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مشكالت تعلم اللغة العربية ِف املعهد االسالمية و اجلامعة االسالمية ابندونيسيا
و طريقة اخلروج عنها
حممد حبر الدين استاذ اصول الدين للجامعة االسالمية فاعريان ديفونكورو عاجنوك
ابيو فرمادي استاذ اصول الدين للجامعة االسالمية فاعريان ديفونكورو عاجنوك
امللخص

ان اللغة العربية لغة االسالم و القران وحق على كل مسلم ومسلمة ان يتعلم العربية كى يفهم معاىن القران وسنة
النبوة و االسالم .لكن ِف تعلم العربية مشكلة ِف املعهد االسالمية السلفية و املعهد االسالمية احلديثة و اجلامعة
االسالمية على طريقتهم اى طريقة السلفية و طريقة احلديثة.
و احلاصل من هذه الكتابة ان ِف طريقة السلفية و طريقة احلديثة اكثر طالهبم على مشكلة ِف تعلم اللغة العربية
حصوصا ِف القراءة او املطالعة .و قد جاء كثري من الطريقات يف هذه املشكلة منها امثلىت و امداد و طريقىت و
غري ذلك .لكن اكرب املشكالت ِف هذه املشكلة قليل من املعهد السلفية و احلديثة و اجلامعة االسالمية يقبل و
يعمل هبذه الطريقات الالتى هى طريقة اخلروج من هذه املشكلة .الهنم كانوا على تعسفهم ِف طريقتهم اى
السلفية او احلديثة و لو كان كثري من الطالب يعلم ويعرف انفعة منها.
كلمة املفتاح :مشكالت ,تعلم  ,العربية
اللغة العربية هى لغة االسالم و القران .والقران و احلديث مها اساس االسالم .و لذلك حق على كل مسلم و
مسلمة ان يتعلم العربية .النه ال يستطيع ان يعرف االسالم اال بفهم اللغة العربية .جاء االسالم ِف العرب وجاء
القران ابللغة العربية ايضا .و احلديث الذى فسر القران جاء ايضا ابللغة العربية .الن حممد صلى هللا عليه الصالة
و السالم كان عربيا .و الكتب الذى ينصر ِف فهم القران كله عربية.
ال شك ِف فهم القران و العربية وما ينصر ِف فهمهما فيها مشكالت كثرية .منها ِف تصريف الفاظها من فعل
املاضى اىل فعل املضارع و فعل االمر و النهى من االفعال مثال .و من مصدر اىل اسم الفاعل و اسم املفعول و
غريه من االمساء .و من اجملرد و املزيد و من املعلوم واجملهول و غريه.
و من املشكالت ِف فهم العربية الفهم ِف القواعد النحوية .الن الكالم ال يفهم اال هبا كما قال صاحب
العمريطى:
و النحو اوىل اوال ان يعلم اذ الكالم دونه لن يفهم
و لو كان ِف كل معهد من املعاهد االسالمية و ِف كل جامعة من اجلوامع االسالمية الطالب و الطالبات هم
يدرسون و يتعلمون العربية و القواعد النحوية من املعرفة و النكرمة ومن املذكر و املؤنث ومن املبتدأ و اخلرب من
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االمساء املرفوعة و من االمساء املنصوابت و االعراب.لكن قليل منهم الذين يستطيعون ان يقرأ الكتب العربية و
يفهموهنا.
ومن املشكالت ِف فهم العربية الفهم ِف معىن كل من املفردات الىت جيدون ِف الكتب العربية .الن من ليس له من
املفردات ليس له االستطاعة ِف فهم معىن الكالم .و هذا اعظم املشكالت .و لذلك كما عرفنا ِف املعاهد
االسالمية السلفية الطالب و الطالبات هم يدرسون الكتب العربية اوال بطريق كتابة الفاظ العربية مث معانيها
حتتها .و املعىن هنا كتابته عربية و لكن الفاظها جاوية .وهذه الكتابة يسمى ابلفيغون .و كل من الطالب جيب
عليهم ان يكتب معىن كل الفاظ الكتب العربية واحدة فواحدة .و هذه الطريقة ابتدئت من الفصل االول اىل
الفصل االخري .و املقصود هبذه الطريقة هم يعلمون معىن كل الفاظ ِف كتاهبم الذى يدرسون به .و ال خياف
عليهم ان ينسى معناها .الهنم ملا يقرؤون كتاهبم و يدرسونه يرى معناها فيه.
و اختلف ابملعاهد االسالمية احلديثة هم حيفظون كل صباح االلفاظ العربية ومعناها .كل يوم عشر الفاظ حىت
عشرين الفاظا .هم كل صباح جيتمعون امام فصوهلم و حيفظون املفردات واحدة فواحدة .و هذه الطريقة يسمى
ابحملافظة .و املقصود ابحملافظة حفظ الفاظ العربية اليومية كى ان يستطيع ان يتكلم كل يوم العربية.
و ِف اللغة العربية املهارة الثالثة و هى املهارة ِف القراءة و املهارة ِف الكتابة و املهارة ِف التكلم .الطالب و
الطالبات جيب عليهم املهارة كلها.
املهارة ِف القراءة هى اساس ِف اللغة العربية .الهنا شرط ِف فهم الكالم العربية .و فيه علوم كثرية الىت ال حمالة من
معرفتها .و هى علم الصرف و هو علم عن صرف االلفاظ العربية اىل اوجه كثرية .من فعل املاضى اىل فعل
املض ارع و االمرو النهى من االفعال .و من مصدر اىل اسم الفاعل و املفعول و غري ذلك من االمساء .و من
املفرد اىل املثىن و اجلمع وغري ذلك.
و علم النحوية و هو علم عن قواعد تركيب الكلمة العربية .و هو معرف املبتداء و اخلرب و الفاعل و انئب الفاعل
من االمساء املرفوعة .و معرفة املفعول به و احلال و املفعول املطالق و التمييز و مفعول معه و غري ذلك من
االمساء املنصوابت .و االفضل عن اعراب من رفع و نصب و خفض و جزم.
و علم البالغة و غري ذلك من العلوم العربية خصوصا ِف قراءة القران و فهمه و قراءة احاديث النبوى النه اقصى
ِف البالغة و االجياز.
و الثاىن املهارة ِف الكتابة و املراد هنا كتابة الفاظ الكلمة العربية انشاء الكلمة العربية .و فيه حيتاج اىل تداريب
كثرية ِف االمالء و االنشاء.
والثالث املهارة ِف التكلم .و فيه حيتاج اىل تداريب كثرية وبيئة الىت ميكن ِف العمل و يعينه ِف التكلم.
ف لما نظران اىل املعاهد االسالمية و اجلوامع االسالمية نرى ان طريقة تعلم و تعليم اللغة العربية تنقسم اىل اثنني .و
مها طريقة السلفية و طريق احلديثة.
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اما طريقة السلفية يعمل هبا املعهد السلفية مثل املعهد السلفية هداية املبتدئني لرياباي كديرى جاوى الشرقية .و
طريق ة تعلم العربية ِف املعهد السلفية مذكور كما سيأتى:و هى حفظ مجيع العلوم العربية مثل حفظ صرف الفاظ
العربية و حفظ كتاب االجرومية و نظم العمريطى و نظم الفية ِف علم النحوية و نظم جوهر املكنون واجلمان ِف
علم البالغة و غري ذلك من العلوم .مث كتابة الكتب ومعناها ابللغة اجلاوية مع الكتابة العربية .و كيفيتها قرأ
االستاذ او الشيخ الكتاب الذى يدرسونه مث كتب الطالب و الطالبات معىن الفاظه مع وقيعها واحدة فواحدة
كما سبق من فصل االول اىل فصل االخري .و لذلك هم ماهرون ِف قراءة الكتب العربية و فهم ما فيه و لكن ال
استطاعة هلم ِف التكلم عادة.
اما طريقة احلديثة يعملها املعهد االسالمية احلديثة مثل املعهد االسالمية دار السالم كونتور فونوروغو جاوي
الشرقية .و طريقة تعلم العربية ِف هدا املعهد سيأتى:
اوال :كل صباح مجيع الطالب جيتمعون امام فصله حلفظ املفردات اجلديدة اليومية .مثل املفردات عما ِف الفصل
و الغرفة و الدروس و املطبح و الشركة و العمل اليومية وغري ذلك .و لذلك هم ماهرون ِف التكلم العربية.
و الثاىن :هم كل يوم ِف الفصل يدرسون اللغة العربية .هم يدرس فيها القراءة و التمرينات الكثرية و التدريبات
الكثرية ايضا مثل امالء الفرغ ِف اجلملة بكلمة مناسبة .و حتويل الكلمة اىل كلمة اخرى مثل حتويل ماض اىل
مضارع او امر او هنى .او تبديل كلمة اىل كلمة اخرى مثل تبديل الفالح اىل العمال او اكمال الكلمة ابستعمال
كلمة مناسبة .او تغيري كلمة اىل كلمة مناسبة او غري ذلك.
و الثالث هم يتعلمون علوم االسالم ابلك تب العربية احلديثة و الرتاث مثل الفقه والتصوف و احلديث و التفسري
و تريح النبوة و االسالم .طريقته االستاذ او الشيخ يقرأ الدرس الذى يتعلمونه معه يشرحه و هم يستمعونه
ويسئلون عما ال يفهمومه .و لكن ليس كل الطالب يفهمون ما قاله االستاذ .الن منهم من ال يعرفون املفردة ِف
ذلك الدرس .و ِف وقت اخر جيب على كل من الطالب ان يقرأ الدرس و يشرحه .و لذلك جيب عليهم ان
ميلك قاموس اللغة العربية و يفتحه ِف كل وقت حيتاج اليه.
وِف اجلامعة االسالمية الطالب يتعلمون العربية ايضا على طريقة احلديثة .هم يتعلمون القراءة و كثري من التمرين
والتدريب و خصوصا ِف التكلم لكنهم يتعلمون ِف فصل فقط و ليس خبارجها .و هم خيتلفون ِف وسعهم
واستطاعهم ِف اللغة العربية الهنم خيتلفون ِف مكان دروسهم قبله .منهم من يتعلمون ِف املعهد السلفية ومنهم من
يتعلمون ِف املعهد احلديثة او غري ذلك .منهم ماهرون ِف القراءة والكتابة و التكلم .ومنهم ماهرون ِف ِف الكتابة
و القراءة فقط ومنهم من ليس له ماهرة ِف القراءة و الكتابة و التكلم .وهذه مشكلة كبرية ِف اجلامعة االسالمية
الذى جيب عليها ِف طلب طريقة خروج منها.
اذا حبثنا عن كل واحد منهما ان لكل منهما من طريقة السلفية و طريقة احلديثة مزية و فضل و نقص و مشكلة.
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اما مزية طريقة السلفية و فضلها ملن يدرسون ابجتهاد و نشاط ِف تعلمهم هم ميلكون املفردات الكثرية بغري
احتياج اىل فتح القاموس .و هم يفهمون ما ِف الكتاب الذى يدرسونه الهنم يدرسون الكتاب و ترمجته ومعناه و
مراده و مقصوده وشرحه مجيعا من االستاذ .اذا وجد منهم املشكلة سئل االستاذ  .واالستاذ يشرح بلغتهم بشرح
اتم .ولذلك هم يفهمون دروسهم بفهم اتم .فضال ملن يقرأ الكتاب الذى يدرسونه ِف البيت مرة اثنية او اكثر.
و الثاىن الهنم ميلكون كثريا من علم القواعد ِف اللغة العربية من علم النحو و الصرف و البالغة و املنطق و
العروض وغري ذلك .هم ِف علم النحو هم يدرسون و يتعلمون كتاب االجرومية و العمريطى و الفية وقواعد اللغة
و قواعد االعراب وشرحه و حاشته .من علم الصرف هم يدرسون و يتعلمون كتاب امثلة التصريفية و قواعد
االعالل و املقصود و شرحه .و كال مها اب و ام ِف علم اللغة العربية .فلما يدرسون مجيع الكتاب ما يف مها هم
سيكونون ماهرين ِف قراءة كتب اللغة العربية و فهم القران و احلديث .لكن قليل منهم ان يقرأ كتب العربية و فهم
القران و احلديث الن اكثرهم ال يفهمون ذلك العلوم .و لو كانوا يدرسون كتبها .و فضال عن التكلم ابللغة
العربية.
و اما نقصها و مشكلتها اوال ملن ال يدرسون ابجتهاد و نشاط أبهنم ال يكتبون معىن الكتاب و ال يستمعون ما
قرأ االستاذ و ما يشرحه ال ميلكون املفردة و ال يفهمون شيئا منه .و هم يرجعون اىل بيتهم بال علم وفهم و معرفة
و اما من يكتب معناه ان شاء يستطيع ان يقرأ مرة اثنية ما حيتاج اليه ِف البيت اذا رجع اىل قريته.
والثاىن ومن ال يفهمون علوم قواعد اللغة العربية هم ال يستطيعون ان يقرأ العربية و لو كانوا يدرسون مجيع العلوم
عنها .الن ِف درسه حيتاج اىل اجتهاد و نشاط و استقامة و زمان طويل حىت سنوات كثرية .و لذلك هم يقيمون
ِف املعهد ِف زمان طويل .منهم من يقيم فيه تسع سنوات او اكثر.
والثالث هم ال يستطيع ان يتكلم ابللغة العربية الهنم ال يدرسون و ال يتعلمون ِف التكلم هبا و ال ميارسون هبا .و
فيه حيتاج اىل زمان طويل واجتهاد و نشاط ِف تدريبه.
و اما مزية طريقة احلديثة و فضلها اهنم اذا اجتهد ِف دروسهم هم ماهرون ِف تعبري الكلمة العربية و التكلم هبا.
الن يف طريقة احلديث هم يدرسون بتعبري الكلمة العربية بكثري من التمرين و التدريب .هم اوال يدرسون بقراءة
القراءة الذى فيه قاعدة من قواعد النحوية و الصرفية .مث بعد ذلك هم يدرسون كثريا من التمرين و التدريب الذي
فيه حتويل و تبديل و تغيري الكلمات اىل االخرى .الن املقصود االعظم هم ميارسون ِف التعبري التعبري الكلمة
العربية و التكلم هبا .الهنم بعد ان خيرجوا من املعهد هم يتعلمون ِف اجلامعة االسالمية ابلعرب مثل املكة املكرمة
او املدينة املنورة او القاهرة ِف املصر او السودان.
و اما نقصها و مشكلتها اهنم يتعلمون علوم االسالم ابللغة العربية و يشرحها االستاذ ابللغة العربية ايضا .فيه
مشكلة كثرية ملن مل يعرف املفردة الكثرية اومل يفهم القواعد اللغة العربية .ولذلك كثري منهم من ال يستطيع ان يقرأ
و يطالع كتب العربية
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اوال كما عرفنا هم يدرسون القواعد العربية بعد ان يقرؤوا القراءة .ابن بعد قراءة القراءة هم يعلمون ويفهمون ِف
القراءة حمتوية و مشتملة من قاعدة من قواعد اللغة العربية مث بعد ذلك هم يدرسون بكثرة من التمرين و التدريب
فيها .و هذا حيتاج اىل اوقات كثرية .و لذلك هم انقصون ِف علم و معرفة قواعد اللغة العربية ابختالف طريقة
السلفية هلم فضل ِف قواعد اللغة العربية.
والثاىن هم انقصون ِف املفردة العربية اال ملن مل يفتح القاموس بنشاط .و ولكن قليل منهم جيتهدون بفتح القاموس
بنشاط.
والثالث الهنم يتعلمون علوم االسالم ليس كمن يدرسون ِف املعهد السلفية الن ِف املعهد السلفية هم يدرسون
علوم االسالم ِف مجيع اوقاهتم من الصباح اىل الليل .من االستيقاظ اىل النوم ِف الليل فضال ِف شهر رمضان .و
هم ايضا يكتبون مجيع املفردة اواملفردة الذى ال يعرفوهنا و لذلك هم فضال ِف املفردة.
فلما كنا معلما مبعهد احلسىن من املعهد احلديثة مجعنا بني طريقة السلفية و احلديثة و مسيناها طريقىت .و احلمد هل
هذه الطريقة تكون جماال و خمرجا من مشكالت ِف اللغة العربية خصوصا ِف املاهرة ِف القراءة ِف هذا املعهد .فلما
نرجع اىل فونوروغو امتامناها ِف كتابتة كتاهبا و مسيناه فروكرام جفات قراءة الكتب طريقىت.
حمتوايت الكتاب
املقدمة فيها قصة عن االصل ِف كتابة الكتاب.
كالم عن تعلم اللغة العربية و مشكالهتا.
الباب االول الرمورو هذا االلباب حيتوى على قواعد اللغة العربية عن حبث الكلمة العربية وهى االسم و الفعل و
احلرف و فيهارموز االسم و رموز الفعل.
و رموز االسم حيتوى على االسم من معرفة او نكرة و مبىن او معرب و مذكر او مؤنث و مفرد او مثىن او مجع و
اسم الفاعل او اسم املفعول او مصدر .او غري ذلك من مصدر الثالثى او مصدر امليم او مجع التكثري او جامد.
و عن تركيبه عن مبتداء او خرب او غري ذلك.
و رموز الفعل حيتوى على الفعل من ماض او مضارع او امر او هنى و جمرد او مزيد و مبىن او معرب و معلوم او
جمهول .و فعل او الفاعل او غري ذلك.
الباب الثاىن حيتوى على تدريج ِف العمل عن طريقة قراءة الكتب هبذه الطريقة .وهى على سبع طريقات:
االول معرفة استئناف الكالم او اجلملة املفيدة و اخريه او العطف
الثاىن معرفة مجلة مبعرفة معىن كل لفظ فيها بفتح قاموس العربية.
الثالث معرفة اول اجلملة من اسم او فعلز اما اذا كان من االسم فهو من مجلة االمسية ففتح رموز االسم .و اما اذا
كان من فعل فهو من مجلة الفعلية ففتح رموز الفعل.
الرابع حبث كل لفظ منها من االسم او الفعل و غريه من قسمتها بفتح رموز االسم او رموز الفعل.
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اخلامس معرفة واقعه بتطبيق الرموز ابلقواعد من مبتداء او خرب بفتح القواعد.
السادس معرفة اعربه بفتح االعراب
السابع معرفة ترمجتها ابللغة االندونيسية
الباب الثالث القواعد و هذا الباب حيتوى على قواعد اللغة العربية ِف تركيبها من حمفوظة االمساء من حروف اجلر
و مضاف اليه و اتبع للمحفوظ .و مرفوعة االمساء من مبتداء او خرب او فاعل او انئب الفاعل او اسم كان او
خرب ان او اتبع للمرفوع .و منصوبة االمساء من مفعول به او مفعول الجله او مفعول معه او مفعول مطلق او
حال او ظرف الزمان او ظرف املكان او خرب كان او اسم ال او اسم ظن او خرب ظن او اتبع للمنصوب.
الباب الرابع اال عراب من رفع او نصب او جر او جزم .و هذا الباب حيتوى على اعراب كل لفظ ِف العربية من
اسم مفرد او مجع تكثري او فعل مضارع او مجع مؤنث السامل او امساء اخلمسة او افعال اخلمسة او اسم التثنية او
مجع مذكر السامل او اسم غري املنصرف او فعل معتل.
الباب اخلامس مثال العمل هبذه الطريقة.
كيفية تعلم و تعليم اللغة العربية بطريقىت :اوال قرأ االستاذ اباب من ابواب الكتاب .مث مثاال من كتاب من كتب
العربية ِف الفقه او التصوف او التفسري .مث بعد ذلك امر االستاذ الطالب يتبعون مبا يشرح يه االستاذ ِف
الكتاب .و املثال قرأ االستاذ الباب االول فاتى مبثاله فصال من من كتاب الطهارة من كتاب فتح القريب مثال مث
مجيع الطالب يتبعون مبا عمل االستاذ من استمرار هذا الكتاب مث ِف وقت اخر قرأ االستاذ الباب الثاىن مث الباب
الثالث اى اخري االبواب .و احلاصل انه ِف هذه الطريقة هم يدرسون بكثري من التمرين والتدريب الذى مأخوذ
من الكتاب اوال .و االن قد كتبنا ايضا الكتاب املرخصوص ابلتمرين و التدريب ِف طريقىت .و مسيناه بوكو
التيهان ميتودى طريقىت فروكرام تيكا فولوه جام (.)Buku Latihan Metode Thariqati Program 30 Jam
و هذ الكتاب حمتوية على سبعة ابواب .الباب االول ِف العمل والتمرين ِف حمفوظة االمساء .و الباب الثاىن ِف
العمل و التمرين ابلتوابع .و الباب الثالث ِف العمل و التمرين ِف مرفوعة االمساء وفيه طريقتان طريقة العمل
ابلتتابع ِف طريقىت كما مضى و طريقة بال تتابع اى مقصورة فيه واحدة فواحدة .و الباب الرابع التدريب ِف
استئناف اجلملة و العطف و اول الكلمة .و الباب اخلامس التدريب و التمرين ِف مرفوعة االمساء من مجلة االمسية
و مجلة الفعلية .و الباب السادس ِف التدريب و التمرين ِف منصوابت االمساء .و السابع التدريب و التمرين ِف
الرتمجة اى اىل اندونيسيا.
و ِف هذا الكتاب هم يدرسون كيفية العمل على هنج طريقىت .و لذلك هم يدرسون على اتباع ما ِف كتاب
طريقىت و على هنج طريقىت .و لذلك ِف دروسهم اتباع على طريقىت ِف التمرين و التدريب  .فيه امر خمصوص
على كل اببه .املثال فيه ِف خمفوظة االمساء الطالب يؤمر ابلطلب مجيع حروف اجلر و ِف فصل واحدة فواحدة و
اتى بشكله .فلما فرغوا منها حبث االستاذ و مجيع الطالب حروف اجلر ابمر كل واحد من الطالب بقراءة
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الكلمة الىت فيها حروف اجلر مع شكله.و ِف درس االضافة .و لذلك هم يعلمون ويعرفون مجيع حروف اجلر ِف
فصل واحد الىت مجلتها كثرية جدا مع شكلها .و احملفوظة االمساء ِف الكتاب ستون او مخسة و ستون من املئة.
وِف التوابع كذلك ايضا.
و ِف العمل مبرفوعة االمساء هم يؤمرون على اتباع الطريقة السبعة .وِف اجلملة االمسية فلما وجدوا املبتداء هم
مأمور بطلب خربه وغريه وقعه ِف املربع الطويلة مث اوتى به بشكل الفتحة فهو من منصوبة االمساء .و ِف مجلة
الفعلية فلما وجدوا الفعل هم مأمور بفاعله .و غريه وقعه ِف املربع الطويلة مث اوتى به بشكل الفتحة فهو من
منصوبة االمساء.
وِف الطريقة السريعة هم اليؤمر ابتباع الطريقة السبعة لكن مقصور فيه .فلما وجدوا ِف اول الكلمة االسم فهو
مبتداء و امروا بطلب خربه .و ملا وجدوا الفعل جيب عليهم ان يطلب فاعله و غريه وقعه ِف املربع الطويلة مث
اوتى بشكل الفتحة فهو من منصوبة االمساء.
و بعد ذلك لكل واحد من الطالب امر بقراءة مجلة واحدة .مث ترمجه اىل اندونيسيا وقرأ على هنج السلفى او
اواتوى ايكو (م/خ) .مث بعد قرأ مج يع الطالب واحدا فواحدة امر االستاذ واحدا منهم بقراءة فصل واحد او قرأ
فصال على هنج السلفية.
و ِف منصوبة االمساء امر االستاذ ابيتاء شكل اتم ِف فصل مث بعد ذلك لكل واحد من الطالب ان يقرأ مجلة
واحدة او فصال مث ترمجه اىل االندونيسيا مث بعد ذلك قرأه على هنج السلفية.
وِف الرتمجة امر االستاذ لكل واحد من الطالب برتمجة فصل اىل االندونيسيا بغري قراءة لفظ عربيته.
حبث
ان لكل طريقة من طريقة السلفية و طريقة احلديثة مشكلة خصوصا ِف املهاررة ِف القراءة او املطالعة .الن ِف
طريق السلفية قليل من العمل ِف القواعد و لو كان ِف املعهد السلفية كثري ِف تعلم كتب ِف قواعد العربية.
و ِف طريقة احلديثة و لو كان فيها كثريا من التدريب و التمرين ِف القواعد لكن اكثرهم ال يفهموهنا .و الهنم قليل
مبعرفة القواعد الن اكثر اوقاهتم حمتاج ِف التمرين و التدريب .و الهنم قليل مبعرفة املفردة اال ملن جيتهد بفتح
القاموس العربية.
و احلاصل ان ِف طريقة السلفية و طريقة احلديثة اكثر طالهبم على مشكلة ِف تعلم اللغة العربية حصوصا ِف
القراءة او املطالعة .و قد جاء كثري من الطريقات يف هذه املشكلة .منها امثلىت و امداد و طريقىت و غري ذلك.
لكن اكرب املشكلالت ِف هذه املشكلة قليل من املعهد السلفية و احلديثة و اجلامعة االسالمية يقبل و يعمل هبذه
الطريقات الالتى هى طريقة اخلروج من هذه املشكلة .الهنم كانوا على تعسفهم ِف طريقتهم اى السلفية او احلديثة
و لو كان كثري من الطالب يعلم ويعرف انفعة منها.
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و قد كتبنا ِف هذه الكتابة طريقتنا ِف جمال او طريقة للرخروج هذه املشكلة كى يعرف و يعلم ان فيهم مشكلة ِف
تعلم اللغة العربية .و يعلم و يعرف الطريقة للرخروج منها .و ليس لنا اال الدعاء اىل ان يرشدان ِف طريقته املستقيم
و هو دين االسالم .امني اي رب العاملني.

