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يعتني مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية برصد حضور 
العربية يف أنحاء العامل غري العريب، وهيتم بتقديم املعلومات املوثقة لتارخيها وحارضها، 
يف  الثقافية  واملؤسسات  الباحثني  عىل  التواصل  تيرس  للمعلومات  أدلة  ببناء  هيتم  كام 
التي مل حتظ  العربية  املركز يف رصد جماالت  العريب وخارجه. كام جيتهد  الوطن  داخل 
بالدراسة الكافية، وقد وضع أطرًا علمية يف خططه يتعنينِّ عليه أن يوّسعها بحثًا ودرسًا 
هذا  العربية يف  يعملون يف خدمة  الذين  واملؤسسات  األفراد  هبا  يستعني  منارة  لتكون 
النطاق، حيث نؤمن بأن خدمة اللغة ينبع من تصور واقعها، ومعرفة جماالت انتشارها 
وتقاطعها مع غريها، وتتبع أوجه التأثر والتأثري يف حميطها، السيام عندما نتحدث عن 

اللغة يف بيئة خارج نطاقها الطبيعي. 
وكلام توغل املركز يف صقع من أصقاع املعمورة )مثل: الصني وإندونيسيا، واهلند، 
للعربية  التارخيي  احلضور  عمق  من  عجب  املتحدة...(  والواليات  وتركيا،  وإسبانيا، 
العربية وانتشارها، وتطلع  نفوذ  الرغبة يف زيادة  توّقد  فيها، وسعد بذلك، وباستمرار 
غري  الدول  بعض  يف  يزداد  والعجب  فيها.  البحث  يف  والتبحر  إتقاهنا  إىل  املختصني 
اإلسالمية، أما الدول اإلسالمية –مثل ماليزيا- فال غرو أن يكون للغة العربية حضورها 
العميق املؤثر فيها، كيف ال وهي لغة القرآن، كام أهنا احلاضن التارخيي الثقايف الوثيق 

كلمة املركز
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بني العرب وإخواهنم من سائر القوميات واألعراق، كام أن للعربية حضورها اخلاص 
باللغة  العربية  تزاوجت  وقد  القرون،  عمق  يف  احلضور  هذا  يمتد  إذ  ماليزيا،  يف  جدا 
املالوية قدياًم، فاقرتضت املالوية كثريا من كلامت العربية، وُكتبت باحلرف العريب، وما 
زالت العربية حارضة يف وجدان املسلمني املاليزيني، وذلك نابع من االرتباط الروحي 

الديني، وتعلق املسلمني بالقرآن، وتقارب أفئدهتم عىل اختالف شعوهبم.
)برنامج  دوليا:  العربية  دعم  يف  عليها  يعمل  التي  املركز  مرشوعات  ضمن  ومن 
املعلومات  مجع  وطرائق  التأليف  سبل  من  جمموعة  الربنامج  هذا  ويتضمن  النرش( 
وتقديمها، ومنها )مجع األبحاث التخصصية( وهو مرشوع ينهض إليه أحد املختصني 
يف موضوع حمدد بإرشاف املركز ومتابعته، فيجمع كل ما تصل إليه يده من أبحاث يف 
هذا املوضوع، ثم ينتخلها الباحث ويرتبها ويبّوهبا، وحيرر ما حيتاج فيها إىل حترير، ثم 
يضمها كتابًا نسعد بتقديمه للقارئ الكريم، مثل هذا الكتاب بني يديك، الذي عمل فيه 
األستاذ الدكتور جمدي حاج إبراهيم عىل مجع األبحاث املكتوبة يف املؤسسات العلمية 
تارخيا وواقعا،  تقديم تصور واضح عنها  ماليزيا؛ هبدف  العربية يف  اللغة  املاليزية عن 
والتجسري  البحثي  السبيل  ملواصلة  الثقافية  وللمؤسسات  للباحثني  جاذبا  سيكون  مما 

العلمي واملعريف بني األطراف املتباعدة.
ويرفد هذا املرشوع العلمي كتاب آخر يصدر باملصاحبة معه ضمن سلسلة )األدلة 
يف  العربية  اجلامعية  للرسائل  بيبلوغرايف  مجٌع  وهو  املركز،  ينرشها  التي  واملعلومات( 
باجلامعة  وآداهبا  العربية  اللغة  قسم  يف  أنجزت  التي  والدكتوراه(  )املاجستري  مرحلتي 

اإلسالمية العاملية يف ماليزيا، هنض به األستاذ الدكتور منجد مصطفى هبجت.
العربية يف ماليزيا، حيث  باللغة  للمركز  البحثية  للعناية  الكتابان فاحتة  ويأيت هذان 
بني  التواصل  وجتسري  ماليزيا،  يف  العربية  للغة  العلمي  الرصد  من  ملزيد  املركز  يسعى 
األفراد واملؤسسات بني اجلانبني العريب واملاليزي؛ ليكون كل ذلك مفتاحا ملرشوعات 

أعمق وأبعد مدى، ويسهم يف التواصل املبارش بني املختصني العرب واملاليزيني.
لبذل  العريب  والوطن  ماليزيا  يف  العربية  اللغوية  املؤسسات  لكافة  قائمة  والدعوة 
مزيد من اجلهود يف التقارب؛ لدعم حضور العربية يف ماليزيا، والوفاء ببعض حق هذه 

اللغة الرشيفة.
أحتفي كثريًا بام قام به حمرر الكتاب األستاذ الدكتور جمدي حاج إبراهيم ، وأشيد 
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باملجهود العلمي البارز للمشاركني يف بحوثه وموضوعاته، وأتطلع إىل مزيد من األعامل 
العلمية التي تتناول العربية يف ماليزيا، وأن تتكامل اجلهود العلمية مع اجلهود التنفيذية 

املبارشة يف التعاون والتكامل بني املؤسسات ذات األهداف املشرتكة.
 

 سدد اهلل اجلهد والرأي.
 

األمني العام

د.عبداهلل بن صالح الوشمي
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مقدمة الكتاب

يف إطار دعم املرشوع املعريف ملركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز خلدمة اللغة العربية 
باللغة  املتعلقة  والفنون  التخصصات  من  متنوعة  مساحات  تغطية  إىل  هيدف  الذي 
للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  يف  واملتخصصني  املركز  بني  العالقة  وتوثيق  العربية، 
بغري العربية من كافة أنحاء العامل، يأيت كتاب )تعليم اللغة العربية يف ماليزيا( استجابًة 
للدعوة الكريمة التي قدمها األمني العام ملركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز خلدمة اللغة 
العربية، الدكتور عبد اهلل صالح الوشمي، جلمع األبحاث التخصصية اجلادة والرصينة 
الوضع  تقديم تصور واضح وشامل عن  بغية  ماليزيا  العربية يف  اللغة  تعليم  يف جمال 
الراهن حلال اللغة العربية يف ماليزيا، ودراسة فرص االرتقاء هبا يف ظل التحديات التي 

فرضتها العوملة عليها.
القدم،  يف  وضاربٌة  متأصلٌة  إلٍف  روابُط  املاليزية  بالثقافة  جتمعها  العربيَة  اللغَة  إن 
فاللغة العربية حتظى بمكانة خاصة لدى املاليزيني املسلمني، فهم عىل اختالف أعامرهم 
الكريم،  القرآن  فهم  أجل  من  تعلمها  إىل  جاهدين  يسعون  االجتامعية  وطبقاهتم 

واألحاديث النبوية، واألدعية اليومية، والفقه والتفسري والعلوم اإلسالمية. 
لقد كان لإلسالم دور عظيم يف انتشال املاليوين األوائل من براثن اجلهل احلالكة، 
ونقلهم من جمتمع بدائي متخلف إىل جمتمع متحرض. وقد اقتضت احلكمة اإلهلية أن 
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ينزل القرآن الكريم باللغة العربية، فارتبط اإلسالم باللغة العربية، وحيثام حل اإلسالم 
املاليويون  لقد كان  إليه.  به، وتسانده وتستند  لتحيا  العربية معه  اللغة  واستقر، حلت 
األوائل يعيشون يف جهل معتم، ال يعرفون ألنفسهم حضارة مستقلة. وعندما وصل 
اإلسالم إىل األرخبيل املاليوي مل يرتدد املاليويون يف قبول الدين اجلديد واإلقبال عىل 
تعلم اللغة العربية لتحقيق ارتباطهم الديني باإلسالم وارتباطهم اللغوي بالعربية، دون 

اعتبار لالنتامء العرقي واملكاين. 
املاليوية  الثقافة  تشكيل  يف  وواضحة  مبارشة  بصورة  العربية  اللغة  أسهمت  وقد 
لألمة  النبيلة  اإلنسانية  غاياهتا  وحتقيق  للماليويني  األوىل  احلضارة  وبناء  اإلسالمية، 
اإلسالمية بصورة عامة والشعب املاليوي بصورة خاصة. وقد اهتم املفكرون والباحثون 
دراسات  وقدموا  للماليويني،  احلضاري  البناء  يف  العربية  اللغة  أثر  بدراسة  املاليزيون 
والتخصص  وتعلمها،  ماليزيا،  يف  العربية  اللغة  تعليم  قضايا  تناولت  متنوعة  علمية 
الثقايف  والتواصل  احلديث،  احلضاري  واالنفتاح  العوملة  عرص  يف  واستخدامها  فيها، 
واالجتامعي، وإسهامات املؤسسات احلكومية والتعليمية واملجامع واجلمعيات األهلية 

يف تفعيل إسهام اللغة العربية يف املحافظة عىل الثقافة املاليوية اإلسالمية.
لذا فقد تقرر إعادة نرش أهم األبحاث العلمية يف جمال تعليم اللغة العربية يف ماليزيا، 
ومجعها بني دفتي كتاب واحد. وقد وقع االختيار عىل تقديم عرشة أبحاث تناولت أهم 
القضايا اللغوية املتعلقة باللغة العربية يف ماليزيا، وقد اقتضت منهجية الكتاب ترتيب 
يف  العربية  اللغة  واقع  هي:  رئيسة،  فصول  ثالثة  حتت  وإدراجها  وتصنيفها  األبحاث 
العربية يف  اللغة  تعليم  تعلمية يف  ماليزيا، وجتارب  العربية يف  اللغة  ومستقبل  ماليزيا، 

ماليزيا.
وقد أخذت منهجية الدراسة يف عني االعتبار أثناء عملية مجع املادة العلمية للمرشوع 
القيمَة العلميَة ملضامني األبحاث املختارة التي أعدها وأرشف عليها أساتذة متخصصون 
يف خمتلف التخصصات اللغوية واألدبية، وبخلفيات ومشارب معرفية متنوعة وثرية. 
وقد روعي يف تقديم مضامني األبحاث املختارة تنسيقها تنيسقا داخليا يعكس التنوع يف 
الدراسات التي تناولت تعليم اللغة العربية يف ماليزيا، مما يتيح للقارئ فرصة الوقوف 
عىل جوانب متعددة إلسهامات اللغة العربية يف بناء احلضارة املاليوية اإلسالمية. وقد 
اقتضت مهمة التحرير تقديم بدائل رضورية لبعض الصياغات، وإعادة ترتيب بعض 
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املعلومات، وتلخيص بعضها، أو حذفها يف حالة تكرر املعلومات يف بحث سابق، أو 
اختيارات  باملحافظة عىل  اإلمكان  قدر  التزم  التحرير  لكن عمل  بعضها،  الترصف يف 
أصحاب األبحاث. وجدير بالتنويه إىل أن حترير هذه األبحاث ال ترفع عن الباحثني 

املسؤولية املرتتبة عىل املعلومات املتضمنة يف أبحاثهم وأساليب عرضها.
وأخريا فإنه ال يسعني إال أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير جلميع من ساهم 
وأخص  وعاملني،  وإداريني  وباحثني  مسؤولني  من  املرشوع  هذا  إنجاح  يف  وأسهم 
بالشكر األمني العام بمركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز خلدمة اللغة العربية عىل تقديم 
الدعم املادي واملعنوي للكتاب، والشكر موصول أيضا جلميع الباحثني الذين وافقوا 
يف  املبارك  العلمي  اجلهد  هذا  هدف  حتقيق  يف  أسهمت  التي  أبحاثهم  نرش  إعادة  عىل 
خدمة اللغة العربية، لغة اإلسالم واملسلمني. ونسأل اهلل أن يوفقنا ملا حيب ويرىض، وأن 
يتقبل منا هذا العمل خالصا لوجهه، وجيعله يف ميزان حسناتنا، وآخر دعوانا أن احلمد 

هلل رب العاملني.
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أ. د. جمدي حاج إبراهيم
اإلنسانية  والعلوم  الوحي  بكلية معارف  وآداهبا  العربية  اللغة  بقسم  الرتمجة  أستاذ 

باجلامعة اإلسالمية العاملية بامليزيا.
أ. م. د. حنفي بن دوله احلاج

العربية وآداهبا بكلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية  اللغة  أستاذ مشارك بقسم 
باجلامعة اإلسالمية العاملية بامليزيا.

ّمد التنقاري أ. م. د. صالح حمجوب حمحُ
أستاذ مشارك بمركز اللغات باجلامعة اإلسالمية العاملية بامليزيا.

أ. م. د. عبد الرمحن بن شيك
العربية وآداهبا بكلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية  اللغة  أستاذ مشارك بقسم 

باجلامعة اإلسالمية العاملية بامليزيا.
أ. م. د. عبد الغني بن يعقوب

اإلنسانية  والعلوم  الوحي  معارف  بكلية  واحلضارة  التاريخ  بقسم  مشارك  أستاذ 
باجلامعة اإلسالمية العاملية بامليزيا.

الباحثون
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أ. م. د. حممد الباقر بن يعقوب
الوحي والعلوم اإلنسانية  بكلية معارف  العربية وآداهبا  اللغة  بقسم  أستاذ مشارك 
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أسهمت اللغة العربية بصورة مبارشة وواضحة يف تشكيل الثقافة املاليوية اإلسالمية، 
وبناء احلضارة األوىل للماليويني وحتقيق غاياهتا اإلنسانية النبيلة لألمة اإلسالمية بصورة 
عامة والشعب املاليوي بصورة خاصة. وقد اهتم املفكرون والباحثون املاليزيون بدراسة 
أثر اللغة العربية يف البناء احلضاري للماليويني، وقدموا دراسات علمية متنوعة تناولت 
قضايا تعليم اللغة العربية يف ماليزيا، وتعلمها، والتخصص فيها، واستخدامها يف عرص 
وإسهامات  واالجتامعي،  الثقايف  والتواصل  احلديث،  احلضاري  واالنفتاح  العوملة 
اللغة  إسهام  تفعيل  يف  األهلية  واجلمعيات  واملجامع  والتعليمية  احلكومية  املؤسسات 

العربية يف املحافظة عىل الثقافة املاليوية اإلسالمية.
لذا فقد تقرر إعادة نرش أهم األبحاث العلمية يف جمال تعليم اللغة العربية يف ماليزيا، 
ومجعها بني دفتي كتاب واحد. وقد وقع االختيار عىل تقديم عرشة أبحاث تناولت أهم 
ترتيب  الكتاب  منهجية  اقتضت  وقد  ماليزيا،  يف  العربية  باللغة  املتعلقة  اللغوية  القضايا 
األبحاث وتصنيفها وإدراجها حتت ثالثة فصول رئيسة، هي: واقع اللغة العربية يف ماليزيا، 

ومستقبل اللغة العربية يف ماليزيا، وجتارب تعلمية يف تعليم اللغة العربية يف ماليزيا.

أ.د. جمدي حاج إبراهيم




