بطريقة مناسبة.

 نشأته وتكوين شخصيته

ر المفس الشيخ محمد بن حسن بن كنجي كويا بن حسن األماني، اسم ذو عظمة وشهرة بين مسلمي كيراال. ولد

الموافق  ه1329 البرم بوالية كيراال في الهند في رمضانالكبير الشيخ محمد األماني في قرية باطيقاد في مقاطعة ما

 اليالكات.جأحمد  م. أبوه حسن بن كنجي كويا بن حسن األماني من كبار مشايخ ذلك الزمان. ومن تالميذه الحاج كنج1909

مشاورة البعضويته في لجنة  مليالم. عرف -برع أبوه في علم الجغرافيا أيضا واشتهر بمؤلفاته العربية في خط عربي 

 لسمست كيراال جمعية العلماء. 

ي هو اسم ينتمي م. واألمان1921وتنتمي والدته إلى عائلة عالي المصليار المحارب البطولي في ثورة مابال عام 

ايمو. تراطوتودي من كا إلى عائلته استخدم أسالفه مع اسمائهم واآلن يستخدم أحفاده أيضا نفس االسم. تزّوج الشيخ األماني

ة أوالد وثالث مليالم. وأنجبت له ست حصل زوجته على تعليم رسمي، في الوقت نفسه، كانت تقرأ وتكتب لغة عربي لم ت

 بنات. 

 مسيرته العلمية

ة في وم الدينيس العلقد أكمل الشيخ محمد األماني دراسته االبتدائية في الصف الثالث أو الرابع فقط. ثم دخل مجال

م جلس العلوإلى م ده الشيخ أمانة حسن كوتي مصليار، وكان معلمه الرئيسي آنذاك. ثم جلسالمساجد. فأخذ العلوم عن وال

ن العلوم مر ذلك الدينية للمدرس المشهور كنج علوي المصليار تازكود. فقرأ عليه النحو العربي والفقه والتفسير وغي

 اللغوية والشرعية.

  

http://www.jetir.org/


© 2021 JETIR October 2021, Volume 8, Issue 10                                                         www.jetir.org (ISSN-2349-5162) 

JETIR2110219 Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR) www.jetir.org c140 
 

لقاسمية الكلية ا هب إلىذور في والية تملناد للدراسات العليا. ثم التحق األماني بكلية القاسمية براجاكيري في تنجاؤ

اسطية لشيخ عقيدة الووي والللدراسة دون إخبار عائلته. تلقى هناك الكتب الشهيرة مثل حجة هللا البالغة للشاه ولي هللا الدهل

ان ذلك الزم االت فيكتب بعض المقاإلسالم إبن تيمية حيث أظهر فيها نبوغا واضحا في اللغة التاميلية أيضا. ويروى أنه 

نوات. س سقضى هناك خم في لغة تاميل. كما استطاع الكتابة في اللغات المليالمية، والعربية، والتاميلية في الخط الجميل.

مر حضرة، عوالنا وتلمذ على يد كثير من العلماء من أمثال موالنا السيد علوي كويا تنغل، األديب العربي الماهر، وم

ن مهم. تخرج ر وغيرالكبير. ومن زمالئه المشهورين في القاسمية أن.بي محمد المولوي وبارمل سيّد عالي المصليا العالم

سته في الكلية م وحصل على شهادة "المولوي العالم" بالدرجة األولى. درا1936الموافق ل  1355الكلية القاسمية في 

 سيع آفاقه في مجال العلم واألدب.القاسمية قد أثرت تأثيرا بالغا في تصوير الفكر وتو

 التي توالها  المناصب

تين في مجالس م بعد سن1936قام الشيخ محمد األماني بتنظيم مجالس العلوم الدينية في جامع باطيقاد في سنة 

طة. ياأي الخ وبة لهالعلوم الدينية في جامع توزنور حسب رغبة والده. بعدما استقال من هذا المنصب اشتغل في وظيفة محب

ن مدرسا م انضم إلى جامع بمريور كمدرسا، ودعا رفيقه أن.بي محمد علي المولوي إلى موريور ليكو1943في سنة 

ن ى بكثير مإنه أتوهناك. والشيخ األماني المولوي أدار المدرسة ومجلس العلوم الدينية حسب المنهج التدريسى الجديد. 

لمية. طريقة العفي ال م الفلك والجغرافيا في اللغة العربية والنحو والصرفالتغييرات في مجال التدريس. علّم المولوي عل

 درة وذكاءقكانت  ومن العجيب ميّز المدرسة ومجلس العلوم الدينية بمريور من غيرهم في طريقة التدريس ومستواها. لقد

ة على ومقبول وسهولة ملحوظةالمولوي الشيخ األماني وشركاءه على استيعاب جميع أنواع المعارف بعمق ودقة وبساطة 

 التدريس. ي منهجنطاق واسع حتى عند معظم قادة المجتمع العظماء. أدرجوا الكتب العربية التي تساير العصر الحديث ف

ين ية للدارسصا ذهبولقد حاولوا بجد إلبراز ومواهب الدارسين وتشجيعهم في المدارس ومجالس العلوم الدينية. وخلقوا فر

ب ا من الكت كثيرعلى كتابة مقاالت وإلقاء محاضرات حول مواضيع شيقة. وقرأ الشيخ األماني رحمه هللا ليكونوا قادرين

جميعا  حمهم هللايمية رمن أمثال كتاب "األم" لإلمام الشافعي و"العروة الوثقى" لجمال الدين األفغاني وكتب اإلمام ابن ت

 وأوقف كلّها راجيا الثواب من هللا.

ان كتابه كائط(. ات تدريسه أنه حاول تعليم التاريخ لطالبه باستخدام كرة أرضية، وأطلس )الخروكان من أهّم سم

اال. عا في منهج الدراسة في مدارس المسلمين في كيرمليالم موضو -"دروس تاريخ اإلسالم" الذي ألف في خط عربي

الدورية  نشوراتداد مقاالت كثيرة في المووزع نفسه هذا الكتاب لبعض المدارس. وعندما كان مدرسا في مريور قام بإع

 شاه ولي هللاالغة" للمن كتاب "حجة هللا الب’ التقليد واالجتهاد‘مثل "مسلم ونتا" "يو كيسري" و"مسلمان". وترجم بابين 

 اتم".الدهلوي. ودوره جدير بالذكر في إصدار مجلة مكتوبة بالخط اليدوي من مدرسة موريور فسّماها " براب

قلها إلى م حتى ن1946ا في كلية روضة العلوم العربية بآنكيم قرية قريبة من منجيرى منذ عام عمل محاضر

ذه اطيقاد. هبرأسه  فاروق.  إنّه أّسس مكتبة باسم "المكتبة األمانية" ب"كجيري بادي" قرب منجيري. ثم نقلها إلى مسقط

 م".المكتبة هي التي نشرت معظم كتبه. ثم خدم مدرسا في مسجد "تدكابل

ونشره في مجلة  م وقام بترجمة صحيح البخاري1956بعد ذلك بدأ المولوي اإلقامة في مكتبة ندوة المجاهدين منذ 

 يراال حتىدين بكالمنار. ال نمكن أن ننسى دوره في تجديد منهج الدراسة وكتابة الكتب المدرسية لجمعية ندوة المجاه

 م لبضعة أشهر.1959نغادي من سنة م. عمل مدرسا ومديرا في دار األيتام بترور1959

د عميدا لها. ثم إنه م وأصبح فيما بع1965منذ األيام األولى للجامعة الندوية بإيداوانا عمل محاضرا هناك في سنة 

 م.1966نقل مسكنه إلى وانيامبالم في سنة 

رنغادي. بية بتروكلية عرم بدأ إقامته في دار األيتام بتروونغادي، وكان هدفه العظيم بذلك تأسيس 1959وفي سنة 

بتدريس  ي نفسهلكن لألسف لم يتمكن من تحقيق هذا الهدف ألن عدد الطالب لم يكن كافيا كما كان متوقعا، بل إنه رض

 بعض الدارسين اللغة العربية والعلوم الدينية.

لبيانية رسوم اال وكانت مكتبته غنية بالكتب والمخطوطات وغيرها باللغتين العربية والماالياالمية عالوة على

ن ي يجمع بيي نموذجكانت مشاريعه التربوية العلمية، التي تركزت على المساجد، بمثابة أسلوب تعليمواألطلس والخرائط. 

الخرائط وواألطلس  تحاناتاألساليب الدينية التقليدية واألساليب العلمية الحديثة.  المناهج المحددة وفترات الدراسة واالم

ع مالدينية  لمعارفاا هي المزايا الرئيسية لطريقته في التدريس. وقد لوحظ أن جهوده كانت رائعة لنقل والسبورات وغيره

  .المعارف المادية إلى طالبه إلتقانها
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مجلس. له هذا اللجهوده مذكورة في تشكيل مجلس التربية والتعليم تحت إدارة جمعية ندوة المجاهدين وخدم رئيسا 

 ليفاته فينشر تأمجلس التعليمي. عمل المولوي عضوا في لجنة التحرير لمجلة "المنار" وكان ييد بسيط في تطور هذا ال

 .ير ذلكغالمجالت "المنار" و"اإلتحاد" و"المرشد" و"يواكيسري" و"مسلم وانتا" و"مسلمان" و"نور اإلسالم" و 

 سمات يراعه

ذاع عا ويا واسريا متعدد الجوانب اكتسب وعولم يكن هذا العالم الشهير كاتبا عربيا فحسب ، بل كان أيضا عبق

سا ومورخا كان معروفا بمفسر القرآن واشتهر مترجما ولغويا وجغرافيا ومدرّ  .في مختلف الموضوعات الماديةصيته 

 وصحفيا وناشرا وما إلى ذلك.

 أخالقه

ريد أن ينه قد ال بدو أرعا.  يعلى الرغم من أنه كان كاتبا عظيما وعالما ماهرا، إال أنه لم يحاول أن يكون خطيبا با

ط، فلم ألخروية فقكان زاهدا في الدنيا وابتعد عن كل مجال الرياء. وكان هدفه األساسي الحياة ا .يصبح خطيبا مشهورا

ى ا نجده علادرا ميؤثر عليه أّي فكرة من الحياة الدنيوية. وكان يعيش حياة دون أن يرغب في أي مستوى من الشهرة، فن

 م.1979ا رأيناه على منصة مؤتمر جمعية ندوة المجاهدين ببوليكل عام المنصاتا كم

 فاء الذينوالضع وكان تواضعه جعله فريدا مغايرا عن العديد من العلماء اآلخرين. لقد كان عونا كبيرا للفقراء

لى أي ده أبدا إمدّ يي يعانون من مصاعب معقدة، فمدّ يديه إلى المحتاجين عندما يكافحون في النقصان والحرمان في حين لم

ا، وكان ظ عليهشخص، ولم يتوقّع أّي شيئ من اآلخرين حتى في أسوء حاالته، وقدرته ملحوظة في تنفيذ العقود والحفا

لقرآن اية من التقوى بازرا في كل حركة من حركات حياته وحاول بقدره الممكن أن يحافظ على جميع المبادئ التوجيه

 والسنة في أقواله وأفعاله.

لذين ولئك اأكان موقفه صارما في أمور الدين. ولكن، قد حاول دائما على الحفاظ على صداقات شخصية حتى مع 

السالم  رسل عليهمزات الاختلفوا مع آرائه في العديد من القضايا الدينية. كان سي. أن أحمد المولوي من الّذين ينكرون معج

اسمه،  ون ذكربصورة مخطئة. فانتقده الشيخ األماني في تفسيره بد وفّسر كثيرا من المعجزات التي ذكرت في القرآن

ق بزواج ابنه، ألمور تتعل Vaniyambalam) وكانت بينهما عالقة وثيقة، لما جاء سي.أن أحمد المولوي إلى وانيمبلم )

 كانا يبكيان ويتعانقان على الرغم من أنهما على طريقتين مختلفتين في الشؤون الدينية.

اليكوت إلى ك مدرسا في المدارس بكاليكوت، ذات يوم ذهب إلى مسقط رأسه، ولكن لم يتمكن من العودة لّما عمل

 في اليوم التالي، واألمر العجيب أن الشيخ أرسل رجال إلى كاليكوت ليخبر عن غيابه.

بد ثيقة مع عالقة وزاب المختلفة. كانت له عولم يكن المولوي حزبيا، معامالته ملحوظة مع الديانات األخرى واألح

مع الديانات  ، خطيب سمست كيراال جمعية العلماء. واحترامه واعتبارهVaniyambalam) الرحمن المصليار وانيمبلم )

ا. يرانه أيضجبة مع األخرى معروفان. ومن خالل تعامالته الرائعة ومداخالته المثالية، تمّكن من الحفاظ على عالقات طي

 من عادته عندما يذهب إلى أي مكان أن يخبر جاره الهندوسي الذي يتاجر بقرب من بيته.و

لى إل آخر كان أحد المعالم البارزة في حياته هو حسن ضيافته، ذات يوم جاء كي.بي محمد المولوي ومعه رج

نتشار ابعد  ه على األرضمكتب الشيخ األماني، و هناك سريران فقط. أعطى المولوي لهما هذين السريرين واضطجع نفس

ه الّ صورتينرى إ األوراق. ثم لم يرغب في أن ترد صورته في مكان ما ولم يرد الشهرة في شيئ ما. ولذلك ال نستطيع أن

 فقط.  لم يقصد في الحياة إال النجاح األخروي.

. وكانت واحد ع عالمزوجته تايما األماني، كانت أسرتها غنية. زواجها مع األماني حسب رغبة أبيها لزواجها م

ة.  الت األزمفي حا حياة المولوي بسيطة وساعدته زوجته كثيرا، ولها دور مهم في حياته الناجحة، وأصبحت مأوى كافيا له

ن قد اربه، وكاين وأقولّما عاد بعد دراسته من القاسمية إلى مسقط رأسه باطيقاد واجه المولوي مقاطعة شديدة من المواطن

لى أي إح لهم القرية، فوضحوا آراءهم ضد الشرك والخرافات. قال بعض المواطنين للمولوي أن يوض تأثر به بعض شبان

 ذ استقصاءم تنفيفرقة ينتمي، هل هو مودودي أم قادياني أم وهابي. بل أجاب لهم: "أنا صاحب أهل السنة والجماعة". ت

ل لهم أيه.  وقاه في رن مع عائلته. ولكن كان أبوه دعملجنة المجلس في بتيكاد على المولوي وأعلنوا أوامرهم لعدم التعاو

 ائلة اضطرال الهليس لكم السلطة للقضاء في أمري لطلب المولوي منهم إلى إتيان العلماء في قضاء أمره، وبتلك األحو

 المولوي أن يسكن بعيدا عن موطنه.
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 مع العوام

 مل في مسجد الجامع بكانانجيري   )اعتبره الناس داعيا جديدا بعد عودته من القاسمية. عندما يع

(Kananchery ذات مرة جاءت امرأة وفي يدها رماد وطلبت منه أن ينفخ إلى الرماد، بقصد عالج التسليم للشاة ولزيادة

اللبن في ضرعها. ولكن أجاب المولوي وقال لها: سيزيد اللبن إذا أعطيت الماء والعشب لشاتك. رجعت امرأة من هناك 

وم جاء بعض الناس إلى مكتبه بقصد الحصول على الفتاوى منه، بعدما ذهبوا إلى صدقة هللا المصليار بسخط. وذات ي

زعيم سمستانا جمعية العلماء، عبّروا عدم موافقتهم مع فتاوى صدقة هللا، وتوقعوا من المولوي شيئا جديدا مرضيا ولكن 

 أعيد إرسالهم بعدم الرضا.

يرضى بأي سير بل ن صفحة. ويقول فيها إنه لم يتوقّع أّي شيئ من ناشري التفسقد سّجل المولوي وصيّته في ثالثي

ه الذكور  انتبشيئ يعطونه. ذكر في وصيّته: "لم أستطع أن أكسب أي شيئ في حياتي هذه بركة من هللا تعالى علّي. ال

مور ه كّل األوصيّت مال. أشار فيوالنساء في أمور المالبس والحلية مثل ذلك، أفّضل اّوال الديون، و خد ما تبقي من ال

 كتوجيهات ألبنائه ومثل ذلك.

يع التشر عيشته بسيطة وضيّقة ولم يحاول أن يكسب أي شيئ في حياته. كتابه المترجم "السنة ومكانتها في

لم  ية.المالملي جم إلىاإلسالمي" لمصطفى السباعي مشهور بين مؤلفاته. استأجر  نسخته العربية من عبد الحميد المدني ليتر

ا إلى النقل وم وسائل يطلب راتبا لتفسير القرآن الكريم. بل، رضي بما يعطونه. ال يبقي فيه أي شيئ بعد حاجته للبذل على

 ذلك.

 وفاته

نجيري. ويقع في مستشفى "المليبار" بم 3م نوفمبر 1987انتقل المولوي محمد األماني إلى جوار ربّه في سنة 

 ع، وانيامبلم.قبره اآلن في المسجد الجام

 مؤّلفاته

من  ترجم كتبامية وعرف الشيخ محمد األماني بتفسيره العظيم "تفسير القرآن الكريم" وألّف كثيرا من الكتب اإلسال

زاخرة  نها مراجعس مع أاللغة العربية إلى اللغة المليالمية باإلضافة إلى تفسيره، ولكن معظم كتبه ليست معروفة لدى النا

 مجاالت الحياة. لم ينشر بعض كتبه حتى اآلن. ينتفعون في جميع

 مكتبته

نده نسخ مة، وعبعد رحيله الحزين ظل ابنه األصغر عبد الكريم األماني يحتفظ مكتبته والكتب والمخطوطات القي

ال تفسير ات أمثمخطوطة لتفسير القرآن الكريم والكتب العربية. وقام الشيخ األماني بتأليف عدد من الكتب في موضوع

ة، أدب يرسالتاريخ وال القرآن، علوم الحديث، أصول الفقه، الفقه، علم الفرائض، علم الجغرافيا، علوم اللغة، علم المنطق،

 األطفال، العقيدة اإلسالمية، المعامالت واآلداب والكتب المقدّسة القديمة لدى اليهود والنصارى.

 اسمه األماني

ورة في السم. أمانته مشهتاره ألسرته، ثم إنه حاول أن يحقق العدالة لهذا االذي اخ كان اسمه األماني هو اسم العائلة

 حياته التدريسية واالجتماعية وما عدا ذلك.

 ماذا قالوا عنه؟

ياتي حثر في عرف الشيخ محمد األماني بين الناس بشخصيته الجذابة، كما قال األستاذ محمد كوتاشيري: "قد أ

يرا من ألماني كثاعجبني أخ محمد األماني والشيخ المولوي أبو الصباح رحمهما هللا.  ولكن معلمان تأثيرا كبيرا ، وهما الشي

ياة لوءة بالحانت ممأبي الصباح". كان المعرفة والتواضع والبساطة من سماته التي تميزه من العلماء اآلخرين وأفكاره ك

 يخ محمد األماني.األخروية. قام األستاذ محمد كوتاشيري بتدوين ذكريات كثيرة عن الش

ه كل تمع فيأقوال الشيخ عمر أحمد المليباري عن الشيخ األماني مشهورة، وصفه المولوي عمر بأنّه عالم اج

 صفات ذكرت للعالم الرباني في القرآن الكريم. وكان رجال عاديا في صورته وشكله.
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 تفسير القرآن الكريم

اركة مع موسى م بالمش1960ع في هذه المهّمة العظيمة في اشتهر المولوي الشيخ األماني بتفسيره المشهور. شر

ين الناس من بين كتبه المنشورة، ذاع صيته ب المولوي وعلوي المولوي بمساعدة مالية من بعض األشخاص السخيين

رغم  ينالمسلم يقرره بتفسيره العظيم "تفسير القرآن الكريم"، وارتفع ذكره في اآلفاق. هو التفسير األول والموّحد الذي

 اختالف أحزابهم.

 أتّم مهّمة التفسير مع عدم صّحته، تمنّيا جزاء من ربّه ورضاه.

ذا إثما ية. كان همليالموكان أهل كيراال في قديم الزمان، أنكروا ترجمة القرآن من اللغة العربية إلى لغتهم األم ال

هذا  عانيه. فيدئه وموقرأوا القرآن بدون فهم مبا غير مغفور عندهم. ولذلك لم يحاولوا أن يفهم معاني اآليات القرآنية،

 مية. اتصللمليالاالصدد، بعض علماء كيراال، عزموا على نشر تفسير كامل للقرآن، حسب آراء السلف الصالحين في اللغة 

ذه هلفوا . وكيالميةالشيخ كى.بي محمد المولوي بالشيخ كي.يم المولوي وأخبر عن نشر تفسير القرآن الكاملة باللغة المل

ى لشيخ بي.كلوي واالمهمة الكبيرة بثالثة من العلماء األجالء. منهم الشيخ محمد األماني، والشيخ أى محمد علوي المو

ة ا في اللغمتوفر موسى المولوي غفر هللا لهم ورحمهم. بدأوا كتابتهم من النصف األخير بسبب تفسير النصف األّول كان

لمجاهدين بكيراال. م. كان نشره وتوزيعه تحت جمعية ندوة ا1985م. تّم نشره في سنة 1976المليالمية. بدأوا في سبتمبر 

تم العمل. أ أثناء تراجع موسى المولوي من هذه المهمة بعد إتمام تفسير النّمل بعدم صّحته. وكذلك توفي علوي المولوي

لمولوي ا"تفسير ُعرف هذا العمل الحقا بالشيخ األماني وحيدا النصف األول أي من سورة الفاتحة إلى سورة اإلسراء. 

تة شرها في سنه. تم األماني" إذ أن عمل المولوي يتغلب فيه على العالمين المذكورين حيث أكمل تشكيل معظم أجزائه بنفس

 أجزاء.

 مولوي بعضظهر اليتميز تفسير األمانى عن التفاسير األخرى ألنه اتبع منهج المفسرين القدماء بدقة متناهية. أ

 باء ألنهموالخط االنحرفات في تفسير سي.أن أحمد المولوي. يسّرنا األمر في تفسير األماني، يعظم شأنه عند العلماء

إذا  ي المسائلماني فيلجؤون إلى تفسير األماني كالمرجع األول. وكانت العادة عند العلماء والعوام أن يبحثوا آراء األ

لمراجع ر من اصالة التفسير األماني. أكمل المولوي كتابته بمساعدة كثيواجهوا أي مشكلة. وهذا يدّل على شهرة وأ

عتمد اة. وكذلك لمختلفوالمصادر، أي التفاسير العربية، والتفاسير األردية، وكتب األحاديث النبوية والمعجم في اللغات ا

 على خرائط كثير من بلدان العالم.

بين جميع كل آية، وابال ليعا ليس له مثيل من قبل. يأتي بالترجمة مقوكان أسلوبه في التفسير رائعا مثاليا، أسلوبا بد

أليات الة. يفسر ت بسهواأللفاظ العربية ومعانيها لفظا بلفظ. هذا النمط البديع يساعد القراء على أن يفهموا معاني األيا

ا يختار منهوسألة. ة في نفس المبصورة واضحة. عند ما يبين أي موضوع يناقش هناك كل اآلراء، أي آراء العلماء المختلف

رائه آلرآن وفقا رح القاألصح وفقا  لتعليمات القرآن والحديث. ومن السمات المميزة الرئيسة لتفسيره أنه لم يحاول أبدا ش

 . اتبعومصالحه الخاصة. فنمكن أن نرى في بدء كل سورة خالصة عن مواضيع السورة وسبب التسمية وما إلى ذلك

ما يفسر وع بينمفسرين السلفيين باستخدام االقتباسات. ولم يدخل قط في نقاش غير صالح حول أي موضالمولوي منهج ال

 القرآن.

عاني عادي في مارئ الاستعمل المولوي في التفسير اللغة المليالمية البسيطة والجذّابة ليفهم كل القراء، خاصة الق

مالئمة أللفاظ الاتعمال إلى المليالمية كان احتياطه بارزا في اس القرآن بشكل كامل. عندما ترجم المولوي األلفاظ العربية

نا أن نرى ال يمكن بدقة. وبدون تشويه المعاني. وفي الجملة أن هذا التفسير يعتبر ذا المستوى العالي في المعاني والقيم وال

 مثيال لهذا التفسير في اللغة المليالمية.
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