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 الرحمن الرحيمبسم اهلل 

، لقرآنوا سان ما يُعينه على فَ ْهم السُّنةعلَّمه البيان، وأْلَهمه من علوم الل  ، لحمد هلل الذي خَلق اإلنسان ا
وعلى آله  -ى اهلل عليه وسلم صل   محمَّد   –سيدنا وحبيبنا  اإلسالم وهادي األنام والصالة والسالم على نبي  

 . واألحالملكرام ُأولي النُّهى اوأصحابه 

 توطئة:

،ُوحملتُاللغاتُرساالتُإلقدارهاُعلىُالتواصلُوالتفاهمُفيماُبينهاعوبُاألرضُغاتُلدىُشتُاللُ ضعُ وُ 
ُفهيُ ُالالسماءُإلىُاألرض؛ ُأدواتُالتفكيرُمنُأهمُ ُوُ،بينُالناساألولىُتخاطبُوسيلة وعاءُالعلمُوالمعرفة،ُُو،

ُُو ُالكتابة  ُالضياعتحفظها ُالثالثةُ.من ُاألمور ُالناس ُُ-لوضوحهاُ-تكادُهذه ُولكن ُالبدهيات، ُمن فيُُ-تكون
معُأنهاُمشتركةُبينُاللغةُالعربيةُوسواها،ُُوماُتستحقُّهُمنُاالهتمام!ُُلمُيعطواُهذهُ)البدهيات(ُ-ُحياتهمُالعملية

ويكفيهاُشرفاُأنهاُلغةُالقرءانُالمحفوظ،ُالذيُالُُ(1)،ينُغيرهاُبأنهاُلغةُالدينُاإلسالمإالُأنُالعربيةُتتميزُع
ْنُس َواْلِجنُّ ﴿ قال تعالى:ُمنُخلفه،ُالمعجزُبأقصرُسورةُمنهيأتيهُالباطلُمنُبينُيديهُوالُ ُقْل َلِئِن اْجَتَمَعِت اْلِْ

لغةُالحديثُُوُ،ُ(88)اإلسراء:ُ﴾ْم ِلَبْعٍض َظِهيًرا َعَلى َأْن َيْأُتوا ِبِمْثِل َهَذا اْلُقْرَآِن ََل َيْأُتوَن ِبِمْثِلِه َوَلْو َكاَن َبْعُضهُ 
لينُلهذاُأفصحُمنُنطقُالضاد،ُُ-صلىُاهللُعليهُوسلمُُ-محمدُنبيناُلغةُُ،الشريف وهكذاُفإنُاألساسينُاأل وَّ
ُُ-الدينُ لبستُفيهماُثوبُاإلعجاز،ُوشدتُإليهاُمئاتُُالتيُهماُباللغةُالعربيةُ-ُالشريفةُوالسنةُ الكريمُالقرآن 

 الماليينُمنُاألجناسُواألقوامُالذينُيقدسونهاُويعتزونُبهاُويرغبونُفيُتعلمهاُواتقانها.ُ

نهُالُمندوحةُلناُمنُالقولُبأنُو منذُُالعربيةُقدُدأبتُاألمةلُوُ،تمُإالُبتعلمُاللغةُالعربيةيالدينُالُهذاُُا 
ُلغتها ُعلىُتعليم ُلغةُُ،القدم ُتعد ُلم ُفالعربية ُزالت، ُوما ُألوانهم ُو ُعلىُاختالفُأجناسهم ُللراغبينُفيها ونشرها

ُوُ ُبدينهم ُالرتباطها ُاليوم ُالعالم ُفي ُالمسلمين ُماليين ُيطلبها ُعالمية ُأضحتُلغة ُبل ُبالعربُوحدهم، خاصة
ُشيخُاإلسالمُبأوجولقدُُ.ثقافتهمُاإلسالمية ُ:فقالُتعلمهاُعلىُالمسلم"ابنُتيميةُ" ُن ْفسُاللُّغةُالعربيةُمنُ" فإنَّ

ُالواجبُ ُف ْهمُالكتابُوالسُّنةُف ْرض،ُوالُي فه مُإالَُِّبف همُاللُّغةُالعربية،ُوماُالُيتمُّ الدِّين،ُومعرفتهاُفرٌضُواجب؛ُفإنَّ
ُبهُفهوُواجب ُمنُواعتبرُأبوُمنصورُالثعالبيُ"...العربيةُخيرُاللغاتُواأللسنة،ُواإلقبالُعلىُتفهمهُ(2)".إالَّ ا

ُ(3)ُ.دين،ُوسببُإصالحُالمعاشُوالمعاد"الديانة؛ُإذُهيُأداةُالعلم،ُومفتاحُالثقةُفيُال
ُ

ل ِعلم ُالعربيةُهوُالدينُبعينه،ُفبلغُذلكُعبداهللُبنُالمبارك،ُُكانُيقول:ُ""ُأباُعمروُبنُالعالءُ"ُبلُإنُ
أناُولَّدتكُمنُ)اإلنجيل:ُ فيُ-تعالىُ-اهللُفقال:ُصدق؛ُألنيُرأيتُالنصارىُقدُعبدواُالمسيحُلِجْهلهمُبذلك،ُقالُ

ُوأنتُن ِبيي ُ(مريم، ُيقول: ُفحسبوه ُوأنتُب ن ييُ)، ُول دتك، ُوتعويضُالضمةُُ(أنا ُالباء، ُوتقديم ُبتخفيفُالالم، ،
ُ(4)".ُبالفتحة،ُفكف روا

ُللشكُأنُعلما ُالُيدعُمجااًل ُالسابقينُومما ُءنا ُتعلمُالعربيةُأوجبوا كانُسواءُعلىُكلُمسلمُوتعرفها
ُ"ُقالُ. من الفصاحة والبيان ُيسموُإلىُأعلىُدرجاتهاالعربيةُفأنُيتقنُيفرضواُعليهُلمُُيدُأنهمب ُُ،اًُأعجميمُأعربيًاُ

 



رجلُالبنُخالويهُ:ُأريدُأنُأتعلمُالعربيةُماُأقيمُبهُلساني،ُفقال:ُ"ُأناُمنذُخمسينُسنةُأتعل مُال نحو،ُوماُتعل متُ
،ُأوُخطباءًُكزهيرُبنُأبيُسلمىُالذيُسارُشعرهُفيُاآلفاقُالعربُكلهمُشعراءُُلمُيكنإذُُ(5)ماُأقيمُبهُلساني".

كماُلمُُ،أوُعلىُدرجةُسواءُفيُاتقانُالعربيةُواستعمالهاُوتذوقهاُبلُتفاوتتُدرجاتهمُواختلفتُلحونهمُأوُكتاباًُ
ُ ُالفعال. ُوكريم ُوالكرم ُفيُالشجاعة ُواحدة ُعلىُدرجة ُيكونوا ُلغاتُالعالم ُوليسُهناكُلغةُففيُجميع صعوبة

ُيتساوىُأهلهاُفيُاستعمالهاُصحةُوفصاحةُبلُيتقنونُاللغةُأقلُمنُالقليل،ُونخبةُمنُالنخب.

ُالدين ُلغة ُكانتُالعربية ُأنُُاإلسالميُالقويمُولما ُلكلُمنُيدخلُفيُاإلسالم ُروحيًا كانُذلكُدافعًا
لسببنُأولهماُ:ُلغيرُالناطقينُبهاُمجااًلُخصبًا؛ُُتعليمُاللغةُالعربيةويعدُيرغبُفيُهذهُاللغةُويقبلُعلىُتعلمها.ُ
ُ ُمنُجانب، ُاللغة ُالطلبُعلى ُعنُاإلسالم،ُ"ُفقدكثرة ُعلىُالقراءة ُمتزايدًا ُإقبااًل سجلتُاإلحصائياتُالعالمية

مُوغزوُأفغانستان2001ُسبتمبر11ُُوكذلكُإقبااًلُكبيرًاُعلىُالدخولُفيُاإلسالمُمنُِقب لُالغربيينُبعدُأحداثُ
ُالقرآنُوالسنةُوعلومُالدين ُلتعلُّمُالعربيةُلفهم ُكانُلهُأكبرُاألثرُفيُالطلبُالمتزايد ولقل ةُُ(6)."والعراق،ُوهوُما

الهيئاتُالتعليمةُإلىُعتُالعديدُمنُالمؤسساتُالرسميةُُوالجهودُالمبذولةُفيُهذاُالميدانُمنُجانبُآخر،ُوقدُس
ُالميدانُإالُأنُالطلبُعلىُال ُقد متُتقديمُشيءُفيُهذا ُفمهما ُالمبذولة، ُبالجهود ُالعربيةُالُيمكنُمقارنته لغة

 (7)ُ.الجامعاتُفيُالدولُالعربيةُوُالمنظماتُالرسميةُمنُجهدُيظلُبحاجةُإلىُالمزيدُوُالمزيد

ُاالسالميةُفيُالجامعةُاالسالميةمركزُيشكلُُو ُُالقرآنُالكريمُوالدعوة ُفيللراغبينُوجهةُمفضلةُبغزة
تجربةُفتيةُا،ُولهُفيُهذاُالمجالُللراغبينُفيُتعلمهأفقًاُرحيبًاُُ؛ُإذُيفتحمنُغيرُالناطقينُبهاُتعلمُاللغةُالعربية

للناطقينُبغيرهاُولقدُكتبُلهاُالمولىُاللغةُالعربيةُفيُمجالُتعليمُُ(2014ُ-2004)جادةُامتدتُلعشرُسنوات
ُشاهٍدُلهاُعلُوالتميزُالنجاحُ–عزُوجلُُ– لينُالمقبُجاءتُتلبيةُلرغبةىُذلك.ُفقدُولعلُاستمرارهاُوتطورهاُخير 

عودةُالسلطةُالوطنيةُالفلسطينيةُُبعدُبشكلُملحوظُفيُقطاعُغزةُتُأعدادهمدتعلمُاللغةُالعربية،ُالذينُتزايُعلى
ُم1994 ُللدراسة ُالسفر ُمن ُبٌد ُلهم ُيكن ُلم ُالذين ُالفلسطيني ُالشباب ُلعودة ُنظرًا ُالغربيُإلى، لدراسةُُالعالم

ُ ُالتخصصاتُالعلمية ُكبيرُمنهنُاالسالمُو، ُالغربياتُاللواتيُدخلُعدد ُمعُزوجاتهم فكانتُالجامعةُُ.ُعادوا
علىُتعلمُُنهستثمارُإقبالالالتيُاستقبلتهمُفيُمركزُالقرآنُالكريمُوالدعوةُاالسالميةُاالسالميةُواحتهمُالفيحاءُ

ُاللغة،ُواستمالته ُالواقعيةُالُكماُإلىُحقيقةُاإلسالم،ُوبيانُقضاياهُاألهنُانتباهولفتُُنهذه ساسيةُفيُصورتها
ُاآلخرون ُيرسمها ُمن ُإلينا ُوفدوا ُالذين ُالمتطوعين ُأولئك ُلرغبات ُتلبية ُكانت ُكما ُدولةُأق، ُمن ُالشرق اصي

ُُإندونيسيا ُمشاريعاإلسالمية قامة ُوا  ُخدماتُإنسانية ُسكانُلتقديم ُُ-المستشفىُاإلندونيسيُ–ُقطاعُغزةُلخدمة
ُ.جاكرتاُمدينةُالطبيةُببإشرافُلجنةُاإلنقاذُوالطوارئُ

لقرآنُجربةُمركزُاتتسليطُالضوءُعلىُإعدادُهذهُالورقةُالعلميةُُلارتأتُالباحثةُسبقُُوانطالقاُمماُ
ُاإلسالمية ُوالدعوة ُأصولُالدينلُالتابعُالكريم ُُُ-كلية ُاالسالمية ُلفيُبالجامعة ُ ُالعربيةُقطاعُغزة ُاللغة تعليم

ُ.ُغيرهاللناطقينُ

 .واضحةُحيثُإنهاُتتناولُبرنامجًاُُفتيًاُُواقعيًاُُلتعليمُالعربيةُللناطقينُبغيرهاحدودُهذهُالورقةُ -

 



منذُالنشأةُإلىُلحظةُكتابةُهذهُالورقة،ُووصفُللتجربةُُنتهجُفيُهذهُالورقةُالمنحىُالوصفيُن -
 .الجهودُالتيُبذلتُفيها

 :تتكون هذه الورقة من أربعة محاور رئيسة 

ُ.،ُأهدافه،ُأقسامه،ُأنشطتهُالكريمُوالدعوةُاالسالميةمركزُدارُالقرآنُنشأةُُ-ُ

ُ:تعليمُاللغةُالعربيةُللناطقينُبغيرهاُفيُمركزُدارُالقرآنُالكريمُوالدعوةُاالسالميةتعلمُُوواقعُُ-

 أسبابُتعلمُوتعليمُاللغةُالعربية. -
ُ-مراحلُتدريسُالقاعدةُالنورانيةُ–تحديدُاألخطاءُالصوتيةُُ–برنامجُتعليمُاللغةُالعربية)ُالطلبةُُ -

ُ(التقويمُُ-ُمستوياتُالدراسةُوالكتبُالتيُيتمُتدريسها

 اإلسالميةُ.مركز دار القرآن الكريم والدعوة الصعوبات التي واجهت القائمين والطلبة  في ُُ-

 المقترحات والتوصيات -

 

 مركز القرآن الكريم والدعوة اإلسالمية:أوال : 

-ُـه1419الكريمُوالدعوةُاإلسالميةُفيُكليةُأصولُالدينُبالجامعةُاإلسالميةُعامُأنشئُمركزُالقرآنُ
ثمُتطورُالمركزُليصبحُمنارةُُ،مُحيثُكانتُالبدايةُبتعليمُأحكامُالتالوةُوالتجويدُوحفظُالقرآنُالكريم1999ُ

ُُللعلومُالقرآنيةُوالدعوية.

يقومُبالعملُعلىُتحقيقهاُنخبةُمختارةُمنُاألساتذةُُللمركزُأهدافُمتعددةُتمُتحديدهاُبدقة،ُ:ُُأهداف المركز  -1
عمُحثيثُمنُبرعايةُكريمةُمنُرئيسُالجامعةُومجلسُأمنائها،ُودُوالطالبات(ُ-فيُقسميُ)الطالبُالمخلصين

ُ(9)ُ.عميدُكليةُأصولُالدين
ُتعليمُأحكامُالتالوةُوالقراءةُالصحيحةُللقرآنُالكريمُ. -
 ومتابعةُالحفظةُالسابقين.تخريجُحفظةُجددُللقرآنُالكريم،ُ -
ُتأهيلُالدعاةُوالخطباءُوالمربينُواالرتقاءُبمستواهمُوتحسينُأدائهمُتربويًاُوتعليميًا. -
 العنايةُبتفسيرُالقرآنُالكريمُونشرُعلومه. -
 .شرحُالسنةُالنبويةُالمطهرةُوالعقيدةُالصحيحة -
 نشرُالدعوةُاإلسالميةُوتعميقُمفهومُالعقيدةُالسليمة. -
ُالمطهرةُ - ُوالسنة ُالكريم ُالقرآن ُلغة ُالعربية، ُاللغة ُللمسلمينُ،خدمة ُتعلمها وغيرُُوتيسير

 المسلمين.
ُتقديمُاألبحاثُوالدراساتُالعلميةُلخدمةُكتابُاهللُعزُوجلُولغتهُالعظيمة. -

 



2-
ُ(10)ثالثةُأقسامُ:ُُمركزُالقرآنُالكريمُوالدعوةُاإلسالميةيضمُأقسام المركز:   

ُوالعلومُالقرآنية.قسمُالتفسيرُ -
ُُقسمُالحفاظُوالحافظاتُوالمنحُالقرآنية. -
يعتنيُهذاُالقسمُبتعليمُاللغةُالعربيةُللناطقينُبغيرهاُمنُالوافدينُإلىُقطاعُُ:قسمُالدعوةُاالسالميةُ -

ُ.منُالجنسينُغزةُ

ُالقسمُتجربة ُالمختلفةُ)الشرقيةُوالغربية(ُحيةُغنيةُللناطقينُُوقدُكانتُلهذا تتناولُهذهُسُوُغيرُالعربيةُمنُدولُالعالم
ُتسليطُالضوءُعليها.ُالورقةُالعلمية

 ة:اْلسالمي والدعوة الكريم القرآن أنشطة مركز -3

ةُبالعديدُمنُاألنشطةُالتيُتخدمُكتابُاهللُوالدعوةُاإلسالميةُواللغةُاإلسالميُوالدعوةُالكريمُالقرآنُمركزيقومُُ
ُالعربيةُتحقيقاُألهدافُالجامعةُاإلسالميةُورسالتهاُالرفيعةُوقدُكانتُاألنشطةُعلىُالنحوُالتالي:

يعقدُالمركزُبشكلُدائمُدوراتُأحكامُالتالوةُوالتجويدُالتأهيليةُتالوة التالوة والتجويد :  -األنشطة الداخلية:  -ُأ
 اهللُصلىُاهللُعليهُوسلمُ.ُاُوالقراءاتُوالرواياتُالمختلفةُوالسندُالمتصلُعنُرسولوالعلي
ُوالبقاعيُالدورات النوعية: - ُالقرطبي ُتفسيري ُمن ُالكريم ُالقرآن ُلتفسير ُدورات ُالمركز دوراتُُ-يعقد

ُشرحُمتنُالجزرية.ُ-الحديثُالشريفُ)صحيحُالبخاري(ُ
ُمنُمركزُالقرآنُالكريمُوالدعوةُالتابعُلكليةُأصولُُ-األنشطةُالخارجية: -ُب ُدعويًا أوفدتُالجامعةُاالسالميةُوفدًا

ُالوفدُضيفًاُعلىُمعهدُالفتحُاالسالميُإلىُإندونيسياالدينُُ نج،ُوقامُالوفدُفيُمدينةُجاكرتا،ُزارُمدينةُالمب،ُحل 
بزيارةُعددُمنُالجامعاتُكجامعةُرادينُإنتانُ،ُواالسالميةُالمحمديةُ،ُوالمعهدُالعاليُالمبينجُ)ديرماُجايا(ُ،ُ

ُبمدينةُباندج،ُ لقاءُالعديدُمنُالمحاضراتُ،ُوجامعةُالتكنولوجيا ُ.وتنفيذُالعديدُمنُاألنشطةُالدعويةُوالدينيةوا 
ُ ُبقاوقد ُوالسنة ُالدعوة ُمشرفُقسم ُاإلسالميةم ُبالجامعة ُاإلسالمية ُوالدعوة ُهانيُُمركزُالقرآنُالكريم األستاذ:

بإعطاءُدورةُالعلومُالدينيةُواللغةُالعربيةُُممثلُالجامعةُاإلسالميةُفيُالبعثةُالدعويةُإلىُإندونيسياُرفيقُعوض
ُ(11).ه1432شعبان15ُُحتى1432ُُرجب18ُُمنُُالُمبنجفيُمدينةُ

 :الجامعة اإلسالمية فيمركز القرآن الكريم والدعوة اْلسالمية في  غيرهاب اللغة العربية للناطقينتعليم رابعا: برنامج 

ُلغة ُأية ُعرضُاللغة، ُالعالمُإن ُيكتنفهافي نما ُوا  ُاليسير، ُليسُباألمر ُمنُُ،، ُقليل ُغير ُعدد ُوتعليًما، تعلًما
لكلُلغةُمنُلغاتُالبشرُنظامُصوتيُخاصُبها،ُويعدُألنُ.ُُالمتعلمُوأالمعلم،ُُوأباللغةُنفسها،ُتعلقُتالتيُالمشكالت،ُ
ُ ُفجهازُالنطقُوماُُاألولى منُأصعبُعناصرُاللغةُاكتسابًا؛ُويعودُذلكُبالدرجةُللغةالنطقُالجيد إلىُأسبابُعضوية،

لجانبُاألم،ُويصعبُإعادةُتكيفهُمعُماُيخالفهاُمنُاللغات؛ُلذلكُيحتاجُهذاُا يحملهُمنُالعاداتُالنطقيةُيتكيفُمعُاللغة
ُاألداء ُوالتطبيقي من ُالنظري ُالجانبين ُمن ُالتعليمية ُالميادين ُفي ُمكثف ُواهتمام ُخاصة، ُعناية ُإلى ويلحظُُ.ُاللغوي
ُ(12).ُقديماًُُكتابُالبيانُوالتبيينُللجاحظُعرضهُلمجموعةُمنُاألخطاءُالصوتيةُالتيُوقعتُفيُلغةُالعجمالمستقرئُ

ُُالذ ك رُْ وتأنيثُ  األنثى بالسَّحرُُُُُُتذكيرها منها أسمع ما أكثرُُُُُُُُُُ: لكناء له جاريةًُ يذكر الشاعر قال

 



ُ.(الكمر : قالت القمر تقول أن أرادت إذا كانت ألنها)ُُالقمر ذكر في السَّوآء والسَّْوأةُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 اْلسالمية :في مركز القرآن الكريم والدعوة غيرها للناطقين  اللغة العربية  أسباب تعليم -1

ُفيُقسميُ)الطالبُُ ُللناطقينُبغيرها ُ ُالعربية ُاللغة ُوالقائمينُعلىُتعليم ُإجراءُمقابلةُمعُالمسؤولينُفيُالمركز، ُ–تم
ُ ُاإلسالمية ُوالدعوة ُالكريم ُالقرآن ُبمركز )ُ ُُالطالبات ُاالسالمية ُالجامعة ُفي ُالدين ُأصول ُلكلية ُبتاريخُُ–التابع غزة

ُعلى29/10/2014 ُالحصول ُبعد ُمنُم ُالبحث ُتطبيق ُبتاريخُُإذن ُالصادر ُالفلسطينية ُوالتعليم ُالتربية وزارة
ُفجاءتُاالسبابُاآلتيةُالتيُكانتُوراءُتعليمُاللغةُالعربيةُللناطقينُبغيرها:ُُ؛م27/10/2014ُ

 دُأنُبينُاللغةُالعربيةُوالعقيدةُاإلسالميةُارتباًطاُوثيًقا،ُفهيُلغة ُاإلسالم،ُوكتابهُالعزيز،ُورسولهُمحم
ُوالعنايةُبهاُإنماُهوُاستكمالُلمقومُمنُمقوماتُالعقيدةُُ-صلَّىُاهللُعليهُوسلَّمُُ- ولذاُفإنُاالهتمام 

ُتعلمُاللغةُ ُالمفهوم،ُفإنَّ ُعلىُإعزاِزها،ُوالدعوةُإليها.ُوانطالًقاُمنُهذا اإلسالمية،ُالتيُنجتمع ُجميًعا
ُتعليم ُقضية ُأو ُتعليمية، ُليسُمهنة ُبها ُواالهتمام ُورسالةُالعربية ُعقدية، ُقضية ُهو نما ُوا  ُفحسب؛ ية

 ساميةُنعتزُبها.
 ُتعلمهاُكماُيقولُشيخُاإلسالمُابن نشرُلغةُالقرآنُوتقريبهاُإلىُنفوسُوقلوبُوعقولُالمسلمينُألنُأمر

ُ.علىُالمسلمين تيميهُ:ُفرضُواجبُلكونهاُمنُالدين،ُولكونُفهمُالكتابُوالسنةُمنُاألمورُالمتحتمة
ُُ. فهوُواجب ُأساسيًّاُمنُلغةُالمسلمُاليوميةُوفيُألنها ارتبطتُبشعائرُاإلسالمُوعبادتهُوغدتُجزًءا

ُالصالةُ ُإقامة ُأنُتكون ُأوجبُاإلسالم ُفقد ُللفرائضُاإلسالمية؛ ُمالزمة ُألنها ُاإلسالمية؛ ُاألمة حياة
ُبال ُذلك ُونحو ُالدينية، ُالشعائر ُوسائر ُوالدعاء، ُالحج ُومناسك ُواألذان، ُوترتيله، ُالقرآن لغةُوتالوة

 .العربية

ُ

 ُُفيُحاجةُميرتبطُالمسلمونُمنُالناطقين ُفهم ُوعقديًا، ُدينيًا ُارتباطًا ُالعربية ُتعلُّم إلىاسةُغيرُاللغة
ُالنصوص فهم على همتعين إذ والحديث؛ والقرآن، الشريعة، علوم تحصيل أجلُمن العربيَّةُِ اللغة

 إال اهللُعبادة تتم ال دينه، من جزًءا المسلم حسُِّ في العربي ة اللغة صارت وقد القرآن، روتفسي ،ةالشرعي
 . بها

 ُُيُتمثلهـــاُلحـــروفُالعربيـــةُبأصـــواتهاُالصـــحيحةُبالكيفيـــةُالتـــُُالنطـــقُاألمثـــلغيـــرُالعربيـــةُالنـــاطقينُتعلـــيم

مخـــارجُبعـــضُاألصـــواتُالتـــيُاختصـــتُبهـــاُألداءُاألمثـــلُللعـــاداتُالنطقيـــة،ُُوامُعلمـــاءُالتجويـــد،ُوتعويـــده

علــىُالنطــقُالســليمُللحــروفُُالنــاطقينُلغيــرُالعربيــةشــكُأنُتــدريبُُمــاُمــنوالترقيــق،ُوالعربيــة،ُكــالتفخيمُ

 ُ.علىُتعليمهمُالنطقُاألمثلُألصواتُالعربية،ُحتىُيصبحُنطقًاُآلًياالقرآنية،ُيساعدُ

 ُتمييزُالحروفُالهجائيةُبأشكالهاُالمختلفةُحسبُموقعهاُفيُالجملةُليتسنىُلهمُقراءتهاُوكتابتهاُبسهولة

لتقـويتهمُفـيُُُُخـاللُتـدريسُكتـابُالقاعـدةُالنورانيـةُلفضـيلةُالشـيخُنـورُمحمـدُحقـانيمـنُوذلـكُُويسر.

ُ.ُاللغةُالعربيةُوتمييزهمُلتراكيبُالكلماتُوالنطقُالفصيحُبجهدُأقلُووقتُأسرع
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ُ ُاألولى ُمقابلتين ُبإجراء ُالباحثة ُقامت ُالناطقات ُ)مع ُعددهن ُوالبالغ ُالعربية 14ُُغير ُمنُ( دراسة
مركزُالقرآنُالكريمُوالدعوةُاإلسالميةُالتابعُلكليةُأصولُالدينُفيُالجامعةُقسمُالطالباتُبفيُجنسياتُمتعددةُ

ُ ُُ–االسالمية ُ ُبتاريخ 1/11/2014ُغزة ُمع، ُالثانية ُُوالمقابلة ُالعربيةالناطقين ُاللغة ُالطالبُُغير ُقسم في
الناطقينُُاألسبابُبتعددُومماُيسترعيُاالنتباهُتعدد.ُم3/11/2014بتاريخُُ(ُُدارسُمنُإندونيسيا3وعددهمُ)
فيُرغبةُأساسيةُيشتركونُأنهمُجميعاُُإال،ُلديهمُوعلىُالرغمُمنُتعددُاألسباب،ُغيرهاالعربيةُغةُللوالناطقاتُ

ُتأتيُفيُمقدمةُرغباتهمُأالُوهي:ُ

 ُُتعلمُلغةُالقرآنُالكريمُوالسنةُالمطهـرة،ُوهـذاُركـنُأساسـيُمـنُالـدينُاالسـالميُالـذيُاعتنقنـاه،ُوال

ُإالُبالعربيـة،ُوقـراءةُالقـرآنُركـٌنُمـنُأركـاِنُ ُاإلسالمُإالُبها،ُفالُيصحُأنُنقرأ ُالقـرآن  ُأنُيقوم  يمكن 

 .الصالة،ُالتيُهيُركنُمنُأركاِنُاإلسالم

 ربويُتعليميُمنظم،ُيضمنُتحقيقُأفضلُالنتائجُفيُأقصرُمدةُزمنية.تعلمُاللغةُالعربيةُبشكلُت 

 ألنهاُاللغةُالتامةُالحروف،ُالكاملـةُاأللفـاظ،ُلـمُيـنقصُمنهـاُشـيءُمـنُالحـروفُُأحبُاللغةُالعربية

فيشينهاُنقصانه،ُولمُيزدُفيهاُشيءُفيعيبهاُزيادتهُفقدُتعلمنـاُلغـاتُعـدةُباإلضـافةُللغتنـاُاألمُوعنـدُ

 يميزهاُعنُجميعُاللغات.تعلمناُالعربيةُلمسناُللعربيةُتفوقًاُ

 ُُويتعلمـونُبهـابطالقـةُصـاُاالبنـاءُالـذينُيتحـدثونُبالعربيـةُالتواصلُبشكلُأفضلُمـعُاالسـرةُوخصُو

لتوفيرُتربيةُإسالميةُوليسُهناكُمدخلُلهذهُالتربيةُغيرُاللغةُالعربيـةُلـربطهمُليتسنىُلناُمتابعتهمُ

 بدينهمُوحضارتهمُُ.

 التواصلُمعُالمجتمعُالخـارجيُوالوصـولُبسـهولةُالتعاملُمعُالزمالءُوالجمهورُفيُمجالُالعمل،ُُو

 .ىُأيُمكانُمرغوب،ُوالحصولُعلىُأيُمعلومةُمطلوبةإل

 ُالتعرفُعلىُأصدقاءُجددُفيُالجامعةُوالمسجدُ،والتواصلُمعهـمُبسـهولةُويسـرُلتبـادلُالمعلومـات

 .والخبراتُوقضاءُأوقاتُممتعةُومفيدة

 فــيُقطــاعُغــزةُُحقيقــةُمــاُيجــريُبعمــقُفــيُالواقــعُالنــازفوفهــمُُألحــداثُالسياســيةُالمشــتعلةمتابعـةُا

 .والعالمُاالسالمي

ُ

 

 



ستقومُالباحثةُبعرضُ غيرها:لناطقات امركز القرآن الكريم والدعوة اْلسالمية في تعليم اللغة العربية  برنامج
علىُللناطقاتُبغيرهاُفقطُُالخطواتُالمتبعةُفيُمركزُالقرآنُالكريمُوالدعوةُاإلسالميةُفيُتعليمُاللغةُالعربيةُ

ُ-النحوُالتالي:

 :الطلبة في مركز القرآن الكريم والدعوة اَلسالميةأوَل: 
غيرُالناطقاتُباللغةُغةُالعربيةُوالمفاهيمُاالسالميةُافتتحتُالجامعةُاالسالميةُبرنامجًاُخاصًاُلتعليمُالل

ُ–فرنساُُ-أمريكاُُ-أوكرانياُُ-)روسياُ،ُبلغُعددُالمسجالتُسبعُناطقاتُبغيرُالعربيةُجنسياتُمتعددة:العربيةُ
ُمُ.2004ُتحتُإشرافُاألستاذةُأملُمحمدُالخضريُعامُُ(ألمانياُُ-رومانياُ–الفلبينُ

ُ ُالعام ُفي2006ُشهد ُمطردة ُُزيادة ُالمسجالت ُفبلغُعدد ُالبرنامج ُفي ُالتسجيل ُعلى ُأقبلن اللواتي
ُلغيرُالعربيةُ(85عددهنُ) ُُناطقة ُا. ُأدتُظروفُقطاعُغزة تقرارُأعدادُالملتحقاتُلسياسيةُإلىُعدمُاسولقد
م،ُكما2014ُ-2010منذُعامُتابعنُالدراسةُفيُالمركزُُألجنبياتُاللواتياحثةُعلىُا.ُلذاُاقتصرتُالببالبرنامج

والذينُدرسواُفصاًلُدراسياُمُمنُدولةُإندونيسيا2011ُ-6-5تىُح2011ُ-1-15يبينُعددُالملتحقينُبالبرنامجُ
ُسبابُالسابقة.واحدًاُفقطُلنفسُاأل

 الناطقون بغير العربية الناطقات بغير العربيةُالبند
ُإندونيسياُبولنداُأوكرانياُرومانياُروسياُألمانياُتركياُفرنساُأمريكاُالبلد

1ُ2ُ4ُ2ُ4ُ1ُ1ُ1ُ3ُ2ُ2ُُالعدد
ُطبُطب Eلغةُُتخصصال

ُهندسة
ُآداب

ُطبُهندسة
ُهندسة
ُلغات

علمُُهندسة
ُاجتماع

ُدبلومُهندسةُطب
ُشرعي

ُثانويةُعامة

14ُُ=العددُالكلي
ُ

7ُالعددُالكلي=

 

 يد مستوى الناطقات بغير العربية:دثانيًا : تح
ُإجراءُمقابلةُمعُالناطقاتُبغيرُالعربيةُُوأزواجهنُوتعريفهنُبالمركزُوأنشطتهُُ. -1
أ.ُربابُحمدُأبوُعمرةُوُُالعربيةُمنُقبلُاللجنةُالمسؤولةُبالمركزُ:ُغيرُبمستوىُالناطقةُتحديدُ -2

ُخلودُمصطفىُأبوُندىُ ُأ. ُالتالي: ُعلىُالنحو ُُرعُ-أ ُالمفردة ُالناطضُحروفُالهجاء ُقةأمام
منُُوُومطالبتهاُالتعرفُعلىُحروفُاللغةُالعربيةُونطقهاُ،LCDُُبغيرُالعربيةُُبوساطةُجهازُ

 .سجيلُالحروفُالتيُوقعُالخطأُفيهاتثمُ

للتأكدُُ-ُمنُُكلماتُالقرآنُالكريمُ-فيهاُُقعُالخطأُيعرضُكلماتُتشتملُعلىُالحروفُالتيُُ-ب
ُباستمرار.ُ.للحرفُُامنُكيفيةُلفظه ُليتمُمتابعتها ُبعدُإعدادُصحيفةُخاصةُبها والجدولُُومعالجتها

ُ:ُاالخطاءُالصوتيةنُيالتاليُيب

 



 القراءة الصوتية للكلمة الكلمات      القراءة الصوتية للحرف حروف الهجاء م.
ُمهمدُمحمدُُهاءُالحاءُُ .1
ُناسرُناصرُسينُالصادُُ .2
ُمودوعةُموضوعةُدالُالضادُُ .3
ُتعامُطعامُُتاءُالطاءُُ .4
ُعزيمُعظيمُُزايُالظاءُُ .5
ُأينُعينُُالهمزةُالعينُُ .6
ُخفورُغفورُالخاءُالغينُُ .7
ُالكمرُُالقمرُكافُالقافُُ .8
ُشحيدُُشهيدُحاءُالهاءُ .9

 

ألصواتُالُتوجدُفيُكثيرُمنُاللغاتُاألخرىُ،ُمثلُُاًُفيُاللغةُالعربيةُحروفإلىُأنُُفيُذلكُيعودُولعلُالسبب
ُ.)ُُالحاءُوالخاءُوالضادُوالطاءُوالظاءُوالعينُوالغينُوالقافُ(

ُالنورانيةُتدريسُ -3 للمبتدئاتُلالستفادةُمنُتلكُالقاعدةُُ–لفضيلةُالشيخُنورُمحمدُحقانيُالقاعدة
أثبتتُبالتجربةُالتيُُوبتدئاتُلمدةُشهرُكاملُُبمعدلُثالثُساعاتُيوميًا،ُ"ُفيُتحسينُنطقُالم

ُالمتب ُالكتبُوطريقتها ُالنوعُمن ُهذا ُمثل ُأن ُوتعلمُالعملية ُبالنطق، ُاللسان ُالتهجيُتلين ُفي عة
حُوقدرةُ،ُيكونُثمرتهاُنطقُصحيحُفصيبينُالحروف،ُوتعرفُبالترابطُمعرفةُالحركاتُوالضبط

وقراءةُالقرآنُخاصة،ُوقدُظهرتُهذهُالنتائجُفيُاألعاجمُغيرُالناطقينُ،ُعامةُمتميزةُعلىُالقراءة
ُ(13)بالعربية".ُ

ُالشريفُ،ُويكونُذلكُعلىُمرحلتين:ُتهجيةُاآلياتُفيُالمصحف -4
 : المرحلة األولى 

ُاألخُر  ُعن ُمنفصلة ُآية ُكل ُوتهجية ُعم ، ُجزء ُمن ُالقصيرة ُالسور ُثمُتهجية ،ُ ُالقراءة ُتكرار ُمع ى
لآليةُالتيُتليهاُمعُمراعاةُجودةُالقراءة،ُأماُاآليةُالطويلةُالتيُيزيدُُعددُكلماتهاُأكثرُمنُأربعُكلماتُاالنتقالُ

ُأوُخمسُكلمات،ُتقسمُاآليةُإلىُمقطعينُأوُأكثرُحسبُطولُاآلية.

 لمرحلة الثانيةا:ُ

ُتُ ُالُتستطيعُقراءتها ُكلمةُصعبة ُواجهتها ُإالُإذا ُبدونُتهجية ُاآلياتُالقرآنية ُثمُقراءة ُبتهجيتها قوم
ُ.ُوتتحسنُقراءةُالناطقاتُق غيرُالعربيةُمعُاالستمرارُفيُالقراءةُوُتهجيةُالكلماتُالصعبةُُثمُقراءتهاُراءتها

مراراُ،ُفإذاُأنهتُالقارئةُالجزءُاألخيرُمنُالمصحفُالشريف،ُبإذنهُتعالىُتتمكنُمنُالقراءةُمنُأيُموضعُفيُ
ُالقرآنُالكريم.

 



(ُالسنوية-الفصلية)ُبهاُالناطقينُلغيرُالعربيةُاللغةُتعليمُبرنامجُعنُالمسؤولينُتقاريرُباستقراءُالباحثةُقامتوقد 
ُالعربيةُلغيرالناطقاتُُبينُفرديةُفروقُظهورُفيُواضحٌُُأثرٌُُلهاُكانُالتيُالعواملُمنُمجموعةُرصدتُُثمُومن

ُ:ُُالتاليةُالنقاطُفيُتحدديهاُتموقراءةُالموضوعاتُالمقررةُ،ُُالقرآنُوقراءةُالتهجيةُخاللُظهرت

ُ...(ُ.تركيةُ-روسيةُ-ألمانية)ُُ-االمُ–ُاألصليةُالعربيةُغيرُالناطقاتُلغةُ-1

ُ.والعلميةُالثقافيةُالعربيةُغيرُالناطقاتُخلفيةُ-2

ُ.ُالعربيةُغيرُالناطقاتُجنسياتُاختالفُ-3

ُ.ُاللغةُلتعلمُالعربيةُغيرُالناطقاتُدافعيةُ-4

ُ.ُُالعربيةُرغيُالناطقاتُعمرُُ-5

ُإذُنفسيةُعمليةُالحقيقةُفيُهيُ-تعلميةُعمليةُأيُشأنُ–ُالعربيةُاللغةُتعلمُعمليةُأنُالباحثةُوترى
ُوالمتعلمُالمعلمُمنُكلُلدىُالنفسيةُبالجوانبُوثيقاُارتباطاُترتبط ُعلىُتأثيراُوأكثرهاُالجوانبُهذهُأهمُولعل.
ُنسبةُترتفعُقويةُكانتُفكلماُالتعلم،ُعمليةُعلىُمباشرُبشكلُتؤثرُاليُالدافعيةُهيُاللغةُإجادةُعمليةُنجاح
ُكثيراُالجانبُبهذاُاالسالميةُوالدعوةُالكريمُالقرآنُمركزُفيُالقائمونُاهتمُولقد.ُصحيحُوالعكسُالتعلمُنجاح
ُجهودهمُتقتصرُولمُوخارجهُالمركزُداخلُالعربيةُتعلمُفيُالراغبينُدافعيةُُإلثارةُُأسريُجوُتوفيرُعلىُفعملوا
ُحيثُالجامعةُأسوارُوخارجُالجامعةُفيُالمركزُخارجُالىُتتعداهاُوانماُالمركزُداخلُالتعليميةُاالنشطةُُعلى
ُ.ُمتعددةُمجاالتُفيُاللغةُممارسةُلهنُليتسنىُالخارجيُالمحيطُفيُالعربيةُاللغةُغيرُالناطقاتُمتابعةُتتم

 :كل مستوى كتب التي يتم تدريسها في المستويات الدراسة و : ثالثا

2004ُغيرُالعربيةُمنُالعامُالكتبُالمصريةُلتعليمُالناطقاتُُاعتمدتُاللجنةُالمشرفةُعلىُالبرنامج -ُأ
 :2010ُحتىُ/الفصلُالثانيُ

 ُالتمهيدي:ُالطريقةُالحديثةُلتعليمُاللغةُالعربيةُأ.ُباسمةُاليعقوبي.ُالمستوى -1
تعليمُاللغةُالعربيةُلغيرُالناطقاتُبهاُُُُُُُُالمستوىُاألول:ُمختاراتُمنُكتابُالنحوُالواضحُلدورةُ -2

 أ.ُعليُالجارمُوُأ.ُمصطفىُأمين.
مختاراتُمنُكتابُالنحوُالواضحُلدورةُتعليمُاللغةُالعربيةُلغيرُالناطقاتُبهاُُُُُُُُ:ُالثانيُالمستوى -3

 ُأ.ُعليُالجارمُوُأ.ُمصطفىُأمين.
ُُُُُُُمختاراتُمنُكتابُالنحوُالواضحُلدورةُتعليمُاللغةُالعربيةُلغيرُالناطقاتُبهاُُالمستوىُالثالث:ُ -4

 أ.ُعليُالجارمُوُأ.ُمصطفىُأمين.

 



ُشهرُ -ُب ُفي ُعمل ُورشة ُبعقد ُبغيرها ُللناطقين ُالعربية ُاللغة ُتعليم ُبرنامج ُعلى ُالمشرفة ُاللجنة قامت
قطاعُغزةُتمُخاللهاُتحديدُُالعربيةُفيضمتُثلةُمنُالمتخصصينُفيُمجالُاللغة2010ُُغسطسُأ

 الكتبُالتاليةُليتمُتدريسهاُفيُالمركز.
 .2/ج1التمهيدي:ُالكتابُاألساسيُفيُتعليمُاللغةُالعربيةُلغيرُالناطقينُبهاُجالمستوىُ -1
 .1المستوىُاألول:ُتعليمُاللغةُالعربيةُلغيرُالناطقينُبها،ُجامعةُأمُالقرىُج -2
ُ.2جُالقرىُأمُجامعةُبها،ُالناطقينُيرلغُالعربيةُاللغةُتعليم:ُالثانيُالمستوى -3
 .3جُالقرىُأمُجامعةُبها،ُالناطقينُلغيرُالعربيةُاللغةُتعليم:ُالثالثُالمستوى -4
)لماُتصلُالناطقات4ُجُالقرىُأمُجامعةُبها،ُالناطقينُلغيرُالعربيةُاللغةُتعليم:ُالرابعُالمستوى -5

 لهذاُالمستوىُبعد(

:ُلمُيتمُتدريسُالناطقينُالقاعدةُالنورانيةُألنهمُُمسلمينُمنُإندونيسياُوجميعهمُيقرأُالقرآن.ُوتمُُملحوظة
 .2/ج1جُساسيُفيُتعليمُاللغةُالعربيةُالناطقينُبغيرهاتدريسهمُالكتابُاأل

 رابعًا: تقويم مستوى الطالبات الناطقات لغير اللغة العربية:

ُبوساطة:ُُالملتحقاتُبالبرنامجُمستوىيتمُقياسُ

  هي: اَلختبار الشف - أ

ُ ُالشفهي)النصفي ُاالختبار ُاللجنةُُ–يجرى ُقبل ُمن ُوالمحادثة ُالقراءة ُمهارتي ُلقياس النهائي(
/ُُفيُمركزُالقرآنُالكريمُوالدعوةُاإلسالميةقامتُالباحثةُبحضورُاالختبارُالشفويُولقدُ.ُالمسؤولةُ

وقدُتبينُأثرُُ.ُ/11ُ-5ُاألربعاءُُ/11-3االثنينُُيومُاألربعاءُالموافقُُمنُابتداءقسمُالطالباتُ
ُالنورانيةُفيُقراءاتهنُوالتيُكانُ ُنطقُصحيح،القاعدة ُعلىُُثمرتها ُمتميزة ُالقرآنُالكريمُوقدرة قراءة

ُ.القراءةُعامةخاصةُ،ُُو

 اَلختبار التحريري:  - ب

والذيُيتمُإعدادهُبناءُلقياسُمهارتيُالكتابةُواالستماعُالنهائي(ُُ–)النصفيُاالختبارُالتحريريُُيجرى
ُولُمواصفاتُلقياسُمستوياتُالملتحقاتُالمختلفة.دعلىُج

 في ضوء ما سبق قدمت الباحثة مجموعة من التوصيات والمقترحات: التوصيات والمقترحات:ُ

ُلتدريبُ -1 ُالعربية ُاللغة ُبتدريسهم ُقبلُالبدء ُالعربية ُلغيرُالناطقينُباللغة ُالنورانية همُتدريسُالقاعدة
 للحروفُالتيُالُتوجدُفيُلغتهمُاألمُوتختصُبهاُاللغةُالعربية.فصيحُالصحيحُالطقُعلىُالن

 



استخدامُعلمُاللغةُالتقابليُلتحليلُاألخطاءُوالصعوباتُالمتوقَّعة؛ُوذلكُمنُخاللُالمقارنةُبينُلغةُالمتعلمُ -2
ُوالبحثُعن ُوحروفُاللغاتُالمقابلة ُبينُحروفُالعربية ُالمقارنة ُفيتم ُالعربية؛ ُالصعوبةُُواللغة مواضع

 .النطقيةُوالكتابيةُوغيرهاُمنُالسبلُالتيُيوفرهاُهذاُالعلم
اإلطالعُعلىُتجاربُالجامــعاتُأوُالمراكزُالعربيةُواإلسالميةُفيُمجالُتدريسُاللغةُالعربيةُللناطقينُُ -3

 .بغيرهاُوعلومُالدينُاإلسالميُبطرقُسهلةُباعتبارهاُلغةُثانيةُلهم
ُم -4 ُدولية ُعلمية ُمجلة ُأساتذةُإنشاء ُمع ُوالتواصل ُبغيرها، ُللناطقين ُالعربية ُتعليم ُتختصُبقضايا حكمة،

 .اللغاتُاألخرىُللبحثُفيُتذليلُالصعوباتُالخاصةُبكلُلغةُيطلبُأبناؤهاُتعلمُالعربية

ُاللغةُُوأخيرًا أوصي كل معلم  ُتحبيبُهذه إلىُقلوبُدارسيهاُالراقيةُللغةُالعربيةُلغيرُالناطقينُبها
باإلسالمُوتعاليمهُوتأريخهُالعريق،ُكماُعليهُأنُبكونُواثقاُمنُأنهُقدُيكونُالمظهرُالوحيدُالذيُيجسدُوربطهاُ

ُ.هذهُالثقافةُأمامُاآلخرين

والدفاعُعنهاُنوعُمنُأنواعُالعبادةُُاللغةلعملُلخدمةُهذهُألنُانشكرُلكمُجهودكمُونثمنهاُغالياُختاماُ
نناُعلىُثقةُوُإلىُربه،ُ يتقربُبهُفاعله )ُإناُ:ُتنزيلهُفيُمحكمُُكماُقالتامةُبأنُاهللُناصرُدينهُ،ُوحافظُكتابهُُا 

ُالكتابُالعظيمُحفظُللغة ُلهُلحافظونُ(.ُوحفظُهذا نا ُالذكرُوا  ُالتيُنزلُبه نحنُنزلنا ُ.ا ُوكليُأملُأقولُهذا
ُأنُيردناُإلىُاللغِةُالعربيةُردًّاُجمياًل،ُوأنُيزيد ناُعلًماُبها.ُبالعليُالقدير

 اهلل وسلَّم وبارك على نبينا محمٍَّد، وعلى آله وصحبه أجمعين.وصلى 
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