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 البحث   ملخَّص

ة يف احلفاظ على تروم هذه الدراسة إىل استكشاف مناهج التدريس القرآين يف دولة ماليزاي، وما هلا من أدوار حضاري
اهلوية اإلسالمية املاليوية، وغرس املفاهيم والقيم اإلسالمية يف نفوس النشء، ومتكني اهلواة منهم من اكتساب مهارات 
متميزة على املستوى اللغوي، والديين، واخللقي. وذلك من خالل استقراء شبه كامل ملا تقوم به مؤسسات حتفيظ وتعليم 

 
 ماليزاي، ابحث رئيس.  –أستاذ مشارك يف قسم دراسات القرآن والسنة، كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية، اجلامعة اإلسالمية العاملية  1
 خبري إحصائي، مكتب االسرتاتيجية والتطوير يف إدارة جامعة قطر، قطر، ابحث مؤسسي أول. 2
 جامعة قطر، قطر، ابحث مشارك.  أستاذ يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية يف 3
 أستاذ يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية يف جامعة قطر، قطر، ابحث مشارك ورئيس الفريق البحثي  4
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املراحل االبتدائية وحىت الدراسات العليا، حيث أكدت الدراسة على أمهية الدرس القرآين يف القرآن الكرمي يف خمتلف  
كما تسعى هذه الدراسة اجلامعة بني النظرية والتطبيق إىل اكتشاف    زمن هيمنت عليه قوى الفنون وعلوم التكنولوجيا.

تألقة واملتفاعلة يف اجملتمع املاليزي، وبيان دورها اهلدف التعليمي القرآين وما له من دور يف صناعة الشخصية الدينية امل
املنهج االستقرائي جلمع  البحث هو  املنهج املالئم لطبيعة هذا  التارخيي يف تقدمي احللول االجتماعية املرتاكمة. وكان 

إىل مكابدة عقلية   التحليلي اإلحصائي الذي حيتاج املنهج  األفكار املبثوثة يف ثنااي مناهج التحفيظ، مث املنهج الوصفي، و 
شاملة لدراسة مناهج قرآنية غري عربية وفهمها، مث القيام برتتيبها وتصنيفها ومقارنتها بغريها من أجل استنباط معامل اثبتة 

التعليمية _ يف   املؤسسات _ للطالب هذه  لتقوميها، وتصحيح مسارها الرتبوي. ومن نتائج البحث: مراعاة الربامج 
 ، من املاليزي علميًّا وسلوكيًّا، ومنها: مراعاة القائم على عملية الت ََّعّلِم _ األستاذ _ وذلك بتأهيله علميًّا ومهارايًّ وتربوايًّ

التعليمية املتنوعة، واملناهج املتبعة يف  خالل برامج ُمَعدَّة هلذا الغرض. كما توجد مجلة أهداف أخرى ترعى الوسائل 
 العملية التعليمية. 

 مناهج، التعليم، القرآن، ماليزاي.   الكلمات املفتاحية: 

Abstract 

This study aims to explore the world of memorization and the curricula of Quranic teaching in the 

state of Malaysia, and what the civilized roles it plays in preserving the Malay Islamic identity, 

instilling Islamic concepts in the hearts of young people, and enabling amateurs to acquire 

distinguished skills at the linguistic, religious, and moral level.  This happens through a study of 

what the departments of Quranic education are doing in the various primary and even graduate 

levels, where the study emphasized the importance of the Quranic lesson in a time dominated by 

the forces of arts and technology sciences. This study, which combines theory and practice, also 

seeks to discover the Quranic educational goal and its role in making the splendid and interacting 

religious personality in Malaysian society and clarify its historical role in providing solution to 

accumulated social problems.  The appropriate approach to the nature of this research is the 

inductive approach to gather the ideas expressed in the folds of memorization approaches, then 

use the descriptive and analytical method, which requires a comprehensive mental endeavor to 
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study and understand non-Arab Qur'anic curricula, then arrange, classify and compare them with 

others in order to derive consistent features for their evaluation and correct their educational path. 

Key words: Memorization, Curricula, Quran, Malaysia.  

  )5(مقدمة

احلمد هلل رب العاملني، أنزل القرآن هدًى ورمحة وتبياانً لكل شيء، بلسان عريب مبني، وجعله مصدِّقاً وُحْكماً غرَي ذي 
ِعوج، وفصَّل آايته وحياً يهدي لليت هي أقوم، وينذر الذين ظلموا، وبشرى للمؤمنني، والصالة والسالم على النيب األمي 

قرآن من لدن حكيم عليم، وحياً بواسطة الروح األمني وحي السماء، فبلَّغ صلى هللا العريب أمني وحي األرض، تلقَّى ال
 عليه وسلم األمانة، وأدَّى الرسالة، فجزاه هللا عنَّا وعن األمة اإلسالمية خري ما جزى نبياً عن أمته، أما بعد. 

لى العموم، ابعتباره خطوة مهمة حنو إثبات فيعد االهتمام بتحفيظ وتعليم القرآن، من أوىل اهتمامات األسرة املاليزية ع
اهلوية والوجود القومي لدى الفئة املااليوية من املسلمني يف ماليزاي، وألن الدستور املاليزي ينص بشكل واضح ال لبس 

ى فيه وال غموض أن اإلسالم هو دين االحتاد املاليزي، لكن من اجلدير بيانه أن القانون والتشريع املاليزي يعتمد عل
، وابلذات يف مسائل )6(القانون اإلجنليزي العام، األمر الذي جيعل تطبيق الشريعة اإلسالمية قاصراً على املسلمني فقط

األسرة من زواج وطالق ومرياث، وال غرابة أن جند عدداً يصعب إحصاؤه لدور ومؤسسات حتفيظ القرآن يف شرق البالد 
م أن حكومته بصدد 2016/ 21/3ابق السيد جنيب عبد الرزاق، يف اتريخ  وغرهبا، وقد أعلن رئيس وزراء ماليزاي الس 

صياغة سياسية تربوية وطنية للتحفيظ القرآين، هبدف تقوية املؤسسات واملراكز واملعاهد اليت حتفظ القرآن يف البالد شرقاً 
  وغرابً. 

 
 يتقدم معدو هذا البحث بفائق الشكر وعظيم التقدير إىل الدكتور نشوان عبده خالد جلهده الطيب املبارك يف املساعدة إلمتامه.  5
م( أصدر سلطان شرف الدين إدريس شاه، سلطان إقليم سالنغور يف ماليزاي قانوانً يقضي مبنع غري املسلمني من ذكر اسم هللا يف اإلقليم،  2013يف عام )  6

 معلناً ان لفظ اجلاللة مقدس "ويعود ملن يعتنقون اإلسالم فقط". ينظر املوقع اآليت: 
https://arabic.rt.com/news/604517- /أحد_سالطني_ماليزاي_يصدر_قرارًا_مينع_غري_املسلمني_من_ذكر_هللا 

https://arabic.rt.com/news/604517-أحد_سلاطين_ماليزيا_يصدر_قراراً_يمنع_غير_المسلمين_من_ذكر_الله/
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البلد ليبدوا   آراءهم ومالحظاهتم ومقرتحاهتم ومما فعله رئيس الوزراء أنه دعا كل مراكز ومعاهد التحفيظ يف 
خبصوص التطوير اخلاص ابلسياسة الوطنية لتحفيظ القرآن الكرمي، وذلك لضمان استمرار هذه املؤسسات يف أدائها 
ومشاركتها يف البناء احلضاري للوطن، وقد حضر االجتماع عشرون ألفاً من حفظة القرآن، وذلك يف حفل تدشني مركز 

 . )7(الفدرايلالتحفيظ ابملسجد  

بعد هذا االجتماع اليت صرحت يف رساالهتا أهنا هتدف إىل    )8(املؤسساتومهما يكن من أمر، فقد أتسست كثري من  
بناء جيل قرآين مبدع، وذلك من خالل اتباع منهجية االبتعاد عن النمطية التقليدية يف تدريس علوم القرآن، جنباً إىل 

   .)9(ماعية والعلميةجنب مع التطوير املصاحب حلياتنا االجت

وسيتضمن هذا البحث يف جانبه التأصيلي احلديث عن نشأة املدارس القرآنية، ومناهجها، وأساليبها التعليمية، 
 واآلاثر املرتتبة على نشأهتا، والعقبات اليت تواجهها، ويعقبه املبحث التطبيقي.

  التعريف ابملوضوع وأسباب اختياره: 

إن فكرة البحث قائمة على دراسة املناهج املختلفة يف حفظ القرآن ابملراكز القرآنية داخل   أوالً: فكرة البحث: 
اإلسالمية  الدول  بعض  التحفيظ يف  وحلقات  القرآنية  املدارس  ومناهج  االستفادة من جهود  وإمكانية  ماليزاي،  دولة 

 
 ملزيد من املعلومات ينظر يف هذا املوقع اإللكرتوين:  7
.http://www.islamicnews.org.sa/page/public/news_details.aspx?id=149982  :م. 6/4/2020استعرض بتاريخ 
س علوم القرآن للطلبة واملعلمني. م(. وهي مؤسسة دينية غري هادفة للربح، تقوم بتدري2018من هذه املؤسسات مؤسسة أكادميية الصفا، وقد أنشئت عام )  8

انظر:   املعلمني.  وابألخص  القرآن،  علوم  تدريس  طرق  تطوير  لغرض  الكرمي،  القرآن  علوم  تدريس  يف  املتخصصني  من  جمموعة  أتسيسها  على  قام 
academy.com/Pages/Details/208-http://assafa  

9 .academy.com/Pages/Details/208-http://assafa :م. 4/6/2020. استعرض بتاريخ 

http://www.islamicnews.org.sa/page/public/news_details.aspx?id=149982
http://assafa-academy.com/Pages/Details/208
http://assafa-academy.com/Pages/Details/208
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ال املراكز  تواجهها  اليت  العقبات والتحدايت  مناسبة، األخرى. ابإلضافة إىل دراسة  قرآنية، والعمل على وضع حلول 
 .وخطط عالجية هلا

 :اثنياً: أهداف البحث

 .تقييم برامج التحفيظ وتعليم القرآن الكرمي يف املؤسسات التعليمية املختلفة يف دولة ماليزاي .1
األسباب الوقوف على نقاط القوة والضعف يف هذه املدارس؛ من أجل تدعيم نقاط القوة وتعزيزها، مث بيان   .2

 .اليت أدت إىل ضعف مهمتها، مع وضع احللول املناسبة لعالجها
الكرمي، وذلك بتصميم تطبيق  .3 القرآن  التكنولوجية احلديثة يف حتفيظ وتدريس  الوسائل  حماولة االستفادة من 

 .الكرتوين للهواتف الذكية، مبا خيدم حتفيظ القرآن وتعليم أحكام التجويد 
 .ق والقيم االسالمية يف مناهج املدارس القرآنية، جيمع بني األصالة واملعاصرة اقرتاح منهاج لتدريس األخال .4

 :اثلثاً: أمهية البحث، ودواعي الكتابة فيه

الضعف املالحظ على طالب املراحل التعليمية املختلفة _ ال سيما املرحلة االبتدائية _ يف القراءة والكتابة،  .1
اع عريض ال ميكن غض الطرف عنه من تالميذ وطالب املدارس وخاصة الضعف اإلمالئي الذي يعاين منه قط

 يف مراحل التعليم املختلفة. 
ضعف املستوى الثقايف والديين لدى شرائح واسعة من طالب العلم، من قطاعات التعليم واخلاص، مع ضعف  .2

 .املستوى العام يف تالوة القرآن الكرمي 
 رابعاً: إشكالية البحث: 

تدور إشكالية البحث حول وجود جمموعة من التحدايت والعقبات يف املراكز القرآنية واقرتاح احللول املناسبة 
لعالجها، ومنها وجود ظاهرة التسرب الدراسي لبعض طلبة القرآن الكرمي، وندرة املعلمني املتميزين يف تعليم القرآن 
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الذي بدوره يؤثر على أداء الطلبة يف املراكز القرآنية، وقلة التعاون الكرمي، ابإلضافة إىل طول دوام املدراس النظامية، و 
 .من األهل يف متابعة حفظ أوالدهم

  خامساً: أسئلة البحث: جتيب هذه الدراسة عن األسئلة اآلتية:

 ما املنهج املتبع يف التعليم القرآين يف مدراس التحفيظ القرآنية؟ .1
 غرس األسس الرتبوية؟ كيف يساهم معلمو القرآن الكرمي يف   .2
 هل ميتلك املعلمون واألساتذة يف دور القرآن الكرمي مؤهالت تعليمية خاصة؟  .3
 ما نوعية األساليب اليت يعتمدها األساتذة يف تعليم أجبدايت اللغة العربية؟ .4
 كيف يتم تقومي الطفل والطالب املتعلم للقرآن يف ماليزاي؟ .5

  سادساً: حدود الدراسة:

 ة على املراكز القرآنية يف دولة ماليزاي؛ ما بني مراكز خاصة، وحكومية. تقتصر هذه الدراس

 :سابعاً: الدراسات السابقة    

أو املعلم، وطرق التدريس يف هذه احللقات، كما ذكرت   ويقصد هنا ابحملفظ :  )10(املدرسمقومات شخصية   .1
الدراسة األنشطة املختلفة اليت تنتجها هذه الدارسة يف حلقات التحفيظ، وأهدافها، ودرجة االستفادة منها، 

 .وكيفية تطويرها، وزايدهتا لزايدة النفع منها، للمتعلم واجملتمع على حد سواء
وهي عبارة عن دراسة ميدانية يف بعض دول منظمة التعاون اإلسالمي،   : )11(القائمة أساليب تعليم القرآن   .2

واليت كان األصل فيها دراسة مناطق بعينها، للوقوف على طرق التدريس يف هذه املدارس، وتلك احللقات، 

 
ه، ضمن سلسلة 1417رية، طبعة مؤسسة املنتدى اإلسالمي، لندن:  أحباث املنتدى االسالمي)لندن(، املدارس والكتاتيب القرآنية، وقفات تربوية وإدا  10

 أحباث مؤسسة املنتدى اإلسالمي، موقع حلقات اإللكرتوين.
 ضمن منشورات موقع حلقات اإللكرتوين.  أساليب تعليم القرآن الكرمي القائمة )دراسة ميدانية حتليلية(،املهيب، عبد هللا،  11
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لمني، وقد وبيان أثر احملفزات اليت تعني املعلم على أداء مهمته، واحملفزات املختلفة اليت يقدمها املعلم إىل املتع
بينت الدراسة الوسائل واألساليب املتبعة للتعليم يف هذه املدراس، واألمور اليت جيب حتقيقها. كما حددت 
الدراسة املشكالت والعقبات اليت تواجه املعلم داخل احللقة التعليمية، ويف األخري اقرتحت الدراسة عدة أمور 

 لتطوير هذه احللقات. 
ذكرت الدراسة أهم املشكالت اليت تعرتض احللقات القرآنية على :   )12(جهاوعالأهم املشكالت القرآنية   .3

 اختالف مناهجها، واقرتحت كيفية ختطيها، وبينت آلية عالجها، وحددت طرق التغلب عليها.
: ذكر املؤلف وسائل القرآن الكرمي يف تنمية  )13(واجملتمعاألثر االجتماعي لتعليم القرآن الكرمي على الفرد   .4

قيم وأخالق الفرد واجملتمع، مث بنّي أثر األخالق اإلسالمية على الفرد، كما يوضح التعاليم الدينية اهلادفة إىل 
 تقومي وهتذيب الفرد، وعالقته ابجملتمع. 

الفرد   .5 القرآن الكرمي على  لتعليم  الدراسة إىل أمهية املدارس   : )14(واجملتمعاألثر الرتبوي واخللقي  أشارت 
الرتبية األخالقية، وأثرها اإلجيايب على الفرد واجملتمع، وهي أقرب ما تكون إىل دراسة احلالة، حيث القرآنية يف 

تناول الباحث فيها جتاربه اخلاصة، وقام بتدوين مالحظاته يف فرتة تلقينه وتعليمه يف هذه املدارس واحللقات. 
رمي على الفرد منها: حفظ األوقات واستثمارها، وقد ذكرت هذه الدراسة األثر الرتبوي واخللقي لتعليم القرآن الك

وزايدة اإلميان، وتزكية النفس، واإلحسان يف التعامل والسلوك، كما بّينت آاثر حتفيظ القرآن الكرمي على اجملتمع 
ومنها: اإلسهام يف حفظ اجملتمع، واحملافظة على الطاقات الشبابية، وتوجيهها التوجيه الصحيح، والرتبية اجلماعية 

 اليت هتيئها هذه احللقات. 

 
الرديين،  12 القرآنية وعالجها  ليث بن حممد بن يوسف،  الشريعة، جامعة الشارقة: أهم مشكالت احللقات  القضاة، كلية  ، تقدمي د. حممد عصام مفلح 

 ه. 15/11/1430
، جامعة أم القرى، موقع حلقات االلكرتوين )ملتقى احللقات األثر االجتماعي لتعليم القرآن الكرمي على الفرد واجملتمعمسبو كمبيجو، عبد هللا حامد،     13

 www.halaqat.comالقرآنية( 
، مكتبة  جليب، أمني صبحي، املقومات الشخصية ملعلم القرآن، وأثرها الرتبوي على احللقة، حبث منشور ضمن سلسلة حبوث ومقاالت على موقع الكرتوين 14

 الكتب واألحباث.
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تقومي ونقد لربامج تعليم القرآن الكرمي يف املؤسسات التعليمية   وما مييز هذا البحث عن الدراسات السابقة هو تقدمي
املختلفة يف دولة ماليزاي، وحتليل للواقع املاليزي، وما حيتاجه من حلول مناسبة، وأهنا دراسة بينية تلقي الضوء على مناهج 

والوقوف على ما فيها من جوانب إجيابية، املدراس املختلفة لتعليم القرآن الكرمي يف الدول املعنية، وتقوم ابملقارنة بينها، 
وتعمل على وضع برانمج متكامل؛ من حيث مكوانت املنهج التعليمي والرتبوي، ومن حيث األدوات والوسائل، وطرق 
التدريس والتقومي هلذا املنهج، كما أهنا دراسة ميدانية، فيها وصف لواقع املناهج الدراسية، يف هذه املدراس التابعة هلذه 

ول، من خالل وسائل علمية منهجية متعددة، ورفع هذا الواقع مبا عليه، وحتليل نتائجه، وتقدمي املقرتحات والتوصيات الد 
  املناسبة له.

 : اعتمدت الدراسة لتحقيق أهدافها على املناهج اآلتية: اثمناً: املناهج املتبعة يف هذا البحث

القرآن وعلومه وآالت حتفيظه، مع استخدام املالحظة املنهج االستقرائي .1 املتعلقة بدراسة  املعلومات  بتتبع   :
لفهم الدور التعليمي والتعلمي، والوصول إىل الفرضيات وجمموعة األفكار من أجل صياغة تفسري مناسب ملا 

حتفيظ القرآن يف الواقع املاليزي. مث اخلروج ابختبار لكل ما سبق ملعرفة مدى جناح املنهاج التعليمي   تقوم دور 
 يف صناعة الشخصية اإلسالمية احلضارية املتميزة. 

: اعتمدت الدراسة على هذا املنهج من أجل تقدمي تعريف شبه متكامل لظاهرة الدراسة القرآنية املنهج الوصفي .2
كل والعقبات، وما تقوم به املناهج التعليمية القرآنية يف صناعة إنسان بنَّاء متفاعل مع احلدث الستكشاف املشا 

املاليزي، مع تقدمي تفسري منطقي علمي لكل العقبات اليت تعطل دورها يف حتقيق األهداف، وحىت يتم وضع 
 ماليزاي عن غريها. هذه الظاهرة يف اإلطار الصحيح وخنرج بسمات خاصة متيز دور حتفيظ القرآن يف 

: ال شك أن االعتماد على هذا املنهج سبب رئيس من أسباب جناح املشروع العلمي هذا، املنهج التحليلي .3
 إذ بغريه ال ميكن تقدمي معلومات دقيقة وجتهيز بياانت علمية متميزة تكشف أداء مدارس حتفيظ القرآن الكرمي. 

 ا أييت: اتسعاً: هيكل البحث: تشتمل هذه الدراسة على م

 .وفيها عناصر اخلطة البحثيةاملقدمة: 
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 وفيه ضبط املصطلحات املتعلقة ابلبحث وفوائد حفظ القرآن.   التمهيد: 

 القسم التأصيلي للدراسة، وفيه ثالثة مطالب:املبحث األول:  

 .نشأة املراكز القرآنية يف ماليزاي، ومناهجها يف التعليم، واألنشطة اليت تقدمها املطلب األول:  

 .التحدايت اليت تواجه املراكز القرآنية يف ماليزاياملطلب الثاين:  

 .أثر نشأة مراكز حتفيظ القرآن املطلب الثالث:  

القسم التطبيقي للدراسة من خالل حتليل االستباانت اليت ُوّزعت على عدد من طلبة املدارس القرآنية املبحث الثاين:  
 ومعلميها ومن األهايل. 

  النتائج والتوصيات.  وفيها أهماخلامتة:  

 

 التمهيد 

 :  تعريف التحفيظ لغة واصطالحاً 

: جاءت كلمة التحفيظ من الفعل الثالثي حفظ، والذي يعين ابلدرجة األوىل الوعي. وجاء يف داللة التحفيظ لغة
الغفلة، ومن أمساء هللا احلسىن: احلفيظ: أي  التعاهد وقلة  النسيان، وهو  العني: أن احلفظ هو نقيض  املوكل   كتاب 

ُ َخرْيٌ َحاِفظًا َوُهَو أَْرَحُم الرَّامِحِنَي﴾ ]يوسف: )16(، وقالوا: هو يف حفظ هللا وكنفه )15(حيفظهابلشيء   . قال تعاىل: ﴿فَاَّللَّ
 

 . 198، ص3، جكتاب العنين اخلليل بن أمحد، الفراهيدي أبو عبد الرمح 15
 .381، ص5، جاملرجع نفسهالفراهيدي،  16
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، إشارة إىل قوله تعاىل: ﴿َوِإنَّ َعَلْيُكْم  )17(املالئكة[. واحلََفظَُة مجع احلافظ، وهم الذين حُيُصون أعمال بين آَدم من 64
 [. 11_10حَلاِفِظنَي ِكراماً كاتِِبنَي﴾ ]االنفطار: 

[، 63ومن معاين احلفظ يف القرآن احلكيم الرعاية والصيانة، ومنه قوله تعاىل: ﴿َوِإانَّ لَُه حَلاِفظُوَن﴾ ]يوسف:  
[. واملقصود بنيامني حيفظونه من الضياع فال يصيبه شيء من كل ما 65وقوله تعاىل عنهم: ﴿َوحَنَْفُظ أَخااَن﴾ ]يوسف:  

 .  )18(عليهختاف منه  

التحفظ لتدل على قلة الغفلة حذراً من السْقطة يف الكالم واألمور، وكذلك كلمة ومن ذلك جاءت كلمة  
على   املواظبة  لتدل على  البقرة:    )19(الصلواتاحملافظة:  ورد يف سورة  إىل ما  إشارة  عليها بشكل مستمر،  واحملافظة 

 سورة املعارج، قال تعاىل: ﴿َوالَِّذيَن ُهْم َعَلى [ وما ورد يف 238﴿َحاِفظُوا َعَلى الصََّلواِت والصَّالَِة اْلُوْسَطى﴾ ]البقرة:  
أمَْيَاَنُكْم﴾ ]املائدة: 34َصالهِتِْم حُيَاِفظُوَن﴾ ]املعارج:   [. ومنه قوله تعاىل يف األمر ابحملافظة على األمْيان: ﴿َواْحَفظُواْ 

قَانَِتاٌت َحاِفظَاٌت لِْلَغْيِب مبَا َحِفَظ   [. وقد امتدح اخلطاب القرآين املؤمنات الصاحلات بقوله تعاىل: ﴿فَالصَّاحِلَاتُ 89
[. فكأن هناك معادلة يف اآلية، وهي تتكون من شقني، األول: مسألة حفظهن ألنفسهن وأعراضهن 34اَّللَُّ﴾ ]النساء:  

ا هبم عنهن، والشق الثاين: حفظ هللا هلن وإكرامهن بدرجة الصالح والقنوت، وهذ اوأموال أزواجهن وأوالدهن أثناء غي
، ما أكده احلديث النبوي الشريف عن ابن عباس رضي هللا عنهما: »اَي ُغاَلُم ِإيّنِ أَُعلُِّمَك َكِلَماٍت، اْحَفِظ اَّللََّ حَيَْفْظكَ 

ظُوَن ، وقد امتدح هللا قوماً حفظوا حدود هللا فبشرهم ابإلميان احلقيقي، قال سبحانه: ﴿َواحْلَافِ )20(اْحَفِظ اَّللََّ جتَِْدُه جُتَاَهَك«
اْلُمْؤِمِننَي﴾ ]التوبة:   ِر  َوَبشِّ الرَّمْحََن 113حِلُُدوِد هللِا  َمْن َخِشَي  أَوَّاٍب َحِفيٍظ  ِلُكلِّ  تُوَعُدوَن  َما  تَ َعاىَل: ﴿َهَذا  َوقَاَل   .]

 
 .198، ص3ج املرجع نفسه،الفراهيدي،  17
 . 502، ص2، حتقيق: عبد الرزاق املهدي، جمعامل التنزيل يف تفسري القرآن )تفسري البغوي(البغوي، أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء،  18
 .198، ص3هيدي، كتاب العني، جالفرا 19
 ، وهو صحيح. 667، ص4، جاجلامع الصحيح سنن الرتمذيالرتمذي، محد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي،  20
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ُمِنيٍب﴾ ]ق:   بَِقْلٍب  َوَجاَء  ال 33اِبْلَغْيِب  ذنوب [ فقد فسر احلفيظ هنا بكل من حيفظ أوامر هللا وحيفظ نفسه من 
واملعاصي وإن فعلها فسرعان ما يتوب، وهذا ما أكدته اآلية الكرمية اليت ذكرت امتداح يوسف عليه السالم لنفسه 
ابحلفظ لنيل الوظيفة، قال تعاىل يذكر لنا ما قاله يوسف عن نفسه: ﴿اْجَعْليِن َعَلى َخَزآِئِن اأَلْرِض ِإيّنِ َحِفيٌظ َعِليٌم﴾ 

 [. 55]يوسف: 

فظ إىل القرآن، فإنه يراد منه احلفظ عن ظهر القلب. وعليه فإن احلفظ ينسب إىل القلب، وليس وإذا نسب احل
إىل العقل. وقال ابن قتيبة: يف معىن قد أويت القرآن قبل أن يُؤيت اإلميان: أراد أنه قد حفظ القرآن َوأحكم ُحُروفه وضيع 

. ومما ورد يف  )22(ُحُدوِدِه«: »لَْيَس ِحْفُظ اْلُقْرآِن حِبِْفِظ احْلُُروِف، َوَلِكْن ِبِِقَاَمِة  . وهلذا قال ابن مسعود   )21(ُحُدوده
، عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص، قال: »َّللَِِّ ِتْسَعٌة َوِتْسُعوَن امْسًا، َمْن َحِفَظَها َدَخَل اجْلَنََّة، َوِإنَّ حفظ أمساء هللا وصفاته، عن أيب هريرة  

. ومن معاين احلديث: من عرف معانيها وآمن هبا، وكذلك ورد أن املقصود من أطاقها حبسن  )23(اْلِوتْ َر«  هللَا ِوتْ ٌر، حيُِب  
الرعاية هلا، وختلق مبا ميكنه من العمل مبعانيها، ومن املعاين املقصودة أن يقرأ القرآن حىت خيتمه، فإنه يستويف هذه األمساء 

 . )24(اجْلنَّة: من حفظ اْلُقْرآن وقرأه فقد اْستحق ُدُخول  كلها يف أضعاف التالوة، َفَكأَنَُّه قَالَ 

النسيان،  الوعي، ونقيض  منها: داللة  اللغوية كثرية جداً،  أن دالالت احلفظ  لنا  ما سبق، ظهر  من خالل 
املواظبة والتعاهد، وقلة الغفلة، والتوكل ابحلفظ، والوضع يف الكنف، واإلحصاء، والرعاية والصيانة، واحلذر من السقطة، و 

 على األمور، واإلتيان، وإقامة احلدود، ومعرفة معاين األشياء، واإلطاقة، والقراءة الكاملة، واالستيفاء. 

 
 .253، ص2ج غريب احلديث،انظر: الدينوري، أبو حممد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة،  21
 57، ص2، جباركالزهد والرقائق البن املابن املبارك، أبو عبد الرمحن عبد هللا،  22
 .   2062، ص 4ج املسند الصحيحمسلم، ابن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري،  23
 . 488، ص9، جالبدر املنري يف ختريج األحاديث واألاثر الواقعة يف الشرح الكبريسراج الدين، أبو حفص عمر بن علي بن أمحد الشافعي،  24
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: تطلق كلمة احلافظ لكتاب هللا على كل من قام ابآليت: أتقن حفظ وتالوة القرآن جموداً وضبط داللة احلافظ اصطالحاً 
عن ظهر قلب غيباً دون االستعانة ابلنظر إىل املصحف. وُوضعت له شروط حروفه وفقاً ألحكام التجويد كاملة، وذلك  

من أمهها: أن يعمل به، وأن حيفظه بنية خملصة لوجه هللا، أما الذي حيفظ القرآن رايء ومسعة فال يطلق عليه: حافظ. 
ال يتوقف، وال يشق عليه القراءة   يقول اإلمام النووي رمحه هللا يف تبيني معىن املاهر ابلقرآن: "احلاذق الكامل احلفظ الذي 

 . )25(جبودة حفظه وإتقانه"

 :أهم فوائد حفظ القرآن: ذكر العلماء فوائد عديدة حلفظ القرآن الكرمي نعد منها ما يلي 

الفوز بسعادة الدارين إن اقرتن العمل الصاحل ابحلفظ. أما يف الدنيا فيكرمه هللا ابلطمأنينة والصحة النفسية  .1
 ابهلدوء والثبات والتخلص من مجيع املخاوف واألحزان، أما السعادة األخروية فاحلديث عنها يطول. ويتعزز  

سعة العلم.. وهذا ملحوظ يف احلفظة، وإىل احلفظ يعزي تفوق الطالب احلافظني على أقراهنم من غري احلفظة  .2
 .  )26(والبيئةيف كثري من اجملاالت، مع تقارهبم يف السن والذكاء  

سان احلافظ لكتاب هللا من القول الفاحش والبذاءة والزور والكذب والبهتان، ويف نفس الوقت يهذبه هتذيب ل .3
 من اللحن واخلطأ اللغوي، ويعلمه الفصاحة والبالغة. 

شحذ الذاكرة وصفاء الذهن، ولذا جتد احلافظ لكتاب هللا أسرع بديهة وأضبط وأتقن من غريه لكثرة مرانه على  .4
 كلماهتا املتشاهبة وإرجاعها إىل مظاهنا. َوأخرج اْبن أيب شيَبة َعن عبد اْلملك بن ُعَمرْي قَاَل:   ضبط اآلايت ومتييز

 
 .84، ص6ه ( ج1392،  2)بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، ط  شرح صحيح مسلم بن احلجاج،أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي املنهاج،   25
 . 41م( ص2001ه / 1422، 4، )د. م: دار طويق، طكيف حتفظ القرآن الكرميعبد الرب بن نواب الدين بن غريب الدين آل نواب،   26
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، وذكر القرطيب: َعْن ِعْكرَِمَة قَاَل: "َمْن قَ رَأَ اْلُقْرآَن ملَْ يُ َردَّ ِإىَل )27("َكاَن يُ َقال َأن أبقى النَّاس عقوالً قراء اْلُقْرآن" .5
 ، مبعىن ال خيرف وال يفسد عقله عند كرب سنه. )28(أَْرَذِل اْلُعُمِر" 

من أهم اخلصائص اليت يتميز هبا القرآن الكرمي عن ابقي الكتب السماوية األخرى سهولة حفظ تيسري القرآن للحفظ:  
حيدثنا عن نعمة عظمى  وجلعز   [ فاهلل17نصه، قال تعاىل: ﴿َولََقْد َيسَّْراَن اْلُقْرآَن لِلذِّْكِر فَ َهْل ِمْن ُمدَِّكر﴾ ]القمر:  

أكرم هذه األمة أبن جعل هلا القرآن ميسَّراً بلفظه ومعناه  غفل الكثريون عنها، وهي نعمة تيسري القرآن للناس، فاهلل
وميسَّراً حبفظه عن ظهر قلب ملن أراد أن يذكر ويتعظ من الناس، يقول ابن عباس رضي هللا عنهما: "لوال أن يسَّره على 

. وهلذا كثر احلفاظ يف األمة، وابملقارنة مع املسيحيني، )29( ما أستطاع أحد أن يتكلم بكالم هللا عزَّ وجلَّ" لسان اآلدميني
يقول الكريانوي: "وال خيرج يف مجيع داير أورواب عدد حفاظ اإلجنيل حبيث يساوي احلفاظ يف قرية من قرى مصر مع 

م والصنائع  العلوم  إىل  وتوجههم  املسيحيني  ابل  ملسو هيلع هللا ىلص فراغ  حممد  ألمة  البديهي  الفضل  هو  وهذا  سنة،  ثالمثائة  نذ 
﴿ِإانَّ  . ومن جهة أخرى فإنه تعاىل قد تكفل بذاته العظيمة حفظ كتابه، ومل يرتك ذلك للبشر، قال تعاىل:)30(ولكتاهبم"

 والتبديليانة كتابه من الضياع والتحريف  حلفظ وص [ فهذه ضمانة من هللا9حَنُْن نَ زَّْلَنا الذِّْكَر، َوِإانَّ لَُه حَلَاِفظُوَن﴾ ]احلجر:  

 ِِباَيتَِنا . ومن اآلايت اليت تشري إىل ذلك قوله تعاىل: ﴿َبْل ُهَو آاَيٌت بَ يَِّناٌت يف ُصُدوِر الَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم َوَما جَيَْحدُ )31(

 
، حتقيق: كمال يوسف احلوت، الكتاب املصنف يف األحاديث واآلاثرأبو بكر بن أيب شيبة، عبد هللا بن حممد بن إبراهيم بن عثمان بن خواسيت العبسي،    27

ن بن أيب . وانظر: عبد الرمح29956. كتاب فضائل القرآن، يف فضل من قرأ القرآن، رقم احلديث:  120، ص6ه ( ج1409،  1)الرايض: مكتبة الرشد، ط
 .146، ص5)بريوت: دار الفكر، د. ط، د. ت( ج الدر املنثور،ه (، 911بكر، جالل الدين السيوطي )املتوىف: 

، حتقيق: أمحد  اجلامع ألحكام القرآنه (،  671انظر: أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب )املتوىف:    28
 . 116، ص20م( ج1964ه /1384، 2براهيم أطفيش، )القاهرة: دار الكتب املصرية، طالربدوين وإ

، قدم له: على السيد صبح املدين، )د.ت: مطبعة  جالء العينني يف حماكمة األمحديننعمان بن حممود بن عبد هللا، أبو الربكات خري الدين، اآللوسي،    29
 .377م( ص1981ه /1401، 1املدين، ط

العثماين اهلندي احلنفي،  حممد رمحت هللا  30 الكريانوي  الرمحن  الدكتور حممد أمحد حممد عبد القادر خليل   إظهار احلق، بن خليل  دراسة وحتقيق وتعليق: 
 .821، ص3م( ج1989ه /1410، 1ملكاوي، )السعودية: الرائسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، ط

 [.41يٍد﴾ ]فصلت: خرى: ﴿َوِإنَُّه َلِكَتاٌب َعزِيٌز اَل ََيْتِيُه اْلَباِطُل ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه، َواَل ِمْن َخْلِفِه تَ ْنزِيٌل ِمْن َحِكيٍم محَِ وقال تعاىل يف آية أ 31
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ري حرفاً من كتاب هللا فإن الولد الصغري [، ولو شاء ملحد أو يهودي أو صلييب أن يغ 49ِإالَّ الظَّاِلُموَن﴾ ]العنكبوت:  
واملفسرين  العلماء  عن  انهيك  افرتاءاته،  ويكشف  عليه،  يرد  والعجوز  البيت  يف  واخلادمة  األول،  الصف  يف  الذي 

 املتخصصني والفقهاء العارفني. 

حفظه لدرجة   كان النيب الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص شديد العناية ابلقرآن، فقد كان جيتهد يف  حفظ النب ملسو هيلع هللا ىلص لكتاب هللا عز وجل:
حتريك اللسان، ويعاجل بطريقة ممزوجة ابحلرص واخلوف من التفّلت، وكان مما ورد عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنه كان حيرك ابلقرآن شفتيه 
ولسانه، وكان املقصد من ذلك إرادة احلفظ التام، وكان هذا التحريك مكرراً خشية التفّلت، فلو تفلت منه ألحزنه 

م االستقرار النفسي، ومما ورد عن ابن عباس رضي هللا عنهما أنه قال لسعيد واشتد عليه األمر بشكل يبعث على عد
لطمأنة أبنه بن جبري: أَُحرُِّكُهَما َلَك َكَما َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص حُيَرُِّكُهَما، فأنزل هللا اآلية اليت يف سورة القيامة وفيها كامل ا

َنا مَجَْعُه َوقُ ْرآنَُه﴾  جيمعه يف صدره: ﴿الَ حُتَّرِْك بِِه ِلَساَنَك لِت َ    )32([17_16القيامة:  [ْعَجَل بِِه * ِإنَّ َعَلي ْ

َأنَّ َرُسوَل   وقد ورد يف كثري من األحاديث النبوية احلث على حفظ القرآن وبيان فضله، منها َعْن َأيب ُهَريْ رََة  
ُلوُه آاَنَء اللَّْيِل، وَ  ُ الُقْرآَن، فَ ُهَو يَ ت ْ آاَنَء الن ََّهاِر، َفَسِمَعُه َجاٌر لَُه، اَّللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: »الَ َحَسَد ِإالَّ يف اثْ نَ َتنْيِ: َرُجٌل َعلََّمُه اَّللَّ

َتيِن أُوتِيُت ِمْثَل َما أُويتَ ُفاَلٌن، فَ َعِمْلُت ِمْثلَ  ، فَ َقاَل َرُجٌل:   فَ َقاَل: لَي ْ ُ َمااًل فَ ُهَو يُ ْهِلُكُه يف احَلقِّ َما يَ ْعَمُل، َوَرُجٌل آاَتُه اَّللَّ
َتيِن أُوتِيُت ِمْثَل َما أُويتَ ُفاَلٌن، فَ َعِمْلُت ِمْثَل َما يَ ْعَملُ  يُء الُقْرآُن يَ ْوَم    ، وَعْن َأيب ُهَريْ رَةَ )33(لَي ْ َعِن النَّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: "جيَِ

 
هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول  أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعفي البخاري،    32

، كتاب فضائل القرآن، ابب:  191، ص6م( ج1987ه /1407،  3، حتقيق: حتقيق: د. مصطفى ديب البغا، )بريوت: دار اليمامة، دار ابن كثري، طوأايمه
 .7086اَبُب قول هللا تعاىل )ال حترك به لسانك( رقم احلديث: 

 .5026ب فضائل القرآن، ابب: اَبُب اْغِتَباِط َصاِحِب الُقْرآِن، رقم احلديث: ، كتا191، ص6، جاملرجع السابقالبخاري،  33
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اَمِة، مُثَّ يَ ُقوُل: اَي َربِّ اْرَض َياَمِة فَ يَ ُقوُل: اَي َربِّ َحلِِّه، فَ يُ ْلَبُس اَتَج الَكرَاَمِة، مُثَّ يَ ُقوُل: اَي َربِّ زِْدُه، فَ يُ ْلَبُس ُحلََّة الَكرَ القِ 
 . )34(َعْنُه، َفرَيَْضى َعْنُه، فَ يُ َقاُل لَُه: اقْ رَْأ َواْرَق، َويُ زَاُد ِبُكلِّ آيٍَة َحَسَنًة"

 املبحث األول 

 القسم التأصيلي للدراسة 

يتضمن هذا املبحث التعريف مبكوانت اجملتمع املاليزي، واحلديث عن نشأة املدارس القرآنية، وحماولة التعرف 
 على مناهجها التعليمية، وطرائق تدريسها، والوسائل واألساليب التعليمية والتقوميية اليت تتبعها لتحقيق أهدافها، مث بيان 

اإلجيابيات والسلبيات يف مناهج تلك املدارس، وكيفية تقدمي احللول لتاليف هذه السلبيات، وحتديد األصوب منها، الذي 
 .جيعلها أمنوذجاً حيتذى به

 املطلب األول: حملة اترخيية عن نشأة املدارس القرآنية يف ماليزاي:

واهلوية املاليزية، فهناك العرق الصيين الذي يشكل نسبة تتميز ماليزاي بكثرة أعراقها اليت تشكل مزجياً من الثقافة  
%( من سكان البلد، وهو اثين أكرب عرق يسكن ماليزاي، ويتكلمون لغة املاندرين، ابإلضافة إىل لغة املاليو، جاؤوا 25)

راسة _، من الصني بدءاً من القرن اخلامس عشر والسادس عشر والسابع عشر، ألسباب _ ال جمال لذكرها يف هذه الد
يكثر وجودهم يف والية بينانج، وكواالملبور ومالكا، وبرياق وجوهور، ويدينون ابلبوذية واملسيحية والطاوية، ونسبة قليلة 

 
(، وإبراهيم 3( وحممد فؤاد عبد الباقي )ج2،  1، حتقيق: أمحد حممد شاكر )جاجلامع الصحيح سنن الرتمذيحممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي السلمي،    34

. كتاب 178، ص5م( ج1975ه /1395،  2: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب، ط( )مصر5،  4عطوة عوض املدرس يف األزهر الشريف )ج   
 ، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.730فضائل القرآن، رقم احلديث: 
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املبالغة أن ) املاليزية، وليس من  الدولة  منهم من املسلمني. وكان هلم فضل كبري يف هنضة  النشاط 70جداً  %( من 
 . (35)   الصينيةه إىل هذه الفئة  االقتصادي املاليزي يرجع الفضل في

٪( 10أما أصغر اجملموعات العرقية الرئيسة الثالث فهي فئة اهلنود الذين يشكل املاليزيون اهلنود منهم حوايل ) 
من السكان، ومعظمهم كان قد احندر من جنوب اهلند، ويتكلمون ابللغة التاميلية، وكان سبب هجرهتم الظلم املسلط 

االستعماري الربيطاين، وذلك أمالً يف إجياد حياة عادلة يف ماليزاي، وبعيدة عن النظام الطبقي اهلندي. عليهم من احلكم  
وينتمي غالبية هؤالء اهلنود إىل الداينة اهلندوسية، وهلذا ال عجب أن جتد كثرياً من املعابد املزخرفة املنتشرة يف شرق البالد 

 املاليزية وغرهبا. 

%( من جمموع 61.4كرب فهو العرق املاليوي، والذي يشكل املسلمون منه حوايل )أما العرق الثالث واأل
 . )36(م2020( مليون نسمة، وفًقا لتعداد: 33سكان البالد   أي حوايل ) 

ومن انفلة القول التأكيد على أن املساجد كان هلا دور رئيس يف تعليم القرآن وقراءته يف بقاع األرض وترتيله، 
بقواعد التجويد، وماليزاي كغريها من بلدان العامل اإلسالمي، كانت املساجد فيها مقرًّا علميًّا كي يعرب   من خالل االلتزام

الطالب املسلمون من خالل جسر املعرفة القرآنية، ويتعلموا مع العوام القرآن وعلومه، من خالل ما أمساه الدكتور عبد 
أول نظام   )38()رايض اجلنة(  )37(شايخ، حيث يعد نظام احللقات الرمحن بن شيك نظام احللقات يف املساجد وبيوت امل

 
 . / https://ar.wikipedia.org/wikiملزيد من املعلومات ميكن االستفادة من هذا املوقع حول هذا العرق الصيين الذي يعيش يف ماليزاي. 1

36https://www.populationpyramid.net/ar/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A
%A7/2020%D8/ 5/4/2020. استعرض بتاريخ . 

دروساً علمية شرعية    ُتسمى: حلق الذكر، وحلق العلم، وحلق التحفيظ. وليس من املبالغة القول إن ماليزاي قبل انتشار وابء كوروان أكثر دولة يف العامل تعطي  37
قه والعقيدة، ففي كل مسجد من مساجد ماليزاي صغرياً كان أو كبرياً تعطى فيه يف خمتلف التخصصات الدينية، كالقراءات والتحفيظ والتفسري واللغة العربية والف

 دروس إسالمية. 
قال: »ِإَذا َمَرْرُُتْ ِبراَِيِض اجلَنَِّة فَاْرتَ ُعوا« قَاُلوا:    أن رسول هللا   نسبة إىل احلديث النبوي الذي أخرجه الرتمذي يف سننه بسند حسن عن أنس بن مالك    38

 .3510أبواب الدعوات، رقم احلديث:  سنن الرتمذي:َوَما راَِيُض اجلَنَِّة؟ قَاَل: »ِحَلُق الذِّْكِر«. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://www.populationpyramid.net/ar/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7/2020/
https://www.populationpyramid.net/ar/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7/2020/
https://www.populationpyramid.net/ar/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7/2020/
https://www.populationpyramid.net/ar/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7/2020/
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تعليمي عرفه املسلمون املالْيوي ون يف ماليزاي منذ جميء اإلسالم إليها. مث ُت استبداله بنظام املدارس الدينية العربية ليواكب 
أول مدرسة عربية أنشئت يف شبه   حركة التجديد والتطوير يف النظام التعليمي. يقول املؤرخ املاليزي كو كاي كيم: إن

جزيرة املاليو )ماليزاي( هي املدرسة احلامدية يف ليمبونج كافل بوالية قدح، أنشأها احلاج وان سليمان وان صديق، مث 
م(، ومدرسة املشهور 1915م(، ومدرسة اهلادي يف مالقا ) 1915تلتها مدارس أخرى منها: املعهد احملمدي يف كلنتان )

م(، ومدرسة السلطان زين العابدين 1935م(، واملدرسة اخلريية اإلسالمية يف بينانج )1916بينانج ) اإلسالمية يف  
 ( ترجنانو  والايت1936العربية يف  القرآن يف مجيع  ومراكز حتفيظ  والعربية  الدينية  املدارس  انتشرت  وبذلك   )39(م(، 

، معتمدة يف جتذرها وانتشارها على التربعات املالية وأموال الوقف والزكاة من املسلمني املاليويني، مث بعد ذلك )40(ماليزاي
حتملت احلكومة الفدرالية مسؤولية امليزانية العامة هلذه املدارس. وتبدأ األسر يف إرسال أوالدها إىل مؤسسات التحفيظ 

يتجاوزوا مرحلة الدراسة االبتدائية يف املدارس احلكومية، أما يف القرى البعيدة   واملعاهد الدينية بعد سن العاشرة، بعد أن 
عن املدن الرئيسة الكربى فيبدأ التحفيظ عندهم يف املساجد من سن السادسة. وقد أتسس أول معهد لتحفيظ القرآن 

الملبور، وكانت جلنة اإلشراف م( بشكل رمسي، وذلك يف املسجد الوطين الواقع يف العاصمة كوا1969يف ماليزاي عام ) 
عليه من القراء املصريني الذين كانوا حيظون بقدر كبري من التقدير واالحرتام واحلفاوة البالغة، وقد زار ماليزاي عدد كبري 
من القراء املصريني، وعلى رأسهم: مشاهري شيوخ القراءة: حممود خليل احلصري، وعبد الباسط عبد الصمد، وحممد 

 .)41(وي، رمحهم هللا مجيعاً صديق املنشا

عموماً، فإن عدد املدارس اليت تدرِّس اللغة العربية والقرآن وتقوم بتحفيظ القرآن وتَ ْعليم أحكام التجويد يف 
( مدرسة. ومن الصعب حصر املدارس الدينية املتخصصة بتحفيظ القرآن، ففي كل 1187مجيع أحناء ماليزاي يبلغ )

 
 تضم ماليزاي اثنيت عشرة والية، ابإلضافة إىل ثالث أراٍض فدرالية.  39
40  https://www.marefa.org /والايت_ماليزاي   
41   08/11/14https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/20 /اجتماعي-تكرمي -مباليزاي-القرآن -حفاظ -

 . مادية-حوافزو 

https://www.marefa.org/ولايات_ماليزيا
https://www.marefa.org/ولايات_ماليزيا
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2008/11/14/حفاظ-القرآن-بماليزيا-تكريم-اجتماعي-وحوافز-مادية
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2008/11/14/حفاظ-القرآن-بماليزيا-تكريم-اجتماعي-وحوافز-مادية
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2008/11/14/حفاظ-القرآن-بماليزيا-تكريم-اجتماعي-وحوافز-مادية
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هذه املدارس من اجلنسني. وقد كانت أول دفعة من مسجد مدرسة دينية. كما أنه يصعب حصر عدد املنتسبني إىل  
م(، وكان عدد احلفاظ وقتها ستة رجال قد أمتوا حفظ القرآن كامالً 1965حفاظ القرآن ُت خترجيها يف ماليزاي عام )

م على يد الشيخ احلافظ نور إبراهيم صاحب التفسري املشهور ابمسه يف دول األرخبيل املااليوي. وكان املاليزيون حلبه
لكتاب هللا وإتقان قراءته على الوجه الصحيح وضمن القواعد التجويدية، يرسلون أوالدهم إىل مصر النعدام مدارس 
التحفيظ يف ماليزاي، وقلة اخلرباء واإلمكاانت واعتقاد البعض منهم أن القرآن جيب حفظه ِبتقان من العرب أنفسهم. 

ابن حممد إىل مصر ملدة تزيد على مخس سنوات ليتسىن له دراسة   وعلى سبيل املثال: فقد ُت إيفاد احلافظ إمساعيل
املرحوم حممود خليل  الشهري  القارئ  التزم جملس  املتبعة يف مصر. وهناك  التحفيظ  مناهج  القراءات، واالطالع على 

 احلصري، ومتىن له أن يكون حصري ماليزاي، كما روى احلافظ إمساعيل بن حممد املاليزي. 

أضيف لقب احلافظ إىل اسم كل َمن يُِتم  حفَظ كتاب هللا كامالً يف ماليزاي، وهو نوع من   ومنذ ذلك الوقت  
وقد كان من عادة املسلم املاليوي أن ال يتزوج من فتاة ال تتقن قراءة القرآن، وذلك  التكرمي ورفع القدر واملكانة عندهم.

 . )42(ن ومتقن قراءته على الذي ال حيفظ وال يتقن قراءة القرآنيف بداية الستينات، واآلابء كانوا دائماً يفضلون حافظ القرآ 

وقد ذكر رئيس وزراء ماليزاي السابق حممد جنيب أن احلكومة الفيدرالية قد ساندت ودعمت سياسة التحفيظ 
رائسة يف البلد، وذلك من خالل إنشاء وحدة حتفيظ القرآن الكرمي والقراءات التابعة ملصلحة الشؤون اإلسالمية بقسم 

م(، ما يدل على األمهية اليت توليها إدارة الدولة لسياسة حتفيظ القرآن، وفق ما نشرت وكالة األنباء 1966الوزراء منذ )
  .)43(الوطنية برانما 

 
42   https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2008/11/14/اجتماعي-تكرمي -مباليزاي-القرآن -حفاظ -

 . مادية-حوافزو 
43  .aspx?id=149982http://www.islamicnews.org.sa/page/public/news_details   :م. 4/4/2020استعرض بتاريخ 

https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2008/11/14/حفاظ-القرآن-بماليزيا-تكريم-اجتماعي-وحوافز-مادية
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2008/11/14/حفاظ-القرآن-بماليزيا-تكريم-اجتماعي-وحوافز-مادية
http://www.islamicnews.org.sa/page/public/news_details.aspx?id=149982
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ويف هذا الصدد، انطلق مشروع حفظ القرآن الكرمي للمكفوفني يف العاصمة املاليزية كواالملبور، وذلك يف مدرسة 
شاركة ألف طالب، ويستخدم املكفوفون مصحف )بريل( من أجل حفظ القرآن الكرمي. وصرح انئب "دار القرآن" مب

( ألف حافظ للقرآن الكرمي 125رئيس الوزراء السابق الدكتور أمحد زاهد محيدي، أن احلكومة املاليزية تستهدف ختريج )
 . )44(م(، من خالل برانمج التحول الوطين2050يف حلول )

م( ُت افتتاح اثين أكرب جممع نشر للقرآن الكرمي بعد جممع امللك فهد يف 2017عام )  من جهة أخرى، يف 
( مليون دوالر، واخلطة 15، وبلغت تكلفته ) )45(املدينة املنورة ابململكة العربية السعودية، والذي محل اسم: نشر القرآن 

ليزي، والقسم الباقي سيتم توزيعه على %( منه للسوق احمللي املا70أن يطبع فيه أكثر من مليون مصحف سنوايً، )
 ابقي األقليات املسلمة يف أحناء العامل. 

أن احلكومة املاليزية سلمت   2019/ 23/12ويف هذا السياق، ذكرت وكالة األنباء الوطنية املاليزية يف اتريخ:  
( مليون رجنيت ماليزي 75الياً قدره )مؤخراً للمدارس الدينية اإلسالمية والتقليدية ومعاهد القرآن املسجلة رمسياً مبلغاً م

هبدف االرتقاء ابملؤسسات التعليمية الدينية، والنهوض هبا. وقال الوزير برائسة جملس الوزراء الدكتور جماهد يوسف إن 
( مليون 50( مليون رجنيت ملعاهد التحفيظ، و) 25م( اليت خصصت ) 2019املبلغ كان جزءاً من ميزانية الدولة )

الدينية اإلسالمية التقليدية، جتسيداً اللتزام احلكومة بضمان تنمية هذا النوع من املؤسسات الرتبوية   رجنيت للمدارس 
 . )46(واستمرارها

( إنشاء  ُت  فقد  ذلك  على  )55زايدة  الوطنية  الدينية  الثانوية  املدارس  من   )SMKA عام يف  وذلك   )
( JQAFالدينية، مث أصدرت احلكومة املاليزية قراراً بتنفيذ برانمج )م(، وُضّمت كثري من املدارس إىل الوزارة  1977)

 
44 https://www.nasyrulquran.com  :م. 8/4/2020استعرض بتاريخ 
45  https://news.alnaeem.tv /أنح/ -مجيع-من-قرآن-حافظ-ألف-125-جتمع-ماليزاي 
46.https://www.bernama.com/ar/news.php?id=1801983  :م. 3/4/2020استعرض بتاريخ 

https://www.nasyrulquran.com/
https://news.alnaeem.tv/ماليزيا-تجمع-125-ألف-حافظ-قرآن-من-جميع-أنح/
https://www.bernama.com/ar/news.php?id=1801983
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، أما عن التعليم العايل )47(م(2005)اجلاوي _ القرآن _ اللغة العربية _ وفروض العني( يف املدارس االبتدائية عام )
سبيل املثال: اجلامعة اإلسالمية   فهناك العديد من املؤسسات التعليمية اليت تدرس العربية وعلوم القرآن ومباحثه، منها على

العاملية، حيث كلية معارف الوحي والعلوم اإلسالمية إحدى كلياهتا، واليت تضم أحد عشر قسماً، منها: قسم دراسات 
القرآن والسنة، والذي يدرس مواداً إسالمية كثرية ابللغة العربية، مثل: علوم القرآن والقراءات والتفسري واخلطاب القرآين 

فسري التحليلي واملوضوعي وإعجاز القرآن، وغري ذلك، ومن أهم اجلامعات اليت متنح شهادات يف التخصص الشرعي والت
وابلذات يف دراسات القرآن: اجلامعة اإلسالمية العاملية، واجلامعة الوطنية، وجامعة ماالاي، وجامعة العلوم اإلسالمية 

ا. واجلامعة اإلسالمية العاملية جعلت مادة التالوة وإتقان القراءة ابلتجويد املاليزية، وجامعة السلطان زين العابدين، وغريه 
شرطاً من شروط التخرج، وقد تشرف أحد معّدي هذا البحث وهو الدكتور رضوان األطرش بوضع ذلك املقرتح، والذي 

ات ال بد أن يسجل يف م(، وما زال سارايً إىل اآلن، إذ قبل أن يدخل الطالب إىل الكلي1995قبلته اجلامعة عام ) 
 مركز اللغات، والذي يضم قسم اللغة اإلجنليزية، وقسم اللغة العربية لغري الناطقني، وقسم تالوة القرآن.  

 أهداف الربامج القرآنية يف دور حتفيظ القرآن الكرمي مباليزاي:

 نية ومنهجية منتظمة. ختريج حفاظ متقنني للقرآن الكرمي نظرايً وعملياً، وذلك عرب خطة زم  اهلدف العام:

 األهداف الثانوية: 

: ويتمثل يف اإلحاطة ابللغة العربية، كي يتدبر معاين القرآن، وذلك مما يسهل على الطالب . هدف متعلق ابلطالب1
األعجمي من خالل تنظيم كثري من الفعاليات القرآنية، مثل: املسابقات احمللية والدولية، واملؤمترات ذات الشأن القرآين، 
واليت مبجملها تشجع الطلبة يف أحناء ماليزاي على حفظ القرآن وإتقانه ونطق حروفه وآايته نطقاً صحيحاً، واالنتقال هبم 

 
47   http://irep.iium.edu.my/3600/1/ta%27lim_arabiyyah_fi_maliziya_arab_times.htm     :بتاريخ استعرض 
 م. 4/4/2020

http://irep.iium.edu.my/3600/1/ta%27lim_arabiyyah_fi_maliziya_arab_times.htm
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، ومن اجلدير ذكره أن العمل ابلقرآن ال يتسىن ألحد )48(من منطقة احلفظ احلريف إىل مرحلة الفهم السليم والتدبر العميق
تدبر ال ميكن إال إذا سلك ذلك املريد لفهمه طريق السلف الصاحل. يقول وزير إال بعد أن يفهمه، وذلك الفهم وال

الشؤون الدينية املاليزي واملفيت السابق للوالايت الفيدرالية مباليزاي الشيخ الدكتور ذو الكفل بن حممد البكري أن ماليزاي 
بية. وقال يف حديث خاص للجزيرة أن حباجة ماسة للمتخصصني يف علوم القرآن وجتويده إىل جانب علوم اللغة العر 

كبرياً هلذه العلوم    . )49(وأنعشتهااملتخصصني العرب الذين جلؤوا إليها يف السنوات األخرية قدموا رافدا ً

: ويتحقق يف تنمية الكفاءات املتخصصة واملعلمني واملتعلمني يف جمال خدمة القرآن، من . هدف متعلق ابألستاذ2
 متميز، يعلم التالميذ القرآن بشكل صحيح.أجل إخراج معلم 

: ويظهر يف استخدام الوسائل التكنولوجية احلديثة يف تقدمي اخلدمات القرآنية، مع هدف متعلق ابلوسيلة التعليمية  .3
 االستفادة من الطرق الرتاثية والتقليدية القائمة على استخدام أساليب التلقني، مع األخذ بعني االعتبار دمج الوسائل 

 القدمية ابلدراسات العلمية احلديثة، اليت تُعىَن بشأن التعلم، واإلدراك، والذاكرة. 

 : ويتجلى يف تطوير مناهج التدريس القرآنية لتصبح شاملة. . هدف متعلق ابملناهج4

 ميزات الوسائل املستعملة يف برانمج حلقات حتفيظ القرآن يف ماليزاي: 

، هذا ابإلضافة إىل إتقاهنم يف التوجيه والتأهيل الرتبوي، تقنني وأغلبهم جمازونامليزة األوىل: ختريج مدرسني حفاظ م
كما أن املدارس جبميعها توزع شهادات وإجازات على اخلرجيني، مع وجود دوام جزئي يتناسب مع ظروف الطالب، 

السند لوجدان أنه يهدف إىل وخصوصاً إذا كانوا منتظمني يف املدارس احلكومية. ولو زدان احلديث عن برانمج اإلجازة و 

 
48  halaqah-http://itqanalquran.org/ar/quranic  :م. 3/4/2020. استعرض بتاريخ 
4913https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2017/6/  /لعلوم- ماليزية-عاملية-جامعة-مشروع -ترتيل -

 .لقرآن ا

http://itqanalquran.org/ar/quranic-halaqah
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2017/6/13/ترتيل-مشروع-جامعة-عالمية-ماليزية-لعلوم-القرآن
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2017/6/13/ترتيل-مشروع-جامعة-عالمية-ماليزية-لعلوم-القرآن
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2017/6/13/ترتيل-مشروع-جامعة-عالمية-ماليزية-لعلوم-القرآن
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إعداد متخصصني أكفاء، يسهمون يف جمال التخصص، ويشاركون بعملية منهجية ومهنية يف جمال خدمة القرآن احلكيم، 
وذلك من خالل تنفيذ برامج دورية ملنح اإلجازة والسند ابلرواايت واألسانيد للملتحقني، وهذا ما تفعله مؤسسة إتقان 

ايل فإنه يف هناية الربانمج يُعد  حافظاً لديه إمكاانت املعلم واملقرئ واإلمام، وابلذات برواية حفص لتعليم القرآن، وابلت
 .  )50(ورواايهتاعن عاصم، وخمتلف القراءات 

للعوام القرآن  تعليم  يف  يساهم  الثانية:  القراءة امليزة  ابلذات  السن  وكبار  العوام  تعليم  إىل  يهدف  الربانمج  فهذا   :
لقرآن الكرمي مع الرتكيز على قواعد التجويد األساسية والتالوة الصحيحة، بتكلفة مالية بسيطة، مع مرونة الصحيحة ل

 .  )51(للحروفيف الوقت، وذلك ابستخدام أسلوب التلقني، وأساسيات القراءة الصحيحة، وقواعد النطق السليم  

هناك وسائل عديدة يتم من خالهلا تقومي األداء يف املدارس القرآنية، ومن ذلك التقومي الرتبوي يف املدارس القرآنية:  
 اجلانب الذي خيص الطالب، ويتم فيه تنظيم اآليت:

: تسعى مؤسسة إتقان لتعليم القرآن على سبيل املثال إىل عقد دورات عقد املنافسات واملسابقات القرآنية ابنتظام
تربوية ومنافسات ومسابقات قرآنية ابنتظام، وذلك هبدف إذكاء روح التنافس واملسارعة واملسابقة بني الطالب والطالبات 

كرميية اليت تعطى للمتفوقني يف جماالت احلفظ واإلتقان والقراءة الصحيحة، ويف ذلك شحذ هلمم الطالب لنيل اجلوائز الت 
. إذ أن أحد الفائزين يرشح للمشاركة يف أحد املسابقات الدولية، أو يعطى تذكرة حج أو عمرة مع اإلقامة )52(والفائزين

ملدة أسبوع. كما هتتم "مؤسسة إتقان لتعليم القرآن الكرمي" يف ماليزاي ابلعمل القرآين يف هذا البلد الواقع يف جنوب شرق 
م( واليت يرأسها األخ الدكتور نشوان عبده خالد من اليمن، عندما تكونت 2009إذ ُت إنشاء املؤسسة عام )  آسيا،

وتتكون املؤسسة من   .أول حلقة من احللقات القرآنية هلذه املؤسسة يف "منطقة إيدامان" ابلعاصمة املاليزية كواالملبور
 

50 https://itqanalquran.org/ar :م. 3/4/2020. استعرض بتاريخ 
51 .halaqah-http://itqanalquran.org/ar/quranic  :م. 3/4/2020. استعرض بتاريخ 
52  https://itqanalquran.org/ar . 

https://itqanalquran.org/ar
http://itqanalquran.org/ar/quranic-halaqah
https://itqanalquran.org/ar
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الباً وطالبة من عشرات اجلنسيات، حيث تقدم املؤسسة ( ط735( حلقة قرآنية موزعة يف سبعة مراكز لنحو )61)
جمموعة من الربامج القرآنية؛ أمهها: برانمج احللقات القرآنية، وبرانمج اإلجازة والسند، وبرانمج تدريب األئمة واملؤذنني، 

مس أيضاً  تشمل  ماليزاي،  مستوى  على  سنوية  قرآنية  مسابقة  املؤسسة  تقيم  العوام، كما  تعليم  اإلجازة، وبرانمج  توى 
والسندات، ومفردات القرآن الكرمي، علماً أن هذه املؤسسة القرآنية قد وقعت اتفاقيات تعاون مع العديد من املؤسسات 

 .  )53(وخارجياً القرآنية، واجلهات ذات العالقة داخلياً 

 يتمكنوا من : وذلك هبدف ملء أوقات الطالب، وخصوصاً خالل العطالت املدرسية، حىتعقد الدورات املكثفة 
حفظ أعلى قدر ممكن من سور القرآن، ابإلضافة إىل مراجعة وضبط وإتقان ما حفظوه سابقاً، والرتكيز على تعلم اجلديد 
والنافع من األخالق والقيم. فهذه الدورات يف أغلبها تعطى للطالب خالل العطالت املدرسية، واليت تعبق برتسيخ 

 إىل تنمية القدرات الذهنية واملعرفية واملهارية والسلوكية.  شديد للقيم واألخالق، هذا ابإلضافة

املصاحبة خاصة ابألنشطة  برامج  وتنمية عقد  القرآن،  والتخلق أبخالق  السلوكية،  املهارات  تنمية  وذلك هبدف   :
قرآنية إىل تطويرها املهارات البدنية والعقلية والفكرية، واليت تؤدي إىل اكتشاف املواهب لدى الطلبة واليت تسعى املراكز ال 

. ومن اجلدير ذكره، أن هناك تعاوانً شديداً بني أهايل الطالب (54)   رايضيةمن خالل غرس مفاهيم ثقافية وممارسات  
وأسرهم وبني مؤسسات احلفظ القرآين، فاملتابعة اللصيقة مسة من مسات األسرة املاليزية، إذ هي يف تساؤل مستمر حول 

خالل العالقات وضع وتطور ابنهم لدى املؤسسة، وهذا يعكس متام الروح األخوية والدينية، واليت تزداد ترسخاً من  
 التفامهية، وجتذير الذكاء االجتماعي بينهما. 

 فريكز فيه على اآليت:   أما ما خيص األساتذة واملعلمني؛

 
53 https://qafqn.org/ar/news/5904  .مؤسسة قرآنية تقّدم برامج ختصصية ملئات/ 
54  https://itqanalquran.org/ar  . 

https://qafqn.org/ar/news/5904
https://itqanalquran.org/ar
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، وذلك هبدف تطوير كفاءات األساتذة، وتنمية قدراهتم الذهنية والنفسية واملعرفية، برانمج التدريب والتأهيل املستمر
تربوية يف املعاهد الدولية، ملواكبة التطورات اهلائلة يف اجملال التعليم القرآين، من خالل تسجيلهم يف أخذ دورات أتهيلية 

 .  )55(القرآينبوسائل التكنولوجيا احلديثة، فاألستاذ يف هناية املطاف يكسب مهارات عالية يف طريق التدريس  

يتضمن هذا املطلب تبيني العقبات اليت تواجه املدارس املطلب الثاين: التحدايت اليت تواجه املراكز القرآنية يف ماليزاي:  
القرآنية يف ماليزاي؛ من حيث القائمني على أمر التعليم فيها، واملديرين لشؤوهنا، واملشرفني عليها، واملشكالت اليت تواجه 

لدراسي للطالب فيها، واملشكالت املالية للمعلم واملتعلم على حٍد سواٍء، وقلة الدعم املادي املتعلمني، ومشكلة التسرب ا
والفين والتقين هلذه املدارس، وضعف التأهيل العلمي _ املواكب لتطورات العصر _ للقائمني عليها، إىل جانب قلة 

اصة هلا _ واملدارس األجنبية على وجه اخلصوص الوعي لدى كثري من املسلمني أبمهية هذه املدارس، ومزامحة املدارس اخل
_، مث بيان كيفية مواجهة هذه التحدايت، واليت تتمثل يف وضع برانمج علمي مناسب للتطورات العلمية والتقنية على 
الساحة، إضافة إىل وضع خطة لتطوير وأتهيل القائمني على أمر هذه املدارس، ودعمهم علميًّا وتقنيًّا، والعمل على 

 .صيص أوقاف من تربعات أغنياء املسلمني لإلنفاق عليها، وتلبية ملتطلباهتاخت

  أوالً: ثغرات وعيوب املنهج املتبع يف حتفيظ القرآن الكرمي:

رمبا تكون هذه ثغرة عامة يلتقي فيها املنهج التعليمي القرآين يف ماليزاي مع غريه يف أكثر دول العامل على حفظ  .1
والكلم واأللفاظ  والتبصر اآلايت  والتعقل  والتفهم  والتدبر  والتأويل  التفسري  النظر يف  بعني  األخذ  دون  ات 

  والتذكر واالستنباط.
احلديث عن التسرب داخل حلقات التحفيظ ومدارس تعليم القرآن يف ماليزاي أصبح ظاهرة، فامللتزمون يف  .2

ني سن اخلامسة عشر إىل الثامنة هذه احللقات واملدارس يقل عددهم إذا بلغوا سن املراهقة، وابلذات ما ب
فالتعلق  املادي.  االستقرار  عدم  وقضية  األساتذة،  وتغري  املدارس،  تغري  لظروف  حيصل  ذلك  ورمبا  عشر، 

 
55 https://itqanalquran.org/ar 

https://itqanalquran.org/ar
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بشخصيات بعض األساتذة، وارتفاع رسوم التحفيظ، رمبا كان سبباً له وجاهته يف ترك املدرسة، أو االنتقال 
احلفظ، وعدم إتقان الطالب لدروس احلفظ ألسباب اجتماعية   إىل أخرى. ومن جهة أخرى، رمبا كان تفلت 

أسرية، أو نفسية، أو تربوية، متعلقة بعالقة الطالب ابألستاذ، أو لوجود طالب مزعجني يف احللقة، أو النتقال 
  األب إىل عمل جديد يف مكان ظروفه صعبة، أو خمتلفة. هذا ابإلضافة إىل الشعور بفوارق السن بني الطالب.

التسرب من رمب .3 اليت يستخدمها بعض األساتذة سبباً يف أتكيد ظاهرة  القاسية  التقليدية  ا كانت األساليب 
الفصل القرآين. فالتشهري أبخطاء الطالب أمام زمالئهم، مع االهتمام ببعض الطالب املتقنني، وإمهال البعض، 

 .لطالب من مدرسيهمواستخدامهم خلدمة األغراض الشخصية يُعد  مشكلة تسبب عدم ارتياح ا
 اثنياً: حماسن املنهج املتبع يف دور حتفيظ وتدريس القرآن الكرمي وعلومه يف ماليزاي: 

إجياد شخصية صبورة، حتسن التعامل مع خمتلف الظروف، سواء كانت مرتفة أو معدمة. فالطالب املاليزي ال  .1
  يتأفف من الظرف الذي يعيش فيه، مهما كانت مالحمه.

الشخصية احلافظة للقرآن واملتعلمة لعلومه ملتزمة ابلنظام والقانون داخل الفصل والدرس القرآين، ولو اجتمع  .2
يف الفصل طالب ماليزيون مع طالب من جنسيات خمتلفة لوجدت الطالب املاليزي األول يف مسألة االلتزام 

 .يف الفصل القرآينابلقوانني واألنظمة املدرسية. وقد متر سنوات دون أن حتدث مشكلة  
  الشخصية احلافظة لكتاب هللا تقدم النقل على العقل، وجتعل العقل اتبعاً للنقل مهما كانت الظروف. .3
الشخصية احلافظة لكتاب هللا يف ماليزاي حترتم األستاذ إىل درجة تقبيل اليد يف كل مرة يلتقي فيه الطالب مع  .4

 .كذلك يقبل يد أستاذه مهما كان فارق السنأستاذه، فالطالبة تقبل يد أستاذهتا، والطالب  
الشخصية احلافظة لكتاب هللا ال تعرف التطرف والتشدد الديين، بل هي أقرب إىل االعتدال والتوسط يف احلكم  .5

  على األشياء.
  الشخصية احلافظة لكتاب هللا من أكثر الناس التزاماً ابلعبادات، وخصوصاً الصلوات يف املساجد مجاعة. .6
احلافظة لكتاب هللا تتعلم املقامات املختلفة: )مقام البيات، والرست، والنهاوند، والسيكا، والصبا،  الشخصية .7

واحلجاز، والعجم، والكرد ...إخل(، وهتيء نفسها للمشاركة يف املسابقة القرآنية الدولية اليت تعقدها ماليزاي من 
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ترعاها  )56(واحد وستني سنة املسابقة  أن هذه  املسابقات ، ذلك  أقدم  تعد  بنفسها، وهي  املاليزية  احلكومة 
، وقد اشرتك الدكتور رضوان مجال )57(الدولية يف العامل، واليت جيتمع فيه القراء والقارائت من خمتلف بقاع العامل 

اآلتية:  األعوام  لفلسطني ثالث مرات يف  ممثالً  املاجستري  الدولية إابن دراسته يف  املسابقة  األطرش يف هذه 
م( 1979م(، كما اشرتك فيها األستاذ الدكتور أمحد خالد شكري سنة ) 1995م(، )1994م(، )1993)

 ممثالً لألردن. 
اآلاثر املرتتبة على نشأة املدارس القرآنية،   يتضمن هذا املطلب بياناملطلب الثالث: أثر نشأة مراكز حتفيظ القرآن:  
القرآن الكرمي، وصونه من الضياع، واحملافظة على اللغة العربية واهلوية وسبل احلفاظ على التعليم الديين، وخصوصاً حفظ  

العلوم  البلد. مث احلديث عن  أمن  على  يؤثر إجيابياً  اإلميانية واألخالقية، مما  الرتبية  املدارس يف  اإلسالمية، وأثر هذه 
  املصاحبة لتعليم القرآن الكرمي. 

 (58) ، قَاَل: »تَ َعلَُّموا اْلَعَربِيََّة َكَما تَ َعلَُّموَن ِحْفَظ اْلُقْرآِن« ُأيبَِّ ْبِن َكْعٍب  َعنْ ربط احلفظ القرآين بتعلم اللغة العربية:  
الروح اليت تسري يف جسد اإلسالم، فاإلسالم والعربية جسد واحد ال ميكن االستغناء  العربية هي  اللغة  وعليه فإن 

بوصول اإلسالم الذي   )59(ربية وصلت إىل أرخبيل املاليوواالنفكاك عن أحدمها أبي شكل من األشكال، فاللغة الع
اللتني كانتا  الوثنيتني  واهلندوسية  البوذية  لنفوذ  واملؤرخني، ووضع حداً  الباحثني  أذهلت عقول  بطريقة سلمية،  انتشر 

ظيم، من حرية تسيطران على املنطقة بشكل اتم وكامل، ويرجع ذلك إىل املبادئ السامية اليت يقوم عليها هذا الدين الع

 
56   Quran Malaysia -Majlis Tilawah Al

https://www.facebook.com/AlQuranRecitalAssemblyMalaysia/.  :م. 8/4/2020استعرض بتاريخ 
57-dan-tilawah-majlis-pengarah/2338-ketua-pejabat-semasa/23-http://www.islam.gov.my/berita

menghafaz-al-quran-peringkat-kebangsaan-mthqk-tahun-1441h-2020m  :م. 8/4/2020، استعرض بتاريخ 
 .116، ص6، جالكتاب املصنف يف األحاديث واآلاثرأبو بكر بن أيب شيبة، عبد هللا بن حممد بن إبراهيم بن عثمان بن خواسيت العبسي،  58
العالمة الشيخ    يتكون أرخبيل املاليو من عشرين ألف جزيرة، وأغلب سكانه يتكلمون اللغة املاليوية، يف فطاين وسنغافورة، وبرواني وماليزاي ومن هؤالء:  59

يدي عرب، ويف آتشيه ظهر العالمة إمساعيل، والعالمة السيد عبد العزيز، والعالمة موالان أبو بكر، والعالمة موالان إسحاق، والعالمة موالان يوسف، والعالمة س
 محزة الفنصوري، ومشس الدين السومطراين، ونور الدين الرانريي، وعبد الرؤوف السينجكيلي، وغريهم. 

https://www.facebook.com/AlQuranRecitalAssemblyMalaysia/
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وعدالة ومساواة وحمبة، واليت كان يرنو إليها الشعب املاليزي وغريه من شعوب املنطقة، والذي دخل إليه اإلسالم يف 
القرن اخلامس عشر، حني أتسست دولة ملقا اإلسالمية، لكن البعض يقول إن اإلسالم دخل ماليزاي يف القرن الرابع 

و  يف  حجرية  نقوشات  لوجود  نتيجة  )عشر  سنة  حتمل  واليت كانت  ترجنانو،  لعام 720الية  املوافق  القرن  وهو  ه(، 
م(، األمر الذي يؤكد أن وصول اإلسالم إىل هذه املنطقة كان عن طريق العرب القادمني من حضرموت اليمن 1303)

ابن بطوطة   وغريها، والذين أسسوا يف بعض املدن هنا معاهد دينية، ونشروا املذهب الشافعي، وكان ذلك قبل وصول
 )60(إليها أبكثر من قرن ونصف، وأن ماليزاي دخلت إليها العربية منذ ذلك الوقت، وسامهت يف ذلك بعض الفرق الصوفية

إذ كان للدعاة منهم دور كبري يف حتصني اهلوية اإلسالمية من الضياع والتدين يف هذه املنطقة، كالشيخ عبد هللا اجلاوي؛ 
م(. وهذا ما نالحظه يف 1136اجلزيرة العربية، واستقر يف والية قدح منذ أتسيسها عام )وهو داعية عريب قدم من شبه  

الكمِّ اهلائل من املفردات العربية يف اللغة املاليزية )هباسا ماليو(، وهذا يرجع إىل االحتكاك بني العرب واملاليزيني من 
و  اجلاوي،  العريب  احلرف  إحياء  ُت  ذلك  بسبب  والذي  التجارة،  االحتالل خالل  رغم كيد  الالحقة  لألجيال  تعليمه 

االجنليزي يف ذلك الوقت، والذي حاول بكل وسيلة ملنع انتشار احلرف العريب يف اللغة املاليزية )هباسا ماليو(. وقد 
دار وضع السالطني القدامى ملاليزاي نكاية ابالحتالل اإلجنليزي على أغلب الوالايت أمساء عربية، فوالية جوهور امسها: )

التعظيم(، ووالية قدح: )دار األمان(، وكالنتان: )دار النعيم(، وجنري مسبيالن: )دار اخلصوص(، وهبانج: )دار املعمور(، 
وبرياق: )دار الرضوان(، وسيالنغور: )دار اإلحسان(، وترجنانو: )دار اإلميان(، وهكذا. كما إن املاليزي يسمي أمساء 

 . )61(العظيموما ذلك إال حباً هلذا الدين أوالده وبناته أمساء عربية صرفة،  

ودعاة يصعب حصرهم، ومن هؤالء: الشيخ داود بن عبد هللا   ،وظهر يف هذا األرخبيل علماء ابرزون كثر
( مؤلفاً، منها: بدر التمام، والنجوم 28م(، والذي تلقَّى العلم يف املدينة املنورة، وترك لنا )1847_1797الفطاين )

 
nal Islam Jur  الطرق الفعالة لتعليم اللغة العربية وتطويرها يف ماليزاي معهد املنار لتحفيظ القرآن واللغة العربية منوذجاً،ابن حممد، احلسن حلبايب،   60

dan Masyarakat Kontemporari.p142. ،ISSN 2289 6325 Bil. 15 2017 (Julai.) 

61  https://bit.ly/3aK4h3K. https://www.hafryat.com/ar/blog/ماليزاي.-يف-ابإلسالم-املاالوية-الثقافة-امتزجت-هكذا 
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قدح ) توان حسن  توك وان علي كواتن 1939_1873الثواقب، والشيخ  اجلنة، والشيخ  م(، ومن مؤلفاته: مفتاح 
الدين 1913_1837) جالل  عثمان  والشيخ  القلوب،  ومنبهات  املوهوب،  اجلوهر  كتبه:  ومن  م(، 
 . )62(األزهارم(، ومن مصنفاته: مطالع األنوار، وجمامع  1952_1880)

وابلتايل فيمكننا القول إن عملية التعليم القرآين يف ماليزاي مرت مبراحل خمتلفة، حيث بدأت حبلقات الوعظ 
ر السن، مث تال ذلك دروٌس لتعليم الصغار على يد الشيوخ والعلماء الذين امتهنوا حرفة التعليم، ونظمت واإلرشاد لكبا 

هذه الدراسات حلقاهتا على صورة تشبه الكتاتيب يف الدول اإلسالمية والعربية. وكان اهلدف من إنشاء هذه احللقات 
 . والزوااي احلفاظ على اهلوية اإلسالمية ألهل البلد األصليني

وظلت األمور هكذا حىت ألغيت احلروف العربية ابلالتينية على يد االحتالل االجنليزي. ويف هذا الصدد ميكننا 
احلديث عن أسلوب األستاذ املاليزي يف تعليم أجبدايت اللغة العربية، ذلك أن من وسائل التعليم القرآين، أنه ال يسمح 

راءة والكتابة، ألن الطالب املاليزي أو الرجل واملرأة من العوام قد حفظوا للطالب أن حيفظ القرآن إال بعد أن يتعلم الق
القرآن عن طريق التلقني، لذا فإنه يصعب عليهم تعلم القراءة والكتابة، وهذا ما رأيناه واضحاً عند احلفظة إذا دخلوا إىل 

عون القراءة والكتابة بشكل صحيح. وهي اجلامعة، وقد أمروا ابلقراءة ملواد الدراسات اإلسالمية، حيث إهنم ال يستطي
  .)63(اليت أمساها ابن عاشور بطريقة حتفيظ العميان 

وعليه فإن املدارس القرآنية يف ماليزاي ال تسمح حبفظ القرآن إال بعد أن يتعلم الطالب القراءة والكتابة بشكل  
، بل زايدة على ذلك تستخدم أسلوب سليم. ذلك أن بعض املدارس ال تعتمد على أسلوب املشافهة لوحده يف احلفظ

 
 م. 6/4/2020املرجع نفسه، استعرض بتاريخ: ، ابن حممد  62
 .103، ص3، جالتحرير والتنويرابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر،  63
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الكتابة والقراءة. وقد أكد هذا األسلوب األستاذ أبو شهبة حني قال: )وقد كانت الكتابة يف اللوح متريناً عملياً على 
 . )64(إجادة القراءة والكتابة(

روى ابن عبد الرب بسنده عن اإلمام الشافعي قوله: »َمْن   ربط حفظ القرآن بِِعَظِم احلُْرمة والقيمة والقدر واملكانة: 
ُتُه،   َوَمْن َنَظَر يف النَّْحِو َرقَّ َحِفَظ اْلُقْرآَن َعُظَمْت ُحْرَمَتُه، َوَمْن طََلَب اْلِفْقَه نَ ُبَل َقْدرُُه، َوَمْن َعَرَف احلَِْديَث َقِوَيْت ُحجَّ

ُعُه، َوَمْن ملَْ َيُصْن نَ ْفَسُه ملَْ    َيُصْنُه اْلِعْلُم«، ويف رواية أخرى: عظمت قيمته. طَب ْ

ربط احلفظ القرآين حبفظ العقل وإن طال عمر احلافظ لكتاب هللا: ورد عن الزهري بسنده عن حممد بن كعب قوله: 
ة يف املدارس احلكومية أن يزيدوا »َما َذَهَب َعْقُل َرُجٍل َقط  ِإَذا َحِفَظ اْلُقْرآَن، َوِإْن بَ َلَغ ُعُمرًا«. وقد زاد األمر عند األساتذ 

درجتني أو ثالث درجات لكل من ينتسب إىل حلقات التحفيظ واملدارس الدينية. وهذا أسلوب تشجيعي تكرميي ال 
أبس به. انهيك عن املكافآت املالية اليت يناهلا احلافظ من أصحاب املؤسسات والشركات والوالايت، فقد قررت حكومة 

م( دفع مكافأة شهرية تكرمياً لكل حافظ أُت التسميع لثالثني جزءاً من القرآن الكرمي يف الوالية، 2004ترجنانو منذ عام )
جاء ذلك على لسان رئيس وزراء الوالية السيد داتؤ سري إدريس جوسوه. حيث قرر دفع )ألف( رجنيت مبا يعادل 

  ( دوالر أمريكي.250)

به: املتوازن؛ ويقصد  النفسي  البناء  الداخلي غرس    تعزيز  النفس، كالرضا والسالم  استقرار  اليت تساهم يف  املفاهيم 
والطمأنينة واألمن واحلب والتفاؤل والتفكري بشكل إجيايب، ومن أعظم األعمال اليت تساعد على ذلك عادة قيام الليل 

قعود، فإذا انتصر ابلقرآن الكرمي، فهي عادة حيبها العظيم سبحانه، فالنفس بطبعها حتب الكسل واخلمول والنوم وال
 عليها، وقادها لتقوم هلل رهبا، فإنه يُكِسبها أمرين: 

 
 .422، ص املدخل لدراسة القرآن الكرميأبو ُشهبة، حممد بن حممد بن سويلم،  64
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حبيث تصبح   األول: بناء الكيان النفسي، وتعزيزه من خالل صناعة مشاعر إجيابية، وترسيخ قيم بناءة حضارية:
م املخلوقات اليت خلقها نفسيته ذات عزمية قوية متزنة بتفكريها العملي، وبشكلها اإلجيايب، فحافظ القرآن يؤمن أبنه أكر 

هللا على هذه األرض، فهو ابختصار سيدها الذي ال يبارى، ويعتقد أن صالح هذا الكون أو فساده منوط بصالح 
ُوا َما أِبَنْ ُفِسِهْم﴾ ]الرعد:   ُ َما بَِقْوٍم َحىتَّ يُ َغريِّ بني [، كما أنه يوازن  11نفسيته وفسادها، قال تعاىل: ﴿ِإنَّ اَّللََّ اَل يُ َغريِّ

طموحاته وبني اإلمكاانت اليت ميلكها، فليس للعجز مكان يف قاموس تفكريه وخياله. كما أن هذا البناء النفسي حلافظ 
القرآن الكرمي يتعزز من خالل احلرص على حب الفضائل واألنوار الرابنية، ولني القلب، واإلحساس ابملسؤولية، واملبادرة، 

اؤل واألمل والسالم الداخلي، ومن ذلك االستفادة من األوقات، لدرجة امتالك فنفسيته مليئة ابحلب واجلمال والتف
الذكاء االجتماعي، فهو قادر على االستفادة من وقته. وقد ورد عن النيب الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص قوله: »اْسَتِقيُموا، َوَلْن حُتُْصوا، 

، أْي إذا اْستَ َقْمُتم فلن حُتصوا اخلرياِت اليت  )65(ى اْلُوُضوِء ِإالَّ ُمْؤِمٌن«َواْعَلُموا َأنَّ َخرْيَ أَْعَماِلُكُم الصَّاَلَة، َواَل حُيَاِفُظ َعلَ 
 جتنوهنا ِمن استقامِتكم.

الكرمي ارتفع مستوى الصحة  القرآن  ويف هذا السياق، أكدت دراسة جديدة أبنه كلما ارتفع مقدار حفظ 
تاذ علم النفس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية النفسية، فقد أجرى األستاذ الدكتور صاحل بن إبراهيم الصنيع أس

(، وتوصلت الدراسة إىل وجود عالقة موجبة بني 170ابلرايض دراسة على جمموعتني من الطالب، وكان عددهم )
ارتفاع مقدار احلفظ، وارتفاع مستوى الصحة النفسية، لدى عينات الدراسة. وأن الطالب الذين يفوقون نظراَءهم يف 

  احلفظ كانوا أعلى منهم يف مستوى الصحة النفسية بفروق واضحة  مقدار

إن هذه العادة ختلص حافظ القرآن   واألمر الثاين: بناء الكيان النفسي، وتعزيزه من خالل هتذيب املشاعر السلبية: 
ت واالبتالءات واحملن، الكرمي من املفاهيم املغلوطة، وتعينه على أن جيتاز كل املعوقات، وهتوِّن عليه املصائب واالضطرااب

 
 ، وهو صحيح. 22378رواه أمحد يف املسند، برقم  65
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بل إنه يستطيع أن يفكر ِبجيابية بدهية، ويقلب احملن إىل منح، كما أهنا ختلِّصه من اجلواذب اليت تشده عن االنطالق 
القلب، كما  القلبية: كاحلرص والطمع واحلسد واحلقد وقسوة  الدنيوية، وغوائل األمراض  امللهيات  الرابنية، مثل:  حنو 

 البخل والشراسة والالمباالة والتواكل والكسل واخلمول، وما إىل ذلك من أمراض. ختلِّصه من رذيلة  

 التطبيقية واملسحية املتعلقة بواقع املدارس القرآنية يف ماليزاي   الدراسة امليدانية 

 أوال: االستبانة املستخدمة: 

تُعد  هذه الدراسة امليدانية جزءاً من مشروع حبثي يتناول واقع املدارس القرآنية يف العامل اإلسالمي، وقد وقعت دولة ماليزاي 
ضمن عينة الدول اإلسالمية اليت ُت اختيارها يف هذا املشروع. وبناًء على ذلك، ُت تطبيق االستبانة اليت أعدها فريق  

واليت حتمل عنواانً "واقع املدارس القرآنية يف العامل اإلسالمي" على املدارس واملراكز اليت املشروع البحثي جبامعة قطر،  
( 85هتتم ابلقرآن الكرمي يف ماليزاي. تتكون االستبانة يف صورهتا النهائية من مخسة أسئلة تتعلق ابلبياانت الدميغرافية و )

الرضا العام عن املناهج الدراسية ى مثانية حماور أساسية، هي:  عبارة تتعلق مبوضوع الدراسة، ُت توزيع هذه العبارات عل
عبارة(، وتوافر املصادر البشرية والتعليمية واملادية   12عبارات(، والرضا عن طرق التدريس املتبعة يف املدارس القرآنية )  9)
عبارات(،   5لقرآنية أبولياء األمور) عبارات(، والتواصل بني املدارس واملراكز ا  8عبارة(، والرضا عن أساليب التقومي )  11)

 20عبارات(، واملعوقات اليت تقابل املدارس واملراكز القرآنية )  5واآلاثر اإلجيابية املرتتبة عن املدارس واملراكز القرآنية، )
ة الكرتونياً عبارة(. وقد ُت تصميم االستبان  15عبارة(، وأساليب مواجهة التحدايت اليت تقابل املدارس واملراكز القرآنية ) 

 ابستخدام جوجل فورم. 

 ُت القيام مبجموعة من اإلجراءات للتأكد من صدق االستبانة وثباهتا كما يلي: اثنياً: إجراءات ضبط االستبيان:  
االستبانة الصادقة هي اليت تقيس ما وضعت لقياسه، ويف هذا اخلصوص، ُت عرض االستبانة صدق االستبيان:  أ: تقدير  

من احملكمني( لفحص عباراهتا، والشكل العام   5ية على جلنة مراجعة االستباانت املؤسسية جبامعة قطر ) يف صورهتا األول
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لتنظيمها يف ضوء اهلدف من إعدادها، وطبيعة اجملتمعات اليت ستطبق عليها، وقد اقرتح احملكمون حذف بعض العبارات 
العبارات بعض  وتعديل صياغة  االستبانة،  ارتباطها مبوضوع  مناسباً، لعدم  لالستبانة جاء  العام  الشكل  أن  وأكدوا   ،

وخاصة فيما يتعلق بسلم القياس الرابعي املتدرج الذي يقيس درجة املوافقة أوعدم املوافقة على عبارات االستبانة، وُت 
ن يف حذف العبارات اليت طلب احملكمون حذفها، وتعديل صياغة العبارات اليت أشاروا إىل تعديلها، وأصبح االستبيا

( عبارة ويف هذه املرحلة فإن االستبيان من الناحية الظاهرية، ومن انحية احملتوى يعد 85صورته النهائية مكوانً من )
 صاحلاً لالستخدام يف ضوء آراء احملكمني. 

ُت حساب معامل ثبات االستبانة ابستخدام معادلة الفا كرونباخ ابعتبارها من أنسب :  االستبانةب: حساب ثبات  
طرائق حساب املقاييس ذات االستجاابت املتدرجة بصفة خاصة، وُت ذلك من خالل حزمة التحليالت اإلحصائية 

، بلغت قيمة معامل (، وعن طريق البياانت اليت ُت احلصول عليها بعد تطبيق االستبانةSPSSللعلوم االجتماعية )
البياانت بدرجة 0.923ثبات االستبانة ) استخدام االستبانة ألغراض مجع  تعرب عن صالحية  قيمة عالية  (، وهي 
  ( يوضح معامالت الثبات لالستبانة ككل، ولكل حمور من حماور االستبانة.1جيدة. جدول )

 ا لكل حمور من حماوره، و معامالت الثبات لالستبانة ككل (:1جدول )

  
معامل الفا 

 كرونباخ 
عدد 

 العبارات

 85 0.923 االستبانة ككل

احملور األول: الرضا العام عن املناهج الدراسية املطبقة يف املدارس 
 )املراكز( القرآنية

0.909 9 
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معامل الفا 

 كرونباخ 
عدد 

 العبارات

 12 0.902 احملور الثاين: الرضا عن طرق التدريس املتبعة يف املدارس )املراكز( القرآنية 

املصادر البشرية والتعليمية واملادية يف املدارس   الثالث: توافراحملور  
 )املراكز( القرآنية

0.905 11 

 8 0.901 احملور الرابع: الرضا عن أساليب التقومي املتبع يف املدارس )املراكز( القرآنية

 5 0.835 احملور اخلامس: التواصل بني املدارس )املراكز( القرآنية أبولياء األمور 

 5 0.803 احملور السادس: اآلاثر اإلجيابية املرتتبة عن املدارس )املراكز( القرآنية

 20 0.959 احملور السابع: وجود املعوقات اليت تقابل املدارس )املراكز( القرآنية

الثامن: أساليب مواجهة التحدايت اليت تقابل املدارس )املراكز( احملور  
 القرآنية

0.968 15 

 : جمتمع الدراسة وعينتها  -اثلثاً 

اختيار عينة من هذه املدارس، مع مراعاة أن تشمل   ُتدارس واملراكز القرآنية يف ماليزاي.  يتمثل جمتمع الدراسة يف مجيع امل
العينة مدارس الذكور واإلانث، أو مدارس مشرتكة )يدرس فيها بنون وبنات(، وُت تطبيق االستبانة اإللكرتونية على 
وخاصة،  مدارس حكومية،  العينة  تشمل  أن  الطلبة. كما روعي  أمور  أولياء  وطلبتها، وكذلك  املدارس  تلك  معلمي 

وفيما يلي توزيع العينة حبسب املستجيبني ( فرداً،  388على نفقات خريية، وقد بلع حجم العينة املستجيبة )ومدارس  
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)معلمون، طلبة، أولياء أمور(، طبيعة املدرسة )بنون، بنات، مشرتكة( وحبسب طبيعة الدعم )حكومي، خاص برسوم، 
 دانه. ( أ2( واجلدول )2  - 1أعمال خريية(، كما هو موضح يف األشكال )

 
(: العينة حبسب املستجيب1شكل )  

 

 
العينة حبسب طبيعة املدرسة   (:2شكل )  

 
 عينة الدراسة حبسب املستجيب، نوع املدرسة، طبيعة الدعم املادي  (:2جدول )

 النسبة )%(  العدد )ن(    
 

 

 الداعم املادي 

 %25.5 99 جهة حكومية 
 %39.7 154 مدرسة خاصة برسوم 

 %32.7 127 فاعلي خري تربعات من  
 %0.8 3 خمتلط )رسوم رمزية وفعل خري( 

 %1.3 5 غري حمدد
 %100.0 388 اجملموع

 نتائج الدراسة امليدانية   -رابعاً 
ُت حساب التكرار والنسب املئوية لكل عبارة من عبارات االستبانة، كما ُت حساب متوسط النتيجة الكلية لعبارات كل 
حمور من حماور االستبانة مع مالحظة مجع اإلجاابت )غري موافق بشدة وغري موافق( حتت مسمى غري موافق وذلك لقلة 

132
34%

76
20%

176
46%

معلم في المدرسة طالب ولي أمر طالب

30
8%

13
3%

341
88%

4
1%

مدرسة بنين مدرسة بنات

(بنات-بنين)مدرسة مشتركة  غير محدد
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لمحورين كما ُت حساب املتوسطات النسبية واالحنرافات املعيارية ل  االستجاابت املتعلقة ابالستجابة غري موافق بشدة.
األخريين املتعلقني ابملعوقات اليت تقابل املدارس القرآنية وأساليب مواجهتها، وترتيب اإلجاابت حسب األمهية النسبية.  

 وفيما يلي حتليل النتائج حبسب حماور االستبانة.

 لدراسية املطبقة يف املدارس )املراكز( القرآنية: حمور الرضا العام عن املناهج ا  -أوالً 

من املستجيبني )موافقون بشدة +   اً %( تقريب78وابلنظر جملموع االستجاابت، يتضح أن )  ( أدانه،3من الشكل )
%( غري موافقني. مع مالحظة 22موافقون( على توفر اخلصائص األساسية يف املنهج الدراسي املستخدم، مقابل فقط ) 

ني وجهات نظر الطلبة واملعلمني وأولياء األمور حول توفر اخلصائص األساسية للمنهج، حيث بلغت نسبة اختالف ب
%( ألولياء األمور، ونسبة موافقة من 75%( مقابل نسبة موافقة قدرها ) 83موافقة الطلبة )موافق بشدة + موافق( )

 %(. 70قبل املعلمني قدرها )

 
 الرضا العام عن املناهج الدراسية املطبقة يف املدارس )املراكز( القرآنية بشكل عام   - احملور األول  (:3شكل )

كما ميكن االطالع على النسب املئوية الستجاابت املعلمني والطلبة وأولياء األمور على كل عبارة من عبارات هذا 
أن مجيع العبارات من حيث اجملموع حصلت   (، حيث يتضح منه3احملور )اخلصائص األساسية للمنهج( يف جدول )

30%

17%
25%25%

49%
56%54%53%

21%
27%

21%22%

المجموعولي أمر طالبطالبمعلم في المدرسة

موافق بشدة موافق إلى حد ما غير موافق
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%(، ماعدا عبارتني اثنتني حصلتا على 80%( وأقل من )70على من ) أعلى نسبة موافقة )موافق + موافق بشدة(  
" يوجد منهج واضح لتدريس الطالب%(، وهااتن العباراتن مها "80نسبة موافقة ))موافق + موافق بشدة( أعلى من ) 

 %( لكل منهما. 89مرتابط" فقد بلغت نسبة املوافقة ) يوجد منهج متدرج و و "

 النسب املئوية الستجاابت املعلمني والطلبة وأولياء األمور على كل عبارة من عبارات حمور املناهج   (:3جدول )

معلم يف  االستجابة  العبارات
 املدرسة

ويل أمر  طالب 
 طالب 

 اجملموع 

 %  %  %  % 
 %45 %45 %41 %47 موافق بشدة  الطالبيوجد منهج واضح لتدريس  

موافق إىل 
 حد ما 

42% 50% 43% 44% 
 %11 %12 %9 %11 غري موافق

 %29 %28 %21 %36 موافق بشدة  يوجد منهج متدرج ومرتابط   
موافق إىل 

 حد ما 
52% 67% 63% 60% 

 %11 %9 %13 %13 غري موافق
وعملية  نظرية  أطر  على  املنهج  حيتوي 

 متوازنوبشكل  
 %21 %22 %14 %25 موافق بشدة 
موافق إىل 

 حد ما 
52% 53% 48% 50% 

 %28 %30 %34 %23 غري موافق
يشجع املنهج الدراسي الطالب على التعبري 

 عن قدراهتم احلقيقية
 %23 %24 %14 %27 موافق بشدة 
موافق إىل 

 حد ما 
49% 54% 53% 52% 

 %25 %23 %32 %24 غري موافق
 %25 %24 %16 %31 موافق بشدة  يتناسب املنهج والفئات العمرية للطالب 

موافق إىل 
 حد ما 

52% 57% 54% 54% 
 %22 %22 %28 %18 غري موافق

 %27 %23 %21 %36 موافق بشدة  مفردات املنهج املقرر واضحة للمعلمني   
موافق إىل 

 حد ما 
44% 45% 53% 48% 

 %25 %25 %34 %19 غري موافق
 %19 %18 %10 %26 موافق بشدة 
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معلم يف  االستجابة  العبارات
 املدرسة

ويل أمر  طالب 
 طالب 

 اجملموع 

 %  %  %  % 
ممارسة    يف  للطالب  الفرصة  املنهج  يتيح 

 األنشطة التعليمية أبنفسهم أثناء الدرس 
موافق إىل 

 حد ما 
53% 58% 58% 56% 

 %25 %25 %32 %21 غري موافق
االبتكار    على  الدراسي  املنهج  يساعد 

 والتجديد
 %18 %20 %10 %20 موافق بشدة 
موافق إىل 

 حد ما 
52% 55% 59% 56% 

 %27 %21 %35 %29 غري موافق
 %20 %20 %9 %25 موافق بشدة  حيتوي املنهج مفردات معاصرة متجددة   

موافق إىل 
 حد ما 

44% 64% 58% 54% 
 %26 %22 %28 %32 غري موافق

 

 احملور الثاين: الرضا عن طرق التدريس املتبعة يف املدارس )املراكز( القرآنية بشكل عام 

)موافقون + موافقون بشدة( على أساليب %( من جمموع املستجيبني تقريباَ  79يتضح أن ) ( أدانه،  4من الشكل )
غري موافقني. وعند األخذ يف االعتبار نوع  %(21) التدريس املتبعة يف املدارس واملراكز القرآنية يف دولة ماليزاي، مقابل

%( بينما أعلى نسبة 71ريس املتبعة كانت نسبة رضا املعلمني )املستجيب، جند أن أقل نسبة رضا عن أساليب التد 
 %(. 80%(، وقد اتت نسبة رضا أولياء األمور بني هاتني النسبتني والبالغة )91رضا كانت من قبل الطالبة ) 

 12(، يتضح أن تقريبا مخس عبارات من أصل 4وعند النظر لنتائج هذا احملور حبسب كل عبارة من عباراته )جدول )
 %، وهذه العبارات على الرتتيب حبسب عدم املوافقة هي: 65بارة، حصلت على نسبة رضا أقل من  ع

" ( التدريس"  وإجيايب يف  فاعل  احلديثة بشكل  التكنولوجيا  املعلمون  الطلبة 43يوظف  التدريس  "تشجع طريقة   ،)%
الدرس" ) والتفاعل يف  املشاركة  على  بسر 42الصامتني  املادة  املعلمون  "يعرض  للطلبة %(،  الفرصة  تتيح  مناسبة  عة 
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%(، "يطلب 36%(، "يستعني املعلمون ابلسبورة والوسائل املتاحة يف توضيح األفكار املهمة" )38ملتابعتها بسهولة" )
 %(. 36املعلمون من الطالب أعمااًل ومتطلبات إضافية للمقررات اليت يدرسوهنا" )

 
 الرضا عن طرق التدريس املتبعة يف املدارس )املراكز( القرآنية بشكل عام   - احملور الثاين  (:4شكل )

النسب املئوية الستجاابت املعلمني والطلبة وأولياء األمور على كل عبارة من عبارات حمور طرق   (:4جدول )
 التدريس.

معلم  االستجابة  العبارات
يف 

 املدرسة

ويل أمر  طالب 
 طالب 

 اجملموع 
 %  %  %  % 

موافق   طرق التدريس املتبعة من قبل املعلمني متنوعة  .1
 بشدة 

27% 12% 28% 25% 
موافق إىل 

 حد ما 
59% 75% 51% 59% 

 %17 %20 %13 %14 غري موافق
موافق   . يعتمد املعلمون على طريقة التلقني يف التدريس 2

 بشدة 
46% 31% 40% 40% 

موافق إىل 
 حد ما 

45% 58% 43% 46% 
 %13 %18 %11 %9 غري موافق

يوظف املعلمون التكنولوجيا احلديثة بشكل فاعل  .  3
 وإجيايب يف التدريس 

موافق  
 بشدة 

21% 4% 16% 15% 
موافق إىل 

 حد ما 
41% 46% 40% 42% 

 %43 %45 %49 %38 غري موافق

29%

9%

20%21%

48%
52%

44%
47%

23%

39%37%
32%

المجموعولي أمر طالبطالبمعلم في المدرسة

موافق بشدة موافق إلى حد ما غير موافق
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معلم  االستجابة  العبارات
يف 

 املدرسة

ويل أمر  طالب 
 طالب 

 اجملموع 
 %  %  %  % 

الفرصة 4 تتيح  مناسبة  بسرعة  املادة  املعلمون  يعرض   .
 للطلبة ملتابعتها بسهولة 

موافق  
 بشدة 

22% 6% 19% 17% 
موافق إىل 

 حد ما 
50% 43% 41% 44% 

 %38 %41 %51 %28 غري موافق
. تشجع طريقة التدريس الطلبة الصامتني على املشاركة 5

 .والتفاعل يف الدرس
موافق  
 بشدة 

21% 1% 12% 13% 
موافق إىل 

 حد ما 
47% 52% 41% 45% 

 %42 %47 %46 %32 موافقغري 
موافق   . يبدي املعلمون اهتماماً وحرصاً على تعلم الطالب 6

 بشدة 
43% 9% 19% 26% 

موافق إىل 
 حد ما 

39% 47% 42% 42% 
 %32 %39 %44 %18 غري موافق

يف 7 املتاحة  والوسائل  ابلسبورة  املعلمون  يستعني   .
 توضيح األفكار املهمة 

موافق  
 بشدة 

37% 6% 17% 21% 
موافق إىل 

 حد ما 
37% 49% 43% 42% 

 %36 %40 %45 %27 غري موافق
يقدم املعلمون املساعدات الفردية للطلبة فيما يتعلق  .  8

 مبتطلبات املنهج
موافق  
 بشدة 

35% 9% 19% 23% 
موافق إىل 

 حد ما 
45% 49% 42% 44% 

 %33 %39 %43 %20 غري موافق
أنشطة هادفة تساعد على . يعطي املعلمون الطالب  9

 حتقيق أهداف املنهج 
موافق  
 بشدة 

25% 7% 14% 17% 
موافق إىل 

 حد ما 
52% 51% 48% 50% 

 %34 %38 %42 %23 غري موافق
موافق   . يشجع املعلمون الطلبة على القيام ابألنشطة اهلادفة 10

 بشدة 
26% 4% 18% 18% 

موافق إىل 
 حد ما 

50% 56% 45% 49% 
 %33 %37 %40 %24 موافقغري 

ومتطلبات 11 أعماالً  الطالب  من  املعلمون  يطلب   .
 إضافية للمقررات اليت يدرسوهنا 

موافق  
 بشدة 

19% 6% 18% 16% 
موافق إىل 

 حد ما 
54% 48% 45% 49% 

 %36 %37 %46 %28 غري موافق
موافق  
 بشدة 

28% 10% 20% 21% 
موافق إىل 

 حد ما 
54% 52% 42% 48% 
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معلم  االستجابة  العبارات
يف 

 املدرسة

ويل أمر  طالب 
 طالب 

 اجملموع 
 %  %  %  % 

 %31 %38 %38 %18 غري موافق . يعطي املعلمون الطالب واجبات منزلية 12
 

 احملور الثالث: توافر املصادر البشرية والتعليمية واملادية يف املدارس )املراكز( القرآنية 

للعملية %( فقط من جمموع املستجيبني يعتقدون بتوفر املصادر املختلفة املطلوبة  57( أن )5يتضح من خالل شكل )
التعليمية )متوفر بشكل كاف + متوفر إىل حد ما( يف املراكز القرآنية بدولة ماليزاي وهي نفس النسبة من وجهة نظر 

 %(. 61%( ونسبة موافقة من قبل أولياء أمورهم قدرها ) 48املعلمني، مقارنة بنسبة موافقة من قبل الطلبة قدرها ) 

 
 توافر املصادر البشرية والتعليمية واملادية يف املدارس )املراكز( القرآنية بشكل عام   -احملور الثالث   (:5شكل )

(، يتضح أن املصادر البشرية متوفرة، 5وعند النظر إىل النسب املئوية لكل عبارة من عبارات هذا احملور كما يف جدول ) 
اهليئة التدريسية %، وهذه العبارات هي "80ما( أعلى من  حيث أتت نسبة التوفر )متوفر بشكل كاف، متوفر إىل حد  

 %(. 84%( و "مدرسون متخصصون يف علوم القرآن" ) 85مؤهلة تربواّيَ" )

24%

12%

23%
21%

33%
36%

38%
36%

28%

41%

27%
30%

15%
12%12%13%

المجموعولي أمر طالبطالبمعلم في المدرسة

متوفر بشكل كاف متوفر إلى حد ما متوفر قليالً مع وجود نقص غير متوفر
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ويف املقابل يوجد نقص يف املصادر التعليمية والتكنولوجية يف املدارس القرآنية يف دولة ماليزاي حيث أتت نسبة املوافقة 
برامج ومواد  - %(. إال ان النقص يف توفر املصادر التكنولوجية )أجهزة حاسوب80 على توفر هذه املصادر )أقل من

تعليمية، وفين الدعم التقين( كان هو األعلى مقارنة بباقي املصادر حيث بلغت نسبة النقص مع عدم التوفر أكثر من 
(50 .)% 

 كل عبارة من عبارات حمور املصادر. النسب املئوية الستجاابت املعلمني والطلبة وأولياء األمور على    (:5جدول )

معلم يف  االستجابة  العبارات
 املدرسة

ويل أمر  طالب 
 طالب 

 اجملموع 

 %  %  %  % 

 . اهليئة التدريسية مؤهلة تربوايَّ 1
 %31 %32 %25 %33 متوفر بشكل كاف 
 %54 %56 %65 %47 متوفر إىل حد ما 
متوفر قليالً مع 

 وجود نقص 
18% 10% 10% 13% 

 %2 %2 %0 %2 غري متوفر

 . مدرسون متخصصون يف علوم القرآن 2
 %28 %28 %21 %32 متوفر بشكل كاف 
 %56 %59 %68 %44 متوفر إىل حد ما 
متوفر قليالً مع 

 وجود نقص 
21% 10% 11% 14% 

 %2 %2 %1 %3 غري متوفر

 . الكتب املدرسية واملواد تعليمية 3
 %21 %23 %10 %24 متوفر بشكل كاف 
 %35 %34 %36 %35 متوفر إىل حد ما 
متوفر قليالً مع 

 وجود نقص 
26% 39% 37% 33% 

 %11 %7 %16 %15 غري متوفر
أقالم 4 )أوراق،  قرطاسية  مستلزمات   .

 مثالً(

 %19 %20 %7 %25 متوفر بشكل كاف 
 %28 %28 %25 %30 حد ما متوفر إىل  

متوفر قليالً مع 
 وجود نقص 

28% 54% 34% 36% 
 %17 %18 %14 %16 غري متوفر

 %24 %26 %12 %29 متوفر بشكل كاف 
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معلم يف  االستجابة  العبارات
 املدرسة

ويل أمر  طالب 
 طالب 

 اجملموع 

 %  %  %  % 
 %33 %33 %34 %31 متوفر إىل حد ما  . صفوف مبساحات كافية5

متوفر قليالً مع 
 وجود نقص 

27% 42% 30% 31% 
 %12 %11 %12 %13 غري متوفر

 . مكتبة خاصة ابملدرسة أو املركز6
 %23 %30 %6 %22 متوفر بشكل كاف 
 %33 %33 %34 %31 متوفر إىل حد ما 
متوفر قليالً مع 

 وجود نقص 
29% 47% 22% 29% 

 %16 %15 %13 %18 غري متوفر

 كتب يف املكتبة لالستفادة منها  .7
 %24 %29 %14 %22 متوفر بشكل كاف 
 %31 %32 %29 %31 متوفر إىل حد ما 
متوفر قليالً مع 

 وجود نقص 
32% 41% 25% 30% 

 %15 %15 %17 %15 غري متوفر

 . أجهزة الكمبيوتر ألغراض تعليمية8
 %18 %20 %8 %20 متوفر بشكل كاف 
 %29 %30 %29 %28 متوفر إىل حد ما 
متوفر قليالً مع 

 وجود نقص 
30% 50% 34% 35% 

 %17 %15 %14 %22 غري متوفر

 .  برامج كمبيوتر ألغراض تعليمية9
 %15 %16 %8 %19 متوفر بشكل كاف 
 %29 %36 %22 %23 متوفر إىل حد ما 
متوفر قليالً مع 

 وجود نقص 
36% 55% 30% 37% 

 %19 %18 %15 %22 غري متوفر
)فنيي  10 للكمبيوتر  الدعم  هيئة    .

 كمبيوتر(

 %15 %14 %8 %20 متوفر بشكل كاف 
 %29 %32 %25 %27 متوفر إىل حد ما 
متوفر قليالً مع 

 وجود نقص 
31% 54% 36% 38% 

 %18 %18 %13 %21 غري متوفر
 %15 %15 %8 %19 متوفر بشكل كاف 
 %35 %39 %28 %32 متوفر إىل حد ما 
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معلم يف  االستجابة  العبارات
 املدرسة

ويل أمر  طالب 
 طالب 

 اجملموع 

 %  %  %  % 
متوفر قليالً مع  . مواد علمية مرئية ومسموعة 11  

 وجود نقص 
31% 50% 31% 34% 

 %16 %15 %14 %19 متوفرغري 
 احملور الرابع: الرضا عن أساليب التقومي املتبع يف املدارس )املراكز( القرآنية بشكل عام 

بلغ متوسط نسبة املوافقة )موافقون بشدة + موافقون( جلميع عبارات هذا احملور واملتعلقة أبساليب التقومي املتبعة يف 
%( أعلى من نسبة رضا أولياء األمور 93نسبة املوافقة من قبل الطلبة )%(. كما لوحظ ان  80املدارس القرآنية ) 

 %(. 70%(، بينما كانت نسبة رضا املعلمني عن أساليب التقومي املتبعة منخفضة )87)

 
 الرضا عن أساليب التقومي املتبعة يف املدارس )املراكز( القرآنية بشكل عام   - احملور الرابع   (:6شكل )

(، اتضح أن نسبة املوافقة جلميع 6حبسب جمموع كل عبارة من عبارات هذا احملور، كما يف اجلدول )  وعند حتليل النتائج
 - يتم استخدام أساليب متنوعة يف التقومي )اختبارات شفوية  %، ماعدا عبارة واحدة "80العبارات كانت أقل من  

%( 80د حصلت على نسبة موافقة أقل من )%(، أما ابقي العبارات فق80حتريرية مثالً(" فقد بلغت نسبة املوافقة )

30%

8%

17%20%

50%

63%

53%54%

20%

29%30%
26%

المجموعولي أمر طالبطالبمعلم في المدرسة

موافق بشدة موافق إلى حد ما غير موافق
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وهي النسبة املقبولة ملعيار الكفاءة. ومن أهم العبارات اليت حصلت على نسب منخفضة العبارات التالية: "توجد خطط 
%(، "توجد تغذية مرجتعة للطالب )يبلغ الطالب بنقاط القوة والضعف 68عالجية للطالب ضعيفي التحصيل" ) 

%(، "ال يتم نقل الطالب من مستوى إىل آخر 71إبالغ ويل أمر الطالب بنتيجة ابنه/ابنته" )%(، "يتم  72عندهم(" )
 %(. 71إال بعد إتقان املستوى السابق" )

 النسب املئوية الستجاابت املعلمني والطلبة وأولياء األمور على كل عبارة من عبارات حمور التقومي  (:6جدول )

 اجملموع  ويل أمر طالب طالب  املدرسة معلم يف   االستجابة  العبارات
 %  %  %  % 

. يتم استخدام أساليب متنوعة يف التقومي 1
 حتريرية مثالً(  - )اختبارات شفوية 

موافق  
 بشدة 

29% 7% 22% 22% 
موافق إىل 

 حد ما 
55% 68% 55% 58% 

 %20 %23 %25 %15 غري موافق
بشكل  2 الطالب  مستوى  تقومي  يتم   .

 مستمر
موافق  
 بشدة 

33% 9% 20% 22% 
موافق إىل 

 حد ما 
53% 57% 52% 53% 

 %24 %28 %34 %14 غري موافق
بنتيجة 3 الطالب  أمر  ويل  إبالغ  يتم   .

 ابنه/ابنته 
موافق  
 بشدة 

31% 10% 13% 19% 
موافق إىل 

 حد ما 
50% 57% 51% 52% 

 %29 %36 %33 %19 غري موافق
مستوى إىل آخر . ال يتم نقل الطالب من  4

 إال بعد إتقان املستوى السابق 
موافق  
 بشدة 

30% 6% 17% 19% 
موافق إىل 

 حد ما 
48% 58% 51% 51% 

 %29 %32 %36 %22 غري موافق
موافق   . االختبارات مناسبة ملستوى الطالب 5

 بشدة 
35% 6% 20% 23% 

موافق إىل 
 حد ما 

48% 63% 51% 52% 
 %25 %29 %31 %16 غري موافق

موافق   . االختبارات مرتبطة ابألهداف6
 بشدة 

34% 6% 19% 22% 
موافق إىل 

 حد ما 
51% 65% 57% 57% 

 %22 %24 %29 %15 غري موافق
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 اجملموع  ويل أمر طالب طالب  املدرسة معلم يف   االستجابة  العبارات
 %  %  %  % 

)يبلغ 7 للطالب  مرجتعة  تغذية  توجد   .
 الطالب بنقاط القوة والضعف عندهم( 

موافق  
 بشدة 

24% 8% 13% 16% 
موافق إىل 

 حد ما 
50% 71% 55% 56% 

 %28 %32 %21 %26 غري موافق
. توجد خطط عالجية للطالب ضعيفي 8

 التحصيل
موافق  
 بشدة 

22% 9% 13% 16% 
موافق إىل 

 حد ما 
46% 66% 52% 52% 

 %32 %35 %25 %32 غري موافق
 احملور اخلامس: التواصل بني املدارس القرآنية )املراكز( وأولياء األمور بشكل عام 

%( من جمموع املستجيبني على عبارات هذا احملور يرون أن هناك على األقل "مرة واحدة 44( يتضح أن )7من شكل )
ن أن هناك تواصالً "يزيد عن سبع % منهم يرو 35يف السنة" حيدث تواصل بني املدراس القرآنية وأولياء األمور، مقابل  

السنة"، و ) األقل "من  14مرات يف  السنة"، و )  6-4%( يرون أن هناك تواصالً على  %( يرون أن 8مرات يف 
مرات يف السنة". هذه النتائج تشري إىل أن وجود تواصل مقبول بني املدارس   3-2التواصل يتم على األقل "ما بني  

 يف ماليزاي. سواء من وجهة نظر املعلمني أو الطلبة وأولياء أمورهم. القرآنية وأولياء أمور الطلبة

 
 التواصل بني املدارس القرآنية )املراكز( أبولياء األمور بشكل عام  - احملور اخلامس  (:7)شكل  

33%
30%

38%
35%

17%

9%
13%14% 12%

7%5%8%

38%

54%

44%44%

المجموعولي أمر طالبطالبمعلم في المدرسة

مرات فأكثر في السنة7 مرات في السنة4-6 مرات في السنة2-3 مرة  واحدة في السنة
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( أن مجيع املستجيبني )معلمني، طلبة، أولياء أمور( متفقون على أن هناك تواصالً بني 7كما يالحظ من جدول )
% جلميع العبارات 30مرات يف السنة، وبنسب بلغت أكثر من    7املدارس القرآنية وأولياء األمور حيدث على األقل كل  

 املتعلقة أبنواع التواصل. 

النسب املئوية الستجاابت املعلمني والطلبة وأولياء األمور على كل عبارة من عبارات حمور عالقة املدارس   (:7جدول )
 أبولياء أمور الطلبة. القرآنية  

 اجملموع  ويل أمر طالب طالب  معلم يف املدرسة  االستجابة  العبارات
 %  %  %  % 

اجتماعات إدارة املدرسة أبولياء  .  1
 األمور )مقابلة فردية أو يف جمموعة( 

مرات فأكثر   7
 يف السنة 

32% 25% 34% 31% 
مرات يف   4-6

 السنة
17% 5% 6% 9% 

مرات يف  2-3
 السنة

5% 7% 5% 5% 
مرة واحدة يف 

 السنة
46% 63% 55% 54% 

 %0 %0 %0 %0 وال مرة 

أبولياء 2 املدرسني  اجتماعات   .
 األمور )مقابلة فردية أو يف جمموعة( 

مرات فأكثر   7
 يف السنة 

33% 31% 38% 35% 
مرات يف   4-6

 السنة
16% 9% 10% 12% 

مرات يف  2-3
 السنة

7% 5% 3% 5% 
واحدة يف مرة  

 السنة
44% 55% 49% 48% 

 %0 %0 %0 %0 وال مرة 
ترسل  3 إخل  منشورات،  رسائل،   .

املعلومات عن  لتوفري  األمور  ألولياء 
 املدرسة 

مرات فأكثر   7
 يف السنة 

30% 34% 41% 36% 
مرات يف   4-6

 السنة
20% 8% 12% 14% 

مرات يف  2-3
 السنة

14% 7% 5% 9% 
مرة واحدة يف 

 السنة
35% 51% 42% 41% 

 %0 %0 %0 %0 وال مرة 
مرات فأكثر   7

 يف السنة 
38% 29% 39% 37% 

مرات يف   4-6
 السنة

17% 12% 18% 16% 
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 السادس: اآلاثر اإلجيابية املرتتبة عن املدارس )املراكز( القرآنية احملور  

( يتضح أن املعلمني والطلبة وأولياء أمورهم متفقون تقريباً على أن أهم اآلاثر اإلجيابية 8من النتائج املوضحة يف شكل )
الدينية" )  التعليم  الرتتيب: "احملافظة على  القرآنية هي على  القرآن من الضياع" 81املرتتبة عن املدارس  %(، "حفظ 

%(، وأتيت يف املرتبة األخرية 70%(، "تعلم القرآن بطريقة صحيحة" ) 74%(، "احملافظة على اهلوية اإلسالمية" ) 76)
 %(. 67"تعلم علوم مصاحبة" ) 

أو  .4 )العالمات  مكتوبة  تقارير 
السجل( عن أداء الطالب ترسل لويل 

 األمر 

مرات يف  2-3
 السنة

19% 8% 5% 10% 
مرة واحدة يف 

 السنة
27% 51% 38% 37% 

 %0 %0 %0 %0 وال مرة 

إليها 5 يدعى  مدرسية  مناسبات   .
 أولياء األمور 

مرات فأكثر   7
 يف السنة 

32% 32% 38% 35% 
مرات يف   4-6

 السنة
18% 11% 18% 16% 

مرات يف  2-3
 السنة

14% 7% 7% 9% 
مرة واحدة يف 

 السنة
37% 51% 37% 40% 

 %0 %0 %0 %0 وال مرة 
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 اآلاثر اإلجيابية املرتتبة عن املدارس )املراكز( القرآنية    (:8شكل )

 احملور السابع: مدى وجود معوقات تقابل املدارس )املراكز( القرآنية بشكل عام 

%( من جمموع املستجيبني تقريباً )موافقون بشدة أو موافقون( على وجود معوقات تقابل املدارس 81من املالحظ أن )
)القرآنية بدولة   %( من الطلبة موافقون على وجود 86ماليزاي، وهذه املعوقات ختتلف ابختالف املستجيبني، تقريباً 

 %(.76%(، مث أولياء األمور بنسبة موافقة قدرها )83عقبات تواجههم يف هذه املدارس القرآنية، يليهم املعلمون بنسبة )

82%

76%

77%

71%

64%

78%

78%

72%

71%

72%

83%

74%

72%

69%

67%

81%

76%

74%

70%

67%

المحافظة على التعليم الديني. 1

حفظ القرآن من الضياع. 2

المحافظة على الهوية اإلسالمية. 3

تعلم لغة القرآن بطريقة صحيحة. 4

آنتعلم علوم مصاحبة أخرى بجانب القر. 5

"أهمية شديدة"االستجابة % 

معلم في المدرسة طالب ولي أمر طالب المجموع
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 رس )املراكز( القرآنية بشكل عام احملور السابع: وجود املعوقات اليت تقابل املدا  (:9شكل )

وملعرفة أهم هذه العقبات، ُت حساب املتوسطات النسبية واالحنرافات املعيارية لكل عبارة من عبارات هذا احملور وترتيبها  
( أن مجيع العبارات تعترب معوقات، حيث كان املتوسط النسيب 9حسب أمهيتها النسبية. حيث يتضح من جدول )

النسيب هي على 75(، أي ما يقابل )4ل  من أص  3)أكرب من   %(. إال ان أهم مخسة معوقات حبسب املتوسط 
(، انشغال الطالب 0.82، احنراف معياري =  3.38الرتتيب: اتكالية األسرة على معلم التحفيظ فقط )متوسط =  

دارس القرآن )متوسط (، قلة الوعي لدى األسر أبمهية م 0.80، احنراف معياري =  3.37ابلدراسة النظامية )متوسط =  
التقين )متوسط =  0.80، احنراف معياري =  3.35=   (، إمهال 0.83، احنراف معياري =  3.33(، قلة الدعم 

 (. 0.86، احنراف معياري =  3.33األسرة للطالب )متوسط =  

 املتوسطات النسبية لعبارات حمور املعوقات مرتبة تنازلياً.   (:9جدول )

معلم يف  العبارة
 املدرسة

 االحنراف اجملموع  ويل أمر طالب طالب 

 املعياري*  متوسط  متوسط  متوسط  متوسط 
 0.82 3.38 3.27 3.54 3.44 . اتكالية األسرة على معلم التحفيظ فقط 12

 0.83 3.37 3.24 3.59 3.42 . انشغال الطالب ابلدراسة النظامية6

47%

63%

49%51%

36%

22%
28%29%

17%14%

24%
19%

المجموعولي أمر طالبطالبمعلم في المدرسة

موافق بشدة موافق إلى حد ما غير موافق
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 0.80 3.35 3.30 3.45 3.35 . قلة الوعي لدى األسر أبمهية مدارس القرآن20
 0.83 3.33 3.24 3.49 3.35 قلة الدعم التقين   18
 0.86 3.33 3.26 3.49 3.31 . إمهال األسرة للطالب 11
  –قنوات    –. كثرة امللهيات للطالب )ألعاب  10

 أصدقاء( 
3.36 3.50 3.20 3.32 0.88 

 0.88 3.30 3.22 3.47 3.30 .  مشكالت مالية )قلة الدعم املادي( 17
 0.90 3.28 3.16 3.53 3.29 . غياب الطلبة بغري عذر 8
 0.89 3.27 3.21 3.54 3.20 . تسرب الطلبة 9
نقص خربة املعلمني بفهم خصائص الطالب    .2

 النفسية
3.28 3.35 3.22 3.27 0.82 

 0.89 3.25 3.17 3.51 3.22 . أتخر الطلبة عن الدروس 7
بطرق التدريس املواكبة .  نقص خربة املعلمني  1

 للعصر 
3.25 3.35 3.22 3.25 0.83 

. التأجيل املستمر للمراجعة من قبل الطالب 14
 ِبقرار املعلم

3.26 3.45 3.15 3.25 0.92 
 0.89 3.24 3.16 3.37 3.27 . قصر مدة التحفيظ 4

. الدورات القرآنية املكثفة اليت تعين ابحلفظ 15
 وهتمل املراجعة 

3.20 3.43 3.14 3.22 0.93 
 0.91 3.22 3.19 3.42 3.14 املراجعات اجلماعية غري املنظمة  16
 0.89 3.22 3.17 3.43 3.16 وجود مدارس أجنبية مزامحة ملدارس القرآن 19
. وجود الطالب يف حلقة ال تناسبه )عمرايً 13

 وحتصيلياً( 
3.10 3.44 3.15 3.19 0.94 

إىل أخرى، ومن . كثرة انتقال الطالب من حلقة 5
 معلم إىل آخر 

3.12 3.40 3.13 3.18 0.93 
 0.89 3.18 3.13 3.29 3.18 . كثرة عدد الطالب يف احللقة3

 *  االحنراف املعياري ملتوسط اجملموع

 احملور الثامن: أساليب مواجهة التحدايت اليت تقابل املدارس )املراكز( القرآنية 

التحدايت اليت تقابل املدارس القرآنية يف ماليزاي، ُت حساب املتوسطات النسبية واالحنرافات ملعرفة أهم أساليب مواجهة  
 املعيارية لكل عبارة من عبارات هذا احملور وترتيبها حسب أمهيتها النسبية. 
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ستوى ( يتضح أن أهم األساليب ملواجهة معوقات وحتدايت املدارس القرآنية هي: االرتقاء املستمر ابمل10من جدول )
(، تنمية قيمة اإلخالص يف حفظ القرآن )متوسط 0.97، احنراف معياري =  2.79الفين والعلمي للمعلم )متوسط =  

، احنراف معياري = 2.78(، العناية أبسلوب التكرار لتجويد احلفظ )متوسط =  0.66، احنراف معياري =  3.64=  
(، املتابعة 1.00، احنراف معياري =  2.75توسط =  (، مساعدة الطالب من خالل إعطائهم الثقة أبنفسهم )م0.97

 (. 0.96، احنراف معياري =  2.71املستمرة للطالب وأولياء أمورهم من قبل املدرسة )متوسط =  

 املتوسطات النسبية لعبارات حمور املعوقات مرتبة تنازلياً.  (:10جدول )

 معلم يف  العبارة

 املدرسة

 ويل أمر  طالب 

 طالب  

 االحنراف اجملموع 
 متوسط 

 نسيب

 املعياري*  متوسط نسيب  متوسط نسيب  متوسط نسيب 

.  االرتقاء املستمر ابملستوى الفين 1
 والعلمي للمعلم 

3.34 3.30 3.10 3.22 0.80 
 0.97 2.79 2.74 2.33 3.10 . تنمية قيمة اإلخالص يف حفظ القرآن14
. العناية أبسلوب التكرار لتجويد 11

 احلفظ
3.04 2.45 2.72 2.78 0.97 

. مساعدة الطالب من خالل إعطائهم 10
الثقة أبنفسهم )التذكري املستمر ِبجنازات 

 األسبوعية(  –الطالب الشهرية  

3.06 2.36 2.67 2.75 1.00 
. املتابعة املستمرة للطالب وأولياء 15

 أمورهم من قبل املدرسة 
3.01 2.38 2.61 2.71 0.96 

 0.99 2.69 2.61 2.39 2.93 الطالب. زرع روح التنافس بني  7
. تقوية صلة املعلم بويل األمر من 12

 خالل اللقاءات والتقارير الشهرية وغريها 
3.01 2.32 2.57 2.68 0.97 

. عقد اتفاقية مع أسرة الطالب لتحقيق 13
 خطة احلفظ 

2.92 2.39 2.59 2.67 0.92 
 1.05 2.65 2.56 2.35 2.94 . التحفيز املادي واملعنوي للطالب2
 1.00 2.65 2.59 2.29 2.92 . تفعيل األنشطة املصاحبة للتحفيظ 9
. وضع خطة يومية وأسبوعية وشهرية 5

 وسنوية للطالب 
2.91 2.26 2.61 2.65 1.07 

. مراعاة الفروق الفردية للطالب 6
 وتعليمهم حبسب قدراهتم

2.94 2.30 2.53 2.64 1.03 
املساعدة )األشرطة . استخدام الوسائل  8

 وغريها( 
2.84 2.39 2.56 2.63 0.99 

. العالقة اإلنسانية يف التعامل مع 4
 الطالب

2.94 2.20 2.50 2.60 1.05 
 1.07 2.48 2.39 2.14 2.81 . التحفيز املادي واملعنوي للمعلمني 3
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 *  االحنراف املعياري ملتوسط اجملموع

 امليدانية: التوصيات بناء على نتائج الدراسة  

مراجعة املناهج القرآنية، حبيث حيتوي املنهج على أطر نظرية وعملية، وبشكل متوازن، ومبا يتناسب والفئات العمرية 
للطالب، ويتيح الفرصة ملمارسة األنشطة التعليمية اليت تساعدهم على االبتكار، مع تضمينه مفردات معاصرة متجددة، 

 تكون واضحة للمعلمني والطلبة يف آن واحد. 

 تدريب املعلمني على املستحداثت التكنولوجية ليتم توظيفها بشكل فاعل وإجيايب يف التدريس.

 تدريب املعلمني على أساليب التعلم النشط وطرق التدريس املتمركزة حول الطالب. 

 توفري وتنويع املصادر التكنولوجية املتعلقة ابلعملية التعليمية مع توفري الدعم التقين. 

ني على وضع خطط عالجية للطالب ضعيفي التحصيل، وتقدمي تغذية مرجتعة فورية للطلبة، وضرورة إبالغ تدريب املعلم 
 أولياء األمور بنتائج أبنائهم ملزيد من املتابعة. 

 عمل ندوات توعية ألولياء األمور أبمهية دراسة القرآن ومدارسه.

املستمر ابملستوى الفين والعلمي للمعلم، وتنمية قيمة مواجهة معوقات وحتدايت املدارس القرآنية عن طريق: االرتقاء  
اإلخالص يف حفظ القرآن، والعناية أبسلوب التكرار لتجويد احلفظ واملتابعة املستمرة للطالب وأولياء أمورهم من قبل 

 املدرسة.  

 مقرتحات: 

 إجراء دراسات مكملة تعتمد على املقابالت الشخصية مع مدراء املدارس القرآنية. 



 

 

 

 e-ISSN: 2600-8394                                                   VOL. 4. No. 4                                  Oct (1442-2020)      

Contemporary Curricula for Quranic Education in Malaysia (An Applied Originals Study) 

Radwan Jamal Elatrash- Mahmood Ahmed Hasan Ahmed- Ahmad Khalid Shukri- Adnan Al-Hamwi Al-Olabi 

107 
 
 

 

 

القرآنية يف ماليزاي، وواقعها يف دول إسالمية أخرى، لالستفادة من جتارب إجر  املدارس  اء دراسات مقارنة بني واقع 
 األخرين.

 خامتة البحث وتوصياته: 

احلمد هللا الذي أكرمنا بوصول هذا البحث إىل مقاصده، واكتمال عناصر البحث العلمي فيه، حيث استطعنا 
فضل عملية التحفيظ القرآين بشكل عام، ودورها يف صياغة الشخصية اإلنسانية احلضارية بتوفيق من هللا أن حندد  

املتفاعلة يف البناء اجملتمعي، وقد كان ملؤسسات القرآن يف ماليزاي الدور الالئق الذي لعبته، وأثبتت بكل جدارة مبناهجها 
مي ال ميكن االستغناء عنه، بل كلما اقرتبنا منه، وحفظناه وكادرها األكادميي، وابلدعم احلكومي املاليزي هلا أن القرآن الكر 

 وطبقنا أحكامه، فإننا ننعم ابلصحة النفسية املتوازنة.

هذا؛ وال يعين أن البحث قد ُكتب بسهولة ويسر، بل كانت هناك صعاب ومشاق من النادر أن جتدها يف بيئة 
(؛ ومنها: اإلغالق التام لكل مؤسسات الدولة املاليزية 19أخرى، يف ظل الوضع الطارئ عاملياً جلائحة كوروان )كوفيد 

احلكومية منها واخلاصة، مما عاق احلركة، وجعل اعتمادان كثرياً على املواقع اإللكرتونية. وعلى كل حال، وبعد دراسة 
 مستفيضة، ُت التوصل إىل النتائج اآلتية: 

سيان، والتعاهد، وقلة الغفلة، والتوكل ابحلفظ، للفظ احلفظ معاٍن ودالالت عظيمة منها: الوعي، ونقيض الن .1
والوضع يف الكنف، واإلحصاء، والرعاية، والصيانة، واحلذر من السقطة، واملواظبة على األمور، واإلتيان، وإقامة 

 احلدود، ومعرفة معاين األشياء، واإلطاقة، والقراءة الكاملة، واالستيفاء. 
صارها أبن حافظه جيمع هللا تعاىل له سعاديَت الدنيا واآلخرة، أما السعادة فوائد حفظ القرآن ال تُعد ، وميكن اخت .2

الدنيوية فتكتمل بنيل الطمأنينة، واهلدوء النفسي، وزوال املخاوف والقلق والتوتر واألحزان. انهيك عن صفاء 
 الذهن، وسرعة البديهة. 
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م والتدبر، وابملقارنة مع أصحاب الدايانت أن هللا تعاىل أكرم هذه األمة خباصة سهولة األذكار واحلفظ والفه .3
 األخرى، فإنه من العسري أن جتد احلفظ لكتبهم السماوية ميسراً. 

أن ماليزاي دولة إسالمية ارتبط اتريخ نشأهتا ابلقرآن الكرمي واللغة العربية، وأن ذلك أعاد هلا كياهنا اإلسالمي  .4
ية، وأعاد هلا هويتها املاليوية القومية، واليت تتزاحم مع الذي يتزاحم مع الدايانت األخرى؛ كاملسيحية، والبوذ

 األعراق األخرى؛ كالعرق الصيين، واهلندي، وغري ذلك. 
انتشرت املدارس الدينية، واملؤسسات القرآنية، ومراكز التحفيظ، يف مجيع والايت ماليزاي، معتمدة يف جتذرها  .5

ضافة إىل التربعات املالية، وأموال الوقف، والزكاة من على الدعم احلكومي اهلائل هلذه املؤسسات، هذا ابإل
 احملسنني املسلمني من مجيع بالد العامل. 

من أهم أهداف الربامج يف املؤسسات الدينية ومراكز التحفيظ أن ترعى الطالب املاليزي لغوايً وسلوكياً ودينياً  .6
فه يف كافة اجملاالت، وهناك أهداف ترعى ومعرفياً، كما ترعى األستاذ ذاته من خالل تدريبه وتعليمه وتثقي

 الوسائل التعليمية، واملناهج املتبعة، لتكون أهدافاً شاملة. 
 

 قائمة املراجع

 أوالً: الكتب املطبوعة: 

أحباث املنتدى االسالمي )لندن(، املدارس والكتاتيب القرآنية، وقفات تربوية وإدارية، طبعة مؤسسة املنتدى  -1
 ه، ضمن سلسلة أحباث مؤسسة املنتدى اإلسالمي، موقع حلقات اإللكرتوين.1417اإلسالمي، لندن:  

القائمة )دراسة ميدانية حتليلية(، ضمن منشورات موقع  -2 الكرمي  القرآن  املهيب، عبد هللا، أساليب تعليم 
 .حلقات اإللكرتوين 

د. حممد عصام ليث بن حممد بن يوسف، الرديين، أهم مشكالت احللقات القرآنية وعالجها، تقدمي   -3
 .ه15/11/1430مفلح القضاة، كلية الشريعة، جامعة الشارقة:  
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جليب، أمني صبحي، املقومات الشخصية ملعلم القرآن، وأثرها الرتبوي على احللقة، حبث منشور ضمن  -4
 .سلسلة حبوث ومقاالت على موقع الكرتوين، مكتبة الكتب واألحباث

حممد بن الفراء، معامل التنزيل يف تفسري القرآن )تفسري البغوي(، البغوي، أبو حممد احلسني بن مسعود بن   -5
 .م(1989حتقيق: عبد الرزاق املهدي )ب.ب: دار طيبة للنشر، ب.ط،  

 .(2003،  1دار الكتب العلمية، ط  :ريوتالفراهيدي، أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد، كتاب العني )ب -6
اجلا  -7 الرتمذي،  عيسى  أبو  عيسى  بن  محد  الغرب الرتمذي،  دار  )ب.ب:  الرتمذي  سنن  الصحيح  مع 

 .م(2008،  1اإلسالمي، ط
، 1الدينوري، أبو حممد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة، غريب احلديث. )وزارة األوقاف العراقية: ب.ب، ط -8

 .م(1977
 .ابن املبارك، أبو عبد الرمحن عبد هللا، الزهد والرقائق البن املبارك -9

لقشريي النيسابوري، املسند الصحيح. )دار إحياء الرتاث العريب: بريوت، مسلم، ابن احلجاج أبو احلسن ا -10
 ه(. 1437ب.ط،  

سراج الدين، أبو حفص عمر بن علي بن أمحد الشافعي، البدر املنري يف ختريج األحاديث واألاثر الواقعة   -11
 م(. 2009،  1يف الشرح الكبري )ب. ب: دار العاصمة للنشر والتوزيع، ط

ين حيىي بن شرف النووي املنهاج، شرح صحيح مسلم بن احلجاج، )بريوت: دار إحياء أبو زكراي حميي الد  -12
 ه (.1392،  2الرتاث العريب، ط

، 4عبد الرب بن نواب الدين بن غريب الدين آل نواب، كيف حتفظ القرآن الكرمي، )د. م: دار طويق، ط -13
 .م(2001ه /1422

بن عثمان بن خواسيت العبسي، الكتاب املصنف يف   أبو بكر بن أيب شيبة، عبد هللا بن حممد بن إبراهيم -14
ه (. كتاب فضائل 1409،  1األحاديث واآلاثر، حتقيق: كمال يوسف احلوت، )الرايض: مكتبة الرشد، ط 

. وانظر: عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين 29956القرآن، يف فضل من قرأ القرآن، رقم احلديث:  
 .نثور، )بريوت: دار الفكر، د. ط، د. ت(ه (، الدر امل911السيوطي )املتوىف:  
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ه (، 671أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب )املتوىف:   -15
ط املصرية،  الكتب  دار  )القاهرة:  أطفيش،  وإبراهيم  الربدوين  أمحد  حتقيق:  القرآن،  ، 2اجلامع ألحكام 

 .م(1964ه /1384
د بن عبد هللا، أبو الربكات خري الدين، اآللوسي، جالء العينني يف حماكمة األمحدين، قدم نعمان بن حممو  -16

 .(م 1981ه /1401، 1له: علي السيد صبح املدين، )د.ت: مطبعة املدين، ط
حممد رمحت هللا بن خليل الرمحن الكريانوي العثماين اهلندي احلنفي، إظهار احلق، دراسة وحتقيق وتعليق:  -17

مد أمحد حممد عبد القادر خليل ملكاوي، )السعودية: الرائسة العامة إلدارات البحوث العلمية الدكتور حم
 م( 1989ه /1410،  1واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، ط 

أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعفي البخاري، اجلامع املسند الصحيح املختصر من  -18
يه وسلم وسننه وأايمه، حتقيق: حتقيق: د. مصطفى ديب البغا، )بريوت: دار أمور رسول هللا صلى هللا عل

 .م(1987ه /1407، 3اليمامة، دار ابن كثري، ط 
حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي السلمي، اجلامع الصحيح سنن الرتمذي، حتقيق: أمحد حممد شاكر  -19

( 5،  4س يف األزهر الشريف )ج   (، وإبراهيم عطوة عوض املدر 3( وحممد فؤاد عبد الباقي )ج 2،  1)ج
 م( كتاب فضائل القرآن. 1975ه /1395، 2)مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب، ط 

 ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير.  -20
 أبو ُشهبة، حممد بن حممد بن سويلم، املدخل لدراسة القرآن الكرمي. -21
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 :اثنياً: املواقع اإللكرتونية

1- https://arabic.rt.com/news/604511 
2- academy.com/Pages/Details/208-http://assafa 
3- m/news/604517https://arabic.rt.co 
4- http://www.islamicnews.org.sa/page/public/news_details.aspx?id=

149982 
5- .https://ar.wikipedia.org/wik  
6- https://www.populationpyramid.net/ar/%D9%85%D8%A7%D9%

084%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7/202 
7- https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2008/11/14 /

 مادية -وحوافز- اجتماعي- تكرمي-مباليزاي-القرآن -فاظ ح
8- https://www.marefa.org 
9- https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2008/11/14 /

 . مادية-وحوافز- اجتماعي- تكرمي-مباليزاي-القرآن -فاظ ح
10- http://www.islamicnews.org.sa/page/public/news_details.aspx?id=

149982 
11- omhttps://www.nasyrulquran.c 
12- https://www.bernama.com/ar/news.php?id=1801983 
13- fi_maliziya_http://irep.iium.edu.my/3600/1/ta%27lim_arabiyyah_

arab_times.htm 
14- halaqah-http://itqanalquran.org/ar/quranic 

https://arabic.rt.com/news/604511
http://assafa-academy.com/Pages/Details/208
https://arabic.rt.com/news/604517
http://www.islamicnews.org.sa/page/public/news_details.aspx?id=149982
http://www.islamicnews.org.sa/page/public/news_details.aspx?id=149982
https://ar.wikipedia.org/wik
https://www.populationpyramid.net/ar/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7/2020
https://www.populationpyramid.net/ar/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7/2020
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2008/11/14/حفاظ-القرآن-بماليزيا-تكريم-اجتماعي-وحوافز-مادية
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2008/11/14/حفاظ-القرآن-بماليزيا-تكريم-اجتماعي-وحوافز-مادية
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2008/11/14/حفاظ-القرآن-بماليزيا-تكريم-اجتماعي-وحوافز-مادية
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2008/11/14/حفاظ-القرآن-بماليزيا-تكريم-اجتماعي-وحوافز-مادية
https://www.marefa.org/
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2008/11/14/حفاظ-القرآن-بماليزيا-تكريم-اجتماعي-وحوافز-مادية
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2008/11/14/حفاظ-القرآن-بماليزيا-تكريم-اجتماعي-وحوافز-مادية
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2008/11/14/حفاظ-القرآن-بماليزيا-تكريم-اجتماعي-وحوافز-مادية
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2008/11/14/حفاظ-القرآن-بماليزيا-تكريم-اجتماعي-وحوافز-مادية
http://www.islamicnews.org.sa/page/public/news_details.aspx?id=149982
http://www.islamicnews.org.sa/page/public/news_details.aspx?id=149982
https://www.nasyrulquran.com/
https://www.bernama.com/ar/news.php?id=1801983
http://irep.iium.edu.my/3600/1/ta%27lim_arabiyyah_fi_maliziya_arab_times.htm
http://irep.iium.edu.my/3600/1/ta%27lim_arabiyyah_fi_maliziya_arab_times.htm
http://itqanalquran.org/ar/quranic-halaqah
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15- https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2017/6/13/تر
 .القرآن -لعلوم -ماليزية- عاملية-جامعة -مشروع -تيل

16- https://www.facebook.com/AlQuranRecitalAssemblyMalaysia/ 
17- halaqah-http://itqanalquran.org/ar/quranic    
18- https://www.hafryat.com/ar/bloghttps://bit.ly/3aK4h3K.  / 

مي على الفرد واجملتمع، جامعة أم القرى، موقع حلقات مسبو كمبيجو، عبد هللا حامد، األثر االجتماعي لتعليم القرآن الكر 
 االلكرتوين )ملتقى احللقات القرآنية(.

https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2017/6/13/ترتيل-مشروع-جامعة-عالمية-ماليزية-لعلوم-القرآن
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2017/6/13/ترتيل-مشروع-جامعة-عالمية-ماليزية-لعلوم-القرآن
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2017/6/13/ترتيل-مشروع-جامعة-عالمية-ماليزية-لعلوم-القرآن
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2017/6/13/ترتيل-مشروع-جامعة-عالمية-ماليزية-لعلوم-القرآن
https://www.facebook.com/AlQuranRecitalAssemblyMalaysia/
https://www.facebook.com/AlQuranRecitalAssemblyMalaysia/
https://www.facebook.com/AlQuranRecitalAssemblyMalaysia/
http://itqanalquran.org/ar/quranic-halaqah
https://www.hafryat.com/ar/blog/
https://www.hafryat.com/ar/blog/
https://www.hafryat.com/ar/blog/

