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ملخص: 

لها  التي  وح�سارتها  العربية  اللغة  هوية  على  احلفاظ  مو�سوع  البحث  هذا  تناول 
اأهمية كبرية يف حياة املاليويني. وهي تاأخذ اأبعاداً دينية وثقافية يف التعامل معها لدى 
املاليويني حيث ا�ستخدموها يف جماالت عدة كالعبادات والتعليم، والتجارة، وال�سياحة. 
االإ�سالمية  الدرا�سات  للتدري�ض يف  و�سيلة  اإما  واملدار�ض مباليزيا  اجلامعات  وت�ستخدمها 
العلوم  يف  ثانية  اأو  اأجنبية  لغة  بو�سفها  اأو  الدين  واأ�سول  وحديث  وتف�سري،  فقه  من 
ماليزيا  دولة  دور  لتتبع  التاريخي  واملنهج  اال�ستقرائي  املنهج  البحث  ويتخذ  االأخرى. 
ومدى اهتمامها بهذه اللغة، وكيفية االأخذ بالو�سائل للحفاظ على هذه اللغة التي توؤكدها 
زالت  ما  ماليزيا  اأن  عن  ف�سال  االإ�سالمي،  للدين  ولغة  االإ�سالمية  للح�سارة  لغة  الدولة 
اأنها مرتبطة بالبعد  ت�ستخدم اخلط العربي يف كتابتها وت�سميه بالكتابة »اجلاوية«، كما 
الثقايف الذي له تاأثري كبري يف جمال االقتا�ض اللغوي ويف ا�ستمرار العالقات ال�سيا�سية 

والثقافية مع العامل العربي. 
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Malaysia’s Approach to Maintain the Identity 
and the Civilization of the Arabic Language

Abstract: 
This study discusses the topic of maintaining the identity and the 

civilization of the Arabic language, which has a great significance in the life 
of the Malays. Indeed, Arabic plays a big role in the religious and cultural 
dimensions of the daily life of malays as they use Arabic words in areas such 
as worship rituals, education, trade and tourism. Arabic is also used by 
universities and schools in Malaysia as medium of instruction to teach Islamic 
studies e. g. jurisprudence, tafsir, hadith, muslim theology, or as a second or 
foreign language in other disciplines. Both inductive and historical methods 
are used in this study to investigate the role of Malaysia in maintaining this 
language and how to take the possible means to preserve this language, 
which is confirmed by the state as the language of Islamic civilization and 
the language of the Islamic religion. Apart from that, Arabic calligraphy is 
still being used as part of Malay writing system. Arabic is also linked to the 
cultural dimension, which has a significant in the field of language borrowing 
as well as its role in maintaining the political and cultural relations with the 
Arab world. 
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أوضاع اللغة العربية مباليزيا: 
و�سل االإ�سالم اإىل اجلزر املاليوية على اأقل تقدير يف القرن ال�سابع امليالدي، ويتزامن 
وبداأ  والتعلم.  والتاث  والعبادات  الدين  لغة  بو�سفها  املجيدة  العربية  اللغة  دخول  مع 
امل�سلمون املاليويون- علماوؤهم وعامتهم- يف التعامل بهذه اللغة قراءة وكتابة وا�ستماعًا 
وكالمًا )1( . واللغة العربية لها عالقة قوية بحياة امل�سلمني يف ماليزيا؛ الأنها لغة القراآن 
الو�سيلة  اإذن  فهي  املعتبة؛  العربية  امل�سادر  من  وغريهما  ال�رضيفة  النبوية  واالأحاديث 
اأحكامه؛  وا�ستنباط  �رضيعته  ودرا�سة  واأ�رضاره  االإ�سالمي  الدين  فهم  اإىل  للو�سول  الوحيدة 
نظراً اإىل اأن معظم املراجع للمواد الدينية والتبية االإ�سالمية االأ�سلية مكتوبة بالعربية )2( 
. وتكون هذه الظاهرة من االآثار التاريخية التي ظهرت يف هذا القرن اأو ما قبله بو�ساطة 
التجار العرب الذين جاءوا اإىل جزيرة املاليو »مالقا«. وقد علَّم هوؤالء التجار النا�ض القراآن 
وعلوم الدين االإ�سالمي حتى انت�رض االإ�سالم لدى ال�سكان املاليويني يف ذلك الوقت. ف�ساًل 
عن ذلك، تعود املاليويون على اال�ستماع اإىل اللغة العربية نتيجة لتعلم القراآن حتى اأ�سبح 
ما  وهي  املحلية  اللغة  اإىل  اإ�سافة  العربية  باللغة  العرب  التجار  مع  االت�سال  باإمكانهم 
ت�سمى باللغة املاليوية. ومن اأجل التفقه يف الدين والتعمق يف علومه، فتعلموا هذه اللغة 

يف املدار�ض االأهلية والتي ت�سمى » بفندق«. )3( 

اللغة العربية يف األبدية املاليوية: 
ذكرنا- الرتباطها  – كما  امل�سلم  املاليزي  ال�سعب  لدى  مكانة خا�سة  العربية  للغة 
يتدد  مل  لذلك  االإ�سالمية.  ال�سعائر  واأداء  النبوية،  واالأحاديث  الكرمي،  بالقراآن  الوثيق 
املاليويون بعد اعتناقهم االإ�سالم يف ا�ستبدال احلروف العربية يف نظام كتابتهم باحلروف 
العربية يف  االأبجدية  تراث مكتوب، فظهر نظام  اإىل  ال�سفوي  تراثهم  لتحويل  ال�سن�سكريتية 
االختالف  من  الرُّغم  على   - اجلاوي(  )احلرف  بـ  االآن  يعرف  ما  وهو  اجلاوية-  الكتابة 
تعرف  تكن  القدمية مل  العربية واملاليوية. فاملاليوية  للغتني  ال�سوتي  النظام  الكبري بني 
من حروف العربية البالغ عددها ثمانية وع�رضين حرفًا اإال ن�سفها، اإذ اإن اللغتنت العربية 
واملاليوية ت�ستكان يف اأربعة ع�رض حرفًا �سامتًا فقط، هي: اأ- ب- ت- ج- د- ر- �ض- 
ك- ل- م- ن- ه- و- ي. وهذا يعني اأن املاليوية القدمية مل تكن تعرف االأ�سوات العربية: 
ث- ح- خ- ذ- ز- �ض- �ض- �ض- ط- ظ- ع- غ- ف- ق – و »فوقه نقطة«. ولكنها 

مع مرور الوقت اأخذت احلروف: ز – �ض – ف، و�سمتها اإىل �ساحتها. )4( 
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تعرفها  ال  �سامتة  حروف  ب�ستة  االأخرى  هي  املاليوية  انفردت  اأخرى،  جهة  ومن 
االإجنليزية  الكلمة  g من  ال�سوت  اأو  القاف احلجازية،  اأو  G )اجليم امل�رضية  العربية، هي: 
go( ، و V )كما يف �سوت v من الكلمة االإجنليزية volvo( ، و C )الكاف الكويتية، اأو ال�سوت 
 ، )parking من الكلمة االإجنليزية p كما يف �سوت( P و ، )chair من الكلمة االإجنليزية ch
 NY و ، )going من الكلمة االإجنليزية ng دمج �سوتي النون واجليم، كما يف �سوت( NG و
)دمج �سوتي النون والياء، مثل الكلمة املاليوية nyanyi( ، وقد عاجلت الكتابة اجلاوية هذه 
امل�سكلة باختاع حروف م�ستقة من احلروف العربية التالية: ك، و وـ اأي بو�سع نقطة واحدة 

فوقهماـ، وج، وف، وغ، ون بزيادة نقطتني فيها. 
وقد اأدى بزوغ فجر النه�سة العلمية والفكرية املاليوية اإىل حدوث عمليات اقتا�ض 
خمتلف  �سملت  املاليوية  اللغة  اإىل  العربية  االألفاظ  من  كبري  عدد  انتقال  اإىل  اأدت  وا�سعة 
جماالت احلياة. وقد �صنف حممد عبد اجلبار بيج مو�صوعات االألفاظ العربية املقرت�صة 

يف املايوية اإىل �صتة اأق�صام: )5( 
األفاظ دينية، مثل: iman )اإميان( ، halal )حالل( ، haram )حرام( . . 1
األفاظ علمية، مثل: ilmu )علم( ، huruf )حرف( ، kertas )قرطا�ض( . . 2
األفاظ فكرية، مثل: akal )عقل( ، syak )�سك( ، khusus )خ�سو�ض( . . 3
األفاظ قانونية، مثل: hokum )حكم( ، wali )وال( ، wakaf )وقف( . . 4
األفاظ اجتماعية، مثل: kaum )قوم( ، awam )عوام( ، karib )قريب( . . 5
األفاظ لبع�ض االأ�سياء، مثل: jubah )جبة( ، salji )ثلج( ، wabak )وباء( . . 6

يف  املقت�سة  العربية  االألفاظ  عدد  اإح�ساء  حاولت  متعددة  درا�سات  ظهرت  وقد 
الثامن ع�رض، لكنهم مل يوفقوا  القرن  بداأ امل�ست�رضقون هذه املحاوالت منذ  املاليوية، وقد 
لعدم اإملامهم التام باللغتني العربية واملاليوية. )6( اأما على �سعيد االأبحاث املحلية، فقد 
بكثري  اأكب  نتائج  اإىل  املقت�سة  العربية  االألفاظ  درا�سة  يف  املاليويون  الباحثون  تو�سل 
اإىل  كلمة   )1300( بني  ما  تقريبا  تتاوح  وهي  امل�ست�رضقون،  اإليها  تو�سل  التي  تلك  من 
اأثناء  املاليوية  الكلمات  اأ�سول  يف  املاليزي  اللغوي  املجمع  بحث  وقد  كلمة.   )2000(
تاأليف Dewan Bahasa )قامو�ض ديوان( ، فو�سع عالمات خا�سة اأمام االألفاظ املقت�سة 
لالإ�سارة اإىل اللغة التي جاءت منها. )7( وقد احتلت ح�سيلة االألفاظ العربية املقت�سة يف 
األفاظها  عدد  بلغ  التي  االإجنليزية  بعد  كلمة،   1117 مبجموع  الثانية  املرتبة  املاليوية 
بع�ض  تر�ض  مل  املجمع  اإليها  تو�سل  التي  النتيجة  هذه  ولكن  كلمة.   1556 املقت�سة 
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الباحثني، فقد �رضح عمران كا�سمني اأن )قامو�ض ديوان( مل يتحر الدقة يف تعيني االألفاظ 
 awal :العربية املقت�سة حيث اأغفل االإ�سارة اإىل بع�ض االألفاظ العربية �سديدة الو�سوح مثل
»اأر�سل  الباحث  اأعاد  وقد   )8(  . )همة(   hemah  ، )غالب(   ghalib  ، )بركة(   berkat  ، )اأول( 
، فا�ستدرك على املجمع  اإح�ساء االألفاظ العربية املقت�سة يف )قامو�ض ديوان(  اإبراهيم« 

اأ�سول عربية. )9(  205 كلمة من 
ولعل من اأبرز اآثار االقتا�ض اللغوي اأن توجه املاليويون نحو ت�سمية اأبنائهم باأ�سماء 
و�سلم(  عليه  اهلل  )�سلى  با�سم حممد  التبك  املاليويني  ثقافة  اأ�سبح عرفًا يف  فقد  عربية، 
يف االأ�سماء املركبة، وت�سميُة الذكور من االأبناء باأ�سماء العبدلة التي تذكر فيها اأ�سماء اهلل 
والفقهاء،  واملحدثني  واأحفاده،  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  �سحابة  واأ�سماء  احل�سنى، 

وت�سمية االإناث باأ�سماء زوجات الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم، وبناته، وال�سحابيات. 

عوامل انتشار اللغة العربية مباليزيا: 
ال �سك يف اأن هوؤالء التجار العرب هم الذين حملوا االإ�سالم ونقلوا ح�سارته اإىل هذه 
املناطق منذ القرون الهجرية االأوىل، وذلك بحكم تو�سع التجارة التي قاد زمامها العرب منذ 
القدم. وقد انت�رضت العربية الف�سحى ب�سبب االإ�سالم؛ حيث مرت هذه اللغة مبراحل، تهذبت 
ال�سياغة  واإحكام  الداللة،  ودقة  الف�ساحة،  من  عاليًا  م�ستوى  بلغت  حتى  و�سقلت،  فيها 
االأوربيني  التجار  بني  و�سطاء  يعملون  االإ�سالم  ظهور  قبل  العرب  التجار  فكان  والتعبري. 
د اأن التجار العرب قد و�سلوا  والتجار االآ�سيويني من الهند وجزر االأرخبيل املاليو. وهذا يوؤكِّ
فعال اإىل مواين �سبه جزيرة املاليو، نظرا لطبيعة هذه التجارة فكان من ال�رضوري للتجار 
العرب والهنود وال�سينيني والفر�ض اأن ي�ستقّروا وقتًا ال باأ�ض به من الزمن يف بع�ض مواين 
التجار  اأن  اإذن فبدون �سكٍّ   )10( ال�سكان املحليِّني.  واأن يتعاي�سوا مع  اأرخبيل املاليو،  جزر 
القرن  قبل  بجوارها-  وما  »ملقا«  منطقة  املاليوية-  اجلزيرة  �سبه  على  مّروا  قد  العرب 
ال على م�سيق »ملقا« املاليزي، واأن  الثامن امليالدي، فكان من ال�رضوري اأن مَيرَّ التجار اأوَّ
ينزلوا يف هذا امليناء اإذا اأرادوا اأن ي�سلكوا طريقًا برّيا اإىل مواين اجلزيرة؛ لريكبوا منها بواخر 

اأخرى حيث تاأخذهم اإىل دول اأخرى مثل فيتنام وال�سني. )11( 
ولقد قامت بعد ذلك ال�سفارات العربية يف اأرجاء دول جنوب �رضق اآ�سيا وال�سني يف 
ع�سور خمتلفة الأغرا�ض �ستى منها ما يتعلق مب�رضوع العالقة الدينية، والعالقة التجارية، 
اآثاراً  –بال �سك- قد تركت  العالقات  )12( وهذه  الدبلوما�سية.  الثقافية، والعالقة  والعالقة 
وتغيري  الوا�سعة،  االإ�سالمية  الدعوة  يف  جمااًل  لهم  ففتحت  املاليزي،  املجتمع  عقلية  يف 
العقائد الباطلة التي يعتنقها �سعب ماليزيا القدمي، وحمت الثقافة الهندوكية من عقليتهم 
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وثقافتها  العربية  اللغة  لن�رض  الطريق  وو�سعت  حملها،  العربية  الثقافة  واأحلَّت  وثقافتهم، 
االجتماعية،  الروابط  العالقات  هذه  وفتحت  ماليزيا،  يف  وح�سارتها  االإ�سالمية  والعلوم 
والوعي  التفكري  جمال  لهم  وفتحت  والعرب،  املاليو  بني  والدينية  والثقافية،  وال�سيا�سية، 
اأ�سا�ض  على  م  املنظَّ املجتمع  ت�سكيل  يف  الذهبية  الفر�ض  للماليويني  واأتاحت  االإ�سالمي، 
وحدة الدين ووحدة املغزى والغاية، وحَرّكت هذه العالقات �سمري ال�سعب املاليزي القدمي 
نحو م�سوؤولية الفرد واجلماعة يف الدفاع عن الدين والوطن واالأمة امل�سلمة بغ�ض النظر عن 

القومية واجلن�سية. )13( . 
ومن اأهم عوامل انت�سار اللغة العربية يف ماليزيا العامل الديني، وهو العامل االأ�سا�سي 
تعليم  بن�رض  قاموا  الذين  العرب  العلماء  بع�ض  فهناك  ون�رضها.  العربية  اللغة  تعريف  يف 
اللغة القراآنية والعلوم الدينية يف اأوائل دخول االإ�سالم اإىل انت�سار دعوته وتعليمه يف اأرجاء 
التعليمية  اللغة العربية وثقافتها يف ماليزيا مع انت�سار املوؤ�س�سات  )14( وانت�رضت  البالد. 
االإ�سالمية يف ربوع البالد على نظمها التقليدية، وانت�سار تعليم الهجائية العربية ون�ساطات 
)15( يف تعليم القراآن  حمو االأمية من الدعاة واملبلغني العرب، ودور امل�ساجد وامل�سليات 
والدين واللغة العربية، ودور امل�سايخ والعلماء الذين كانوا يعلِّمون اللغة العربية والدين يف 
اإ�سالمية بداية من التدريب  بيوتهم، وكذلك دور املناهج الدرا�سية التي كانت كلها عربية 
على تالوة القراآن ودرا�سة العقائد والفقه والثقافة اإىل علوم النحو وال�رضف والبالغة والفلك. 
وحقا، اأن ال�سحوة التعليمية العربية االإ�سالمية بداأت يف ماليزيا قبل ا�سمحالل مملكة 
با�ساي املاليوية االإ�سالمية االإندون�سية يف عام 1400م، اإال اأن بدء انت�سار اللغة العربية 
واململكات   ، 1511م(  )1402م-  املاليوية  »ملقا«  »اإمباطورّية  ظل  يف  حدث  احلقيقي 
االإ�سالمية املنت�رضة يف �سبه اجلزيرة املاليوية، واجلزر املجاورة لها  العديدة وال�سلطنات 
يف  �سا�سعة،  مناطق  االإ�سالمية  املاليوية  »ملقا«  »اإمباطورّية  وَت�سُم  1303م.  عام  منذ 
اأرخبيل املاليو من ماليزيا، واإندون�سيا، وبروناي، وب�سنغافورة، وجنوب تايالند، وكان لها 
اال�ستقرار  اأن  فرنى  هذا،  يومنا  اإىل  املاليو  اأرخبيل  يف  العربية  اللغة  انت�سار  يف  كبري  اأثر 
ال�سيا�سي واالزدهار االقت�سادي من العوامل املهمة لنجاح اأي م�رضوع اأو حركة يف البالد، 
ونرى اأن« ملقا » كانت امللجاأ للعلماء والدعاة لن�رض الدعوة االإ�سالمية واللغة العربية، ولقد 
حمل لنا التاريخ حتالف العلماء والدعاة ب�سفة م�ستمرة، وازدهار مراكز التعاليم العربية 
يف ربوع جزيرة املاليو. وهناك موؤ�س�سات »حلقية قدمية« كثرية منت�رضة يف ماليزيا، منها 
يف واليات كلنتان وترجنانو وقدح املاليزية. ولقد امتازت والية كلنتان بت�سدرها يف ن�رض 
اأر�ض  ام لقب  )16( حتى نالت يوما من االأيَّ اللغة العربية وعلومها االإ�سالمية وح�سارتها، 

الكنانة لدول جنوب �رضق اآ�سيا كلها. )17( 
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ومن مظاهر انت�سار اللغة العربية يف ماليزيا مظاهر اإجناز العلماء واالأدباء كما تقدم 
ذكره، ومظاهر اإجناز الكتب العلمية واالأدبية والثقافية من تاأليف وترجمة، ومظاهر هجرة 
العرب اإىل ماليزيا، واآثارها �سواء اأكانت اآثاراً دينية، اأم �سيا�سية، اأم اجتماعية، اأم ثقافية، 
اأم لغوية )18( . اإن املجتمع املاليزي القدمي ينظر اإىل العرب نظرة خا�سة خ�سو�سا الدعاة 
والوعاظ ببالغ االحتام والتمجيد والعزة. وكان من مظاهر هذا االحتام والتمجيد اأن رحب 
بهم بزواج بناتهم ون�سائهم واأقربائهم فتزوج االعربي من اأ�رضف االأ�رض املاليزية واأجمدها 
واأغناها. )19( فقد ا�ستطاع هوؤالء املهاجرون العرب بهذه امل�ساهرة �سمَّ اأنف�سهم للزعماء 
اآخر  والوزراء والقياديني، وتربعوا يف املكانة املرموقة يف املجتمع املاليزي، ويف حني 
و�سلوا اإىل قمة زعامة وقيادة الدولة. )20( وكانت حركة تراجم م�سادر الثقافة االإ�سالمية 
العربية اإىل اللغة املاليوية وتاأليفها ن�سيطة منذ الع�رض الذهبي ل�سلطنة ملقا، ولقد ترجمت 
األوان من الكتب االإ�سالمية املعا�رضة العربية االأ�سل اإىل اللغة املاليوية، �سواء من اأمهات 
الكتب التاثية املعتمدة، اأم من الكتب احلركية، اأم العلمية، اأم االأدبية، اأم الثقافية، وبخا�سة 
العربية  امل�سطلحات  ت�رضب  يف  هائل  ر�سيد  لها  التي  امل�سهورين،  املوؤلفني  كتب  من 
ثالثة  اإىل  تنق�سم  اأعمالهم  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن   )21( املاليوية.  اإىل  وثقافتها  وكلماتها 
اأ�سناف، وهي: اأوال: التجمة والتعليقات للكتب العربية باللغة املاليوية باحلروف اجلاوية، 
وثانيا: الكتب التي حتمل عناويني اللغة املاليوية باحلروف اجلاوية، وثالثا: املخطوطات. 
ومعظم موؤلفاتهم خمتلطة اللغة، جندها خليطة من اللغة العربية واملاليوية واللغة املاليوية 
املقت�سة من العربية. وا�ستخدمت اللغة املاليوية لغة للتاأليف لت�ساعد املاليويني الذين ال 
يتمكنون من اللغة العربية لال�ستفادة من الكتب. فم�سامني الكتب جاءت باللغة املاليوية 
باللغة  العناوين  جاءت  لكن  اأحيانا،  بالعربية  تختلط  وقد  اجلاوية،  باحلروف  املكتوبة 
العربية. حاول الباحثون اإح�ساء اأعمال هوؤالء ال�سيوخ املاليويني منها اأعمال ال�سيخ داود 
الفطاين. فقد جمع مارتني  (Martin Van Bruinessan)تلك املوؤلفات وا�ستطاع اأن يح�سل 
فقط على 14 تاأليفا وترجمة لل�سيخ داود وهي ما زالت يف عداد املخطوطات. ويف الوقت 
(Virgin-  ااته، اأّكد الباحثان االأ�ستاليان املهتمان بالدرا�سات املاليوية البوف�سور ِفْرجينيا
 (ia Mathesonوالبوف�سور هوكر  (M. B. Hooker)اأن هناك 12 موؤلًفا مطبوًعا متداوال يف 
االأ�سواق، ووجدا ت�سعة موؤلفات قد اختفت من االأ�سواق. وقد فح�ض “اإ�سماعيل �سيْك داود” من 
اأ�سحاب التاجم املحليني اأعمال ال�سيخ املوجودة يف املتحف االإ�سالمي مباليزيا وغريهما، 
ومتّكن من احل�سول على 41 عنواًنا من الكتب والر�سائل كما توقع اأن هناك عددا اآخر من 
واأن حممد �سغري، وهو  واأما احلاج  120 عنوان.  اإىل   89 تاأليفاته ويتاوح عدده ما بني 
ل 61 عنواًنا من تاأليفات ال�سيخ، وتوقع اأن العدد  من اأ�سهر االأعالم املحليني اأي�سا، فقد �سجَّ
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نف�سه حاول  الوقت  )22( ويف  101 عنواًنا.  و   99 ال�سيخ يتاوح ما بني  ال�سحيح الأعمال 
اأعمال ال�سيخ اأحمد الفطاين.  الباحثان »ماهاما �ساري يوروه« و »دلوانا تاييء« اإح�ساء 

وقد ا�ستطاعا اأن يح�سال على 49 موؤلفا من تاآليف، وترجمة وخمطوطة. )23( 
ومتر اأهمية هذه اللغة حتى يومنا هذا على �سكل التعليم والتعلم يف كل مراحل العمر. 
كرثة  حيث  من  كبريا  تاأثريا  املاليوية  اللغة  على  العربية  اللغة  رت  اأثَّ قد  ذلك،  عن  وف�سال 
ا�ستخدام الكلمات وامل�سطلحات العربية باللغة املاليوية منذ حلظة امليالد كلفظة عقيدة 
اللغة  تاأثر  اإىل ذلك، مل يقت�رض  اإ�سافة  املوت ككفن وقب وحلد وتلقني.  و�سنة حتى حلظة 
واخلط  القواعد  اإىل  بل جتاوزه  فقط،  واملفردات  االأ�سوات  اقتا�ض  بالعربية يف  املاليوية 
واالأ�سلوب. وكتابة اللغة املاليوية يف بادئ اأمرها كانت باحلروف العربية، )24( واجلرائد 
العربية  باللغة  االآن  حتى  ت�سدر  ومازالت  كانت  التي  اجلرائد  ومن  بها.  تكتب  واملجالت 

جريدة »اأتو�سن ماليو«. 

دور ماليزيا يف احلفاظ على اللغة العربية: 
هو  اللغة  هذه  على  للحفاظ  و�سعبها  املاليزية  احلكومة  ت�سعى  التي  املبادرات  ومن 
جعلها لغة تعليم وتدري�ض يف املدار�ض واجلامعات واملوؤ�س�سات واملراكز والهيئات احلكومية 

واالأهلية املختلفة وغريها. 

اللغة العربية يف املدارس: 
قد تطورت اللغة العربية وتقدمت ح�سب مرور الزمان، وازدادت احتياجات النا�ض اإىل 
هذه اللغة التي ت�ساعدهم على فهم القراآن واحلديث واملعارف الدينية فهما دقيقا. لذلك، بداأ 
تعليم اللغة العربية يف املرحلة الثانوية حيث انت�رضت املدار�ض الدينية العربية يف جميع 
الواليات املاليزية معتمدة على التبعات املالية واأموال الوقف والزكوات من امل�سلمني. ثم 
قامت جمال�ض ال�سوؤون الدينية التابعة حلكومة الواليات مب�سوؤولية االإ�رضاف املبا�رض على 
1187 مدر�سة يف جميع الواليات  هذه املدار�ض وحتمل امليزانية لها، ويبلغ عددها االآن 
املاليزية. وتدّر�ض اللغة العربية يف هذه املدار�ض مادة اأ�سا�سية كما اأنها لغة التدري�ض للمواد 

الدينية كالقراآن واحلديث والتوحيد والفقه. )25( 
مهما يكن ا�ستطاع معظم امل�سلمني اأن يتلو القراآن الكرمي ب�سكل جيد اإىل حد ما، ولكن 
يف الوقت نف�سه مل يفهموا معانيه ومقا�سده، فاإن وزارة التبية املاليزية اأح�ست مب�سوؤوليتها 
اخلا�سة نحو هذه امل�سكلة، فقررت اإن�ساء مدار�ض ثانوية دينية وطنية  (SMKA) يف جميع 
اأنحاء البالد منذ عام 1977م وتعّلم فيها اللغة العربية مادة اإجبارية مثل اللغة املاليوية 
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واللغة االإجنليزية. وكانت مدة الدرا�سة يف هذه املدار�ض خم�ض �سنوات على اأن يتقدم الطالب 
المتحان �سهادة الدرا�سة الثانوية يف نهاية العام اخلام�ض. )26( وبجانب ذلك، هناك مدار�ض 
اللغة  للوزارة، وتعّلم  التابعتان  للعلوم  ثانوية  �ساملة ومدار�ض  اأق�سام داخلية  ذات  ثانوية 
العربية فيها ملدة ثالث �سنوات فقط )امل�ستوى املتو�سط( . ويكون تعليم اللغة العربية فيها 
كتعليم اللغات االأجنبية االأخرى مثل الفرن�سية واليابانية على اأن يختار طالب اإحدى هذه 

اللغات ليتزود باملعلومات والثقافات املعا�رضة. )27( 
عام  يف  اإال  العربية  اللغة  فيها  تعلم  مل  االبتدائية،  املدار�ض  يف  التعليم  ناحية  ومن 
ال�سعب  االبتدائية املختارة. وتهتم حكومة ماليزيا بحاجات  املدار�ض  1999م يف بع�ض 
لدرا�سة  كبرية  فر�سة  احلكومة  اأتاحت  لذلك  العربية،  اللغة  درا�سة  يف  امل�سلمني  املاليوي 
العربية  اللغة  باأن  احلكومة  وترى  ماليزيا.  لدولة  الوطنية  التبية  فل�سفة  عب  املادة  هذه 
االإطار، وتقوم احلكومة  االإ�سالمية، ويف هذا  التبية  تقوية  ت�ساعد على  التي  العوامل  اأحد 
مب�ساريع كثرية لرفع مكانة مادة التبية االإ�سالمية اإىل م�ستوى عاٍل باالعتماد على مبداأ 
الدولة وفل�سفة التبية الوطنية؛ لذلك، مت تنفيذ برنامج  (j- QAF)يف نظامها الذي يتما�سى 

مع نظام التبية الوطنية. 
اهلل  عبد  �رضي  داتوؤ  ال�سابق  ماليزيا  وزراء  رئي�ض  برنامج  (j- QAF)اإىل  فكرة  تعود 
2003م.  عام  دي�سمب   30 يف  املاليزية  التعليم  وزارة  زار  حينما  وذلك  بدوي.  اأحمد  بن 
ويحتوي هذا البنامج على الكتابة باجلاوي )احلرف العربي( ، وتعليم القراآن، وتعليم اللغة 
العربية، وفر�ض العني وي�سمى اخت�سارا ب (j- QAF) . ومت تطبيق البنامج بداية من عام 
تقوية  يف  املهم  العن�رض  �سيكون  اأنه  يف   (j- QAF)  برنامج اأهمية  وتنبع   ، 2005م)28( 
وال�سرية  والعبادات  العقيدة  وفهم  الكرمي  القراآن  تالوة  قواعد  واإر�ساء  االإ�سالمية،  التبية 
النبوية واالأخالق، واللغة العربية والكتابة اجلاوية، وحتقيق هذه االأمور كلها ب�سكل فّعال 

وعملي يف احلياة. )29( 
ومن االأهداف العامة ملادة اللغة العربية وفق النظام ال�صابق ما ياأتي: 

االأربع . 1 العربية  اكت�ساب املهارات  البنامج  (j- QAF)من  التالميذ يف  اأن يتمكن 
يف تعليم اللغة العربية، ف�سال عن اأن هذا املنهج يهدف اإىل ترغيب التالميذ يف تعلم اللغة 

العربية وت�سويقهم اإليها. )30( 
اكت�ساب . 2 الطلبة من  اإىل متكني  الثانوية  املرحلة  العربية يف  اللغة  درا�سة  تهدف 

اأن تكون مهارة الكالم هي بوؤرة االهتمام من  اللغوية االأربع وممار�ستها على  املهارات 
اللغة  ا�ستعمال  على  قدراتهم  وتنمية  اللغوية  بالرثوة  تزويدهم  واإىل  املهارات،  هذه  بني 
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العربية ا�ستعماال �سحيحا، ف�سال عن اأنها تهدف اإىل تزويدهم بالقيم االإ�سالمية واالأخالق 
الفا�سلة.)31( 

اللغة العربية يف اجلامعات: 
على  ت�ستمل  عالية  تعليمية  موؤ�س�سات  لها  ماليزيا  فاإن  العال،  التعليم  اإىل  وبالنظر 
ع�رضين )20( جامعة حكومية واثنتني وثالثني )32( جامعة خا�سة منها خم�سة )5( فروع 
من اجلامعات االأجنبية باالإ�سافة اإىل خم�سمائة وثالث وع�رضين )523( كلية اأهلية. وتوجد 
�سبع جامعات حكومية من موؤ�س�سات التعليم العال متنح الفر�سة لتعلم اللغة العربية من 
واجلامعة   ،(IIUM)  مباليزيا العاملية  االإ�سالمية  اجلامعة  العربية:  اللغة  تخ�س�ض  خالل 
الوطنية املاليزية  (UKM)، وجامعة العلوم االإ�سالمية املاليزية  (USIM)، وجامعة بوترا 
زين  ال�سلطان  وجامعة   ،(UPSI)  للتبية اإدري�ض  �سلطان  وجامعة   ،(UPM)  املاليزية
اإ�سالمية  العابدين  (UNISZA). وف�سال عن ذلك، توجد �ست ع�رضة )16( موؤ�س�سة تعليمية 
اللغة  تدّر�ض  ماليزيا،  اأنحاء  يف  خا�سة(  جامعة   32 جمموع  خا�سة  (IPTSI))من  عليا 
اجلامعية مع  لل�سهادة  التواأمة  برامج  اأو  الدبلوم  برامج  املوؤ�س�سات خالل  العربية يف هذه 

اإحدى اجلامعات اخلارجية مثل االأزهر ال�رضيف اأو جامعة الريموك. )32( 
اللغة  ت�ستخدم  التي  للجامعات  مثال  اأح�سن  مباليزيا  العاملية  االإ�سالمية  واجلامعة 
اللغة  اإىل  باالإ�سافة  والتعليم  لالت�سال  و�سيطة  جعلتها  حيث  وا�سعا  ا�ستخداما  العربية 
خمتلف  يف  طلبتها  جميع  على  اإلزامي  فيها  العربية  اللغة  تعلم  فاإن  لذلك،  االإجنليزية. 
التخ�س�سات )القانون، وال�رضيعة، واالقت�ساد، واملحا�سبة، والريا�سيات، ومعارف الوحي، 
والعلوم االإن�سانية، والهند�سة، والهند�سة املعمارية، والعلوم، والعلوم الطبية...( حتت اإ�رضاف 
اللغات. واإىل جانب كل ذلك، توجد بع�ض اجلامعات تعامل مادة  القراآن مبركز  �سعبة لغة 
اجلامعة  منها  والفرن�سية  وال�سينية  اليابانية  مثل  اأجنبية  لغة  بو�سفها  العربية  اللغة 

 .(UITM)  التكنولوجية املاليزية

اللغة العربية يف وسائل اإلعالم: 
باأهمية  تهتم  اأي�سا  املاليزية  والثقافة  واالت�سال  االإعالم  وزارة  اأن  املالحظ  ومن 
اللغة العربية وحاجات النا�ض اإليها. بناء على ذلك، تقدم الوزارة برامج تعليمية وتربوية 
برنامج  منها  التلفاز  يف  العربية  االألفاظ  فيها  ت�ستخدم  اأو  العربية  باللغة  متنوعة  دينية 
»جماعة اللغة العربية«  (Gang Bahasa Arab)يف التلفاز القناة التا�سعة  (tv9). يعر�ض 
هذا البنامج تعليم اللغة العربية لالأطفال خالل طرق رائعة وجذابة مثل االأغنية والتمثيل 
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ال�ساد�سة  ال�ساعة  يف  اأ�سبوعيا  اخلمي�ض  يوم  اإىل  االإثنني  يوم  يف  البنامج  ويقام  واللعبة. 
والن�سف م�ساء. 

وهناك بع�ض البامج التي ت�ستخدم اللغة العربية يف تلفاز الهجرة  (tv alhijrah)منها 
 .(Al- Quran the New Dawn)  ”فجر جديد و”القراآن  و”فاتبعوين”،  بيننا”،  كان  “لو 
يهدف البنامج “لو كان بيننا” اإىل مالحظة اأخالق النا�ض يف هذا اليوم هل ال يزالون اأن 
اليومية ويف الوقت نف�سه  اأمورهم  النبي �سلى اهلل عليه و�سلم الكرمية يف  يتحلوا باأخالق 
اإذا كان موجودا معنا اليوم. وكذلك برنامج  اآرائهم عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم  معرفة 
يتعلق ب�سنن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يف كل اأحواله لكي  ما  اأ�سياء  “فاتبعوين” فيقدم 
ي�ستطيع النا�ض اأن يتبعونها اتباعا جيدا مثل ق�سية التحنيك واالأكل والتب�سم وغريها. اأما 
املعاملة،  اجلوانب منها  القراآن يف كل  يك�سف م�سمون  “القراآن فجر جديد” فهو  برنامج 
ال�سور  وعر�ض  ال�رضح  بطريقة  البنامج  ويقدم  ذلك،  وغري  واالقت�ساد  والتاريخ  والعلوم، 

الرائعة. 
باخللفاء  ي�سمى  جديدا  برناجما   (Astro Oasis) ”اأوا�سي�ض “اأ�ستو  تلفاز  يقدم 
كلمة  رفع  يف  وجهادهم  الرا�سدين  اخللفاء  هوؤالء  حياة  ق�سة  البنامج  يعر�ض  الرا�سدين. 
اهلل واحلفاظ على عزة االإ�سالم على �سكل وثائقي. وي�ستخدم البنامج اللغة العربية و�سيلة 

اأ�سا�سية لتقدمي املعلومات واملعارف. 
“هيا  وهي  العربية  باللغة  تتعلق  برامج  عدة  املاليزي  االإ�سالمي  الوعي  اإذاعة  تقدم 
بالعربية”، و”درو�ض عربية”، و”دنيا االأطفال”. ويت�سمن برنامج “هيا بالعربية” تعليم 
اللغة العربية الب�سيطة الأغرا�ض ات�سالية. وذلك عن طريق اإجراء حوار بني املعلم وطالبه يف 
والن�سف �سباحا كل  الثامنة  ال�ساعة  البنامج يف  املواقف واملنا�سبات املختلفة. ويقام 
يوم من االإثنني اإىل يوم اجلمعة. وبجانب اآخر، يركز البنامج “حلقة درا�سة اللغة العربية 
ال�سهلة” على القواعد النحوية مثل االأفعال، والفاعل، واملفعول وما اإىل ذلك. وجتري عملية 
التعليم معتمدة على كتب خا�سة. ويقام هذا البنامج يف يوم االأربعاء كل االأ�سبوع االأول 
والثالث. ومن ناحية اأخرى، تعد االإذاعة برناجما خا�سا لالأطفال ما ي�سمى بدنيا االأطفال 
الذي يقام يف يوم ال�سبت واالأحد يف ال�ساعة الثانية م�ساء. ويحتوي البنامج على بع�ض 
احللقات العربية، وهي حلقة اللغة العربية وحلقة ق�س�ض االأنبياء. تقدم حلقة اللغة العربية 
تعليم اللغة العربية االأ�سا�سية لالأطفال. وبالن�سبة اإىل حلقة ق�س�ض االأنبياء، تلقي املعلمة 
ق�سة من ق�س�ض االأنبياء باللغة العربية. ويف نهاية الق�سة، ت�رضح املعلمة العب التي ميكن 

اأن ي�ستفيد منها االأطفال. 
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اللغة العربية للكبار: 
قبل اأن نبداأ الكالم عن تعليم الكبار، فمن االأح�سن اأن ننظر اإىل مفهومه ب�سكل موجز. 
والذي  الكبار  تعليم  عمليات  االنت�سار  الوا�سع  املفهوم  يكون  وهو  الكبار  بتعليم  ويق�سد 
وتنمياتها  واكت�سافها  عليها  والتعرف  واليافعني  والن�ساء  الرجال  خبات  على  يحتوي 

باملعلومات اجلديدة والفهم واملهارات واالجتاهات واالهتمامات والقيم. )33( 
هناك بع�س االأهداف املرادة تقيقها لدى الكبار خال التعلم، منها: )34( 

يلتحق الدار�ض يف برامج تعليم الكبار برغبة منه ذلك اأن تعليمهم اإلزامي يف معظم . 1
هذه املجتمعات املتقدمة. 

تعليم الكبار يهدف اإىل حتقيق رغبات الدار�سني واحتياجاتهم. 2
بتوجيه . 3 اأي�سا  يقوم  ولكن  فقط،  درا�ستها  يرغب يف  التي  املواد  الدار�ض  يختار  ال 

نف�سه بنف�سه خالل هذه الدرا�سة. 
اأو . 4 اأرفع،  م�ستوى  على  احل�سول  لي�ست  لتحقيقها  الدار�ض  يطمع  التي  النتيجة  اإن 

االنتقال من �سف اإىل اآخر، اأو �سكر من املدر�ض، بل لتحقيق االآمال التي تراوده حلياة اأكرث 
�سعادة وهناء. 

الكبار،  لدى  مطلوبا  اأمرا  العربية  اللغة  تعلم  يعتب  ماليزيا،  يف  الواقع  اإىل  وبالنظر 
قراءة  من  يتمكنوا  اأن  وهو  اأال  اخلا�ض،  هدفهم  حتقيق  اأجل  من  تعلمها  اإىل  ويحتاجون 
اأن معظم الكبار مل يتعلموا  الكتب الدينية وفهمها فهما جيدا. وقد يكون ال�سبب لهذا االأمر 
اللغة العربية من قبل، وهم جاءوا من خلفيات خمتلفة من حيث العمر، والعمل، والتبية، 
وقت  خارج  العربية  الف�سول  عن  البحث  يف  جهودهم  يبذلون  لذلك،  واخلبة.  واالقت�ساد، 
العمل، مثل الف�سول امل�سائية التي تقيمها �سعبة لغة القراآن يف اجلامعة االإ�سالمية العاملية 
مباليزيا اإ�سافة اإىل ما تقدمه معظم امل�ساجد يف ماليزيا، كما �ستاأتي يف الفقرة التالية، وقد 

قدمت ر�سائل جامعية يف جمال تعليم الكبار. )35( 

اللغة العربية يف املساجد واملصليات: 
اإن امل�سجد يف املفهوم االإ�سالمي اخلال�ض هو مقر اإعالن العبودية اخلال�سة هلل �سبحانه 
وتعاىل، ومبا اأن العبادة يف املفهوم االإ�سالمي �ساملة جامعة حلياة االإن�سان العابد هلل تعاىل، 
ومبا اأن العلم يف االإ�سالم �رضط اأ�سا�سي يف اأداء العبادة ال�سحيحة فال بد اإذن من اأن يقوم 
امل�سجد بدور ن�رض العلوم بل واأن ي�سبح منارة ومق�سدا علميا. )36( من هذا املنطلق �سعت 
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امل�ساجد وامل�سليات يف ماليزيا الأن تكون منبا لتعليم الدين االإ�سالمي واللغة العربية. وقد 
بداأ التعليم على �سكل نظام احللقات، وهو اأول نظام تعليمي عرفه امل�سلمون يف ماليزيا منذ 
جميء االإ�سالم، حيث مت من خالله تعليم امل�سلمني قراءة القراآن واللغة العربية واأمور دينهم. 
وعلى الرغم من اأن نظام التدري�ض يف حلقات امل�ساجد وامل�سليات قد ا�ستبدل اليوم 
بنظام املدار�ض الدينية العربية لتتما�سى مع النظام التعليمي احلديث، اإال اأن معظم امل�ساجد 
وامل�سليات مل تتوقف عن تقدمي براجمها واأن�سطتها الدعوية والتبوية املتنوعة، مثل برامج 
حفظ القراآن، وتعليم اللغة العربية والتوحيد والفقه وال�رضيعة واحلديث النبوي لكل من يرغب 

يف التزود من علوم الدين. 

اللغة العربية يف املؤسسات واهليئات احلكومية واألهلية: 

مع انت�سار برامج تعليم اللغة العربية امل�سائية للكبار يف كثري من املوؤ�س�سات التعليمية 
على ال�سعيد احلكومي واالأهلي، وتزايد اإقبال ال�سعب املاليوي على تعلم اللغة العربية على 
اختالف اأعمارهم وطبقاتهم االجتماعية، قامت بع�ض املوؤ�س�سات احلكومية واالأهلية بتقدمي 
الر�سمي،  الدوام  نهاية  بعد  اأو  اال�ستاحة  اأوقات  يف  ملوظفيها  العربية  اللغة  تعليم  برامج 
والهيئات  املوؤ�س�سات  �سعت هذه  كما  البامج.  هذه  ا�ستمرارية  ل�سمان  ميزانية  وخ�س�ست 
اإىل و�سع اإر�سادات وتعليمات عامة م�ستخدمة اللغة العربية يف االأماكن العامة، واملكتبات، 

والفنادق، واالأماكن ال�سياحية يف اأنحاء البالد. 
وبناء على ما تقدم، فاإن اإقبال ال�سعب املاليزي على اللغة العربية وحبهم لها يزداد 
يوما بعد اآخر؛ وذلك العتافهم وعلمهم باأن تعلمها �رضوري لعالقتها باأمور دينية ال ميكن 
التعمق باأمورها اإال بها اأوال، ولكونها لغة عاملية ينطق بها اأكرث من 350 مليون �سخ�ض 

ثانيا. 

اخلالصة: 

احل�سارة  يف  كبريا  اأثرا  تركت  العربية  اللغة  اأن  لنا  يتبني  ذكرناه،  ما  �سوء  يف 
املاليوية، وقد ت�رضبت وتر�سخت يف الثقافة املاليوية حتى اأ�سبح من اال�ستحالة مبكان 
ف�سلها واإبعادها عن نفو�ض ال�سعب املاليوي امل�سلم. فعلى الرغم مما اأ�ساب اللغة العربية 
من �سعف وهوان ب�سبب الظروف الراهنة والتحديات املتنوعة التي تواجهها من اأعدائها 
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وبع�ض اأبنائها، اإال اأن جذوة حب ال�سعب املاليوي للغة العربية مل َتْخُب قط. فالرغبة يف 
تعلم العربية والتبحر يف علومها ما يزال ي�سغل اهتمام املاليويني على اختالف اأعمارهم 
وطبقاتهم وم�ستواهم الفكري واملعريف، كما اأن ابتعاث الطالب املاليزيني للدول العربية 
املاليزي. من جانب  االقت�ساد  التي مرت على  العجاف  ال�سنوات  مل يتوقف قط حتى يف 
والتكنولوجيا احلديثة  العلوم  املتخ�س�سة يف  الوطنية  اأن كثريا من اجلامعات  اآخر، جند 
امللحة  احلاجات  لتلبي  العربية  واللغة  االإ�سالمية  للدرا�سات  اأق�سام  اإن�ساء  عن  تغفل  مل 
فاإن  واأخريا  املاليويني.  لدى  االإ�سالمي  الدين  وعلوم  العربية  اللغة  لتعلم  واملتزايدة 
و�سيظل  يحظى،  الأنه  بخري  يزال  ال  ماليزيا  يف  العربية  اللغة  م�ستقبل  باأن  يوؤكد  الباحث 
{اإنا  تعاىل:  لقوله  م�سداقا  وذلك  امل�سلم؛  املاليزي  ال�سعب  طبقات  جميع  بدعم  يحظى، 

نحن نزلنا الذكر واإنا له حلافظون} )احلجر: 9( . 
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اهلوامش: 

انظر كال من: . 1
د. حنفي دوله ود. عبدالوهاب زكريا، اللغة العربية بني االنقرا�ض والتطور: حتديات  -

وتوقعات، ورقة العمل، املوؤمتر الدول للغة العربية، جامعة االأزهر االإندوني�سية؛ )جاكرتا، 
يوليو 2010م( . �ض 3. 

ر�سالة  - اال�ستقالل،  بعد  ماليزيا  يف  العربية  اللغة  الندوي،  اأحمد  وان  بن  عبدالرزاق 
ماج�ستري، غري من�سورة، )االإ�سكندرية: جامعة االإ�سكندرية، كلية االآداب، 1990م( ، �ض 12-5. 

االإ�سالمية، . 2 واحل�سارة  والثقافة  املجتمع  درا�سة  يف  العربية  اللغة  اأهمية  رازي،  يحي 
 23-21 )ماليزيا:  مباليزيا،  العربية  اللغة  لطلبة  االأول  الوطني  املوؤمتر  العمل،  ورقة 

يناير 1994م( ، �ض 1. 
3 .Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia, Modul Ba-

hasa Arab Major, (Malaysia: Kuala Lumpur, 2005) , ms: 2
4 .Abdullah Hassan, The Morphology of Malay, (Kuala Lumpur: DewanBa-

 hasadanPustaka, 1974) p. 15.
5 . M. A. J. Beg, Arabic Loan- Words in Malay: A Comparative Study, (Kuala

 Lumpur: The University of Malaya Press, 1979) p. 83- 84.
6 . M. A. J. Beg, Arabic Loan- Words in Malay: A Comparative Study, p. 81.

فيها . 7 املقت�سة  الكلمات  وعدد  كلمة،   )30000( على  املاليوية  اللغة  حتتوي 
من   )1177( و  االإجنليزية،  من  )5569( كلمة، موزعة على النحو االآتي: )1556( 
االأوروبية،  اللغات  )1030( من  و  الهولندية،  االأندوني�سية  )1115( من  و  العربية، 
ال�سن�سكريتية،  من   )31( و  ال�سينية،  من   )133( و  االأندوني�سية،  من   )467( و 
من   )8( و  التاميلية،  من   )11( و  اليابانية،  من   )12( و  الفار�سية،  من   )15( و 
و  التكية،  من   )2( و  الهندو�ستانية،  من   )3( و  الالتينية،  من   )6( و  البتغالية، 

الرو�سية.  الفرن�سية، و )1( من  )2( من 
8 .AmranKasimin, Perbendaharaan Kata Arab DalamBahasaMelayu, (Ban-

 gi: University Kebangsaan Malaysia, 1987) , p. 23.

اللغة . 9 يف  املقت�سة  العربية  الكلمات  يف  الدالل  التطور  اإبراهيم،  اأر�سل 
من�سور،  غري  ماج�ستري  ر�سالة  مباليزيا:  العاملية  االإ�سالمية  )اجلامعة  املاليوية، 

 .189 �ض:  1995م(، 
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انظر: وان ح�سني عبد القادر، الدعوة االإ�سالمية يف جنوب �رضق اآ�سيا، ر�سالة الدكتوراة، . 10
كلية اأ�سول الدين، )م�رض: جامعة االأزهر( ، �ض17. 

وانت�سارها، . 11 ماليزيا ظهورها  االإ�سالمية يف  الدعوة  دين،  وان ح�سني عزمي، وهارون 
ماليزيا،  )كواالملبور،  بارو«،  »وطن كمبوجن  برحد«، ومطبعة  �سندرين  » وطن  مطبعة 

ط1، 1985م( ، �ض38. 
املرجع ال�سابق، �ض 13. . 12
املرجع ال�سابق، �ض 15. . 13
ومنهم ال�سيخ عبداهلل بن ال�سيخ اأحمد بن ال�سيخ جعفر القوميي )من اليمن( ، وال�سيخ عبد . 14

العزيز )من جدة( ، وموالنا اأبو اإ�سحاق )من مكة( ، وحممد اليمني )من مكة( ، وحممد 
االأزهري )من االأزهر( ، وال�سيخ اإبراهيم بن عبداهلل ال�سامي )من �سوريا( ، ورادين ما�ض 
اأنه تزوج  ال�سيد �سهر )من مكة( ، وال�رضيف احل�رضمي علي زين العابدين )الذي يقال 
ابنة �سلطان جوهور االإ�سالمية، انظر: “ تاريخ التطور االإ�سالمي يف جنوب �رضق اآ�سيا«، 
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