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 ماليزيا يف العربية اللغة على احلفاظ

 ونشرها تعليمها ووسائل

 1*داوود زكريا عبدالوهاب.د.م.أ

 2**الدين شمس محمد شهداء ونور

 البحث ملخص

 لها التي وحضارتها العربية اللغة هوية على الحفاظ موضوع البحث هذا تناول
 معهوا التعامول فوي افيوةوثق اينيوة أبعوااا   تأخوذ وهوي. الماليوويي  حياة في كبيرة أهمية
 والتجووارة  والتعلووي   كالعبووااا  اةوعوو مجووا   فووي اسووتخاموها حيووث الماليووويي  لووا 

 فوووووي للتووووواري  وسووووويلة إموووووا بماليزيوووووا والمووووواار  الجامعوووووا  وتسوووووتخامها .والسوووووياحة
 أجنبيوة لغوة بوصوفها أو الواي  وأصوول حوايثو  وتفسوير فقه م  اإلسالمية الاراسا 

 التووواريخي والمووونه  ا سوووتقرا ي المووونه  البحوووث ويتخوووذ. خووور األ العلوووو  فوووي ثانيوووة أو
 للحفواظ بالوسوا ل األخذ وكيفية اللغة  بهذه اهتمامها وما  ماليزيا اولة إسها  لتتبع
 اإلسوالمي  للواي  ولغوة اإلسوالمية للحضوارة لغوة الاولوة تؤكواها التي اللغة هذه على

 الكتابوووة وتسوومى كتابتهووا فووي العربووي الخوو  تسوووتخا  تووزال مووا ماليزيووا أ  عوو  فضووال  
 ا قتورا  مجوال فوي كبيور توأثير لوه الذي الثقافي بالبعا مرتب ة أنها كما  "الجاوية"

  .العربي العال  مع والثقافية السياسية العالقا  استمرار وفي اللغوي

 
                                                 

 اإلسووالمية الجامعووة اإلنسووانية  و ووالعلوو يوالوحوو ارفومعوو كليووة وآاابهووا  العربيووة للغووةا بقسوو  مشووار  أسووتاذ* 
 .ماليزيافي  العالمية

 .ماليزيافي  الحكومية ا بتاا ية الماار  إحا في  سةمار  ** 
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  ماليزيافي  العربية اللغة وضع

 السووابع القوور  فووي تقوواير أقوول علووى الماليويووة الجووزر إلووى العربيووة اللغووة وصوول 
 والعبوااا  الاي  لغة بوصفها المجيا  اإلسال  اخول مع وصولها ويتزام  الميالاي
 اللغوة بهذه التعامل في وعامته  علماؤه  الماليويو  المسلمو  وباأ. والتعل  والتراث
 فوي المسولمي  بحياة قوية عالقة لها العربية واللغة .(1)وكالما   واستماعا   وكتابة قراءة
 العربيووة المصوواار موو  وغيرهمووا الشووريفة النبويووة واألحاايووث القوورآ  لغووة ألنهووا يوواماليز 

 واراسة وأسراره اإلسالمي الاي  فه  إلى للوصول الوحياة الوسيلة فهي إذ  المهمة؛
 والتربيووووة الاينيووووة للمووووواا المراجووووع معظوووو  أ  إلووووى نظوووورا   أحكامووووه واسووووتنبا  شووووريعته

 التاريخيووة اآلثووار موو  الظوواهرة هووذه وتكووو . (2)بالعربيووة مكتوبووة األصوولية اإلسووالمية
 جزيرة إلى واؤ جا الذي  العرب التجار  ةاسبو  قبله ما أو القر  هذا في ظهر  التي

 حتووى اإلسووالمي الوواي  وعلووو  القوورآ  النووا  التجووار هووؤ ء عل وو  وقووا". مالقووا" الماليووو
 اتعوووو   لووو  ذ عووو  فضوووال  . الوقووو  ذلووو  فوووي الماليوووويي  السوووكا  لوووا  اإلسوووال  انتشووور

 أصووووب  حتووووى القوووورآ  لووووتعل  نتيجووووة العربيووووة اللغووووة إلووووى ا سووووتماع علووووى الماليويووووو 
 وهوي المحليوة اللغوة إلوى إضوافة العربيوة باللغوة العورب التجوار مع ا تصال بإمكانه 

 تعلمووا علوموه  فوي والتعمو  الواي  فوي التفقوه أجول ومو . الماليويوة باللغوة تسومى ما
 .(3)"بفنا " تسمى التي ليةاأله الماار  في اللغة هذه

                                                 

 :م  كال   انظر .1
 ورقوة  وقعةا وت تحةديا : والتطةور االنقةرا  بةين العربيةة اللغة زكريا  عباالوهاب. وا ةاول حنفي .ا -

 .3ص  ( 0272 يوليو جاكرتا ) اإلناونيسية؛ األزهر جامعة العربية  للغة الاولي المؤتمر العمل 

 غيور ماجسوتير رسوالة  االسةتقل  بعةد ماليزيةا فةي العربيةة اللغةة النواوي  أحموا وا  بو  عباالرزا  -
 .70-5ص  ( 7992 اآلااب  كلية اإلسكنارية  جامعة: اإلسكنارية) منشورة 

 العموول  ورقووة  اإلسةةلمية والحضةةار  والثقافةةة المجتمةةع دراسةةة فةةي العربيةةة اللغةةة أهميةةة رازي  ىيحيوو .2
 .7ص  ( 7991 يناير 03-07: ماليزيا) بماليزيا  العربية اللغة ل لبة األول الو ني المؤتمر

31. BahagianPendidikan Guru, KementerianPelajaran Malaysia, Modul Bahasa 

Arab Major, (Malaysia:  Kuala Lumpur, 2005), ms:2 
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 المليوية األبجدية في العربية اللغة

 -ذكرنوووووا اكمووووو –العربيوووووة مكانوووووة خاصوووووة لوووووا  الشوووووعب المووووواليزي المسووووول  للغوووووة
الشعا ر اإلسوالمية. لوذل   وأااءالكري   واألحاايث النبوية   القرآ ب الوثي   رتبا ها

ل نظووا  كتووابته  التووي كانوو  لوو  يتووراا الماليويووو  بعووا اعتنوواقه  اإلسووال  فووي اسووتباا
بووالحروف العرب يووة لتحويوول تووراثه  الشووفوي إلووى تووراث  السنسووكريتية الحووروفتسووتخا  

وهووو مووا يعوورف اآل   -ة الجاويووة مكتوووب  فظهوور نظووا  األبجايووة العربيووة فووي الكتابوو
 للغتوي  الصووتي النظوا  بوي  الكبيور ا خوتالفعلى الورغ  مو   -)الحرف الجاوي( بو

 البوووال  العربيوووة أصووووا  مووو  تعووورف تكووو  لووو  القايموووة فالماليويوووة. يويوووةوالمال العربيوووة
 تشوتركا  والماليويوة العربيوة  اللغتوي إ  إذ ؛نصوفها إ  حرفوا   وعشوري  ثمانيوة عااها

 -ل -  -  -ر -ا -ج -  -ب -أ: هووي فقوو   صووامتا   حرفووا   عشوور أربعووة فووي
 األصوووووا  عوووورفت تكوووو  لوووو  القايمووووة الماليويووووةوهووووذا يعنووووي أ   .ي -و -ه -  - 

 و –  -ف -غ -ع -ظ -  -  -ص -ش -ز -ذ -خ -ح -ث: العربيووووووووووووووووة
 وضوومتها ف  – ش – ز: الحووروف أخووذ  الوقوو  موورور مووع ولكنهووا". نق ووة فوقووه"

 .(1)ساحتها إلى

   صوووامتة حوووروف بسوووتة األخووور  هوووي الماليويوووة انفووورا  أخووور   جهوووة ومووو 
 موو  g الصووو  أو زيووة الحجا القوواف أو المصوورية الجووي ) G: هووي العربيووة  تعرفهووا
  (volvo اإلنجليزيووة الكلمووة موو  v صووو  فووي كمووا) Vو  (go اإلنجليزيووة الكلمووة

 في اوكم)P و  (chair ةواإلنجليزي الكلمة م  ch و ووالص أو الكويتية  كافوال) Cو
 كموا والجي   النو  صوتي ام ) NGو  (parkingاإلنجليزية الكلمة م  p صو 

 واليواء  النوو  صووتي امو ) NYو  (going نجليزيوةاإل الكلموة م  ng صو  في
 بواختراع المشوكلة هوذه الجاويوة الكتابة عالج  وقا  (nyanyi الماليوية الكلمة مثل

                                                 

12. Abdullah Hassan, The Morphology of Malay, (Kuala Lumpur: DewanBahasadanPustaka, 

1974) p. 15. 
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  فوقهموا واحواة نق وة بوضوع ووووأي    :التاليوة العربيوة الحروف م  مشتقة حروف
 .فيها نق تي  بزيااة و  وغ  وف  وج 

ة والفكرية الماليوية إلى حاوث عمليا  وقا أا  بزوغ فجر النهضة العلمي
 اقترا  واسعة أا  إلى انتقال عاا كبير م  األلفاظ العربية إلى اللغة الماليوية

 موضوعا  بي  عباالجبار محما صنف وقا. الحياة مجا   مختلف شمل 
 :(1)أقسا  ستة إلى الماليوية في المقترضة العربية األلفاظ

 (.حرا ) haram  (حالل) halal  (إيما ) iman:مثل اينية  ألفاظ. 7

 (.قر ا ) kertas  (حرف) huruf  (عل ) ilmu:مثل علمية  ألفاظ. 0

 (.خصوص) khusus  (ش ) syak  (عقل) akal:مثل فكرية  ألفاظ. 3

 (.وقف) wakaf  (والي) wali  (حك ) hukum: مثل قانونية  ألفاظ. 1

 (.قريب)  karib (عوا )  awam (قو ) kaum: مثل اجتماعية  ألفاظ. 5

  (ثلووووو ) salji  (جبوووووة) jubah: مثووووول األشوووووياء  لوووووبع  حضوووووارية ألفووووواظ. 6
wabak (وباء.) 

 في المقترضة العربية األلفاظ عاا إحصاء حاول  متعااة اراسا  ظهر  وقا
 لوو  لكوونه  عشوور  الثووام  القوور  منووذ المحوواو   هووذه المستشوورقو  بوواأ وقووا الماليويووة 

 األبحوواث صووعيا علووى أمووا. (2)والماليويووة العربيووة بوواللغتي  التووا  امه إلموو لعووا  يوفقوووا
 إلوى المقترضوة العربيوة األلفواظ اراسوة فوي الماليويوو  البواحثو  توصول فقا المحلية 
 بوووي  موووا تقريبوووا   تتوووراوح المستشووورقو  إليهوووا توصووول التوووي تلووو  مووو  بكثيووور أكبووور نتوووا  

 أصوول فوي المواليزي اللغووي المجموع بحوث وقوا. كلمة( 0222) إلى كلمة( 7322)

                                                 
1.M. A. J. Beg, Arabic Loan- Words in Malay: A Comparative Study, (Kuala 

Lumpur: The University of Malaya Press, 1979) p. 83- 84. 

2. M. A. J. Beg, Arabic Loan- Words in Malay: A Comparative Study, p. 81. 
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 عالما  فوضع  (ايوا  قامو )DewanBahasa  تأليف أثناء الماليوية الكلما 
 احتلوو  وقووا. (7)منهووا جوواء  التووي اللغووة إلووى لإلشووارة المقترضووة األلفوواظ أمووا  خاصووة
 7771 بمجمووووع الثانيوووة المرتبوووة الماليويوووة فوووي المقترضوووة العربيوووة األلفووواظ حصووويلة
 هووذه ولكوو . كلمووة 7556 المقترضووة ألفاظهووا عوواا بلوو  التووي يزيووةاإلنجل بعووا كلمووة 
 عمووورا  صووورح فقوووا البووواحثي   بعووو  تووور  لووو  المجموووع إليهوووا توصووول التوووي النتيجوووة
 المقترضوووة العربيووة األلفووواظ تعيووي  فووي الاقوووة يتحوور   لوو ( ايووووا  قووامو ) أ  كاسوومي 

  (أول) awal :مثول الوضووح شواياة العربيوة األلفواظ بعو  إلى اإلشارة أغفل حيث
berkat (بركووة)  ghalib (غالووب)  hemah (همووة)(0). أرسوول" الباحووث أعوواا وقووا 
 علوووى فاسوووتار   (ايووووا  قوووامو ) فوووي المقترضوووة العربيوووة األلفووواظ إحصووواء" إبوووراهي 
 .(3)عربية أصول م  كلمة 025 المجمع

ولعل م  أبرز آثار ا قترا  اللغوي أ  توجه الماليويو  نحو تسومية أبنوا ه  
التبر  باسو  محموا )صولى اللوه  اء عربية  فقا أصب  عرفا  في ثقافة الماليويي بأسم

عليه وسل ( في األسماء المركبوة  وتسوميةا الوذكور مو  األبنواء بأسوماء العباالوة التوي 
تووذكر فيهووا أسووماء اللووه الحسوونى  وأسووماء صووحابة الرسووول صوولى اللووه عليووه وسوول   

وتسومية اإلنواث بأسوماء زوجوا  الرسوول صولى وأبنا ه وأحفااه  والمحاثي  والفقهاء  
 الله عليه وسل   وبناته  والصحابيا .

                                                 

 علووى موزعوة كلمووة ( 5569) فيهوا المقترضووة الكلموا  وعوواا كلموة ( 32222) الماليويووة اللغوة تحتووي. 1
 الهولنايوة  ونيسويةاألنا  وووم( 7775)و ربية والعو  وووم( 7711)و جليزية واإلن  وم( 7556: )اآلتي النحو

 مووووو ( 37)و الصووووينية  موووو ( 733)و األناونيسووووية   ومووووو( 161)و األوروبيووووة  اللغووووا  موووو ( 7232)و
 البرتغاليووة  موو ( 1)و التاميليووة   وموو( 77)و اليابانيووة  موو ( 70)و الفارسووية  موو ( 75)و السنسووكريتية 

 .الروسية م ( 7)و الفرنسية   وم( 0)و التركية  م ( 0)و الهناوستانية  م ( 3)و الالتينية  م ( 6)و

2. AmranKasimin, Perbendaharaan Kata Arab DalamBahasaMelayu, (Bangi: 

University Kebangsaan Malaysia, 1987),p. 23. 

 اإلسالمية الجامعة)  المليوية اللغة في المقترضة العربية الكلما  في الداللي التطور إبراهي   أرسل 3.
 .719: ص  ( 7995  ةمنشور  غير ماجستير رسالة: يزيابمال العالمية
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 بماليزيا العربية اللغة انتشار عوام 

 هوذه إلوى حضوارته ونقلوا اإلسال  حملوا الذي  ه  العرب التجار هؤ ء أ  ش   
 العرب زمامها قاا التي التجارة توسع بحك  وذل  األولى  الهجرية القرو  منذ المنا  

 اللغوووة هوووذه مووور  حيوووث اإلسوووال ؛ بسوووبب الفصوووحى العربيوووة انتشووور  وقوووا .القوووا  منوووذ
 الا لوة  واقوة الفصواحة  مو  عاليوا   مسوتو  بلغو  حتى وصقل   فيها تهذب  بمراحل 
حكا   بي  وس اء يعملو  اإلسال  ظهور قبل العرب التجار فكا  .والتعبير الصياغة وا 
 أ  ايؤك و وهوذا. الماليوو األرخبيول وجوزر الهنوا  وم سيويي اآل والتجار األوربيي  اروالتج

  التجارة هذه ل بيعة نظرا   الماليو  جزيرة شبه ئموان إلى فعال   وصلوا قا العرب التجار
وا أ  والفور  والصينيي  والهنوا العرب للتجار الضروري م  فكا   بوأ    وقتوا   يسوتقر 
 السووووكا  موووع يتعايشووووا وأ   ماليووووال أرخبيووول زروجووو ئمووووان بعووو  فوووي الوووزم  مووو  بوووه
وا قا العرب التجار أ  ش    فباو  إذ . (1)ي لمحلي  ا - الماليويوة الجزيورة شوبه علوى مور 

 موو  فكووا  جووا،ا   ويلووة بموواة الموويالاي الثووام  القوور  قبوول -بجوارهووا ومووا" ملقووا" من قووة
 المينواء هوذا فوي واينزلو وأ  المواليزي " ملقوا" مضي  على أوَّ    التجار َيمر   أ  الضروري

 حيوووث أخووور  بوووواخر منهوووا ليركبووووا الجزيووورة ئمووووان إلوووى بري وووا    ريقوووا   يسووولكوا أ  أرااوا إذا
 .(2)والصي  فيتنا  مثل أخر  اول إلى تأخذه 

 والصوي  آسويا شور  جنووب اول أرجواء فوي العربيوة السفارا  ذل  بعا قام  ولقا
 والعالقووة الاينيووة  العالقووة بمشووروع يتعلوو  مووا منهووا شووتى ألغوورا  مختلفووة عصووور فووي

 قووا -شوو  بووال-العالقووا  وهووذه. (3)الابلوماسووية والعالقووة الثقافيووة  والعالقووة التجاريووة 
                                                 

 أصوول كليوة الواكتوراه  رسوالة  آسيا شرق جنوب في اإلسلمية الدعو  عباالقاار  حسي  وا : انظر .1
 .71ص  (األزهر جامعة: مصر) الاي  

  وو و " م بعووة  وانتشةةارها ظهورهةةا ماليزيةةا فةةي اإلسةةلمية الةةدعو  ايوو   وهووارو  عزمووي  حسووي  وا  2.
 .31ص  ( 7915  7  ماليزيا  كوا لمبور )  "بارو كمبون  و  " وم بعة  "برحا سناري 

 .73ص  الساب  نفسه. 3



 03 

 اإلسووالمية الوواعوة فووي مجووا    لهوو  ففتحوو  الموواليزي  المجتمووع عقليووة فووي آثووارا   تركوو 
 فووةالثقا ومحوو  القوواي   ماليزيووا شووعب يعتنقهووا التووي البا لووة العقا ووا وتغييوور الواسووعة
 لنشر ال ري  ووسع  محلها  العربية الثقافة وأحلَّ  وثقافته  عقليته  م  الهناوكية

 هووووذه وفتحوووو  ماليزيووووا  فووووي وحضووووارتها اإلسووووالمية والعلووووو  وثقافتهووووا العربيووووة اللغووووة
 والعوورب  الماليووو بووي  والاينيووة والثقافيووة  والسياسووية  ا جتماعيووة  الوورواب  العالقووا 
 الذهبيووة الفوورص للماليووويي  وأتاحوو  اإلسووالمي  والوووعي يوورتفكلل مجووا    لهوو  وفتحوو 

 والغايوة  المغوز  ووحاة المعبوا الاي  وحاة أسا  على المنظَّ  المجتمع تشكيل في
 والجماعوة الفورا مسوؤولية نحوو القواي  الماليزي الشعب ضمير العالقا  هذه وحر ك 

. (1)والجنسية القومية ع  النظر بغ  المسلمة واألمة والو   الاي  ع  الافاع في
 الووووبالا  ربووووع فوووي والعربيووووة اإلسوووالمية التعوووالي  وانتشووور  إ   ويلووووة أيوووا  تمووور ولووو 

 مراكزهووووا وانتشوووور  شووووأ  ال وذوي واألمووووراء السووووال ي  قصووووور فووووي نفوذهووووا وتغلغوووول
 .واألرياف والقر  الما  في الاراسية ومؤسساتها التعليمية

 العاموول وهووو الووايني  العاموول ماليزيووا فووي العربيووة اللغووة انتشووار عواموول أهوو  وموو 
 قوواموا الووذي  العوورب العلموواء بعوو  فهنووا . ونشوورها العربيووة اللغووة تعريووف فووي األساسووي

 اعوتووه انتشووار إلووى اإلسووال  اخووول أوا وول فووي الاينيووة والعلووو  القرآنيووة اللغووة تعلووي  بنشوور
 انتشووار مووع يزيووامال فووي وثقافتهووا العربيووة اللغووة وانتشوور . (2)الووبالا أرجوواء فووي وتعليمووه

 تعلوي  وانتشوار التقليايوة  نظمها على البالا ربوع في اإلسالمية التعليمية المؤسسا 

                                                 

 الجامعوووة)  المليويةةةة اللغةةةة فةةةي المقترضةةةة العربيةةةة الكلمةةةا  فةةةي الةةةداللي التطةةةور إبوووراهي   أرسووول .1
 .75ص  ( 7995  ةمنشور  غير ماجستير رسالة: بماليزيا العالمية اإلسالمية

  (جواة مو ) عبواالعزيز والشويخ  (اليم  م ) القويمي جعفر الشيخ ب  أحما الشيخ ب  عباالله الشيخ ومنه . 2
 بو  إبراهي  والشيخ  (األزهر م ) األزهري ومحما  (مكة م ) اليمني ومحما  (مكة م ) إسحا  أبو ومو نا
 العابواي  زيو  علوي الحضورمي والشوريف  (مكوة مو ) سوهر السويا موا  ورااي   (سوريا م ) الشامي عباالله

 شةرق جنةوب فةي اإلسةلمي التطةور تةاري : "انظور  (اإلسوالمية جوهوور سول ا  ابنوة توزوج أنوه يقال الذي)
 فووي المنعقووا الهجووري عشوور الخووام  القوور  حتووى اإلسووالمي المعوور  بمناسووبة صوواار خوواص عوواا  "آسةةيا
 .53ص  ( 71/77/7917 ماليزيا : كوا لمبور) اإلسالمي  المركز
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 المسواجا وأثور العورب  والمبلغوي  الواعاة م  األمية محو ونشا ا  العربية الهجا ية
 ومسووواهمة العربيوووة  واللغوووة والووواي  القووورآ  تعلوووي  فوووي (1)المجوووال هوووذا فوووي والمصوووليا 

 وكووووذل  بيووووته   فوووي والووواي  العربيوووة اللغووووة يعل موووو  كوووانوا الوووذي  لمووواءوالع المشوووايخ
 توووالوة علووى التووواريب موو  باايوووة إسووالمية عربيوووة كلهووا كانووو  التووي الاراسوووية المنوواه 
 .والفل  والبالغة والصرف النحو علو  إلى والثقافة والفقه العقا ا واراسة القرآ 

 اضمحالل قبل ماليزيا في باأ  ةاإلسالمي العربية التعليمية الصحوة أ   وحقا  
 انتشوار بواء أ  إ    7122 عوا  فوي اإلناونسية اإلسالمية الماليوية باساي مملكة
-  7120) الماليويووووة "اوملقوووو" إمبرا وري ووووة ظوووول فووووي حوووواث الحقيقووووي العربيووووة اللغووووة

 الجزيوووورة شووووبه فووووي المنتشوووورة اإلسووووالمية والسوووول نا  العايوووواة والمملكووووا   ( 7577
" ملقوووووا" إمبرا وري وووووةوَتضووووو   .  7323 عوووووا  منوووووذ لهوووووا المجووووواورة والجوووووزر الماليويوووووة 
ناون ماليزيووا  موو  الماليووو أرخبيوول فووي شاسووعة  منووا   اإلسووالمية الماليويووة  سوويا يوا 
 العربيوة اللغوة انتشوار فوي كبيور أثور لهوا وكا  تايالنا  وجنوب سنغافورة و  وبروناي 

 وا زاهوووووار السياسوووووي  سوووووتقرارا أ  فنووووور  هوووووذا  يومنوووووا إلوووووى الماليوووووو أرخبيووووول فوووووي
 أ  ونوور  الووبالا  فووي حركووة أو مشووروع أي لنجوواح المهمووة العواموول موو  ا قتصووااي

 ولقوووا العربيوووة  واللغوووة اإلسوووالمية الووواعوة لنشووور والووواعاة للعلمووواء الملجوووأ كانووو " ملقوووا"
 التعوووالي  مراكوووز وازاهوووار مسوووتمرة  بصوووفة والووواعاة العلمووواء تحوووالف التووواريخ لنوووا حمووول

 فووي منتشوورة كثيوورة" قايمووة حلقيووة" مؤسسووا  وهنووا . الماليووو جزيوورة ربوووع فووي العربيووة
 كلنتوا  و يوة امتواز  ولقوا. الماليزية وقاح وترنجانو كلنتا  و يا  في منها ماليزيا 
 يوموا   نالو  حتوى  (2)وحضوارتها اإلسوالمية وعلومهوا العربيوة اللغة نشر في رهابتصا  
 .(3)كلها آسيا شر  جنوب لاول الكنانة أر  لقب األيَّا  م 

                                                 

 وفيوه حلقوا   نظوا  على منتظمة اينية ارو  فيه تعقا محل على أ لق  ماليوية كلمة: surau وراو. 1
 .فق  بالمسجا تقا  هاإن حيث الجمعة عاا ما اليومية الصلوا  أااء أيضا  

 .القايمة الاراسية الحلقا  نظا  على الايني التعلي  مكا  على أ لق  ماليزية كلمة هي: الفنا  .2

 التقليديةةة الدراسةةية المؤسسةةا  فةةي والتعليميةةة التربويةةة الةةنظم تطةةوير نحةةو بكوور  أبووو شووافعي: . انظوور3
 . 05ص  0عاا  ( 7911 الماليزية  الو نية الجامعة: ماليزيا)  "الفندق"
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 تقوا  كموا واألابواء العلمواء إنجواز ماليزيوا في العربية اللغة انتشار مظاهر وم 
 ومظواهر وترجموة  توأليف م  والثقافية واألابية العلمية الكتب إنجاز ومظاهر ذكره 
 أ  سياسوية  أ  اينية  ا  آثار  أكان  سواء وآثارها وانصهارها  ماليزيا إلى العرب هجرة

 العووورب إلوووى ينظووور القووواي  المووواليزي المجتموووع إ . (1)لغويوووة أ  ثقافيوووة  أ  جتماعيوووة ا
 موو  وكووا  .والعووزة والتمجيووا ا حتوورا  ببووال  والوعوواظ الوواعاة خصوصووا   خاصووة نظوورة

 فتوزوج وأقربوا ه  ونسوا ه  بنواته  بوزواج بهو  رحوب أ  والتمجيوا ا حترا  هذا مظاهر
 هوووووؤ ء اسوووووت اع فقوووووا. (2)وأغناهوووووا أمجووووواهاو  الماليزيوووووة األسووووور أشووووورف مووووو  االعربوووووي

 وتربعووا والقيواايي   والووزراء للزعمواء أنفسوه  ض َّ  المصاهرة بهذه العرب المهاجرو 
 زعاموة قموة إلوى وصولوا آخور حوي  وفوي الماليزي  المجتمع في المرموقة المكانة في

 .(3)الاولة وقيااة

 الماليويوووة اللغوووة لوووىإ العربيوووة اإلسوووالمية الثقافوووة مصووواار توووراج  حركوووة وكانووو 
 الكتووب موو  ألوووا  ترجموو  ولقووا  "ملقووا" لسوول نة الووذهبي العصوور منووذ نشووي ة وتأليفهووا

 الكتووب أمهووا  موو  سووواء الماليويووة  اللغووة إلووى األصوول العربيووة المعاصوورة اإلسووالمية
 الثقافيوووووة  أ  األابيوووووة  أ  العلميوووووة  أ  الحركيوووووة  الكتوووووب مووووو  أ  المعتمووووواة  التراثيوووووة

 بتسووووور   فوووووي ها ووووول رصووووويا لهوووووا التوووووي المشوووووهوري   الموووووؤلفي  كتوووووب مووووو  خصوصوووووا  
 .(4)الماليوية إلى وثقافتها وكلماتها العربية المص لحا 

 :وهما صنفي   إلى تنقس  أعماله  أ  بالذكر الجاير وم 

  .الجاوية بالحروف الماليوية باللغة العربية للكتب والتعليقا  الترجمة: أوالا  
                                                 

  والنشووور لل باعوووا  القوميوووة الووواار: القووواهرة) 7   وانطباعةةةا  وصةةة : المليةةةو عبووواالرؤوف  محموووا .1
 .16ص  ( 7996

 .15ص الساب   المرجع .2

 .11ص  االستقل  بعد ماليزيا في العربية اللغة الناوي  أحما وا  ب  . عباالرزا 3

 .375-372ص  المرجع الساب  .4
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 (.العربية) الجاوية بالحروف الماليوية اللغة عناوي  تحمل التي الكتب: وثانياا 
 والماليويوة  العربية اللغة  وم خلي ة نجاها غة والل مختل ة مؤلفاته  معظ  إ 

 للتوووأليف لغوووة الماليويوووة اللغوووة واسوووتخام . العربيوووة مووو  المقترضوووة الماليويوووة ةوواللغووو
. الكتووووب موووو  تفااةلالسوووو العربيووووة اللغووووة موووو  يتمكنووووو    الووووذي  الماليووووويي  لتسوووواعا

 تخووتل  وقووا الجاويووة  بووالحروف المكتوبووة الماليويووة باللغووة جوواء  الكتووب فمضووامي 
 .العربية باللغة العناوي  جاء  لك   أحيانا   بالعربية

 الشويخ أعموال منهوا الماليوويي   الشويوخ هوؤ ء الوأعمو إحصواء البواحثو  حاول
 المؤلفووا  تلوو ( Martin Van Bruinessan) مووارتي  جمووع فقووا الف وواني  ااوا

 فوي زال  ما وهي ااوا  للشيخ وترجمة تأليفا   عشر أربعة على لويحص أ  واست اع
 بالاراسوا  المهتموا  األسوتراليا  الباحثوا  أك وا ذاته  الوق  وفي. المخ و ا  عااا

  هووووووكر  والبروفسوووووور( Virginia Matheson) ِفْرجينيوووووا البروفسوووووور الماليويوووووة
(M.B. Hooker ) ووجواا األسووا   في متااو    م بوع ا مؤلف ا عشر اثني ا هن أ 

 .األسوا  م  اختف  قا مؤلفا  تسعة
 الشويخ أعموال المحليوي  التوراج  أصوحاب م " ااوا شي ْ  إسماعيل" فحص وقا
 واحوا علوى الحصوول مو  وتمك و  وغيرهما  بماليزيا اإلسالمي المتحف في الموجواة
 هوتأليفاتووو مووو  آخووور عوووااا   هنوووا  أ  توقوووع كموووا  لوالرسوووا الكتوووب مووو  عنوان وووا وأربعوووي 
 وووهوو صووغير  محمووا  وا الحوواج اووأموو. ا  عنوانوو 702 إلووى 19 بووي  اوموو عووااه ويتووراوح

ل فقا  أيضا   المحليي  األعال  أشهر م   الشيخ  تآليف م  عنوان ا وستي  واحاا   سجَّ
 يووفو. (1)ان واعنو  727و 99 بوي  اومو يتوراوح الشويخ ألعمال الصحي  العاا أ  وتوقع
 أعموال إحصواء" تواييء الوانوا"و" يووروه صواري ماهاموا" الباحثوا  اولوح هونفس الوق 

                                                 

 :م  كال   نظرا 1.
 رسوالة  تايلند بجنوب فطاني، في اإلسلمية الدعو  نشر في العربية اللغة أهمية يووروه  صاري ماهاما و

 عبواالرحم   زيو  ومحموا  ( 0222 بماليزيا  العالمية اإلسالمية الجامعة: ماليزيا) منشورة  غير ماجستير
 . 91: ص  داود الشي  ألعما  جديد  أضواء
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 مووو  مؤلفوووا   وأربعوووي  تسوووعة علوووى يحصوووال أ  اسوووت اعا وقوووا. الف ووواني أحموووا الشووويخ
 .(1)ومخ و ة وترجمة تآليف 

 كووول فوووي والوووتعل  التعلوووي  شوووكل علوووى هوووذا يومنوووا حتوووى اللغوووة هوووذه أهميوووة وتمووور  
 توأثيرا   الماليويوة اللغوة علوى العربيوة اللغوة أث ور  قوا ذلو   عو  وفضوال  . لعمرا مراحل
 منووذ الماليويووة باللغووة العربيووة والمصوو لحا  الكلمووا  اسووتخاا  كثوورة حيووث موو  كبيوورا  
. وتلقووي  ولحووا وقبوور ككفوو  المووو  لحظووة حتووى وسوونة عقيوواة كلفظووة الموويالا لحظووة
 األصوووا  اقتوورا  فووي بالعربيووة ويووةالمالي اللغووة تووأثر يقتصوور لوو  ذلوو   إلووى إضووافة

 في الماليوية اللغة وكتابة. واألسلوب والخ  القواعا إلى تجاوزه بل فق   والمفراا 
 الجرا وا ومو  .بهوا تكتوب والمجوال  والجرا وا  (2)ةالعربيو بالحروف كان  أمرها باائ
 .اآل  حتى تصار زال  وما "ماليو أتوس " جرياة بالعربية تكتب كان  التي
 العربية اللغة على الحفاظ في ماليزيا ودجه

 اللغووة هووذه علووى للحفوواظ وشووعبها الماليزيووة الحكومووة تسووعى التووي المبوواارا  موو 
 والمراكووووز والمؤسسووووا  والجامعووووا  الموووواار  فووووي وتوووواري   تعلووووي  لغووووة جعلهووووا هووووو

 . وغيرها والمصل يا  كالمساجا المختلفة واألهلية الحكومية والهي ا 
  المدارس في العربية اللغة

 النووا  احتياجووا  وازااا  الزمووا   بموورور وتقووام  العربيووة اللغووة ت ووور  قووا
 فهموووا   الاينيوووة والمعوووارف والحوووايث القووورآ  فهووو  علوووى تسووواعاه  التوووي اللغوووة هوووذه إلوووى

                                                 

 :م  كال   . انظر1
  تايلنةةد بجنةةوب فطةةاني، فةةي اإلسةةلمية و الةةدع نشةةر فةةي العربيةةة اللغةةة أهميةةة يوووروه  صوواري ماهامووا ووو

 رسوالة  التةللي  طةرق عةن اإلسةلمية الةدعو  في الفطانيبن العلماء دور تاييء  والوانا الساب   المرجع
 (.    7995 ماليزيا ب الو نية الجامعة: ماليزيا) منشورة  غير ماجستير

 ماجسوتير رسوالة  ماليزيا في للكبار نيةثا كلغة العربية اللغة لتعليم مقترح منهج  ه  محما عارفي   .2
 .01ص  ( 7991 بماليزيا  العالمية اإلسالمية الجامعة: ماليزيا) منشورة  غير
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 الموواار  انتشوور  حيووث الثانويووة المرحلووة فووي العربيووة اللغووة تعلووي  بوواأ لووذل  . اقيقووا  
 وأموووال الماليووة التبرعووا  علووى معتموواة الماليزيووة يووا الو  جميووع فووي العربيووة الاينيووة
 لحكومووة التابعووة الاينيووة الشووؤو  مجووال  قاموو  ثوو . المسوولمي  موو  والزكوووا  الوقووف
 ويبلو  لهوا  الميزانيوة وتحمل الماار  هذه على المباشر اإلشراف بمسؤولية الو يا 
 فوي العربيوة للغوةا وتوار  . الماليزيوة الو يوا  جميوع فوي مارسوة 7711 اآل  عااها
 والحووايث كووالقرآ  الاينيووة للمووواا التوواري  لغووة أنهووا كمووا أساسووية مووااة الموواار  هووذه

 .(1)والفقه والتوحيا

 حوا إلوى جيوا بشوكل الكوري  القورآ  يتلوو أ  المسولمي  معظ  است اع يك  مهما
 الماليزيووة التربيووة وزارة فووإ  ومقاصوواه  معانيووه يفهموووا لوو  نفسووه الوقوو  فووي ولكوو  مووا 

 اينيووة ثانويوة موواار  إنشواء فقورر  المشووكلة  هوذه نحوو الخاصووة بمسوؤوليتها أحسو 
 اللغووووة فيهووووا تعل وووو    7911 عووووا  منووووذ الووووبالا أنحوووواء جميووووع فووووي( SMKA) و نيووووة
 فوي الاراسوة مواة وكانو . اإلنجليزيوة واللغة الماليوية اللغة مثل إجبارية مااة العربية

 الثانويوة الاراسوة شوهااة  متحا   البال يتقا  أ  على سنوا  خم  الماار  هذه
 ااخليووة أقسووا  ذا  ثانويوة موواار  هنوا  ذلوو   وبجانوب. (2)الخووام  العوا  نهايووة فوي

 ثووالث لموواة فيهووا العربيووة اللغووة وتعل وو  للوووزارة  تابعتووا  للعلووو  ثانويووة وموواار  شوواملة
 اللغووا  كتعلووي  فيهووا العربيووة اللغووة تعلووي  ويكووو (. المتوسوو  المسووتو ) فقوو  سوونوا 
 اللغووا  هووذه إحووا   الووب يختووار أ  علووى واليابانيووة الفرنسووية مثوول األخوور  األجنبيووة
 .(3)المعاصرة والثقافا  بالمعلوما  ليتزوا

                                                 

 يةةةةةةةااليز ميم اللغةةةةةةةة العربيةةةةةةةة فةةةةةةةي لةةةةةةةتع    شوووووووي عبووووووواالرحم ا. :الموقوووووووع اإللكترونوووووووي لوووووووو راجوووووووع .1
،http://www.arabtimes.com/portal/article  م.2112بريل إ1، منشور في 

 العالميوة النواوة ورقوة  بماليزيةا التربيةة وزار  مةدارس في العربية اللغة تعليم العابواي   زي  عباالقاار  .2
 .3ص  ( 7992 ماليزيا في  العالمية اإلسالمية الجامعة: ماليزيا) بماليزيا  العربية اللغة تعلي  لت وير

 .1ص نفسه  المرجع: انظر .3
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 فووي إ  العربيووة اللغووة فيهوا تعلوو  لوو  ا بتاا يووة  المواار  فووي التعلووي  ناحيووة ومو 
 بحاجوا  اليزيام حكومة وتهت . المختارة ا بتاا ية الماار  بع  في  7999 عا 

 فرصووة الحكومووة أتاحوو  لووذل  العربيووة  اللغووة اراسووة فووي المسوولمي  الماليوووي الشووعب
 الحكومووة وتوور . ماليزيووا لاولووة الو نيووة التربيووة فلسووفة عبوور المووااة هووذه لاراسووة كبيوورة
 هوذا وفوي اإلسوالمية  التربيوة تقويوة علوى تسواعا التوي العوامل أحا العربية اللغة بأ 

 مسوتو  إلوى اإلسوالمية التربية مااة مكانة لرفع كثيرة بمشاريع حكومةال تقو  اإل ار
              برنووام  تنفيووذ توو  لووذل   الو نيووة؛ التربيووة وفلسووفة الاولووة مبوواأ علووى با عتموواا عووال  

(j-QAF )الو نية التربية نظا  مع يتماشى  الذي نظامها في. 

 سووووري ااتووووؤ السوووواب  اماليزيوووو وزراء ر ووووي  إلووووى( j-QAF) برنووووام  فكوووورة تعوووووا
 عا  ايسمبر 3۰ في الماليزية التعلي  وزارة زار حينما وذل . باوي أحما ب  عباالله
 وتعلوووي   (العربوووي الحووورف) بالجووواوي الكتابوووة علوووى البرنوووام  هوووذا ويحتووووي.  0۰۰3
 وتوو (. j-QAF)و بوو اختصووارا   ويسوومى  والعيوو وفوور  ة والعربيوو ةواللغوو وتعلووي  القوورآ  
 أنوه فوي( QAF-j) برنوام  أهميوة وتنبوع  (1) 5۰۰۰ عوا  م  بااية البرنام  ت بي 
رساء اإلسالمية  التربية تقوية في المه  العنصر سيكو   الكري  القرآ  تالوة قواعا وا 
 الجاويووة  والكتابووة العربيووة واللغووة واألخووال   النبويووة والسوويرة والعبووااا  العقيوواة وفهوو 

 .(2)الحياة في ليوعم فع ال بشكل كلها األمور هذه وتحقي 

                                                 

 المةةةدارس فةةةي( j-QAF) برنةةةامج فةةةي العربيةةةة اللغةةةة تعلةةةيم جمةةةنه فاعليةةةة أسوووماء  عموووار : . انظووور1
 :وانظر ؛69ص  وتقويمية وصفية دراسة: بماليزيا الحكومية االبتدائية

BahagianKurikulumPendidikan Islam dan Moral, JabatanPendidikan Islam dan Moral, 

KementerianPelajaran Malaysia, BukuPanduanDasar. 

PelaksanaandanPengurusanKurikulumdanKokurikulum j-QAF, (Malaysia: Kuala 

Lumpur, CetakanKeempat, 2007), ms:1. 
2- BahagianKurikulumPendidikan Islam dan Moral, JabatanPendidikan Islam dan 

Moral, KementerianPelajaran Malaysia, BukuPanduanDasar, 

PelaksanaandanPengurusanKurikulumdanKokurikulum j-QAF, (Malaysia: Kuala 

Lumpur, CetakanKeempat, 2007), ms:1. 
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 :يأتي ما  الساب  النظا  وف  العربية اللغة لمااة العامة األهااف وم 

 اللغويوة المهوارا  اكتسواب مو  (j-QAF) البرنوام  فوي التالميذ يتمك  أ   (1
 ترغيووووب إلوووى يهووواف المووونه  هووووذا أ  عووو  فضوووال   العربيوووة  اللغووووة تعلوووي  فوووي األربوووع
 .(1)إليها ه وتشويق العربية اللغة تعل  في التالميذ

 خوالل مو  وممارسوتها األربوع اللغويوة المهوارا  اكتسواب مو  ال لبوة تمكي   (2
 بوووؤرة هوووي الكوووال  مهوووارة تكوووو  أ  علوووى الثانويوووة المرحلوووة فوووي العربيوووة اللغوووة اراسوووة

لوى المهوارا   هوذه بي  م  ا هتما   علوى قواراته  وتنميوة اللغويوة بوالثروة تزويواه  وا 
 بوالقي  تزوياه  إلى تهاف أنها ع  فضال    صحيحا   ما   استع العربية اللغة استعمال
 .(2)الفاضلة واألخال  اإلسالمية

 الجامعا  في العربية اللغة

 تشووتمل عاليووة تعليميووة مؤسسووا  لهووا ماليزيووا فووإ  العووالي  التعلووي  إلووى وبووالنظر
 خمسووة منهووا  خاصوة جامعووة( 30) وثالثووي  واثنتوي  حكوميووة امعةوجوو( 02) عشوري 

( 503) وعشوووري  وثوووالث  ةخمسوووم عووو  فضوووال   األجنبيوووة الجامعوووا   ومووو فوووروع( 5)
 تموووون  العووووالي التعلووووي  مؤسسووووا  موووو  حكوميووووة جامعووووا  سووووبع وجاووتوووو. أهليووووة كليووووة

 ةوجامعووووووو :ربيةوالعووووووو ةواللغووووووو تخصوووووووص خوووووووالل مووووووو  العربيوووووووة اللغوووووووة لوووووووتعل  الفرصوووووووة
 و نيوووةال والجامعوووة  (IIUM) بماليزيوووا العالميوووة اإلسوووالمية ةوالجامعووو  (UM)ماليوووا

 بوووترا وجامعووة  (USIM) الماليزيووة اإلسووالمية العلووو  وجامعووة  (UKM) الماليزيووة
                                                 

 التعلووووي  وزارة واألخووووال   اإلسووووالمية التربيووووة إاارة واألخووووال   اإلسووووالمية التربيووووة منوووواه  قسوووو : . انظوووور1
صةة  الخةةامس لل (j-QAF) برنةةامج وأنشةةطة والةةتعلم التعلةةيم لنمةا   التنفيةة  ،الكتةةاب دليةة  الماليزيوة 
  (  ص: ز.0229لمبور    )ماليزيا: كوا االبتدائي

 العالميةة اإلسةلمية الجامعةة فةي ثانيةة لغةة بوصةفها العربيةة اللغةة تعلةيم أحموا  محما حاما  . صال 2
 رسوووالة التعليميوووة  والوسووا ل التووواري  و وور  والكتووواب المعلووو  اور عوو  تحليليوووة وصووفية اراسوووة: بماليزيووا
 .77ص  ( 0272 بماليزيا  العالمية اإلسالمية الجامعة: ماليزيا) رة منشو  غير هاكتورا
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 السووول ا  وجامعوووة  (UPSI) للتربيوووة إاريووو  سووول ا  وجامعوووة  (UPM) الماليزيوووة
 مؤسسوووة( 76) عشوورة سووو  توجووا ذلووو   عوو  وفضوووال   (.UNISZA) العابوواي  زيوو 

 أنحاء في( خاصة معةجا 30 مجموع م ) (IPTSI) خاصة عليا إسالمية تعليمية
 بووورام  أو الوووابلو  بووورام  خوووالل المؤسسوووا  هوووذه فوووي العربيوووة اللغوووة توووار   ماليزيوووا 
 أو الشووريف األزهوور مثوول الخارجيووة الجامعووا  إحووا  مووع الجامعيووة للشووهااة التوأمووة
 .(1)اليرمو  جامعة

 اللغة تستخا  التي للجامعا  مثال أحس  بماليزيا العالمية اإلسالمية والجامعة
 اللغووة عوو  فضووال   والتعلووي  لالتصووال وسووي ة جعلتهووا حيووث واسووعا   اسووتخااما   العربيووة

 مختلوف في  لبتها جميع على إلزامي فيها العربية اللغة تعل  فإ  لذل  . اإلنجليزية
 ومعوووارف والرياضووويا   والمحاسوووبة  وا قتصووواا  والشوووريعة  القوووانو  ) التخصصوووا 

 والعلووووووو  والعلووووووو   ة والمعماريوووووو والهناسووووووة ة ووالهناسوووووو اإلنسووووووانية  والعلووووووو  الوووووووحي 
لووى. اللغووا  بمركووز القوورآ  لغووة شووعبة إشووراف تحوو ...( ال بيووة  ذلوو   كوول جانووب وا 
 اليابانيوة مثول أجنبيوة لغوة بوصوفها العربيوة اللغوة موااة تعامول الجامعوا  بع  توجا

 (.UITM) الماليزية التكنولوجية الجامعة منها والفرنسية والصينية

 اإلعلم وسائ  في ربيةالع اللغة

 بأهمية تهت  أيضا الماليزية والثقافة وا تصال اإلعال  وزارة أ  المالحظ وم 
 تعليمية برام  الوزارة تقا  ذل   على بناء. إليها النا  وحاجا  العربية اللغة

 منها التلفاز في العربية األلفاظ فيها تستخا  أو ةوالعربي باللغة متنوعة اينية وتربوية
 التاسعة القناة التلفاز في( Gang Bahasa Arab" )العربية اللغة جماعة" رنام ب
(tv9 .) وجذابة را عة  ر  خالل لأل فال العربية اللغة تعلي  البرنام  هذا يعر 

                                                 

 http://www.arabtimes.com/portal/article، تعليم اللغة العربية في ماليزيا :انظر .1
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 واألربعاء والثالثاء اثني  يو  كل في البرنام  ويقا . واللعبة والتمثيل ةواألغني مثل
 .مساء السابعة إلى والنصف السااسة الساعة م  أسبوعيا   والخمي 

 الهجوووووورة تلفوووووواز يوفوووووو العربيووووووة اللغووووووة تسووووووتخا  التووووووي  والبراموووووو بعوووووو  وهنووووووا 
(tvalhijrah )جايووووووووا فجوووووووور القوووووووورآ "و  "فوووووووواتبعوني"و  "بيننووووووووا كووووووووا  لووووووووو" منهووووووووا "                 
(Al-Quran the New Dawn .)مالحظوة إلوى" بيننوا كوا  لوو" البرنوام  يهواف 

 عليوه اللوه صولى) النبوي بوأخال  لو ويتحو يزالوو  موا لوهو اليو  هذا في النا  أخال 
 صلى) النبي ع  آرا ه  معرفة نفسه الوق  وفي  اليومية أموره  في الكريمة( وسل 
 أشياء ا وفيق  "فاتبعوني" ام وبرن وكذل . اليو  معنا موجواا   كا  إذا (وسل  عليه الله

 أ  النوا  يسوت يع لكوي أحوالوه لوكو فوي(  وسول عليوه اللوه صولى) النبوي بسن  تتعل 
 القورآ " برنوام  أما. وغيرها والتبس  واألكل التحني  قضية مثل جياا   اتباعا   يتبعونها

 والعلووو   المعاملووة  منهووا الجوانووب كوول فووي القوورآ  مضوومو  يكشووف فهووو" جايووا فجوور
 الصووووور وعوووور  الشوووورح ب ريقووووة البرنووووام  ويقووووا  ذلوووو   وغيوووور وا قتصوووواا والتووواريخ
 .الرا عة

 بالخلفواء يسومى جاياا   برنامجا  ( Astro Oasis" )اسي  أو أسترو" تلفاز يقا 
 رفووع فووي وجهووااه  الراشوواي  الخلفوواء هووؤ ء حيوواة قصووة البرنووام  يعوور . الراشوواي 

 اللغووة البرنووام  ويسووتخا . وثووا قي شووكل علووى اإلسووال  عووزة علووى والحفوواظ اللووه كلمووة
 .والمعارف علوما الم لتقاي  أساسية وسيلة العربية

 وهووي العربيووة باللغووة تتعلوو  عوواة بوورام  الموواليزي اإلسووالمي الوووعي إذاعووة تقووا 
" بالعربيووة هيووا" برنووام  ويتضووم  ".األ فووال انيووا"و  "عربيووة ارو "و  "بالعربيووة هيووا"

 الحوووار بووإجراء تكووو  التعلووي  وكيفيووة اتصووالية؛ ألغوورا  السووهلة العربيووة اللغووة تعلووي 
 الثامنة الساعة في البرنام  ويقا  .المناسبة المختلفة المواقف في بهو ال المعل  بي 

 يركووووز آخوووور  وبجانووووب. الجمعووووة يووووو  إلووووى ا ثنووووي  موووو  يووووو  كوووول صووووباحا   والنصوووف
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 األفعوووال  مثووول النحويوووة القواعوووا علوووى" السوووهلة العربيوووة اللغوووة اراسوووة حلقوووة" البرنوووام 
. خاصوة كتوب علوى معتمواة  التعلوي عمليوة وتجري. ذل  إلى وما والمفعول والفاعل 

 أخور   ناحيوة ومو . والثالوث األول األسبوع م  األربعاء يو  في البرنام  هذا ويقا 
 ييووووم يقوووا  الوووذي األ فوووال بوووانيا يسووومى موووا لأل فوووال خاصوووا   برنامجوووا   اإلذاعوووة تعوووا

 الحلقوووا  بعووو  علوووى البرنوووام  ويحتووووي. مسووواء الثانيوووة السووواعة فوووي واألحوووا السوووب 
 .األنبياء قصص وحلقة العربية  اللغة قةحل وهي العربية 

 إلووى وبالنسووبة. لأل فووال األساسووية العربيووة اللغووة تعلووي  العربيووة اللغووة حلقووة تقووا 
 وفوي. العربيوة باللغوة األنبيواء قصص م  قصة المعلمة تلقي األنبياء  قصص حلقة
 . األ فال منها يستفيا أ  يمك  التي العبر المعلمة تشرح القصة  نهاية
 والمصليا  المساجد في العربية ةاللغ

 الخالصوة العبوايوة إعوال  مقور هو الخالص اإلسالمي المفهو  في المسجا إ 
 لحيووواة جامعووة شووواملة اإلسووالمي المفهوووو  فووي العبوووااة أ  وبمووا وتعوووالى  سووبحانه للووه

 العبوااة أااء فوي أساسوي شور  اإلسوال  فوي العلو  أ  وبموا تعوالى  لله العابا اإلنسا 
 وأ  بووول العلوووو  نشووور فوووي بمسوووؤوليته المسوووجا يقوووو  أ  مووو  إذ  بوووا فوووال الصوووحيحة

 فووي والمصووليا  المسوواجا سووع  المن لوو  هووذا موو . (1)علميووا   ومقصوواا   منووارة يصووب 
 علوى التعلوي  بواأ وقوا. العربيوة واللغوة اإلسوالمي الواي  لتعلوي  منبورا   تكو  أل  ماليزيا
 مجويء منوذ ماليزيوا في لمسلمو ا عرفه تعليمي نظا  أول وهو الحلقا   نظا  شكل

 وأموووور العربيوووة واللغوووة القووورآ  قوووراءة المسووولمي  تعلوووي  خاللوووه مووو  تووو  حيوووث اإلسوووال  
 .اينه 

 اسوتبال قوا والمصوليا  المسواجا حلقوا  في التاري  نظا  أ  م  الرغ  وعلى
 أ  إ  الحووايث  التعليمووي النظووا  مووع لتتماشووى العربيووة الاينيووة الموواار  بنظووا  اليووو 

                                                 

  http://www.saaid.net/arabic/ar18.htm  الحضار  بناء في المسجد دور فتيحي  وليا. ا .1
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 والتربوية الاعوية وأنش تها برامجها تقاي  ع  تتوقف ل  والمصليا  المساجا ظ مع
 والشووريعة والفقووه والتوحيووا العربيووة اللغووة وتعلووي  القوورآ   حفووظ بوورام  مثوول المتنوعووة 
 . الاي  علو  م  التزوا في يرغب م  لكل النبوي والحايث

 ةواألهلي الحكومية والهيئا  المؤسسا  في العربية اللغة

 المؤسسوا  مو  كثيور فوي للكبوار المسا ية العربية اللغة تعلي  برام  انتشار مع
 تعلو  علوى الماليووي الشوعب إقبوال وتزايوا واألهلوي  الحكومي الصعيا على التعليمية

 المؤسسوا  بع  قام  ا جتماعية  و بقاته  أعماره  اختالف على العربية اللغة
 ا سوتراحة أوقوا  فوي لموظفيهوا العربيوة اللغوة  تعلوي بورام  بتقواي  واألهليوة الحكومية

. البوورام  هووذه اسووتمرارية لضووما  ميزانيووة وخصصوو  الرسوومي  الوواوا  نهايووة بعووا أو
 مسوتخامة عاموة وتعليموا  إرشوااا  وضع إلى والهي ا  المؤسسا  هذه سع  كما

 يفووو السوووياحية واألمووواك  والفنووواا   والمكتبوووا   العاموووة  األمووواك  فوووي العربيوووة اللغوووة
 .البالا أنحاء
 للكبار العربية اللغة

 مفهوموووه إلوووى ننظوور أ   واألحسووو  وفمووو الكبووار  تعلوووي  عووو  الكووال  نبووواأ أ  قبوول
 تعلووي  عمليووا  ا نتشارووو الواسووع المفهووو  وهووو الكبارووو بتعلووي  ويقصووا. موووجز بشووكل
 اواكتشوافه عليهوا والتعرف واليافعي  والنساء الوالرج خبرا  ىوعل حتويت التي الكبار
 .(1)والقي  وا هتماما  وا تجاها  والمهارا  والفه  الجاياة بالمعلوما  تهاوتنمي

 :(2)منها التعل   خالل الكبار لا  تحقيقها المراا األهااف بع  هنا 

                                                 

 الفكوور اار: القوواهرة)  7   مهاراتةة  وتةةدريس برامجةة  تخطةةيط :الكبةةار تعلةةيم رشوواي   عيمووة  أحمووا 1.
 .71ص  ( 7999 العربي 

 العربيووووة المملكووووة :الريووووا )  7   الكبةةةةار تعلةةةةيم علةةةةم إلةةةةى مةةةةدخ  عبوووواالرحم   الحميوووواي  سووووعا 2.
 . 01ص  ( 7990 –هو7170السعواية 
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 إلزاموي تعلويمه  أ  ذلو  منوه  رغبوة الكبوار تعلوي  بورام  فوي الاار  يلتح   .7
 .المتقامة المجتمعا  هذه معظ  في

 .تعليمه  في واحتياجاته  الكبار الاارسي  ا رغب تحقي   .0

 التوووي الموووواا عووو  فضوووال   الاراسوووة هوووذه خوووالل مووو  ألنفسوووه  الكبوووار توجيوووه  .3
 .اراستها في يرغبو 

 على الحصول ولي . وهناء سعااة أكثر لحياة تراواه التي اآلمال تحقي  .1
 . له وتقايره المار  م  شكر أو آخر  إلى صف م  ا نتقال أو أرفع  مستو 

 لوووا  م لوبوووا   أمووورا   العربيوووة اللغوووة تعلووو  يعوووا ماليزيوووا  فوووي الواقوووع إلوووى وبوووالنظر
 يتمكنووا أ  وهوو أ  الخواص  هوافه  تحقيو  أجل م  تعلمها إلى ويحتاجو  الكبار 

 معظو  أ  األمور لهوذا السوبب يكوو  وقوا. جيواا   فهموا   وفهمها الاينية الكتب قراءة م 
 حيووث مو  مختلفوة خلفيوا  مو  واؤ جوا وهو  قبوول  مو  العربيوة اللغوة يتعلمووا لو  الكبوار
 البحووث فووي جهووواه  يبووذلو  لووذل  . والخبوورة وا قتصوواا  والتربيووة  والعموول  العموور 

 شووعبة تقيمهوا التوي المسووا ية الفصوول مثول العموول  وقو  خوارج العربيووة الفصوول عو 
 معظووو  تقاموووه موووا إلوووى إضوووافة بماليزيوووا العالميوووة اإلسوووالمية الجامعوووة فوووي القووورآ  لغوووة

 فووي جامعيووة رسووا ل قووام  وقووا التاليووة  الفقوورة فووي سووتأتي كمووا ماليزيووا  فووي المسوواجا
 .(1)الكبار تعلي  مجال

 لهوا وحوبه  العربيوة اللغوة علوى المواليزي الشوعب إقبوال فإ  تقا   ما على وبناء
 بوأمور لعالقتهوا ضوروري تعلمهوا بوأ  وعلمهو   عتورافه  وذلو  آخور؛ بعوا يوما   يزااا

                                                 

 :م  كال   انظر .1
 . 31ص  ماليزيا في للكبار ثانية كلغة العربية اللغة لتعليم مقترح منهج  ه  محما عارفي   -
 :أجنبيةة بوصةفها العربيةة اللغةة تعلةم فةي الكبةار الماليزيين الدارسين حاجا  مسعوا  فيصل مهتياو  -

 الووحي  معوارف كليوة وآاابهوا  العربيوة اللغوة قسو  منشورة  غير ماجستير رسالة) وتحليلية، وصفية دراسة
 .10ص  ( 0272 بماليزيا  العالمية اإلسالمية الجامعة: ماليزيا
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 بهووا ين وو  عالميووة لغووة ولكونهووا  أو    بمعرفووة اللغووة إ  هووافي التعموو  يمكوو    اينيووة
 . ثانيا   شخص مليو  352 م  أكثر

 ألنهووو  للعووورب ا حتووورا  نظووورة هوووي الماليوووويي  المسووولمي  لوووا  السوووا اة والنظووورة
 و  والتعلوي  السوياحة بعوامل وقوي  النظرة هذه توثق  وقا اإلسالمية  الرسالة حملة
 .السابقي  للغرضي  العربية البالا م  القاامي  عم سيما

 جهواهوا فوي الحوايث تقا  التي المؤسسا  اهتما  م  يالحظ مما الرغ  وعلى
 تصووار التووي الصووحف قلووة إلووى يشووير يووزال مووا الواقووع فووإ  العربيووة  باللغووة وعنايتهووا
 لووو وذ ماليزيوووا؛ فوووي المقيموووي  العووورب إلوووى موجهوووة غالبهوووا فوووي وهوووي العربيوووة  باللغوووة
 مبشورا  هنوا  أ  إ  التعليمية  المؤسسا  م  واإلنجليزية الماليوية اللغتي  لتمك 
 (.J-QAF) برنام  خالل م  الزم  م  عقوا بعا الواقع هذا تغير أ  يمك 
 والتوصيا  البحث نتائج

 الحضوارة فوي كبيورا   أثورا   تركو  العربيوة اللغوة أ  لنوا يتبوي  ذكرنواه  موا ضوء في
 ا سووتحالة موو  أصووب  حتووى الماليويووة الثقافووة فووي وترسووخ  تشوورب  اوقوو الماليويووة 

بعااها فصلها بمكا   أصواب مما الرغ  فعلى. المسل  الماليوي الشعب نفو  ع  وا 
 التووي المتنوعووة والتحووايا  الراهنووة الظووروف بسووبب وهوووا  ضووعف موو  العربيووة اللغووة

 العربية للغة لماليويا الشعب حب جذوة أ  إ  أبنا ها  وبع  أعاا ها م  تواجهها
 اهتمووا  يشووغل يووزال مووا علومهووا فووي والتبحوور العربيووة تعلوو  فووي فالرغبووة. قوو  َتْخووبا  لوو 

 أ  كمووا والمعرفووي  الفكووري ومسووتواه  و بقوواته  أعموواره  اخووتالف علووى الماليووويي 
 العجواف السونوا  فوي حتوى قو  يتوقوف لو  العربيوة للواول المواليزيي  ال الب ابتعاث
 الجامعووا  مو  كثيورا   أ  نجوا آخوور  جانوب مو . المواليزي  قتصووااا علوى مور  التوي

 أقسوووا  إنشووواء عووو  تغفووول لووو  الحايثوووة والتكنولوجيوووا العلوووو  فوووي المتخصصوووة الو نيوووة
 اللغوووة لوووتعل  والمتزايووواة الملحوووة الحاجوووا  لتلبوووي العربيوووة واللغوووة اإلسوووالمية للاراسوووا 
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 بوووأ  يؤكوووا الباحوووث فوووإ  ا  وأخيووور  .الماليوووويي  لوووا  اإلسوووالمي الووواي  وعلوووو  العربيوووة
 بواع  يحظوى  وسويظل يحظوى  ألنوه بخيور يزال ما ماليزيا في العربية اللغة مستقبل
 نزلناا  حنا   إناا : تعوالى لقولوه مصااقا   وذل  المسل ؛ الماليزي الشعب  بقا  جميع

 (.9: الحجر) حلافظون له وإنا الذكر

 اللغوة انتشوار فوي مولاأل مو  مزيواا   تحقو  المقترحوا  م  جملة نقا  أ  ويمك 
 :ماليزيا في العربية

 اخوتالف علوى المواليزي المجتموع لواقع اورية مياانية اراسا  إجراء ضرورة .7
 .العربية اللغة بتعلي  يتعل  فيما تصورها آفا  لمعرفة وتنوعها ثقافته

 محلووي مووؤتمر بتنفيووذ (الموواليزي اللغوووي المجمووع) بهووا  ايوووا  مووع التعوواو  .0
 الاينية والشؤو  والسياحة العالي والتعلي  التربية وزارة ممثلو له ياعى عا 

 مسوووووتقبلية خ وووووة لوضوووووع منوووووه وا ن وووووال  العربيوووووة  اللغوووووة واقوووووع لتووووواار 
 .لت ويرها

 مثوول العربيووة اللغووة بتعلووي  المعنيووة المؤسسووا  بووي  العلميووة الصووال  توثيوو  .3
 العربوووووووي العوووووووال  فوووووووي اللغويووووووة والمجوووووووامع البحووووووووث  ومراكوووووووز الجامعووووووا 

 . ميواإلسال
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 العربية المراجع

  7   مهاراتةة  وتةةدريس برامجةة  تخطةةيط :الكبةةار تعلةةيم رشوواي   عيمووة  أحمووا -
 (. 7999 العربي  الفكر اار: القاهرة)
 اللغةةةة فةةةي المقترضةةةة العربيةةةة الكلمةةةا  فةةةي الةةةداللي التطةةةور إبوووراهي   أرسووول -

 منشوورة  غيور ماجسوتير لةرسوا: بماليزيوا العالميوة اإلسالمية الجامعة)  المليوية
7995 .) 

: والتطةةةور االنقةةةرا  بةةةين العربيةةةة اللغةةةة زكريوووا  عبووواالوهاب. وا اولوووه حنفوووي -
 األزهوور جامعووة العربيووة  للغووة الوواولي المووؤتمر العموول  ورقووة  وتوقعةةا  تحةةديا 

 (. 0272 يوليو جاكرتا ) اإلناونيسية؛

  التةللي  طةرق عةن سةلميةاإل الةدعو  فةي الفطةاني العلماء دور تواييء  الوانا و-
 (.   7995 ماليزيا  الو نية الجامعة: ماليزيا) منشورة  غير ماجستير رسالة

 :الريوووا )  7   الكبةةةار تعلةةةيم علةةةم إلةةةى مةةةدخ  عبووواالرحم   الحميووواي  سوووعا -
 . 01ص  ( 7990 –هو7170 السعواية  العربية المملكة

 الدراسية المؤسسا  في يميةوالتعل يةو الترب النظم تطوير نحو بكر  أبو شافعي -
 (.  7911 الماليزية  الو نية الجامعة: ماليزيا) "الفندق" التقليدية

 الجامعةة فةي ثانيةة لغةة بوصةفها العربية اللغة تعليم أحموا  محما حاما  صال  -
 والكتةاب المعلةم دور عةن تحليليةة وصةفية دراسةة: بماليزيةا العالمية اإلسلمية
 الجامعووووة: ماليزيووووا)  الوووواكتوراه رسووووالة  التعليميةةةةة والوسةةةةائ  التةةةةدريس وطةةةةرق

 (. 0272 بماليزيا  العالمية اإلسالمية
 ،ماليزيةةةةةةةةةةةا فةةةةةةةةةةةيتعلةةةةةةةةةةةيم اللغةةةةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةةةةة  عبووووووووووواالرحم  بووووووووووو  شوووووووووووي   -

http://www.arabtimes.com/portal/articleم.2112 ،ريلإب 1، ، منشور 
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 رسوالة  االستقل  دبع ماليزيا في العربية اللغة النواوي  أحما وا  ب  عباالرزا  -
 اآلااب  كليوووووووة اإلسوووووووكنارية  جامعوووووووة: اإلسوووووووكنارية) منشوووووووورة  غيووووووور ماجسوووووووتير

7992 .) 

  بماليزيةا التربية وزار  مدارس في العربية اللغة تعليم العاباي   زي  عباالقاار  -
 الجامعوووة: ماليزيوووا) بماليزيوووا  العربيوووة اللغوووة تعلوووي  لت ووووير العالميوووة النووواوة ورقوووة

 (. 7992 بماليزيا  العالمية اإلسالمية
 فةةي( j-QAF) برنةةامج فةةي العربيةةة اللغةةة تعلةةيم مةةنهج فاعليةةة أسووماء  عمووار  -

 .وتقويمية وصفية دراسة: بماليزيا الحكومية االبتدائية المدارس

 وزارة واألخوال   اإلسوالمية التربيوة إاارة واألخوال   اإلسوالمية التربية مناه  قس  -
 برنةةامج وأنشةةطة والةةتعلم التعلةةيم لنمةةا   التنفيةة  الكتةةاب ليةة د الماليزيووة  التعلووي 

(j-QAF) (.0229لمبور    )ماليزيا: كوا للص  الخامس االبتدائي  

 فةةي اإلسةةلمية الةةدعو  نشةةر فةةي العربيةةة اللغةةة أهميةةة يوووروه  صوواري ماهامووا -
 الجامعووووة: ماليزيووووا) منشوووورة  غيوووور ماجسووووتير رسوووالة  تايلنةةةةد بجنةةةةوب فطةةةةاني،
 (. 0222 بماليزيا  العالمية ميةاإلسال

 Islamic Study  داود الشةي  ألعمةا  جديةد  أضواء عباالرحم   زي  محما -

of Indonesia Journal ,   0220  3رق   9ج. 
 فةةي للكبةةار ثانيةةة كلغةةة العربيةةة اللغةةة لتعلةةيم مقتةةرح مةةنهج عووارفي    ووه محمووا -

 بماليزيووووا  العالميووووة إلسووووالميةا الجامعووووة: ماليزيووووا) الماجسووووتير  رسووووالة  ماليزيةةةةا
7991 .) 

 القوميوووة الووواار: القووواهرة) 7   وانطباعةةةا  وصةةة : المليةةةو عبووواالرؤوف  محموووا وووو
 (. 7996  والنشر لل باعا 
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 خواص عواا  آسيا شرق جنوب في اإلسلمي التطور تاري  اإلسوالمي  المركز -
 منعقواال الهجوري عشور الخوام  القور  حتوى اإلسوالمي المعور  بمناسوبة صاار

 (. 71/77/7917 ماليزيا  كوا لمبور ) اإلسالمي  المركز في

 اللغةةة تعلةةم فةةي الكبةةار المةةاليزيين الدارسةةين حاجةةا  مسووعوا  فيصوول مهتيوواو  -
 غيووور ماجسوووتير بحوووث) وتحليليةةةة، وصةةةفية دراسةةةة :أجنبيةةةة بوصةةةفها العربيةةةة
 جامعووووةال: ماليزيووووا الوووووحي  معووووارف كليووووة وآاابهووووا  العربيووووة اللغووووة قسوووو  منشووووور 
 (. 0272 بماليزيا  العالمية اإلسالمية

 رسووووالة  آسةةةةيا شةةةةرق جنةةةةوب فةةةةي اإلسةةةةلمية الةةةةدعو  عبوووواالقاار  حسووووي  وا  -
 (.األزهر جامعة: مصر) الاي   أصول كلية  هالاكتورا

 ظهورهةةةا :ماليزيةةةا فةةةي اإلسةةةلمية الةةةدعو  ايووو   وهوووارو  عزموووي  حسوووي  وا  -
  7   "بووارو كمبووون  و وو " وم بعووة  "برحووا سووناري  و وو " م بعووة  وانتشةةارها

 (. 7915 ماليزيا  كوا لمبور )
 الحضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار  بنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي المسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةجد دور فتيحووووووووووووووووووووووي  اووليوووووووووووووووووووووو -

ttp://www.saaid.net/arabic/ar18.htm 

 والحضةةةار  والثقافةةةة المجتمةةةع دراسةةةة فةةةي العربيةةةة اللغةةةة أهميةةةة رازي  ىيحيووو -
 بماليزيووا  العربيووة اللغووة ل لبووة األول الووو ني المووؤتمر العموول  ورقووة  اإلسةةلمية

 (. 7991 يناير 03-07:ماليزيا)
 

 

 

 



 17 

 األجنبية المراجع
- Abdullah Hassan, The Morphology of Malay, (Kuala Lumpur: Dewan 

Bahasadan Pustaka, 1974). 

- Amran  Kasimin, Perbendaharaan Kata Arab Dalam Bahasa Melayu, (Bangi: 

University Kebangsaan Malaysia, 1987). 

- Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia, Modul Bahasa 

Arab Major, (Malaysia:  Kuala Lumpur, 2005). 

- Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam dan Moral, Jabatan Pendidikan Islam 

dan Moral, Kementerian Pelajaran Malaysia, Buku Panduan Dasar, 

Pelaksanaandan Pengurusan Kurikulumdan Kokurikulum j-QAF, (Malaysia: 

Kuala Lumpur, Cetakan Keempat, 2007). 

- Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam dan Moral, Jabatan Pendidikan Islam 

dan Moral, Kementerian Pelajaran Malaysia, Buku Panduan Dasar, 

Pelaksanaandan Pengurusan Kurikulumdan Kokurikulum j-QAF, (Malaysia: 

Kuala Lumpur, Cetakan Keempat, 2007). 

- M. A. J. Beg, Arabic Loan- Words in Malay: A Comparative Study, (Kuala 

Lumpur: The University of Malaya Press, 1979). 

 

 

 

 


