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    ملخصال                    

 
صر، فاإلعجاز البالغي والداليل واللغوي ما هو  صى وال ُيح نزل القرآن الكرمي على سّيد املرسلني بإعجاز ال ُيح
إالّ واحداً من إعجازاٍت مل يفرغ العلماء حىت عصرنا وبعد نزول القرآن بألف وأربع مئة سنة ويزيد من تعدادها 

ّّف. فكان الوحصرها. ويف كّل يوم، ويف كّل علم جند اإلعجازات اليت رتبا   أببهاا القرآن الكرمي تهار وتهك
العلوم العصرية املهطورة مع القرآن الكرمي أبر كبري يف حياة املسلمني وتربيهام، كما أّن األبر أكرب لغري املسلمني 

 الذين يعودون أدراجام يف الهفكري، كي يروا أّن اإلسالم هو دين احلّق للناس أمجعني. 

رّية يف جامعة ماليا بإنّاء مركز حبوث القرآن الكرمي يف ماليزيا وذلك للربط والدمج بني لذلك سعت عقول ن
العلوم املخهلفة مع علوم القرآن الكرمي، وربطْت العلوم العصرية وجعلت جمال البحث يف خدمة القرآن الكرمي 

 املبهغى األول. 

دمج دميي والبحثي يف خدمة القرآن الكرمي وذلك بهذا هو إبراز جاود ماليزيا يف الهطوير األكا ناإّن هدف حبث
العلوم العصرية مثل علوم احلاسوب والعلوم الطبيعية واألساليب الهعليمية وغريها مع علوم القرآن الكرمي، وذلك 

 لهوسيع دراسة القرآن الكرمي واالسهفادة من علومه يف كّل جماالت احلياة املخهلفة.

 على املباحث اآلتية: ناخطّة البحث: يّهمل حبث

 املبحث األّول: نبذة عن جامعة ماليا ومركز حبوث القرآن ونّأته.

 املبحث الثاين: اجلاود املخهلفة يف ربط ودمج العلوم العصرية مع علوم القرآن الكرمي.

 املبحث الثالث: إجيابيات املركز من خالل تطبيق نهائج الدراسات البحثية على بعض األفراد.
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 .2003ماليزيا، األجواء للنّر، اإلمارات العربية املهحدة، الطبعة األوىل  -عبد الواحد، عبد الرحيم، مااتري حممد -1 

 
 مقدمة

تحعهرب ماليزيا إحدى الدول اإلسالمية واليت دخلت اإلسالم منذ عقود مضت عن طريق الهجارة والهبادل الثقايف 
بني املسلمني وبني سكاهنا، وبغض النهر عن الذين بدؤوا الدعوة يف ماليزيا أهم من اهلند أم من العرب، إاّل أّن 

ق كان دخول أهلاا اإلسالم عن طريق الهفّكر والهمّعن خبلماليزيا مل تدخل اإلسالم بعد حروب، أو فهوح، وإّّنا  
اهلل ومعجزاته. هذا هو الطريق الصحيح الذي أمرنا اهلل عّزوجل يف حمكم تنزيله يف الهدبّر يف خلق اهلل وملكوته،  

كي ال نكون عابدين مقّلدين، وإّّنا عابدين مهدبّرين. قال اهلل تعاىل:             

                               

          :سورة العلق. وقال عّز من قائل             

               سورة ص. ففي هذه اآليات ُيثنا عّز وجل على الهفّكر

 والهدبّر وترك ما وجدنا عليه آباءنا كي ال يكون إسالمنا جمّرد عادات وتقاليد. 

رًا من احلضارة واف اههمت ماليزيا بالعلوم العصرية وواكبات احلضارة بنّا  ومهّة ملحوظهني، فكان هلا حهّاً 
 العمرانية والهكنولوجيا يف شىت اجملاالت. إذ مل تأِت جتربة ماليزيا احلضارية والهكنولوجية واالقهصادية من فراغ بقدر

 . 1ما هي نهاج جاد ودأب القيادة املاليزية

يابان املثال الذي كانت الإذ اسهفادت ماليزيا من دول اجلوار الذين هنضوا حضاريًا وعمرانياً وتقنياً واقهصادياً، ف
احهذت فيه ماليزيا وسارت على هنجاا، "مل تدع قيادته الهجربة اليابانية على اخهالف مراحلاا دون أن تسهفيد 
 مناا على أكمل وجه وبأدق الهفاصيل ويف الوقت نفسه جتنب الوقوع يف األخطاء اليت رافقت الناضة الصناعية 
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  2- عبد الواحد، مااتري حممد- ماليزيا.
 www.marefa.orgتاريخ ماليزيا، موقع املعرفة،  -3 
 4- www.openoil.net 
 www.um.edu.my املوقع الرمسي جلامعة ماليا  -5 
 املصدر السابق. -6 

 

االقهصاد املاليزي ينهعش وبدأت حركات العمران والسياحة والهجارة و"مت إنهاج  . بذلك راح2والهجارية لليابان
 .19853أّول سيارة ماليزية الصنع عام 

باالنهفاع من املوارد الطبيعية املوجودة فياا  1974كما بدأت ماليزيا ومنذ تأسيس شركة برتوناس املاليزية عام 
وهبذا فإّن ماليزيا تحعهرب . 4ويف أكثر من عّرين دولة حول العامل لهصبح إحدى الدول املسهثمرة يف جمال الطاقة،

 إحدى الدول الصناعية والهجارية واملهقّدمة اقهصادياً يف العامل عموماً والعامل اإلسالمي خصوصاً.

 المبحث األول

 نبذة عن جامعة ماليا ومركز بحوث القرآن ونشأته

هكهار يف وسط العاصمة املاليزية كواال  309إذ أهنا تقوم على مساحة تحعهرب جامعة ماليا أقدم جامعة يف ماليزيا 
يف سنغافورة وذلك بدمج معاد امللك إدوارد السابع للطب  1949ملبور. وتأسست يف الثامن من أكهوبر عام 

  .19285مع معاد رافلس املهأسس عام  1905املهأسس عام 

ماليا بهأسيساا ومبسهّارها األول الهنكو عبد الرمحن احهفلت جامعة  1962يف السادس عّر من حزيران عام 
دار  -. وقد تسّلم مؤّخرًا معايل سلطان والية برياء 6بوترا احلج، الذي كان أول رئيس وزراء يف ماليزيا أيضاً"

السلطان أزالن حمب الدين شاه اسهّارية جامعة ماليا، يف حني مّت تعيني الداتؤ الدكهور حممد أمني  -الرضوان 
 جالل الدين كنائب مسهّار للجامعة. 

حاولت جامعة ماليا الربط بني العلوم احليوية العصرية والعلوم اإلسالمية منطلقًة من املبدأ اإلسالمي والفكر 
 الهوحيدي العقائدي، فأسست عّدة ختّصصات أمهاا: أكادميية الدراسات اإلسالمية واليت تضم كاًل من

 

http://www.um.edu.my/
http://www.um.edu.my/
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 املصدر السابق، صفحة الكليات والفروع واألقسام. -7 
 . 2013من كلمة رئيس جامعة ماليا يف افههاح املؤمتر القرآين الدويل الثالث عام  -8 

 

قسم القرآن واحلديث، قسم العقيدة والفكر اإلسالمي، قسم الدعوة والهطوير الهخصصات الفرعية الهالية: 
 البّري، قسم الفقه وأصول الدين، قسم احلضارات والهاريخ اإلسالمي، قسم الّريعة، قسم الّريعة واالقهصاد،

بيقية والدراسات طقسم الّريعة والقانون، قسم الّريعة واإلدارة، قسم برامج الرتبية اإلسالمية، قسم العلوم اله 
اإلسالمية. كما ضّمت اجلامعة الكليات الرئيسة مثل: كلية الفنون والعلوم اإلنسانية، كلية احملاسبة واألعمال،  
كلية علوم احلاسوب وتقنية املعلومات، كلية طب األسنان، كلية احملاسبة واإلدارة، كلية الرتبية والهعليم، كلية 

. إضافة إىل كلية 7ت، كلية القانون، كلية الطب البّري، كلية العلوم، كلية البيئةاهلندسة، كلية اللغات واللسانيا
الدراسات املاليزية. أما املراكز فضمت اجلامعة بالث مراكز هم: مركز لهأسيس العلوم والدراسات األساسية، ومركز 

البًة يف سبع عّرة كلية ومركز ألف طالباً وط 27بقايف، ومركز الرياضة. حيث تضم اجلامعة بني أروقهاا أكثر من 
 موظف أكادميي وإداري. 1700حبثي يف خمهلف الهخصصات العلمية واإلنسانية، كما ضّمت أكثر من 

 167من بني أفضل اجلامعات على مسهوى العامل يف املرتبة  2011/2012وقد حازت جامعة ماليا سنة 
حيث كان من أولوياهتا إجياد نّا  حبثي مهميز ليس على مسهوى ماليزيا فقط وإّنا على مسهوى العامل. ومن 

اجلامعات.  عاملية وخاصة معأجل حتقيق ذلك دأبت اجلامعة منذ سنوات على دعم وتّجيع النّاطات البحثية ال
، حيث 2015وتسعى اجلامعة يف الوقت احلايل إىل أن تكون من بني أفضل مئة جامعة يف العامل حبلول سنة 

تهار املنح املالية اليت تهلقاها اجلامعة من وزاراة الهعليم العايل مدى جدية جامعة ماليا والهزاماا بهحقيق هذا 
ترعى إقامة مثل هذه املؤمترات البحثية والعلمية حىت يف جمال العلوم اإلسالمية اهلدف. ولذلك فإن جامعة ماليا 

من بني أهدافاا االسرتاتيجية إلزام كوادرها الهدريسية  2009وتساندها وتدعماا. كما اعهمدت اجلامعة منذ عام 
باإلضافة إىل  ISI, WOSبكهابة حبوبام العلمية ونّرها يف جمالت عليمة مهخصصة ومصنفة عامليًا ضمن 

 . 8زيادة املخصصات املالية للبحوث األطادميية وتعيني كوادر تدريسية وطلبة مهميزين هلذا الغرض

تسعى اجلامعة اآلن يف رؤيهاا أن تصبح إحدى أهم اجلامعات اجملازة يف جماالت الهعليم العايل والبحث واالكهّاف 
 ّكلتعزيز الهعليم من خالل البحث اجلّيد والهعليم لألمة بإضافة إىل النّر والهعليم. كما أّن هدفاا األول هو 
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 املصدر السابق، صفحة الرؤى واألهداف. -9 
 املصدر السابق، صفحة اجملالت اإللكرتونية واملطبوعة. -10 
 11-   www.centrequran.org 

 

. إذ بلغ عدد جمالت جامعة ماليا سهًا وأربعني جملة يف خمهلف الهخصصات كالعلوم 9خاص وللناس أمجعني
 . 10اإلنسانية والطبية والعلوم احليويّة والرتبية واللغات وغريها من خمهلف العلوم

هو األول من نوعه يف جمال حبوث القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية يف ماليزيا، مركز حبوث القرآن )سي كيو آر( 
حتت رعاية واسهّارية جامعة ماليا، وألمهية الوعي بهحديات الواقع جاء مركز حبوث  2010أحنّئ يف فرباير 

سهويني احمللي امل القرآن لهدير اجلاود العلمية الكبرية واملهخصصة بالقرآن الكرمي والدراسات اإلسالمية، على
والدويل. وهذه اجلاود واملسامهات حتقق االزدهار والهألق للقرآن الكرمي، وهي حقاً واحدة من أمسى األعمال يف 
اإلسالم وأشرفاا، وفضاًل عن ذلك فإن قضاء الوقت لهعليم القرآن والدراسات اإلسالمية حوله هو األكثر قيمة 

حبوث القرآن إىل دعم البحوث اجلادة يف الدراسات القرآنية والبحوث حيث يادف مركز  . 11يف واقعنا احلضاري
اإلسالمية وتّجيعاا، وكذلك السهكّاف البحوث املهنوعة: البحث العلمي، الهعليم، حتقيق الرتاث...اخل، واليت 

باحثني لميكن أن تهصل بالقرآن والبحوث اإلسالمية، وميكن جملاالت البحث يف هذا املركز أن تهنوع تّجيعًا ل
والعلماء وتنّيطاً للمجهمع وتطويراً خلرباهتم للعمل والهعاون عن طريق تعزيز املّاركة واملناقّة داخل الهخصص 

 أو عرب جماالت مهعددة الهخصصات لهحقيق هذا اهلدف.

كما ياهم مركز حبوث القرآن باحملاضرات واملؤمترات والندوات يف خمهلف املوضوعات، وذلك لغرس فام أفضل 
 لإلسالم وتعليمه على أساس القرآن واحلديث. 

يسهخدم مركز حبوث القرآن الهكنولوجيا احلديثة ألنّطهه، حيثما كان ذلك ممكنًا على اإلطالق، فاملركز يقّدم 
 أنّطة توفر فرصة للحوار والهفاهم مما دعا إليه اإلسالم على وجه احلقيقة والهميز اسهناداً إىل نصوص القرآن 

 

 

 

http://www.centrequran.org/
http://www.centrequran.org/
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 ابق. املصدر الس -12 

 

وأصالهه مبا ينسجم مع األسباب واملنطق واحلقائق العلمية. وما دام القرآن هو املصدر األساس يف أحناء  الكرمي
 العامل اإلسالمي، فبالهايل سيكون مركز حبوث القرآن حمور اههمام بني املراكز اإلسالمية األكادميية والبحثية 

 والهفسريات لنصوصه، وبيان عجائب إعجازه األخرى، مثل إدراك مقاصد القرآن ومعرفة علومه، والهوجياات
 أيضاً، يف حني أن تدريس القرآن الكرمي من قبل املعلمني مسؤولية لضمان توجيه الطالب املهعلمني جلانب الهالوة 

وحفهه، وهذه املاام التقهصر فقط على تلك اجملاالت، بل تهجاوزها إىل جوانب أخرى من خالل نّر الهوجياات 
 . 12اسهخدام وسائل خمهلفة من املطبوعات واألقراص املدجمة واإلنرتنتوعلوم القرآن ب

يف العامل اإلسالمي هناك العديد من املؤسسات اليت ترعى القرآن وعلومه، وترى من البحث العلمي أساساً 
يعهرب فريداً  زملصداقية حبوباا ونهائج إجيابية علمية، لكّن مما ال شّك فيه أّن دور ماليزيا يف إنّاء مثل هذا املرك

 يوية. مع العلوم العصرية احل –علم القرآن  –حبّد ذاته للمسامهة يف أمسى العلوم قاطبة، ومّاركة هذا العلم 

 المبحث الثاني

 الجهود المختلفة في ربط ودمج العلوم العصرية مع علوم القرآن الكريم

منذ نّأة مركز حبوث القرآن يف جامعة ماليا، بدأت األنّطة والدورات الهدريبية والبحوث والدراسات العلمية 
املهعّلقة بالقرآن مباشرة، إذ ترتكز أنّطة مركز حبوث القرآن على البحوث واملنّورات وتنهيم احللقات الدراسية 

كز الذي يضم واألدبية والعلمية والهكنولوجيا. إذ يهكون املر  ومناقّات املائدة املسهديرة يف جماالت الرتبية الدينية
أقسامًا عدة، اليت أعدت أساسًا للبدء يف أنّطهاا اخلاصة على مر السنني. إضافة إىل العديد من األقسام 

 املهأسسة واملوجودة واليت تنههر الفرصة اجليدة كي تهفّعل قريباً. من هذه األقسام: 

 ّار( جلنة من العلماء اخلرباء.قسم االسهّارية )املسه .1
 قسم حتقيق ودراسة خمطوطات القرآن الكرمي وعلومه.  .2
 قسم الدراسات املعاصرة للقرآن واحلديث. .3
 قسم البحوث اإلسالمية.  .4
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 قسم الطباعة والنّر، قبل نّر جملة وإصدار مقالة/كهاب. .5
 املكهبة )املقروءة واملسموعة واملرئية(. .6
 املخطوطات الهارخيية. .7
 إدارة ومؤمتر إجراء الهعاون لعقد املؤمتر الدويل.  .8
 القسم الفين والهقين وشعبة االتصاالت )اإلشراف على موقع املركز يف اإلنرتنت(. .9

كّل قسم يكون مسؤوالً لضمان ذلك، وسيهم حتقيق مجيع األهداف املرجوة من هذا املركز البحثي كما هو مهوقع. 
 سالمية والقرآنية وحمو األمّية للجنس البّري فإن املركز يعمل على:ونهراً لوجود العديد من البحوث اإل

 لقاء مع علماء خرباء وباحثني خربا )ندوة، مؤمتر، إخل(. .1
 مانية الدورات القصرية يف جمال الدراسات القرآنية واحلديث، وكذلك البحوث اإلسالمية. .2
فرتة العلماء احملليني وغريهم من الدوليني للمركز لبرنامج األساتذة الزائرين، الذي جيمع العلماء كاًل من  .3

قصرية، ودعوة العلماء يف إجار هذا الربنامج من املهوقع فيه إجراء حبوث مهخصصة يف هذا اجملال مع املركز، ونّر 
 أعماهلم مع املركز.

عامة على املسهوى لالقيام باملؤمتر الدويل واحللقات الدرسية، واملائدة املسهديرة للمناقّات، واحملاضرات ا .4
 احمللي والدويل سنوياً، واليت هتدف إىل تّجيع البحوث القرآنية واإلسالمية يف أي من اجملاالت والهخصصات. 

املنّورات يف شكل ورقات يف بعض األحيان، سلسلة املقاالت، واجملالت، واملقاالت/ كهب وإصدار  .5
 أوراق الدعوة جملاالت خمهارة حمددة.

دوليني من خمهلف أحناء العامل من أسبوع إىل أسبوعني يف املركز، إلعطاء احملاضرات مكوث العلماء ال .6
 والندوات اليت تكون مفهوحة على كل األوسا  األكادميية وكذلك عامة الناس.

 حضور الندوات واملؤمترات وامللهقيات احمللية والدولية. .7
 اسهكّاف الرتاث القرآين والعلوم من القرآن الكرمي. .8
الرتاث القرآين والبحوث اإلسالمية، عن طريق اإلعجاز يف القرآن الكرمي للمجهمع )منّورات تعزيز  .9

 وكهيبات(.
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 13-   www.centrequran.org 
 .)بهصرف(2014من كلمة ملدير مركز حبث القرآن يف املؤمتر القرآين الدويل الرابع عام  -14 

 

 القيام مبعارض الرتاث القرآين/ البحث والهكنولوجيا. .10
الهواصل مع مراكز الدراسات القرآنية والبحوث اإلسالمية األخرى يف أحناء أخرى من العامل نهيجة  .11

 الباحثني وطالب الدراسات العليا.لهّجيع وتبادل 
 الزيارات البحثية ومجع البيانات. .12
 . 13البحوث واالسهّارات .13

 المؤتمرات

يعقد مركز حبوث القرآن الكرمي يف جامعة ماليا ومنذ عام تأسيسه مؤمتر حول القرآن الكرمي والعلوم املسهنبطة منه، 
إضافة إىل العلوم املهعلقة به من علوم إنسانية وتربوية وحيوية عصرية أيضاً. ويعهرب هذا املؤمتر أحد أهم املؤمترات 

ذرًة لب األحباث اجلديدة وطرحاا على العلماء واملّاركني لهكون نواًة وبيف العامل اإلسالمي ملا له من تأبري يف ج
 ملّاريع مسهقبلية وأحباث ذات نفع كبري على األمة اإلسالمية خاصة وعلى العامل واإلنسانية عامة. 

وال  2014حىت انعقاد املؤمتر الدويل الرابع يف إبريل عام  2010ومنذ انعقاد املؤمتر القرآين الدويل األول عام 
ر يزال املؤمتر يلقى اإلقبال الكبري من املّاركني يف مئات األحباث اجلديدة واملّاريع املسهقبلية اجليدة. إْذ فهح املؤمت

الفرصة أمام العقول النرّية واملهفهحة بنفحات من الرمحن أن يلقوا أحبابام ودراساهتم أمام علماء وعارفني من خمهلف 
املؤمتر الدويل القرآين السنوي )مقدس الرابع( يف الرابع عّر واخلامس عّر من شار . وقد عقد 14أحناء العامل

 للميالد. 2014ما يوافق الرابع عّر واخلامس عّر من شار نيسان إبريل لعام  1435مجادى اآلخرة لعام 

خالل شخصيات  م منكما أّن املؤمتر يحعهرب مكانًا لهالقي العلماء وأصحاب اخلربات، إْذ تهالقى اخلربات والعلو 
 أبّروا يف اجملهمعات من خالل حبوبام ودراساهتم.

 

 

http://www.centrequran.org/
http://www.centrequran.org/
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 النشر والمقاالت والمطبوعات

قام مركز حبوث القرآن بهأسيس جملة علمية نصف سنوية حمّكمة من حمّكمني مّاود هلما بالعدالة واإلنصاف 
 وسعة العلم يف جمال حبثه. وتنّر هذه اجمللة املقاالت بثالث لغات هي: العربية، اإلجنليزية، واملاليزية. وتسعى ألن 

لهكون بذلك األوىل يف العامل اليت حتصل على  ISIف بـ تكون واحدة من أعرق اجملاّلت اليت تدخل نطاق ما يحعر 
 هذه املرتبة العاملية واليت تنّر بلغات بالبة مناا العربية. 

قرآنيكا، اسم اجمللة اليت يصدرها مركز حبوث القرآن يف جامعة ماليا يف ماليزيا، وهي اآلن تعّد لطباعة العدد 
  السادس مناا وقد أخذت الرقم الدويل الهسلسلي:

ISSN 2289 5396 

تنّر هذه اجمللة كّل ما يهعّلق بالقرآن الكرمي من علوم اجهماعية، دينية، فقاية، أو حىت العلوم احليوية اليت ترتبط 
بالقرآن الكرمي، مثل ما مت الهوصل إليه من آخر اكهّافات يف اإلعجاز العلمي، واإلعجاز العددي، واإلعجاز 

 تنّر ألّول مرّة كما هو معلوم جلميع الكّهاب والباحثني.البياين، بّر  أن تكون املقالة 

 مركز فقيه لتعليم األطفال المرضى

بقناعة تاّمة ويقني عاٍل ال يهخلله شّك بأّن اهلل هو الّايف، وأّن القرآن الكرمي فيه شفاء للمؤمنني، مّت افههاح 
لل ة مثل )الهوحد، الصم والبكم، الّمّروع لهعليم القرآن الكرمي لألطفال املرضى ذوي االحهياجات اخلاص

 الدماغي(. 

أحطلق على هذا املنااج الذي جاء بعد خربات ودراسات وحبوث طويلة يف جمال تعليم القرآن والعبادات اسم 
)فقيه(. حيث واجات رائدة هذا املنااج الدكهورة عزية حممد داوود العديد من املّاكل والصعوبات واملعوقات 

 دريس الصم والبكم القرآن الكرمي. يف دراسة كيفية ت

، حيث كانت 2012بدأ املركز بهعليم القرآن والعبادة بافههاح أول صفوفه يف اخلامس من شار شبا  فرباير عام 
 الفصول تعقد مرة واحدة أسبوعياً وذلك خالل عطلة آخر األسبوع. إذ إّن احلصة الدراسية مقّسمة إىل قسمني 
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صباحية ومسائية، وذلك كي جتعل من الدروس ذات فعالية وفائدة كبرية. ومدة كل قسم ساعهان، يقوم على 
 تدريبام عّرون مدرباً ومعلماً غالباً هم يف السنة األخرية من دراسهام يف جامعة ماليا قسم الرتبية اإلسالمية. 

 مهمة مركز فقيه

 القرآن الكرمي.  توجيه جمموعة العاجزين املّلولني وتعليمام-1

 تّجيع أسرة املّلولني والعاجزين واجملهمع على مساعدة هذه الفئة من الناس يف تعلم القرآن.  -2

 .15تطوير وإبداع أساليب خمهلفة يسهخدموهنا املدربون واملعلمون يف العصر احلايل -3

 تعليم القرآن من خالل منهاج الجباري

 لهعليم قراءة القرآن الكرمي يف وقت قصري وخالل بالبني ساعة فقط إّن منااج اجلباري هو منااج معد خصيصاً 
ألولئك الذين ال يعرفون القراءة بهاتاً!. إْذ يسهخدم املنااج أبسط وأسال الطرق بطريقة مرحة هادفة جتعل من 

 املهعلمني مسهمهعني بالقراءة وحضور دروس تعليم قراءة القرآن الكرمي.

بة أسس، هي: االسهيعاب، احلفظ، واعادة االسهحفاظ. وقد مت عرض هذا املنااج يعهمد هذا املنااج على بال
على األطفال املعاقني، مبا فيام األطفال الذين يعانون من مهالزمة الهوحد، كذلك عرض هذا املنااج على الذين 

بعًا لقدراهتم وذلك ت أسلموا حديثاً. أعطى هذا املنااج نهائج رائعة مذهلة يف سرعة تعليم قراءة القرأن الكرمي
 العقلية املؤهلة لذلك.

يعهرب املؤسس األول هلذا املنااج الدكهور يوسف صديق، وهو أحد أهم املدرسني يف املدارس الدينية يف منطقة 
باندونغ يف إندونيسيا. ومن خالل خربته كمعلم للدروس الدينية فإّن اهلل تعاىل قد مّن عليه بهأسيس وتأليف 

ألولئك الذين يعانون ما يكبح تعلمام من قراءة القرآن الكرمي، لذلك قام بكهابة هذا املنااج  منااجًا خاصاً 
ليجعل مادة تعليم القرآن الكرمي سالة مجيلة، وقد مّن اهلل عليه هذه األفكار خالل إقامهه يف اململكة العربية 

 السعودية، يف مكة.

http://www.centrequran.org/


Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches   (JISTSR) Vol: 1, No: 1, 2015           

 
 129 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches  

Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

                                                           

 ، دار تيك للنّر.2013الطبعة األوىل قاعدة اجلباري،  -16 

 

جامعة ماليا ومؤسسه الربوفيسور الداتؤ الدكهور حممد يعقوب ذو ، قام مركز حبوث القرآن الكرمي يف 2011عام 
الكفل بن حممد يوسف بهعريف هذا املنااج إىل ماليزيا، وذلك بعد أن تأكد متاماً من فعالية هذا املنااج ونهائجه 

 .ام هبا إىل باندونغ يف إندونيسياالباهرة، وبعد تفحصه شخصياً هلذا املنااج من خالل زيارات ق

ياً، مت اعهماد هذا املنااج من مركز تعليم القرآن، كي يهم توسيع هذا املنااج واسهخدامه يف كافة أرجاء القطر  حال
 .16كي يسهفيد اجلميع من هذه اخلاصية يف هذا املنااج

 جهود أولية

يزيا، بعد أن لقام مسجد تون عبد العزير يف منطقة بيهالنغ جايا يف كواال ملبور مبامة تعريف منااج اجلباري يف ما
طلب ذلك من إدارة املنااج يف إندونيسيا، قام أعضاء املسجد جباود يف حتضري هذا املنااج لهقدميه وتطويره 

 وتوسيع هذا املنااج وتعريفه يف ماليزيا كافة. فكانت جاودهم املبذولة يف:

 سيا.دونيتعليم عميق ألسس منااج اجلباري وتدريس خطواته اليت مت اعهمادها سابقاً يف إن .1
 اكهّاف احلاجات احلقيقية للهعليم السريع والسال يف ماليزيا. .2
 فحص وممارسة منااج اجلباري يف تعليم القرآن الكرمي يف ماليزيا. .3
تطوير القدرات الهعليمية ملنااج اجلباري وذلك من خالل عدة مدربني ومّرفني يقومون بهدريب املعلمني،  .4

 ويّرفون عليام وذلك من خالل أسس منااج اجلباري املعهمد أساساً يف إندونيسيا. 
 كرمي.لفحص تطبيقات املنااج من خالل عدة نهائج للمجموعات املدرِبة، وتطوير قراءة وكهابة القرآن ا .5

 امتيازات منهاج الجباري 

 إّن االمهيازات احلاصلة من خالل املقارنة مع مناهج أخرى هي:

 تّمل بالث ماارات وهي الكهابة، القراءة، والهجويد. .6
املنااج يقوم بهطبيق ماارة الكهابة متاماً مثل ماارة القراءة وذلك عماًل بسورة اقرأ اليت حتّث على القراءة  .7

 والكهابة معاً.
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 املصدر السابق. -17 

 

إّن تطبيق هذا املنااج ال يقوم على الهاديد وإّّنا على املرح الذي يعطي تعليماً فّعااًل، ويادف إىل تسايل  .8
 .هعليم إضافة إىل ترغيب املهعلمنيعملية ال

يناسب هذا املنااج املسلمني اجلدد )املؤلفة قلوهبم( واملهعلمني من أصحاب االحهياجات اخلاصة والذين  .9
 وحد.يعانون من مرض اله

 إّن تقنيهه الرائعة قد مت اخهبارها من خالل مركز حبوث القرآن. .10
 يعهمد املنااج أساساً على اخلطوات الطبيعية الهعليمية وال يعهمد على الهعليم الكالسيكي املعروف. .11

 خطط مستقبلية

ي والهقنية يف الرتبية احلقيق. إّن تطوير منااج اجلباري يعهمد على توفر املدرّبني املارة والذين يفامون املعىن 1
 والهعليم.

. إعداد وتطوير مدربني مارة من خالل دورة تدريبية خاصة هبم، واليت يهم تدريساا بّكل فّعال وجمٍد عن 2
 طريق املسجد الوكيل أو أي جاة خمّولة بذلك.

فهح مفهوحة ل . سيهم توسيع جمال تدريب املدربني وذلك من خالل دورات دائمة، أو من خالل حماضرات 3
 اجملال أمام األشخاص الذين يرون يف أنفسام الكفاءة يف تعليم منااج اجلباري.

. أولئك الذين جنحوا يف دورة تدريب املدربني، سيهم اعهمادهم يف صفوف مفهوحة خاصة يف تعليم كهابة وقراءة 4
 .17القرآن الكرمي يف كل أحناء ماليزيا

 المبحث الثالث

 خالل تطبيق نتائج الدراسات البحثية على بعض األفرادإيجابيات المركز من 

من خالل ما تقدم يف هذه الورقة، جيد الباحث أّن جاود ماليزيا يف الهطوير األكادميي والبحثي يف جمال القرآن 
  الكرمي مهضافرة ودؤوبة، إْذ ال تقهصر املبادرات على مقاالت وكهابات ونهريات تبقى على رفوف املكهبات، وإّّنا
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وسرتدون  اعملوا فسريى اهلل عملكم ورسوله واملؤمنون وقل{تهكلل دائماً بالعمل املهابع، وكما يقول اهلل تعاىل: 
 .}إىل عامل الغيب والّاادة فينبئكم مبا كنهم تعملون

وتضافرت جاود ماليزيا عامة، وجاود مركز حبوث القرآن خاصة، ومن خالل ورقة البحث هذه يف عدة أمور 
 أمهاا:

 إقامة مّاريع حبثية تربط القرآن الكرمي بالعلوم احليوية. .1
 تأسيس مناهج تدريسية خاصة بذوي االحهياجات اخلاصة ملساعدهتم يف قراءة القرآن وحفهه. .2
 تبين مّاريع وإن كانت ليست من أساس ماليزيا، إذا كانت هتدف القرآن الكرمي وتعليمه وتسايله. .3
 ية هادفة إىل إيصال القرآن الكرمي لعامة الناس، من مسلمني وغريهم.إقامة مؤمترات وتبين دراسات حقيق .4
إصدار جملة علمية خاصة بالقرآن الكرمي وعلومه، تنّر بلغات بالبة، كي يهم الهواصل بني املسلمني  .5

 على اخهالف مّارهبم ولغهام األصلية.

 التوصيات:

 ون مبا يأيت:ومن خالل هذه الورقة، يوص إّن الباحثني

تهخذ الدول اإلسالمية واجلامعات اإلسالمية مراكز مثل مركز حبوث القرآن يف ماليزيا لهعزيز الرتابط أن  .1
 العلمي بني القرآن والعلم من حيث البحث والدراسة.

أن يعمل الباحثون على تعزيز عالقاهتم مبراكز مثل مركز حبوث القرآن يف ماليزيا، وأن يهم الهواصل بينام  .2
 جملهمع واملسلمني عامة.يف خدمة الناس وا

أن يعرض الباحثون ممن لديام مقرتحات بّناءة على مراكز مثل مركز حبوث القرآن، كي يهم تفعيل رؤاهم  .3
 إىل حقيقة واقعية، وال تبقى جمرد نهريات ورقية.
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