
 

 
 
 

 شعر الربزجنيحتليل القيم الرتبوية ىف   
  الرسالة
 

 مقدمة للحصوؿ على شهادة الدراسة الدينية العليا
 َب كلية الًتبية شعبة اللغة العربية

 اجلامعة اإلسالمية احلكومية
 سومطرة الشمالية

 ميداف
 

  إعداد الطالب :
 ذوالفخر

 12311072: رقم القيد 
 
 

 شعبة اللغة العربية
الًتبية اجلامعة اإلسالمية احلكوميةكلية   

 سومطرة الشمالية
 ميداف

 ـ  2037 



 

 التجريد
 

 : ذكالفخر    االسم
 12311072:   الرقم األساسي

 : علم الًتبية / اللغة العربية   كلية / شعبة
 ادلاجستَت ،اكسيونو الدكتور:   ادلشرؼ األكؿ
 : الدكتور ذك اذلادم، ادلاجستَت  ادلشرؼ الثاىن

 حتليل القيم الرتبوية ىف شعر الربزجني: "  موضوع الرسالة
كإما ركحيا  جسداي كل القوة البشرية إما لتطوير يعمل كسب يى اإلسالمية الًتبية

 ال إنو كقاؿ ادلساعدة. ػلتاجوف الذين سللوقوف ىم البشر. ادلسلم الكامل الفرد لتكوين
 .مساعدة دكف من كحده يعيش أف يستطيع

شعر الربزصلي مل يبحث سخص : منو البحث من ادلوضوع الذم كتبت، خلفية أما 
 اآلف الكتب من العديد ذلك كبعد الشعر، ُب الًتبوية القيم يعرؼ أف يريد الكاتب ٍب آخر،

 اللقب ىذا تثَت الكتاب فإف كابلتايل الغرب، نظر كجهة من أخذت قضية إىل إشارة ُب
 حبيث الًتاث، كتاب مثل اإلسالمية الكتب من كادلراجع الكتب من العديد ازباذ ًب لذلك

 البحث ىو النوعي البحث. النوعي البحثية الدراسة استخدمت .نفسو الدين فهم ادلسلمُت
 كاإلدراؾ، السلوؾ ىذا مثل الدراسة موضوع من شهدتو ما ظاىرة فهم إىل يهدؼ الذم

 . كغَتىا كالعمل كالتحفيز،
 ادلسألة الواردة الصياغات غاب ؽلكن ٍب الربزصلي كمنشعر  ُب ادلؤلف أف يبحث بعد

 قيمة أف إىل ينظر أف كؽلكن الًتبوية، القيمة بعض الواردة الشعر ُب أنو ىو 3 الباب ُب
شعر الربزصلي. ك يرتبط  أعلية القيم الًتبوية ُب أك ادلناسبة القيمة ُب الواردة القيمة التعليم

 .ابلسياؽ احلايل
 



 

 ادلشرؼ الثاين   
 

 الدكتور ذو اهلادي، املاجستري   
 73111010211317711رقم التوظيف:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 التمهيد

احلمد هلل رب العادلُت، كالصالة كالسالـ على أشرؼ األنبياء كادلرسلُت، كعلى آلو  
 كصحبو أمجعُت. أشهد أف ال إلو إال هللا، كأشهد أف دمحما عبده كرسولو، الذل ال نيب  بعده.

اإلسالمِت  احلكومية  ىذه الرسالة اليت تشرط َب كلية علم الًتبية كالتعليم ابجلامعة 
ىذه اجلامعة كموضوع ىذه الرسالة  لية، شرط من أحد شركط لتدريس َب سومطرة الشما

 (.الًتبوية َب شعر الربزطلي ىي: )ربليل القيم

ادلاجستَت الذم كاف  اكسيونوكثَتا إىل الدكتور    ، الباحث يشكر شكراكَب ىذا ادلقاـ 
ادلاجستَت الذم كاف مشرؼ الثاين. كإىل احملاضرين  ذكاذلادل ىو مشرؼ األكؿ كإىل الدكتور

كاحملاضرات َب شعبة اللغة العربية اجلامعة اإلسالمية احلكومية سومطرة الشمالية كأصدقائي 
كأشكر  الذين يشجعوف دائما. ة كأستاذم مع أصدقائي َب ادلسجد الرمليبيشعبة اللغة العر 

 سالـ عليكم كرمحة هللا كبركاتو. كالهللا عز كجل كإىل كالدم كأسرٌب. آخر الكالـ 

   

 2037ميداف،        
   إعداد                                       

                                    
 ذكالفخر           
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 الباب األول

 املقدمة

 خلفية البحث . أ

مثيل ذلا.  ة مجيلة جدا، ال أحد ُب العامللغة العربية ىي لغة القرآف الكرًن كلغال 

دلسلمُت، ألف ىذه اللغة يرتبط ارتباطا كثيقا كتابُت اليت ا لكل التمكن من اللغة كاجبة جدا

أصبحت ادلصدر األساسي للشريعة اإلسالمية، كىي القرآف كالسنة. اللغة العربية ىي اللغة 

 سيكيكال  ادلستخدمة ُب كسائل االتصاؿ. اللغة العربية ىي لغة العلم اليت صلدىا ُب الكتب

كن كاقع اللغة العربية، ال ؽلكن . كلذلك تفسَت،ضلو، صرؼ ك غَت ،يعٌت فقو، التصوؼ

أف أكلئك الذين ال يريدكف العربية ىي صعبة للغاية ابلنسبة ، ألف اللغة هاأف يعرف الناس جلميع

عدد قليل جدا من الذين يريدكف أف يفهموا القراءة أك  ادلسلمُت يفهموا بسبب حقيقة أف

تخدامها للتواصل، ألنو ال ؽلكن الواردة ُب القرآف الكرًن. العربية أيضا ال ؽلكن اس معٌت

 عرفة احلركؼ العربية كادلفردات ٍب ليس دائما التعود على اللغة العربية إىل ادلستمع. ميع ـجل

على قيم تعليم اتريخ  ملكػلت ركؼ العربية،حب دلكتوبا ، شعر الربزصليكذلك ايضاك  

ُب شعر الربزصلي. شعر الربزصلي ليس فقط ُب  يةالقيم الًتبوية ُب اإلسالمك  الدة النيب دمحم ك 

كقراءة اندكنيسيا كلكن أيضا ُب الشرؽ األكسط العريب. ُب إندكنيسيا على كجو اخلصوص، 



 

من أجل مولدية أك كالدة النيب دمحم صلى. إىل جانب مولدية كالشعر الربزصلي أيضا ا شعر ىذ

. أنو ال يوجد أم ك غَت كاخلتاف نية كادلناسبات ناكحةادل حلجة، ك حلجةرأ كطفل كلد أف تق

ربتوم على شعر الربزصلي غرض آخر للحصوؿ على نعمة من هللا سبحانو كتعاىل عن زلتول 

فقط شعر  اتخداـ كاقع ادلسلمُت فقط كضعت ىذقيم الًتبية اإلسالمية. كمع ذلك، يتم اس

كحىت قراءة سورة األكلوية الدعاء حلسن الصوت، كأحياان ال  عندما أحداث معينة فقط،

 شعر الربزصلييعرفوف معٌت كمعٌت الواردة ُب القصيدة، كابلتايل ذباىل القيم اإلسالمية الواردة 

، فإنو ؽلكن إثبات ىذه القصيدة تصبح ىذه العادة حىت على قراءة القرآف، كقراءة القانوف ال 

الشعر  التالكة، كىذا يدؿ على أف أقل تفسَت الًتبية اإلسالمية من يعطي األكلوية لقراءة ىذا

 .الربزصلي

 شعر الربزصليىذا يصبح دراسة مثَتة جدا لالىتماـ. الكشف عن قيم اإلسالـ ُب  

 ىو الغرض الرئيسي من ادلؤلف ُب ىذه األطركحة.

 يرتبط مع األمر 56األحزاب:  سورةىو كلمة هللا ُب 

 3صلوف على النىب اييهاالذين أمنوا صلوا عليو ك سليموا تسليمااف هللا ك ملئكتو ي

لك النيب كيقوؿ صالكت إىل النيب. اي أيها الذين آمنوا صالكت ىذا يعٍت: إف هللا كمالئكتو 

 مرحبا إكبار لو.
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 شعر الربزصلي، التاريخ ادلسجل ذلذا الربزصليدلعرفة ادلزيد عن الشعر الكتاب الفضوؿ، 

)كردستاف( كمؤلف   شعر الربزصليالشعاب ادلرجانية اليت كتبها جعفر يتٍت كلدت ُب منطقة 

 .أ.قة تنزيل الكتاب عمركف سوابردم .كتاب ترمج

إلقناع كتدىش.  شعر الربزصليابلنسبة ألكلئك الذين يفهموف العربية، خيوط من  

إلسالمية كشخصية الرسوؿ أف أحداث النيب دمحم ُب اآلية الربزصلي ىناؾ العديد من القيم ا

 تكوف مرحلة الحقة للقراء من كل الدعاء مقطع قصيدة.

ىكذا أرادت الكتاب دلواصلة دراسة علم الكتاب ذلا، كاليت كضعت ُب كقت  

شعر الحق ُب اشارة اىل ادلراجع ادلوجودة. الدراسة، اليت تناقش على كجو التحديد ُب 

ف مفيدة للكتاب كاجلمهور العاـ. استنادا إىل تفسَت ، كاليت ُب كقت الحق قد تكو  الربزصلي

أعاله، يرل صاحب البالغ الضركرم دراسة أكثر عمقا حوؿ: "ربليل القيم اإلسالمية للًتبية 

 .كقصيدة الربزصلي"

 حتديد املسألة . ب

فيناؿ الباحث بعض القيمة  لربزصليَب كتاب اشعر بعد أف يقرأ الباحث بعض  

 303-306 الًتبوية َب قصيدة الرقم:
 



 

 اسئلة البحث . ج

 ىذا البحث يقصد إلعطاء اجلواب على ادلشاكل يعٌت: 

 ؟شعر الربزصليالقيم الًتبوية  ُب  ما.3 

 سياؽ احلايل؟ابلكيرتبط  ،الربزصلي  شعرُب  القيم الًتبوية أعلية. كيف 2 

 اهداف البحث .د

 يقصد إلعطاء اجلواب على ادلشاكل يعٌت:ىذا البحث  

 شعر الربزصلي. ُب  يةالًتب قيمالعرفة دل .(3

 شعر الربزصلي. ك يرتبط ابلسياؽ احلايل. ُب أعلية القيم الًتبوية عرفةدل .(2

 فوائد البحثه.          

 فوائد البحث كما يلي: أما 

 ةنظري . أ

 إلهناءأك مرجع  دفع القيس، ك يرجى جعل كسيلة تطور خزنة النافعة ( .7

 قيم الًتبية اإلسالمية.ابل ة خصوصا يتعلقادلشاكل

 يرجى من ىذا البحث جعل مادة ادلرجع للباحث اآلخر خصوصا يتعلق ( .2

 الًتبية اإلسالمية.ابلقيم 



 

 ةعملي . ب

مدخال إىل ادلؤسسة أك اجلامعة اإلسالمية كال سيما اجلامعة اإلسالمسة   .7

 صلي.آلربز شعر ُب  الًتبوية الواردةاحلكومية من أجل تطبيق القيم 

إضافة إىل ذخَتة من علماء مسلم عن عمل العلماء السابقُت اليت ؽلكن  .2

 ُب إندكنيسيا. وصاتطويرىا ُب الثقافة العلمية كاحلياة ادلعاصرة، كخص

 . هيكل البحثف 

كاف البحث غلعل ىيكل البحث ُب ىذا البحث العلمي كي تًتتب الكتابة مرتبا,  

 ىذا البحث العلمي تنقسم اىل مخسة أبواب كما يلى :ككتابة 

 ،البحث كربديد ادلسألة ك أسئلة من اخللفية،يتكوف قدمة،يتحول عن ادل األكؿ: بابال 

 .ىيكل البحثأىداؼ، فوائد البحوث ك  البحث

الربزصلي، سَتة  سَتة ،م الًتبيةكقي ،تعريف التحليل، نظرم ن اإلطارع يتحولالثاين:  بابال

الربزصلي، النواحي الواردة ُب شعر الربزصلي ك ن بن دمحم بن عبد الكرًن جعفر بن حس الشيخ

 .الدراسة السابقة 

بحث كمصادر البياانت ك نوع الأنهج ك المن  تتكوفالبحث،  ػلتول عن طرؽالثالث:  بابال

 ربليل البياانت.طرؽ مجع البياانت ك طرؽ 



 

 .يتكوف من النتجة العامة ك النتجة اخلاصةػلتول عن ربليل البياانت، الرابع:  بابلا 

 . اخالصة كاالقًتحاتمن ا تتكوف، تحول عن اخلاسبة اخلامس: ي بابال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الباب الثاىن

 اإلطار النظري

 التحليل . أ

 تعريف التحليل .7

كلمة " التحليل" َب قاموس اتـ اللغة اإلندكنيسية دبعٌت التحرم إىل احلدث )أتليف، 

  2كغَتىا(، دلعرفة احلالة احلقيقية )سبب، جلوس ادلشكلة، كغَتىا(.عمل، 

عند سوىرسيمي أرم كونتو، التحليل ىو تلخيص البياف َب عدد كبَت، بياف الٍتء يكوف 

معلومات اليت كجد أك انفصاؿ العنصر أك اجلزء ادلناسب من مجع البياف ك شكل التحليل 

فيو فيصل، التحليل ىو االمتحاف مرتبا ينظم َب كتابة كعند سنا 1لصناعة البياف أيسر لإلدارة.

 4علمية كمناقشة علم ادلعرفة كبياف الوثيقة.

عند الباحث، التحليل ىو اختصار البياف الكبَت لبياف صحيح الذم يلحق أك انفصاؿ 

 أك اجلزء ادلناسب.
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 الرتبية  قيم . ب

 تعريف القيمة .7

ككلمة  5دبعٌت الثمن الذم يعادؿ ادلتاع.كلمة القيم مفردة القيمة َب قاموس ادلنجد،  

القيمة َب قاموس اتـ اللغة اإلندكنيسية دبعٌت السعر َب ادلعٌت زبمُت السعر: سعر الشيء؛ 

 6عدد ادلهارة؛ ادلقدار، الكيفية، كثَت قلة ادللء.

فهم القيم ىو الشيء الذم يسمح للفرد أك رلموعة اجتماعية الزباذ قرار حوؿ ما 

أك حسب احلاجة. حيوم، تعلمت قيمة ادلنتج االجتماعي كادلنضوية ببطء من تريد ربقيقو 

قبل األفراد مقبولة فضال عن االنتماء مع اجملموعة. القيم ىي ادلعايَت ادلفاىيمية مستقرة 

نسبيا، كاليت صراحة أك ضمنا توجيو الفرد ُب ربديد األىداؼ كاألنشطة من أجل تلبية 

 احلاجات النفسية.

. فركع العلم قيمة متساكية بعلم ادلعريفة يعرؽ كيناؿ من ادلرجع ادلوضوعياصطالح ال

الذم يشكل خصوصا عن القيمة، مثاؿ: الفكر، كاألدب، ك اجلماؿ. ىذا الفكريشكل عن 

قيمة احلقيقة، حىت تناؿ نظاـ الفكرالصحيح ك ادلرتب. األدب يشكل عن القيمة احلسنة, 
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ة اليومية، اليت تتعلق مع بغَته. ك اجلماؿ ىو يشكل يعٌت عن أدب حسنة اإلنساف ُب احليا

 عن القيمة اجلمالية ، إما اجلماؿ عن العامل أك اجلماؿ الذم يصنع اإلنساف.

مشكلة ىذه "قيمة" يدرس ُب الفلسفة، أم لنيل حقيقة القيمة. كىذه الكتابة  

"القيمة" من رلاؿ أضيق البحث من انحية الفلسفة الًتبوية، يعٌت إرادة لشرح عن ادلشكلة 

فلسفة التعليم الًتبوية كي يقدرادلدرس انجحا ىدؼ الًتبية ، كفقا دلا قد أنشأ ُب خطوط 

 القوس كبَتة الدكلة حوؿ التعليم، كخاصة التعليم ُب إندكنيسيا.

 تعريف الرتبية .2

الًتبية عملية مقصودة هتدؼ إىل تربية اإلنساف الصاحل بتنمية طاقاتو اجلسمية 

العقلية كالركحية كتتجو هبا ضلو األفضل كاألكمل، كهتدؼ كذلك إىل تنمية اجملتمع كالنفسية ك 

 7كالنهوض بو بتلبية حاجاتو ادلختلفة.

كفقا البصرم، التعليم ىو العمل الذم أصلزتو عمدا كمنهجي لتحفيز، تغذم 

كمساعدة كتوجيو شخص إىل مينجيمباصلكانسيجاال إمكاانهتا حىت تصل إىل نوعية أفضل 

النفس مرة أخرل. األعماؿ التعليم األساسية بينديواساف كلو )الوالدة كالداخلية(، أما بنفسو 

دلطالب حيث يكوف الطلبة حرية التفكَت، كيشعر، كاحلديث، أك ابآلخرين، ُب اإلحساس اب
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كالعمل بثقة كإحساس كامل ابدلسؤكلية ُب كل إجراء من اإلجراءات كالسلوؾ ُب احلياة 

لذا يبدك يل أف التعليم عملية التعليم كالتعلم فيما بُت الطالب كادلعلمُت اليت تغطي  8اليومية.

علم األىداؼ، أساليب، كالتقييم، كمعسكره كمواد مجيع جوانب التعلم كما ينبغي كجود ت

 اآلخرين.

 تعريف الرتبية اإلسالمة .0

ُب شرح ابإلضافة إىل الباحثُت ُب التعليم العاـ، كالباحثُت أيضا سوؼ يشرح 

 تفاصيل الًتبية اإلسالمية.

الًتبية اإلسالمية كالتعليم كاليت هتدؼ إىل العمـو الشخصية للمسلمُت، كتطوير 

ت البشرية كلها ُب شكل مواد كالركحية، تسميد عالقة متناغمة من كل شخص مع اإلمكاان

 هللا، الرجل كالكوف.

الًتبية اإلسالمية بدءا من كجهة النظر اإلسالمية من البشر. كيوضح القرآف أف 

اإلنساف ىو ادلخلوؽ الذم لديو كظيفة مزدكجة تشمل ايضا ادلهاـ األساسية على أم حاؿ. 

(؛ يعٍت ىذا ادلعٌت أف 10 ابعتباره النيايب هللا على األرض )سورة البقرة: الوظيفة األكىل

 اإلنساف أعطيت كالية حلفظ كصيانة كاستخداـ كاحلفاظ على الكوف.
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من أجل ضماف كظيفة اخلالفة بشكل صحيح، ٍب غلب أف يكوف الرجل اثنُت من 

غلب أف يكوف البشر  ادلتطلبات األساسية على أم حاؿ. األكىل، ادلصطلحات العلمية.

العلم انو ؽلكن أف تزدىر الكوف كصوف كحفظ ككذلك االستفادة من ذلك. الشرط الثاين، 

أف يكوف أخالقيا أك حرؼ. كيعهد الكوف لإلنساف للحفاظ على، كاحلفاظ، كاستخدامها 

غلب أف يكوف االلتزاـ األخالقي. مدل الضرر ػلدث نتيجة لفعل الطبيعة يد اإلنساف 

 ؤكلة. كتدمَت الطبيعة يكوف ذلا أثر سليب ابلنسبة للبشر.ليست مس

كالوظيفة الثانية، البشر ىم سللوقات هللا ادلخصصة للعبادة كخدمة لو )من األلف إىل 

(. ىنا غلب على الرجل أف يقدـ كيستسلم إىل هللا. عالقة اإلنساف مع 56الياء الذارايت: 

اخلالق كخلق اإلنساف. لذلك، غلب أف يكوف  هللا ىو خالق الكوف كاخلليقة العالقة. هللا

البشر على علم حوؿ ىذا ادلوضوع. كعيو ىو ما غلعل غلب البشر يكوف منقاد كمطيع 

خلالقو، أم هللا سبحانو كتعاىل. كعالمة على موضوع اإلنساف كمطيعا لو يتفرغ لتنفيذ األكامر 

 كذبنب نواىيو.

البشر ُب الكوف. التواصل مع الطبيعة،  كػلتفظ الثاين من ىذا التوازف دائما من قبل

ٍب رجل زعيما ذلا، سيد، كاستخداـ كصيانة كاحلفاظ عليو. يرتبط مع هللا، ٍب البشر كعبيد، 

 ابعتباره الرجل من العبادة كاخلضوع كطاعة لو.



 

لتحقيق إدماج ىاتُت الوظيفتُت ُب مسلم فرد، كأيخذ مفهـو التعليم الشامل اليت 

 صية اإلسالمية إىل اذلدؼ النهائي ادلتمثل ُب التعليم ىو ادلراد ربقيقها.ؽلكن اف تنقل الشخ

مجيع اإلمكاانت البشرية غلب سبكينها. هللا سبحانو كتعاىل. لديو القدرة على الرجاؿ 

أف يعامل، تعليم، زراعة، كتطوير كبصرؼ النظر عن ذلك، من انحية أخرل، كالبشر ىم 

حد سواء جسداي كركحيا. الوالدة احملتمل ىو العنصر ادلادم سللوقات اليت لديها القدرة على 

اليت ؽلتلكها البشر. ُب حُت أف إمكاانت العقل ىي العناصر الركحية اليت توجد ُب البشر 

 اليت ؽلكن تطويرىا ضلو الكماؿ.

قدر اإلمكاف. كأجرم ىذا اجلهد من خالؿ التعليم. البشر، كفقا لتفسَت القرآف 

الية حالة من عدـ معرفة أم شيء، كلكن الرجل كاف منذ كالدتو كقد الكرًن، كلدت ُب ك 

أكجد شعورا احملتملة، قلوب، كالعاطفة، كالركح ابإلضافة إىل ادلادية احملتملة ادلادية. كسيتم 

تطوير كل تلك اإلمكاانت كفقا الحلوافز ادلقدمة من خالؿ التعليم. اف العقل البشرم أف 

، حل مشاكل احلياة عند ادلتعلمُت العقل، التمرين الفكرية يكوف ذكي، كؽلكن استخدامها

، كلدت الفكر.  نظرا التمارين كمليئة رلموعة متنوعة من العلـو

كاف القلب رجل كابدلثل سوؼ تواجو الذكاء العاطفي كالركحي عند ابلنظر إىل 

لعواطف اجلهود التعليمية، حبيث اف االنساف سيصل اىل الذكاء العاطفي كركحية. يتطلب ا



 

البشرية أيضا التعليم. كيعرؼ شهوة ابعتبارىا قوة دافعة لتحقيق الرغبة. ليس دائما فهم 

الشهية اليت حددىا سلبية. شهوة كما يستطيع دفعة تفسر على أهنا إغلابية، طادلا أف الرغبة 

ية أيضا ُب التعليم، حبيث يكوف شهوة ال ؽلكن السيطرة عليها. كابلتايل، من كجهة نظر الًتب

اإلسالمية لإلنساف الذم يريد أف تكوف كلدت من قبل الًتبية اإلسالمية ىو اإلنساف الذم 

لديو توازف كاجلسدم، كالنفسي، التوازف بُت العلم كاألخالؽ كالذكاء الفكرم كالعاطفي 

 كالركحي، الفرد كاجملتمع.

إلسالمية، كاليت كاستنادا إىل تطبيق ادلفهـو اإلسالمي للرجل سباما مع مفهـو الًتبية ا

ُب ىذا الصدد يبدك أف التعليم اإلسالمي ىو التعليم الذم يهدؼ إىل تشكيل التوازف 

اإلنساف أف يتمثل ُب اجلبهة كما أف اذلدؼ النهائي دلادة الًتبية اإلسالمية. لذلك، غلب أف 

ث اآلخر تكوف حـز الًتبية اإلسالمية حبيث يظهر الرجل ادلثايل كفقا دلفاىيم إسالمية من حي

 يسمى الرجل ادلثايل.

 .مصطلحات الرتبية اإلسالمية5

 ُب أكسيونو.من قبل الدكتور قولو ىَتم علي نوير كنقلت الصحيفة عن ُب كتاب

عدد قليل  لديها ابللغة العربيةالتدريس تتعلق ابلتعليم ك  أف شركط الًتبية اإلسالمية فلسفتو

 .كالتدريس ُب التعليم تظهر أف األحيافُب كثَت من ادلصطلحات ادلستخدمة الكلمات ك  من



 

الًتبية  مفهـو لفهم شلا غلعل من االسهلفهم ىذه الشركط ك  العديد من كصف كفيما يلي

 .اإلسالمية

 أ. تربية

حيث تربية من ادلصطلحات ادلشتقة من عبارة: ربو، يربو، الرابف. ملكو يعٍت 

كتعاىل. كدعا رب. ربة القـو يعٍت: أتوقع ادلاجستَت، اخلاصة كهتيمن. على ادلدل هللا سبحانو 

ذلم أك كنت فوقهم. ربو طربيو كىذا يعٍت على حد سواء ُب الرعاية أك كصيا عليو حىت انو 

 مرت طفولتو.

كجدت ابن سينا معٌت طربيو ىي العادة أف يفعل فعل مع مرارا كتكرارا على ادلدل الطويل ُب 

 كقت الفراغ اجملاكر.

 ب. أتديب

أتديب ُب مدينة كاسط معجم ُب مجل أدب القـو كسيلة لدعوة الناس إىل  كفقا ادلدل

مأدبة. يستخدـ أتديب كلمة أيضا مرادؼ مع شلارسة طربيو. األدب ىو رلموعة من القواعد 

أك مدكنة لقواعد السلوؾ اليت غلب اتباعها ُب مهنة أك االنضباط كااللتزاـ هبا. كما كاألدب 

 القاضي، األدب كاتبا.



 

أتديب كما عرضت العطاس ىو االعًتاؼ كاإلقرار طبيعة كشكل تلك ادلعرفة  كقاؿ

كتنظيم ىرمي كفقا دلختلف مستوايت كدرجات مستول ككضع الشخص ادلناسب للقياـ 

ابلنسبة لطبيعة فضال عن قدرة كإمكاانت ادلادية كالفكرية كالشخص الركحي. ُب ىذا ادلعٌت 

 9يشمل مفهـو العلم كاإلحساف.

 ىذا ادلصطلح ُب حديث ضعيف ركاه عن النيب. حيث رأل. كقاؿ:يستخدـ 

 أدبين ريب فأحسن أتدييب

 30الًتمجة: "اي رب أنو أنق أديب تثقيف".

كقاؿ إعالف دااب ُب احلديث أعاله تفسر العطاس أبنو "التعليمية". كعالكة على 

قر مع ذلك، كقاؿ أف احلديث ؽلكن أف تفسر على أهنا "جعلت يل هللا يل نعًتؼ كن

األخالؽ فعلت تغرس تدرغليا لو بداخلي، األماكن اليت ىي رلرد حق كل شيء ُب اخلليقة، 

لذلك يقودين ضلو مقدمة كاالعًتاؼ ادلكاف ادلناسب لو ُب شكل النظاـ كالشخصية، كنتيجة 

 33لذلك كاف لديو غلعل دراسيت األكثر جيدة.

ة لالستخداـ ُب الًتبية كأتديب االستخداـ، كفقا نقويب العطاس ىو أكثر مالءم

 اإلسالمية، يتم تدريس ىذا ادلفهـو من قبل الرسل.
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يعٍت فيتأديب االعًتاؼ، االعًتاؼ الذم ىو مزركع تدرغليا إنساف األماكن الدقيقة 

من كل شيء ُب نظاـ اخللق ُب الطريقة اليت أدل ضلو ادلقدمة كاالعًتاؼ قوة كعظمة هللا ُب 

 شكل النظاـ كجود.

أتديب مرادؼ تربية كفقا لألمة العربية القدؽلة، كلكن بعد ذلك أهنا تستخدـ كقاؿ 

 األدب كخاصة ُب ضوء كجود حرؼ النبيل.

 ج. التهذيب 

كلمة ال تظهر الطبيعي التهذيب آؿ القرآف الكرًن أنو ؽلتص من ىذب اجلملة الرماد 

 شيء يعٍت لتطهَته كمسحها أك إصالحو.

معاين كلمة تربية جانب معُت من جوانب السلوؾ. التهذيب كلمة تعٍت كاحد من 

إذا القيم األخالقية طربيو غرس معٌت ُب ادلتعلمُت الذاٌب ٍب قبل ذلك غلب إزالتها من 

 تنظيفها من الشوائب كادلخالفات ادلوجودة ُب شخصيتها.

 د. تزكية 

فس كلمة ُب تعلم القرآف معٌت ُب اجلوانب ادلعرفية اليت ؽلكن إجراء تطهَت الن

كالتقول. معٌت أيضا مدل مالءمة الشرؾ. كقاؿ زكا تزكية من الفعل شلا يعٍت أف تنمو 

 كتتطور.



 

 ه. تعليم

 العلـو تكمن ُب معرفة طبيعة األشياء، كالكثَت من الكلمات تعليم تظهر ُب القرآف. 

ابللغة يعٍت للحفاظ على، إدارة، رلموعة لطيفة حىت أف الطفل ىو شخص ابلغ 

إىل نفسو. كيشمل ىذا ادلصطلح رلموعة متنوعة من اجلوانب مثل الطب  كقادر استند

 النفسي كالعقل كاجلسد، كىلم جرا.

تعليم ىو عملية تعلم مستمرة منذ البشر يولدكف من خالؿ تطوير كظائف السمع 

كاألبصار كاألفئدة. ال تتوقف عملية تعليم إىل ربقيق ادلعرفة ُب رلاؿ اإلدراؾ كحده، كلكن 

 32رار ُب الوصوؿ إىل ادلنطقة من احلركية كالوجدانية.االستم

تعليم كما نقل رلموعة متنوعة من -ككفقا لرشيد رضا، على سبيل ادلثاؿ، ػلدد ُب

 31ادلعرفة على نفسية الفرد سبيل ادلثاؿ ال احلصر شركط معينة.

تعليم كعملية ادلعرفة، كالفهم، كالفهم، -ككفقا لعبد الفتاح جالؿ، كربديد ُب

سؤكلية، كزراعة كالية، كابلتايل فإف تنقية أك تطهَت الناس من مجيع األكساخ كجعل البشر كادل

تعليم بشأف -ُب حالة تسمح لو بقبوؿ آؿ احلكمة ك تعلم ما ىو مفيد لو ك ال يعرؼ. ُب

جوانب ادلعرفة كادلهارات الالزمة لشخص ما أف يعيش فضال عن ادلبادئ التوجيهية حلسن 
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فيتعليم سعت عملية مستمرة منذ كالدتو، ألف البشر يولدكف ال يعرفوف أم السَت كالسلوؾ. 

شيء، لكنو رلهزة مع رلموعة متنوعة من اإلمكاانت اليت أعدت لو على التواصل كفهم العلم 

 34كاستخدامها ُب احلياة.

 أدوات الرتبية اإلسالمية .4

 التايل:أداة تعليمية مهمة جدا ادلستخدمة ُب ىذه الدراسة ىي على النحو 

 ادلربُت، أداة تعليمية ألنو بدكف ادلربُت التعليم لن تسَت على ما يراـ. .3

 ادلؤسسة أف يوفر مكاان لتنفيذ التعليم الرمسي أك غَت رمسي. .2

كسائل كالتعليمية البنية التحتية اليت تساعد على التنفيذ السلس للتعليم، كخاصة  .1

 ُب عملية التعلم.

 علمية للمعلمُت كالطالب.مكتبة توفر الكتب ادلعلومات ال .4

 مهارات ككفاءة ادلعلمُت كذلك لتوفَت الفنيُت ُب رلاؿ التدريس كحسب قدراتو. .5

كيستخدـ منهجية نظاـ التعليم كالتدريس النهج، على سبيل ادلثاؿ، ابستخداـ  .6

أسلوب احملاضرة كادلناقشة كالسؤاؿ كاجلواب، كتعيُت، أك التدريس مع أظلاط 

 الًتفيهية؛
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 Abdul Fatah Jalal, Azas-azas Pendidikan Islam, Terj. Harry Noer Aly, (Bandung: CV 

Diponegoro, 4882), h. 28-30.  

 



 

يذ التعليم إدارة التعليم أداة ال غٌت عنها ُب التعليم، مثل جدكلة عملية تنف .7

ادلوضوعات، كضع ادلعلمُت ُب بعض ادلواد، كالتدريس ترتيبات كقت، كالراتب فاء 

 أك ادلربُت األتعاب كاالجتماعات تقرير مرب، كما إىل ذلك؛

 كإدارتو.اإلدارة كاإلشراؼ اليت تشرؼ على التعليم كتعزيز الطاقم الًتبوم  .8

اسًتاتيجية التعلم اليت تتناسب كأىداؼ تعلم الطالب ُب مؤسسة معينة ألية  .9

مؤسسة خاصة بكل مؤسسة تعليمية لديها رؤية كمهمة فضال عن أغراض 

 كأىداؼ زبتلف.

 تقييم التعليم كتقييم التعلم. .30

 األساس وهدف الرتبية اإلسالمية .1

 أساس الرتبية اإلسالمية . أ

 ىو:  أساس الًتبية اإلسالمية

 القرآف الكرًن  .3

  .السنة النبوية .2

الركيزة  .على رأس الركنُت ىو مبٍت على ادلفاىيم األساسية للًتبية اإلسالمية

الثانية، كقالت اهنا أعطى أيضا كالدة لرأم العلماء كادلفكرين حوؿ التعليم اإلسالمي 



 

ية اإلسالمية كىكذا كلد القاعدة الثالثة كرجاؿ دين كعلماء الًتب .األساسي ادلسلمُت

 .ادلسلمُت كىي االجتهاد نقطة االنطالؽ ىنا بدءا من مفهـو اإلنساف كفقا لإلسالـ

ٍب ما اجلهود  .ينبغي أف ينعكس ىذا ُب األىداؼ .البشر ىم ما يطمح إليو اإلسالـ

من ىناؾ كلدت ما ىي ادلواد ستقدـ إىل  .ادلبذكلة من أجل ربقيق مفهـو الناشئة

بعد أف شكك أيضا   .ُب ادلناىج الدراسية كادلنهج ىذه األىداؼربقيق يتم تعبئتها 

ذلك أف الطريقة كانت  .كيفية تقدًن ادلواد، ُب ىذا الصدد ادلطلوبة أساليب التعلم

كعالكة على ذلك، لقياس  .فعالة ككفؤة، بل ىو أيضا ادلعدات كالتسهيالت الالزمة

أك إىل أم مدل يتم إعطاء ما إذا كاف قد ًب تقدؽلو ادلتعلمُت ؽلكن أف يفهم، 

كيرتبط الغرض من الًتبية اإلسالمية بشكل كثيق مع .االمتصاص للمواد التقييم الالـز

كقد كصفت تفاصيل من قبل  .الغرض من خلق اإلنساف كما كيل هللا كابسم عبد هللا

من بينها، كقاؿ عطية األبراشى تفاصيل تطبيق  .العديد من علماء الًتبية اإلسالمية

للمساعدة ُب تشكيل شخصية نبيلة، استعدادا للحياة  :ض التعليمية اإلسالميةأغرا

الدنيا كاآلخرة، تعزيز الركح العلمية، كادلتعلمينيعد من حيث اإلعداد ادلهٍت للبحث 

ُب حُت الشيباىن التعبَت عن الغرض من الًتبية اإلسالمية ىو اإلعداد  .عن القوت

 .للحياة الدنيا كاآلخرة



 

 بية اإلسالميةأهداف الرت  . ب

يقوؿ عبد الرمحن صاحل عبد هللا ىناؾ ثالثة أىداؼ رئيسية من الًتبية 

  :اإلسالمية

 أىداؼ ادلادية،  .3

 أىداؼ الركحية  .2

 أىداؼ العقلية. .1

كجد دمحم عبده، زعيم ادلصلح ادلصرم، أف التعليم ىو تنمية شخصية الطالب كليس 

انتقد عبده  .عدـ التوصل التعليم للعمليةكذلك كفقا لو ىو  .ألىداؼ اجتماعية كاقتصادية

 .سليم اجلانب العملي من النظاـ التعليمي ادلصرم كإضافة

يتم تسليم التعليم حبيث ؽلكن للطالب احلصوؿ على الدرجة اليت تسمح كظيفة 

كمع ذلك، غلب أف تتشكل طبيعة تلك النفس من التعليم  .ادلوظفُت اإلداريُت ُب اإلدارة

كذلك إبضافة القيم النبيلة لدرجة أنو أصبح رجل تقي معو ؽلكن القياـ (بية فيتعليموا ُب تر 

ابدلهاـ ادلوكلة إليو ُب ككالة حكومية أك ُب ككاالت أخرل، ال ندخل ُب رؤكس من ادلعلمُت 

 .كالذين رفعوا ادلعلمُت



 

كما ًب ضرب دمحم إقباؿ طبيعة التعليم ليست أنسنة كادلهينة كما ىو مطبق ُب نظاـ  

كقاؿ اف اذلدؼ من التعليم  .تعليم اذلندم الذم يقـو على أساس النظاـ التعليمي الربيطاينال

لذلك إقباؿ، على النحو الوارد ُب اآلايت من القصيدة، خصوصا  ."ىو "من صنع االنساف

 )خودم(  .أسركر خودم كتوضيح أعلية تعزيز الذات

إلنتاج ادلواطن كعلى كظيفة يقوؿ العطاس أف الغرض من التعليم ُب اإلسالـ ليست  

كجدت العطاس مواطنُت صاحلُت ُب دكلة علمانية ليست  .جيدة، كلكن خللق البشر جيدة

على العكس من ذلك، رجل طيب ىو ابلتأكيد عامل كمواطنا  .ىي نفسها كرجل جيد

سؤاؿ جيد ىنا ىو ادلتحضر  .ىذا ىو السبب كفقا اللعطاس، رجل علم كرجل جيد .صاحلا

ككاف ُب أفكاره، بعنواف مفهـو الًتبية اإلسالمية اليت يتم تسليمها ُب  .وهنا شاملةمن حيث ك

ادلؤسبر العادلي الثاين للتعليم اإلسالمي، أف التأديب مفهـو األنسب للتعليم اإلسالمي، 

 .كليسًتبية كال تعليم

كرفض بسبب ادلخاكؼ على ادلدل الكلمات طربيو فقط اجلانب ادلادم ُب تطوير  

ُب حُت أف  .احملاصيل كينطوم على اجلوانب ادلادية كالعاطفية للنمو كالتنمية البشرية

ذلذا السبب تصر العطاس أف .رلموعات الدراسة، تقتصر عادة على التدريس كالتعليم ادلعرُب



 

أتديب من الشباب ينطوم على األمور  .مصطلح الًتبية اإلسالمية ىو التأديب األنسب

 التالية:

 .يب النفس كفكرةدعول لتأد . أ

 .البحث ُب خصائص نوعية احلياة كاألفكار اجليدة . ب

 .ج. السلوؾ الصحيح كادلناسب الذم يتناَب مع سلوؾ خاطئ كسيئ

 .د. العلم الذم ؽلكن أف ينقذ البشرية من خطأ ُب القرار كشيء غَت زلمودة

 ق. إدخاؿ كاالعًتاؼ موقف )شيء( ىو الصحيح كالصحيح

 .تعرؼ شيئا غَت صحيح كالصحيحك. درجة كطريقة تفعيل 

 .ط.ربقيق العدالة كما يتضح من احلكمة
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 مبدأ التوازف . أ

 تتشكل البشر عن طريق الًتبية اإلسالمية سوؼ تلد توازف اإلنساف، بُت:

 ادلادية كالركحية -

تشكل اإلنساف من عنصرين تنصهر فيها كىي: اجلسم كالركح. العناصر ادلادية من 

: كابلفعل، لقد خلقنا اإلنساف من استخراج 32األرض، كما جاء ُب سورة ادلؤمنوف اآلية 



 

)ادلشتقة( من األرض. العنصر الركحي أيٌب من خلق ركح من هللا، كما جاء ُب سورة سجدة 

 خ ُب )اذليئة( من ركحو )إنشاء( كلقد قدـ لك ابالمتناف قليال.: ٍب انو اتقن كنف9اآلية 

بعد أف خلق اإلنساف، ككالعلا عنصراف يبقى موحدا ُب اإلنساف ىو العنصر ادلادم 

الذم أيٌب من األرض كالعنصر الركحي الذم أيٌب من ىو ُب مهب ركح هللا. ُب احلياة 

 العملية، كعناصر ذلما رلاؿ زبصصهم.

اإلسالـ غلب أف تكوف متكاملة كال العنصرين، غلب أف يكوف ىناؾ من كجهة نظر 

االنقساـ، ألف كل حاجة بعضها البعض. ُب أصبح ىذا ادلفهـو الثاين من الًتبية اإلسالمية 

كجوه كالتعليم، كىناؾ الًتبية البدنية )ادلادية( مثل الرايضة كالصحة، كىناؾ العنصر الركحي، 

 إمكاانت الركحية )ادلعٌت، قلب ؿ، النفس كركح(. لتشكيل إنساف ؽلكن أف تنطبق

 الدنيا كاآلخرة  -

كضع اإلسالـ مبدأ التوازف بُت الدنيا كاآلخرة، كىذا يعٍت أف ينعكس ُب كل النشاط 

اليومي على اإلحلاح كاالستعجاؿ اآلخرة الدنيوية. الدعاء على مسلم، غلب أف يرجو سعادة 

 السعادة ُب اآلخرة ككذلك ذبنب لنا من عذاب اجلحيم.الدنيا كاآلخرة: ربنا آتنا الفرح ك 

 العقل كالقلب  -

 كقد أعطى هللا العقل البشرم كوسيلة للتفكَت كالقلوب أف يشعر. 



 

")كىذا( الذين يذكركف هللا قياما كقعودا كعلى جنوهبم كيتفكركف ُب خلق السماكات  

 (.393ؿ عمراف: كاألرضربنا ما خلقت ىذا ابطال سبحنك فقنا عذاب النار. )آ

 األفراد كاجملتمع -

كفقا دلفهـو اإلسالمي البشر ىم سللوقات اجتماعية ُب نفس الفرد. ال يسمح 

للشخص جملرد التفكَت كرعاية أنفسهم كأسرىم، كلكن أيضا لديو اىتماـ اجلمهور، كأيضا ال 

 يسمح على أم حاؿ االىتماـ كالرعاية من اجملتمع ىو أف نغفل لو كألسرتو.

 (.6أيها الذين آمنوا قوا  أنفسكم كأىليكمنارا ... )التحرًن: اي 

اي أيها الناس إان خلقناكم من ذكر كأنثى كجعلناكم شعواب كقبائل لتعارفوا . إف 

 (.31أكرمكم عند هللا أتقىكم إف هللا عليم خبَت. )سورة احلجرات: 

 ب. مبادئ إمكاانت التنمية

هللا سبحانو كتعاىل. كقد خلق إمكانية الداخلية كاخلارجية، ادلادية كغَت ادلادية ُب 

شخص. إمكاانت ادلادية ىي اجلسد ادلادم لإلنساف ىو ملموس حقيقي تطورت إىل 

اإلنساف السليم، جديدة كقوية. شكل غَت ادلادية بشرم زلتمل من ادلعٌت، قلب ؿ، النفس 

ا كل رلاؿ اختصاصها. دبعٌت أف يفكر، قلب ألف يشعر، كالركح. ىذه اإلمكاانت لديه



 

النفس لتشجيع كركح مصدر حياة اإلنساف. كل ىذه اإلمكاانت ينبغي أف يتعلم من أجل 

 أف تلد ادلساعلة الفعالة ُب ربقيق رفاىية اإلنساف.

 ج. مبادئ دراسات التنمية

أبمساء ىؤالء إف كنتم  كعلم آدـ األمساء كلها ٍب عرضهم على ادلالئكة فقاؿ أنبئوين" 

 (.13صدقُت" )البقرة: 

ىذه اآلية ىي األساس كاألساس لتطور علـو االسالـ هللا علم آدـ عن العلم. بعد 

آدـ ادلعرفة، اخترب هللا ادلالئكة، عن طريق طرح ما أمساء ىذه الكائنات. فقاؿ ذلا ادلالؾ: 

 (12")البقرة:  "سبحنك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم احلكيم

كعالكة على ذلك، قاؿ هللا آدـ، كدعا األشياء كل شيء، ٍب آدـ يذكر أف )سورة 

(. ٍب أرسل هللا ادلالئكة أف يسجد آلدـ. ٍب سجد ادلالؾ إال إبليس )سورة البقرة: 11البقرة: 

(. كبناء على ىذا، فإف موقف العلم مهم جدا. ألف ىذا ىو كتعاىل احلكماء مكانة ُب 14

سالـ: "كإذا قيل انشزكا فانشزكا يرفع هللا الذين آمنوا منكم كالذين أكتو العلم درجات كهللا اإل

 (.33دبا تعملوف خبَت )سورة اجملادلة: 

بلغ بتحريض من اآلايت كاألحاديث حوؿ العلـو كادلسلمُت ُب العصور الوسطى 

لـو من ذلك يضعف، عاىن ذركة التقدـ كتصبح منارة منارة ُب عامل العلم. بعد ركح تطوير الع



 

ادلسلموف مرحلة النكسة، ككاف ُب مرحلة من التدىور ابلضبط علم من العلـو إىل ثنائية 

 التفرع.

مرة كاحدة فقط ُب أكاخر القرف التاسع عشر كأكائل العشرين ادليالديُت، رفع ركح 

سبر الدكيل الثاين عقد ادلؤ  3980تطوير ادلعرفة كدمج العلم ُب مقابل العلم بُت شيئُت. ُب عاـ 

للتعليم اإلسالمي، شلا أدل أف ينقسم العلم ُب اإلسالـ إىل قسمُت: أكال، يصنف العلم عن 

السنة ، كاتريخ النيب، -معرفة ادلعمرة )العلم الذم أيٌب من الوحي(، كآؿ القرآف )التفسَت(، ك

سالـ، مقارنة األدايف. التوحيد، الفقو كأصوؿ الفقو كالعربية. مواد إضافية: ادليتافيزيقيا اإل

 اثنيا، يتم تصنيف العلـو ادلعارؼ ادلكتسبة )العلم الذم أيٌب من اجلهد البشرم(.

 د. مبادئ تشكيل كل شخص

البشر ُب الرؤية اإلسالمية ىو أف الناس الذين لديهم سلتلف األبعاد كاجلوانب. مجيع 

شكل ىذا النظاـ. ُب جوانب ادلكوانت. كمتحدكف ادلكوانت ُب ىدؼ كاحد. كابلتايل سي

النفس كمسلم ىناؾ العديد من اجلوانب، سواء اجلوانب ادلادية كغَت ادلادية. يتكوف كل منها 

 حبيث تكوف كامل اإلنساف. غلب أف يكوف هنج شامل ككلي، ال ؽلكن أف يكوف جزئيا.
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تعليمو لو، من أجل الوصوؿ الرجل ككائن من التعليم، كاحلاجة إىل توضيح ما غلب 

إىل اذلدؼ ادلثايل لإلنساف ابعتباره خليفة هللا ك "عليو السالـ. كفضال عن ذلك كاف مرتبطا 

أيضا مع احتماؿ البشر، كيتعلق أيضا هبدؼ الًتبية اإلسالمية لتشكيل البشر. كقد أعرب 

 بعض خرباء التعليم بعض جوانب الًتبية اإلسالمية.

' عينيٍت أف التعليم اإلسالمي ىو مزيج من الًتبية البدنية كالفكر ، قاؿ علي خليل أبو

 كاإلؽلاف كاألخالؽ كادلشاعر كاجلماؿ كاالجتماعية

كنظرا لزاكية كظيفة كإمكاانت ُب ادلادية كالركحية، ككذلك الوصوؿ إىل ربقيق 

شر. أكال، اإلنساف الكامل، ٍب ىناؾ العديد من اجلوانب اليت ربتاج إىل تطوير ك يرىب  للب

اجلانب اإلنساين للًتبية البدنية، كاثنُت من جوانب الًتبية الركحية الرجل الذم يشمل جوانب 

األفكار كادلشاعر. ُب حُت يتم مراجعة البشر من حيث كظيفتها ابعتبارىا اخلليفة دارين، 

فاظ اجلانب الذم ػلتاج إىل تطوير ىو جانب من جوانب الفهم كالسيطرة كادلسؤكلية عن احل

على الكوف. ُب اتصاؿ مع أنو من الضركرم لتطوير جوانب تعليم العلـو كادلعنوم جانب 

التعليم، فضال عن جوانب مهارات إدارة الكوف. من حيث األداء البشرم كخادمة )عبد(، 

 كىو جانب مهم لًتبية ىو اجلانب التعليمي األلوىية.



 

ه، كجوانب التعليم اليت ربتاج كبناء على تدفق الفكر شيدت على النحو ادلذكور أعال

إىل أف تستثمر ُب البشر كفقا دلفهـو الًتبية اإلسالمية ىي: اجلانب التعليمي من األلوىية، 

جانب من جوانب الًتبية األخالقية، كاجلانب التعليمي عقل كادلعرفة كادلهارات كجوانب 

لًتبوية التجميل )الفن(، الًتبية البدنية، كاجلانب التعليمي لألمراض النفسية، اجلوانب ا

 كاجلوانب االجتماعية للًتبية.

اجلانب التعليمي األلوىية ىو غرس حياة دينية متينة تشمل العقيدة اإلسالمية ابدلعٌت 

احلقيقي، كىي قادرة على تنفيذ األكامر كذبنب نواىيو. الًتبية األخالقية )حرؼ( لتحقيق 

َت. دبعٌت التعليمي كالعلـو علم كادلهارات، طبيعة كغلتنب السلوؾ سلوؾ يستحق الثناء كحق

فيما يتعلق ابدلعٌت الفكرم، توفر للطالب مع رلموعة متنوعة من علـو ادلعرفة اجليدة الدائمة 

كادلعارؼ ادلكتسبة. ُب حُت أف التعليم ادلهٍت ىو إعطاء القدرات اخلاصة للمتعلمُت. الًتبية 

كاحلفاظ عليو على النحو الوارد من هللا، حبيث  البدنية، كفيما يتعلق أعضاء اجلسم، كتطوير

اف االنساف يعيش ُب حالة صحية الستخدامها كسيلة خلدمة هللا. جوانب التعليم لألمراض 

النفسية، ككانت كجهة لضماف أف كل متعلم لديو ركح صحي ذبنب مجيع أنواع ادلرض 

ع اآلخرين كمع البيئة. العقلي. كفيما يتعلق شخصا متدينا ؽلكن أف تتكيف مع أنفسهم كم

اجلوانب الًتبوية التجميل )الفن( إىل كاقع اإلحساس ابجلماؿ ادلوجودة ُب البشر كالكوف. 



 

الًتبية االجتماعية، حبيث ؽلكن للشخص أف يعمل أنفسهم ادلخلوقات كما الفردية ككذلك  

 35كائنات اجتماعية من أجل أف تلد عالقة متناغمة مع اجملتمع.

 اإلسالمية. قيم الرتبية 9

القيم ادلتصلة دبشكلة من اخلَت كالشر. معايَت القيمة احلقيقة ُب كجهة نظر الفلسفة 

ىي إكسيولوجيا. كاختالؼ كجهات النظر حوؿ إكسيولوجيا ؽليز األشياء اجليدة كالسيئة. 

استنادا إىل مالحظات إكسيولوجيا، ؽلكن تقسيم القيمة إىل القيمة ادلطلقة كالقيمة النسبية، 
القيمة اجلوىرية )على أساس القيمة( كقيمة مفيدة. القيمة ادلطلقة ذات طابع شخصي، ك 36

أم تغيَت ال يتوقف على شركط كحاالت معينة. القيمة النسبية تبعا للظركؼ، كابلتايل تغيَت 

دائما. ىناؾ قيمة جوىرية ُب حد ذاتو كليس شرطا مسبقا لقيمة أخرل. زبدـ قيمة مفيدة 

 لقيمتها اجلوىرية اإلسالمي بدال من ذلك كشرط

تعلق ابلقيمة ادلطلقة كالقيمة اجلوىرية اليت ىي دبثابة ادلركز كمصب مجيع الدرجات. 

القيمة ىي قيمة التوحيد. )ألوىية كربوبية( كىو اذلدؼ  مجيع أنشطة احلياة اإلسالمية. العمل 

ُب شرح مفهـو الصاحل ىو قيمة فعاؿ ؼلدـ كأداة كشرط أساسي لتحقيق قيمة التوحيد. 

 القيمة، فإنو ؽلكن بلورتو من:
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Haidar Putra Daulay dan  Nurgaya Pasa, Pendidikan Islam dalam Mencerdaskan Bangsa, 

( Jakarta: Rineka Cipta, 2042), h. 3-48. 
46

 Runes Dagobert D,Dictionary of Philosophy dalam Achmadi, Ideologi Pendidikan Islam, 

h. 424. 



 

تتلخص القيم اليت ًب كصفها ُب القرآف الكرًن كاحلديث حىت ُب تعاليم األخالقية  .3

اليت تشمل األخالؽ ُب العالقة مع هللا، مع أنفسنا، بٍت البشر، مع الطبيعة 

 كادلخلوقات األخرل.

تتوافق أساسا إىل الطبيعة القيم العادلي كادلطلوب من قبل اجلنس البشرم أبسره  .2

البشرية بوصفها حب السالـ كاحًتاـ حقوؽ اإلنساف كالعدالة كالدؽلقراطية 

 37كاالجتماعية كاالىتمامات اإلنسانية.

كسبشيا مع الوصف أعاله، رمايوليس ُب كتابو شرح الًتبية اإلسالمية أنو من حيث 

 الًتبية اإلسالمية، كىناؾ القيم الواردة فيو، كىي:

 ط القيمة العقيدة )العقيدة( عموداي مع هللا )حبل دقيقة هللا(.يرتب .3

-قيمة الشريعة )اخلربة( تنفيذ العالقات األفقية مع العقيدة اإلنساف )حبل مُت إف  .2

 انس(.

 38القيم األخالقية )األخالؽ العمودم األفقي( الذم ىو تطبيق لإلؽلاف كمعاملة. .1
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 Achmadi, Ideologi Pendidikan Islam, h. 424-422.  
42

 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, ( Jakarta: Kalam Mulia, 4884), h.7. 



 

 لربجنيا سرية . ح

 تعريف الربزجني .3

ن لشيخ جعفر بن حسمسمى ابالصوُب  ىوخذ من اسم ادلؤلف، يؤ إسم الربزصلي  

ابسم ادلولد الربزصلي.  ادلشهور ولدادلب ابن دمحم بن عبد الكرًن الربزصلي. ىو مؤلف كت

صحيح بعنواف الكتاب "عقد اجلواىر أك" عقد اجلوىرُب ادلولد ُب النيب األزىر.  التأليف حق

 . ستاف، برزنجُب كردكاف ادل اسمالربزصلي ىو 

ألشهار ك األكسع ا ولدادلكتاب  احدالتأليف يكوف  ىذا برزصليمولد كتاب  

كثَت العريب كغَت العريب   بل غرب.إما  كأشرؽ  إماسالـ، كاإل عربال إنتشر إىل زاكية بلد

 يتال نبويةالصة السَتة الخىو مضمونو . ناسباتالدينية م ربامج الُب ؤكنوقر يك  ونوالذين ػلفظ

جرة، كاألخالؽ، كاذل الرسوؿ،اك  إرسالو، صلى هللا عليو ك سلم نيب دمحم ةدوالالقصة  شتملي

 3326احلخة ل ذ شهري كلد يـو اخلميس ُب أكؿ . الشيخ جعفر الربزصلكفاتوحىت  كاحلرب

ق ُب ادلدينة ادلنورة كدفنو ُب  3377شعباف  4ر، لعصكتوُب يـو الثالاثء بعد ا ُب مدينة ادلنورة

 39.ملسو هيلع هللا ىلص من النيب دمحم قاـادلجنة البقي، كجانب 
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  Sukran Maksum, Maulid al Barzanji, (Yogyakarta : Mutiara Media, 3112), h.19 



 

 مؤلف الربزجني .2

صلى النيب دمحم ةلسسلك  ةعلماء كبَت ىو بن حسن، جعفر  مؤلف الربزصلي ىو شيخ 

 ، كمن الربزنج ُب عراؽ.ةشهور ادلدة الربزصلي اعسمن عائلة  عليو كسلم

كالفضيلة مشهورة الىت إشتهرت ابلعلم ك العمل  علماءكلها  الربزصلي جعفر أجداد 

ف ، الزاىد، كالتمسك جدا للقرآعفوكال ،نفس طاىرة، ك  زلمودة صفة كأخالؽ لو ك الصالح.

سخية. اسم النسب ىو ال، ك ك الصدقةتفكر دائما، الذكر، ك الكثَت  "، ك عر لو كالسنة، كا

سيد جعفر بن حسن بن عبد الكرًن بن دمحم بن السيد رسوؿ بن عبد السيد بن عبد الرسوؿ 

قلنضر بن عبد السيد بن عيسى بن حسُت بن ابيزيد بن عبد الكرًن بن عيسى بن علي بن 

ـ يوسف بن منصور بن عبد العزيز بن عبد هللا بن إمساعيل بن اإلماـ موسى الكاظم بن اإلما

جعفر بن الصوديق بن اإلماـ دمحم الباقر بن اإلماـ زين العابدين بن اإلماـ احلسُت بن 

السيدف علي .عصر لو درس آؿ القرآف من الشيخ إمساعيل اليماين، كتعلم التجويد ك قرأة 

مع الشيخ يوسف ك الصاعدم كالشيخ مشس الدين ادلصر. بُت أساتذتو ُب علم الدين 

الكرًن حيدر الربزصلي، الشيخ يوسف الكردم، سيد أطية هللا  كالشارعة ىي: سيد أبد

اذلندية. سيد جعفر الربزصلي تسلط العلم كثَت، ىو: الصرؼ، النحو، ادلنطق، ادلعاين، البياف، 

األدب، الفقو، فريض، احلساب،أصوؿ الدين، احلديث، أصوؿ الفقو، كالتفسَت، كاحلكمة، 



 

لسَتة، القرأة، سلوؾ، الصوفية، القطب أحكاـ، رجاؿ، ااذلندسة ، عركض، الكالـ، الغة، 

 20مصطلح.

د دلدينة ادلنورة، ىو اجملاب الذم يقيم  القاضي من ادلالكُتىو الشيخ جعفر الربزصلي  

الربزصلي  مر ك من العالمة دمحم بن عبد الرسوؿ بن عبد السيد العلوم احلسُت ادلوسوم السهرز 

دلدينة ادلنورة. ادلفيت  من اب  الشافعُتن م(، ادلفيت 3693-3610/ ق 3040-3301)

تعلم ك دلدينة النبوية. اب أف يقيم قبل  ةد سلتلفعراؽ، ٍب ذبوؿ إىل بالر، الكردم ُب ك سهرز ال

يخ عبد كىاب شأمحد األزىرم، البن ء هللا طاعيخ ش منهم ،شهورةمن العلماء ادلفيها 

: الشيخ دمحم همالعلماء، من بعض يشهده سيد. ال يلو بنطوم أمحدم، الشيخ أمحد اشطال

البكرم،  ىجمي، سيد مصطفعاألطيب الفاسي، السيد دمحم الطربم، الشيخ دمحم بن احلسن 

 م  ادلصرم.ك الشيخ عبد هللا شرب 

كاف خطيبا ُب ادلسجد   ك مفيت، وعلى أن ينظرغَت أف  الشيخ جعفر الربزصلي، 

 والتقول، كلكنللعلم كاألخالؽ ك  إالليس  شهور. ككما ىو مسجدادلالنبوم كتعليم ُب 

ُب موسم  و يدعو الستسقاءطلبدائما أيضا . سكاف ادلدينة ادلنورة كقبوؿ الدعاء  ابلكرامة

 اجلفاؼ.
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 ادلولد النيب لذكر  ُب األيويبالسلطاف صالح الدين يوسف  األعماؿ يستهل احد 

ة اتريخ النيب مسابقة كتاب قمة( إبق 590-570) 3391-3374الشريف للمرة األكىل ُب 

مسابقة. ككاف  ألدابء يدعوف التباعكالغة مجيلة بقدر اإلمكاف. مجيع العلماء بكمدح النيب 

 الشيخ جعفر الربزصلي. كؿاأل الفائز

نشاط  نتيجة إغلابية. تناؿ سلطاف صالح الدين اليت تعقد مولد النيبإف ذكرل  

قوة، حىت أنو ُب الجلمع  صلح صالح الدين.محس عائدا الصلييب باحلر  واجوت أمة اإلسالـ

صالح الدين األيويب من أيدم األكركبيُت، كأصبح ادلسجد  القدس ق( 581) ـ3387عاـ 

.  األقصى مسجد مرة أخرل، كحىت اليـو

لرسوؿ هللا ص.ـ كزايدة العاطفة من هبدؼ تعزيز حبهم  كتاب الربزصلي مكتوبة 

ة ُب الشعر كالنثر )النصر( كالقصيدة الناس. ُب كتاب اتريخ النيب كصفت مع اللغة اجلميل

مثَتة جدا لالىتماـ. ُب الربزصلي قاؿ أف كالدة حبيب هللا يتميز العديد من األحداث ادلعجزة 

 اليت حدثت ُب ذلك الوقت، كطبوؿ نبوتو، كالحظ أف النيب دمحم كاف اختيار هللا.

قة أف ىذه حدة من األشياء ادلدىشة ُب اتصاؿ مع عمل جعفر الربزصلي ىو حقي 

لقراءة. مع كل إمكاانهتا، فإف ىذا العمل قد ال يتوقف على كظيفتها كما مواد  الورقة



 

ساعدت شكل كتطوير التقاليد الثقافية فيما يتعلق بكيفية ادلسلمُت ُب سلتلف البلداف 

 .كالنضاؿ من أجل احًتاـ رأل شخصية النيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

الكتاب دلولد الربزصلي شرح العالمة الفقيو الرماد الشيخ أبو عبد هللا دمحم بن أمحد،  

جدا كمفيدة ق مع الشرح الكاُب، مجيلة  3299الذم تشتهر يدعو بعيليش الذم توُب ُب 

القوؿ مفيد ادلنجي "عالء ادلولد الربزصلي" ػلتوم على العديد من ادلرات ادلتكررة  يسمى 

 الطباعة ُب مصر.

بعبارات بسيطة نستطيع أف نقوؿ أف عمل جعفر الربزصلي ىو سَتة شعرية النيب  

دمحم رأل. ُب اخلطوط العريضة، كينقسم ىذا العمل إىل قسمُت: "نثر" ك "نضم". جزء نثر 

جدائل الشعر، من خالؿ ذبهيز صوت  155القسم الفرعي ربتوم على  39يتكوف من 

اتريخ تنغمس النيب دمحم، من قبل حلظات من كالدتو  "آه" ُب كل قافية هناية. شهد إمجايل

 36حىت فًتة عندما تلقى معايل مهمة النبوية. كُب الوقت نفسو، كيتكوف القسم نضم من 

 جدائل الشعر، من خالؿ ذبهيز قافية النهائية "ف". 205القسم الفرعي ربتوم على 

شاعر من قبل سلسلة من النثر الغنائي أك الشعر ركيك كاف حقا سحر مع ال 

شخص كشخصية نيب. ُب جزء نضم على سبيل ادلثاؿ، من بُت أمور أخرل، أعرب ربية اىل 

 .النيب ادلعبود "أنت الشمس، كأنت القمر كأنت نور على نور"



 

 شعر الربزجنيقي النواحي الواردة  .1

ي :ى احلياة ك ابلنسبة الربزصليلقيمة اأما   

 مولد الربزصلي ك ُب اكلو القوؿ الواضح ادلفيد ُب قرأة ادلولد ُب كل عم جديد  . أ

 ك ُب ختامو الشاىد ادلنجي للمولد الربزصلي . ب

 ك يضم أيضا مولد شرؼ األانـ . ت

 مولد الربزصلي )نظما( . ث

 قصيدة الربدة . ج

 عقيدة العواـ . ح

 أدعية ختم ادلولد  . خ

 تلقُت ادليت  . د

 دعاء نصف سعباف . ذ

  23مولد الديبعي . ر
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 لدراسة السابقةد. ا

 شعبة. ربزصليشيخ جعفر الية األخالقية ُب كتاب الو . كقيم الًتب 2032مفيد، دمحم.  

 التيغا.س احلكوميةاإلسالمية السامية  امعةالديٍت اإلسالـ. اجلكلية تدريس بيو  الًت 

األىداؼ َب ىذا البحث  ىو بناء األخالؽ الكرؽلة للمتعلمُت. البد لدل ادلعلم 

اإلسالمي أساليب التدريس ادلناسب كمطابق. ألف أبساليب ادلناسب كمطابق يسَت الدين 

 بناء األخالؽ الكرؽلة سَتا مجيال، كيصيل إىل الغاية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ثــالباب الثال

ثرق البحط  

ثأنواع البح -أ  

يعٌت ىو ـ الباحثفى ىذا البحث استخد ذمال حثكالب البحث.نوع مناسبا حبقيقة       

يهدؼ لفهم الظاىرة عن ما غلرب  موليونج، ىو البحث قاؿ لكسي ج. البحث الكيفينوع 

، كعن طريق كغَت ذلكصورات كالدكافع، كاإلجراءات كالت سلوكياتفاعل البحث، مثل

 22.ابنتفاع الطرؽ العلميةطبيعية، ك خاص كلمات كاللغة ُب سياؽ الوصف ُب شكل ال

أسلوب الذم ىو  ،دشأر  قاؿكصفي.  ىو النهج ادلستخدـ كيفيىذا البحث الَب 

تضمن فيو زلاكلة  .ػلاكؿ إعطاء التصور أك إعطاء عن الظواىر كما َب ىذا العصر اآلف

ة طريق إذفاليت ربدث ُب الوقت احلاضر.تفسَت األحواؿ ك  مطالعة ك تسجيل ك اإلعطاء

مسألة يركز َب ب(  أف يعطي ك يفسر ما الذم يوجد؛ حاكؿ أ( :ذلا خصائص، منهم كصفية

 21.التايل حصوؿامل مع ادلتغَتات أك ترتيب لل؛ كج( الباحث عدـ التععصر اآلف
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 Lexy J.Moleong,MetodologiPenelitianKualitatif,(Bandung:PT.RemajaRosdakarya, 

2043)cet. ke-34,h.6. 
32

AzharArsyad, Bahasa Arab danMetodePengajaran. )Yogyakarta: PustakaPelajar,2002(, h. 

463-464. 



 

الشيءالذم يباشر َب عمل البحث   صفتصوير ك كيهدؼ األسلوب الوصفي ل

يتصف الذم البحث سلوب أاألسلوب الوصفي يعٍت  كتفتيش أسباب من الظواىر ادلعينة.

 . ٍب ذكر سيفيبحث َب ىذا الزماف اآلف ربليليا الذم يهدؼ دلعرفة كجود ادلفعوؿ الذم

ستقرائي الا خالصة  ؤكد ربليلو على عمليةيػػأف البحث النوعي  أزكر كذلكالدين

ة، ابستخداـ منطق لحوظبُت الظواىر ادل ةالعالق يكدينام ىلإربليل  كَب ستنتاجيالكا

لًتبويةُب  ليل القيم اربال يوجو إال موضوع"هذا البحث ف، السابق استنادان إىل الرأم. 24يةالعلم

 ."َتموصبكتاب ديواف ال

 مصدر البياانت -ب

 أما مصادر البياانت من ىذا البحث تنقسم إىل قسمُت كما يلي : 

ادلصدر الرئسي كتاب مولد الربزصلي الزين العابدين جعفر بن حسن ابن عبدالكرًن  .3

 احلسيٍت الشهرزكرم

الثّانويّة ىي كتب البالغة ككتب التفسَت ككتب أخرل اليت تدفع لبياانت  ادلصدر اؿ .2

األساسية خاصة الكتب اليت تبحث فيها عن اإلنشاء الطليب كالكتب اليت تتعلق 

 هبذا البحث كىي:

3. M. Syukron Maksum, Maulid Al Barzanji, (Jogjakarta: Mutiara Media, 2031). 
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Saifuddin Azwar, Metode Penelitian.(Yogyakarta: PustakaPelajar,4882), cet. Ke-4, h. 5. 



 

2. Imran S. AH, Barzanji Terjemahan Indonesia, ( Semarang: Penerbit Sumber 

Ilmu Medan: 3993). 
1. Dr. Zulheddi, M.A.Pengembangan Kurikulum Dan Metode Pengajaran Bahasa 

Arab, ( Medan, IAIN PRESS : 2030). 
4. Noer Aly Hery, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 4888). 

 

5. Shodikin Alfan, Mutiara Shalawat Nabi SAW, ( Surabaya, Apolo Lestari: 2004). 
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 مجع البياانت طرقج. 

فالبد يعُت مراجع البياانت كادلوقع مصدر مجع البياانت،  طبيقحث ُب إطار تباال

ةبعيدا أكسع كتببحث ادلمجع البياانت ل موقع، البياانتيناؿ كيبحث. ؼلتلف ابلبحث ادليداين

يوجد َب أم مكاف كاف ع البياانت مجموقع  يعٍت أنو ىذه احلالة. ك حد الفراغ عرؼل ال يب

حينما هتيأت مناسبا دبفعوؿ مادة البحث. ادلوقع يكوف موقعا معينا مثل ادلكتبة، دكاكُت 

الكتاب، مركز الدراسة، كمركز البحث بل من انًتنيت. من كل ادلوقع ادلكتبة كإحدل مراجع 

بياانت ادلكتبة أغٌت ك أسهل يوجد. عاقبتو البد يعرؼ الباحث عن طريقة معلومات ادلكتبة، 

 25.ة إدارتو أك بوسائل اإللكًتكنيةإما بطريق

الدراسة  ستخداـ الواثئق أكىواب إجراء مجع البياانت ادلستخدمة ُب ىذا البحث

كمجع البياانت، كادلواد،  ادلكتبية )مكتبة البحث( ىي البحث يعمل لتحقيق دراسةادلكتبية. ال

 26مثل: الكتب، كالواثئق، كاجملالت كالصحف كالرسائل اذلامة.

كاحلديث  يةواثئق الرمسية إىل الواثئق الداخلية كاخلارجية. ُب الدراسة القرآنكتنقسم ال

 .احلديث فيها الواثئق الرمسية اليت يتصف داخليا كتبكالقرآف ك 
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Kaelan, MetodePenelitianKualitatifInterdisplinerbidangSosial, Budaya, Filsafat, Seni, Agama 

danHumaniora, (Yogyakarta: Paradigma, 2042), h. 447. 
35

Mardianto, PanduanPenulisanSkripsi,(Medan:Fak.IlmuTarbiyahdanKeguruan, 2043), h.24.   



 

در امصربقيق   ةطريقب أسلوب مجع البياانت ىو كبعبارة أخرل، أف ىذا األسلوب

كنتائج  كالواثئق اب ادلناسباخلرب ادلكتوب مثاللكت بشرية، أم ربقيق ت ليستدلعلوماا

 البحوث.

 حتليل البياانت طرقد. 

دلضموف(. )ربليل ا ة ُب ىذا البحث ىو ربليل احملتولربليل البياانت ادلستخدم طرؽ

بحث جلعل ىو طريقة ال ربليل احملتول )ربليل احملتول( ،ذكر كالكس كريبيندكرؼ

 27السياؽ. صحيح البياانت دبالحظة ، كيستطيع أف ػلاكى اليت ؽلكن التاالستدال

لبحث، كربليل زلتول يتضمن إجراءات زلددة دلعاجلة البياانت اكأسلوب 

إرشاد حلقائق"، ك ا"تقدًن ، ةجديد ثقافةفتح يادلعرفة، ك  إعطاء ربليل احملتول يهدؼ.العلمية

 .العملي لتطبيقو

مخسة حملتول. أما من دراسة ادد ادلبادئ األساسية ػل( 3983:247غواب كلينكولن )

 . كاثنيا،صراحةركب جراءات ادلإعلى أساس القواعد ك  عملأكال، كل خطوة ي خصائص:

ل تو رابعة، كدراسة زلموجهة للتعميم.عملية ادلضموهني  دراسة . اثلثا،ؽللك عملية ادلرتبة 

 الوثيقة إظهار غلب أف يستند إىل مضموف ُب استخالص أم ،غلعل ادلشكلة زلتول مطبق
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Klaus Krippendorf, Content Analysis:introduction to is theory and methodology, 

Penerjemah, FaridWajidi, (Jakarta:Rajawali Pers,4884),h.45.  



 

مع التحليل  يعمل، كلكن أيضا كؽلكن أف ا. خامسا، تؤكد دراسة التحليل كميقةادلطب

 28النوعي.

، ذبهيز أما للمراحالألكىلاإلحصاء.  غَت ربليل الباحث ىذه الدراسة يستخدـ ُب

 فيصنأفصل بتالبياانت. كاثلثان، ربليل البياانت كل كإعداد البياانت للتحليل. كاثنيا، قراءة  

وصف النتائج  من مرة أخرل ًندقكرابعان، تصف البياانت. خامسا، ت .البياانت ادلوجودة

مصدرىا  نقد ابستخداـ ادلنطق الذم إبعطاء  اللبياانت اىو ربليل  اسادسلة الفهم. ك و سهل

 من النظرية.
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 عالباب الراب

 هنتــائجعرض بياانت البحث و 

 

 عامةالنتيجة ال - أ

 جعفر الربزجنيشيخ ( حول سرية 3

 الكامل االسمأ(  

دة الربزصلي اعسالنيب دمحم من عائلة  ةلسسلك  ةعلماء كبَت  سيد جعفر الربزصلي ىو  

َب  3326كلد يـو اخلميس أكؿ شهر ذل احلجة سنة عراؽ. ، كمن الربزنج ُب ةشهور ادل

يدفن ُب جنة ، 3377ادلدينة ادلنورة ك توُب ُب يـو الثالاثء اتريخ الرابع شهر شعباف سنة 

 الباقي.

كالفضيلة مشهورة الىت إشتهرت ابلعلم ك العمل  علماءكلها  الربزصلي جعفر أجداد 

ف ، الزاىد، كالتمسك جدا للقرآعفوكال ،نفس طاىرة، ك  زلمودة صفة كأخالؽ لو ك الصالح.

د سخية. اسم النسب ىو سيال، ك ك الصدقةتفكر دائما، الذكر، ك الكثَت  "، ك عر لو كالسنة، كا



 

جعفر بن حسن بن عبد الكرًن بن دمحم بن السيد رسوؿ بن عبد السيد بن عبد الرسوؿ 

قلنضر بن عبد السيد بن عيسى بن حسُت بن ابيزيد بن عبد الكرًن بن عيسى بن علي بن 

يوسف بن منصور بن عبد العزيز بن عبد هللا بن إمساعيل بن اإلماـ موسى الكاظم بن اإلماـ 

اإلماـ دمحم الباقر بن اإلماـ زين العابدين بن اإلماـ احلسُت بن جعفر بن الصوديق بن 

السيدف علي .عصر لو درس آؿ القرآف من الشيخ إمساعيل اليماين، كتعلم التجويد ك قرأة 

مع الشيخ يوسف ك الصاعدم كالشيخ مشس الدين ادلصر. بُت أساتذتو ُب علم الدين 

، الشيخ يوسف الكردم، سيد أطية هللا كالشارعة ىي: سيد أبد الكرًن حيدر الربزصلي

اذلندية. سيد جعفر الربزصلي تسلط العلم كثَت، ىو: الصرؼ، النحو، ادلنطق، ادلعاين، البياف، 

األدب، الفقو، فريض، احلساب،أصوؿ الدين، احلديث، أصوؿ الفقو، كالتفسَت، كاحلكمة، 

الصوفية، القطب أحكاـ، رجاؿ، السَتة، القرأة، سلوؾ، اذلندسة ، عركض، الكالـ، الغة، 

 29مصطلح.

الذم يقيم ُب ادلدينة ادلنورة، ىو  ةالقاضي من ادلالكيىو الشيخ جعفر الربزصلي  

 مر ك اجلد من العالمة دمحم بن عبد الرسوؿ بن عبد السيد العلوم احلسُت ادلوسوم السهرز 

الشافعي ُب ادلدينة ادلنورة. من (، ادلفيت 3693-3610/ ق 3301-3040الربزصلي )

ُب ادلدينة أف يقيم عراؽ، ٍب ذبوؿ إىل بلد سلتلف قبل ر، الكردم ُب ك سهرز الادلفيت  من 
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يخ عبد شأمحد األزىرم، البن ء هللا طاعيخ ش منهم ناؾ تعلم من العلماء الشهَتة،النبوية. ى

: الشيخ همء، منالعلما بعض يشهد سيد. ال يلو بنطوم أمحدم، الشيخ أمحد اشطكىاب ال

 ىجمي، سيد مصطفعاألدمحم طيب الفاسي، السيد دمحم الطربم، الشيخ دمحم بن احلسن 

 م  ادلصرم.ك البكرم، الشيخ عبد هللا شرب 

كاف خطيبا ُب ادلسجد   ك مفيت، وعلى أن ينظرغَت أف  الشيخ جعفر الربزصلي، 

 والتقول، كلكنللعلم كاألخالؽ ك  إالليس  شهور. ككما ىو مسجدادلالنبوم كتعليم ُب 

ُب موسم  و يدعو الستسقاءطلبدائما أيضا . سكاف ادلدينة ادلنورة كقبوؿ الدعاء  ابلكرامة

 اجلفاؼ.

 شعر الربزجني كتابة أسبابب(  

 ادلولد النيب لذكر  ُب األيويبالسلطاف صالح الدين يوسف  احد األعماؿ يستهل 

مسابقة كتابة اتريخ النيب  قمة( إبق 590-570) 3391-3374الشريف للمرة األكىل ُب 

مسابقة. ككاف  ألدابء يدعوف التباعكالغة مجيلة بقدر اإلمكاف. مجيع العلماء بكمدح النيب 

 . الشيخ جعفر الربزصلي كؿاأل الفائز

نشاط  نتيجة إغلابية. تناؿ سلطاف صالح الدين اليت تعقد مولد النيبإف ذكرل  

قوة، حىت أنو ُب الجلمع  صلح صالح الدين.محس عائدا الصلييب باحلر  واجوت أمة اإلسالـ



 

صالح الدين األيويب من أيدم األكركبيُت، كأصبح ادلسجد  القدس ق( 581) ـ3387عاـ 

.  األقصى مسجد مرة أخرل، كحىت اليـو

. كرقى هنمة أمة اإلسالـ ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ احلب رقى هبدؼ مكتوبة الربزصلي كتاب 

 جدا مثَتة كالشعر ،نثربالشعر  ُب اجلميلة للغةدمحم ملسو هيلع هللا ىلص ادلرسـو اب النيب اتريخ كتاب ُب

 اليت ادلعجزة األحداث من العديد يتميز هللا حبيب كالدة أف قاؿ الربزصلي ُب. لالىتماـ

 .هللا اختيار كاف دمحم النيب أف كالحظ نبوتو، كطبوؿ الوقت، ذلك ُب حدثت

 ىذه أف حقيقة ىو الربزصلي جعفر عمل مع اتصاؿ ُب ادلدىشة األشياء من كاحدة 

 قد العمل ىذا فإف إمكاانهتا، كل مع. للقراءة مواد كما كظيفتها على يتوقف ال الورقة

 البلداف سلتلف ُب ادلسلمُت بكيفية يتعلق فيما الثقافية التقاليد كتطوير شكل ساعدت

 .دمحم النيب شخصية رأل احًتاـ أجل من كالنضاؿ

 عبد أبو الشيخ الرماد الفقيو العلم هللا كتبها اليت الربزصلي ادلولد كتاب يشرح كقد 

 الكاُب، الشرح مع ق 3299 ُب توُب الذم بعيلشي يدعو تشتهر الذم أمحد، بن دمحم هللا

 على ػلتوم" الربزصلي ادلولد عالء" منجي آؿ ادلفيد القوؿ آؿ'  يسمى كمفيدة جدا مجيلة

 .مصر ُب الطباعة ادلتكررة ادلرات من العديد



 

 النيب شعرية سَتة ىو الربزصلي جعفر عمل أف نقوؿ أف نستطيع بسيطة بعبارات 

 نثر جزء. نضم" ك" نثر: "قسمُت إىل العمل ىذا كينقسم العريضة، اخلطوط ُب. رأل دمحم

 صوت ذبهيز خالؿ من الشعر، جدائل 155 على ربتوم الفرعي القسم 39 من يتكوف

 كالدتو من حلظات قبل من دمحم، النيب تنغمس اتريخ إمجايل شهد. هناية قافية كل ُب" آه"

 36 من نضم القسم كيتكوف نفسو، الوقت كُب. النبوية مهمة معايل تلقى عندما فًتة حىت

 ".راىبة" النهائية قافية ذبهيز خالؿ من الشعر، جدائل 205 على ربتوم الفرعي القسم

 قبل من الشاعر مع سحر حقا كاف ركيك الشعر أك الغنائي النثر من سلسلة ُب 

 اىل ربية أعرب أخرل، أمور بُت من ادلثاؿ، سبيل على نضم جزء ُب. نيب كشخصية شخص

 ".نور على نور كأنت بدر التمم كأنت الشمس، أنت" ادلعبود النيب

 مباشر غَت أك مباشر بشكل سواء رككا شعر الربزصلي الذين الكبار العلماء كمن 

 :ىي برزصلي جعفر الشيخ من

 أمحد بن دمحم هللا عبد أبو الشيخ  الفقيو العلمة (3

 األزىرم شاذليةال  األشعرم موسى أيب عن ادلالكي إليشي أمحد بن دمحم شيخ (2

 بنطٍت جاكم النوكم دمحم الشيخ (1



 

 10زين سيد بن جعفر السيد (4

 شعر الربزجني العلماء ىف اهتمامج( 

 لديهم العلماء أف حىت اإلسالـ، علماء بُت كثَت كمشهور  الشعر ىو الربزصلى شعر 

كلدت  اكمبنطٍت اجل النوكم دمحم الربزصلي كعلماء على كاحلفاظ مايةاحل ُب كبَت قلق مصدر

 ،كتابة شرح الربزصلى ُب كشارؾ ،ادلنتتج من أتليفاتو الكثَتة كاتبالك  كالعامل ،جاكل بانتُت،ب

 :كمنهم ،شعر الربزصلى يشرح العلماء كبعض ، الصعود اكتسائل الربكددبداريس  تسمى

 أمحد بن دمحم هللا عبد أبو الشيخ الرماد الفقيو غركؼ الرماد" شركة (3

 شاذلية الرماد األشعرم موسى أيب عن آؿ، ادلالكي إليشي أمحد بن دمحم شيخ (2

 األزىرم

 بنطٍت-جاكم النوكم آؿ دمحم الشيخ (1

 13زين السيد بن جعفر بن إمساعيل سيد السيد (4
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 306- 303( شعر الربزطلي : 2 

 اجلنة كنعيمها سعددلن يصلى كيسلم ك كيبارؾ عليو

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 أبتدئ اإلمالء ابسم الذات العلية
(saya mulai penulisan ini dengan nama Allah yang Agung) 

 مستدرا فيض الربكات على ما اان لو كاكاله
(seraya memohon limpahan berkah-Nya dari apa yang saya peroleh) 

 كأثٍت حبمده موارده سائغة ىنية
(dan saya memanjatkan puja dan puji dengan pujian yang tak ada henti-hentinya) 

 شلتطأ من الشكر اجلميل مطا ايه
(dan mempersembahkan sedalam-dalamnya rasa syukur yang baik) 

 كأصلى كأسلم على النور ادلوصف ابلتقدـ كاألكلية
(dan saya bershalawat dan salam semoga kepada pribadi yang memiliki pancaran nur qadim yang abadi 

yaitu nabi Muhammad SAW) 

 ادلنتقل ُب الغرر الكرؽلو كاجلباه
(Nur yang senantiasa berpindah-pindah dari wajah ke wajah para leluhur yang terkemuka) 

 كاستمنح هللا تعاىل رضواان ؼلص العًتة الطاىرة النبوية
(dan saya memohon keridhoan Allah, khusus bagi para keluarga nabi-nabi yang suci) 

 كيعم الصحابة كاألتباع كمنوااله
(dan semoga kepada para sahabatnya, para pengikutnya dan yang mencintainya) 



 

 كاستجديو ىداية لسلوؾ السبل الواضحة اجللية
(dan saya memohon hidayah, agar semua dapat menempuh jalan yang terang) 

 كحفظا من الغواية ُب خطط اخلطإ كخطاه
(saya mohon perlindungan,agar terpelihara dari kesalahan dan derap langkah dalam penulisan ini) 

 كانشرمن قصة ادلولد النبوم بركدا حساان عبقرية
(dan saya membentangkan kisah maulid Nabi ini kepada masyarakat dengan baju kerkyatan yang 

indah) 

 انظما من النسب اخلريف عقدا ربلى ادلسا مع حباله
(penulisan kisah in adalah dari keturunan Nabi yang mulia,bagaikan untaian kata yang indah manis 

didengar) 

 كاستعُت حبوؿ هللا تعاكقوتو القوية
(kemudian saya memohon pertolongan dari Allah dangan segala kekuatan dari Allah) 

 فإنو الحوؿ كال قوةاالابهلل
(maka sesungguhnya tidak kekuatan kecuali kekuatan dari Allah ta’ala) 

 عطراللهم قربه الكرًن بعرؼ شذم من صالة كتسليم
(semoga Allah mengharumkan dan mewangikan kuburnya yang mulia dengan shalawat dan salam) 

كبعد فأقوؿ ىو سيدان دمحم بن عبد هللا بن عبد ادلطلب كامسو شيبة احلمد محدت 

 خصالو السنية
(saya katakan beliau adalah nabi Muhammad Abdullah bin Abdul Muthalib dan disebut juga orang 

dengan syaibatul hamdi, karena ketinggian perangainya yang sangat dikagumi rakyat) 

 إبن ىاشم كامسو عمركبن عبد مناؼ كامسو ادلغَتة الذم ينتمى االرتقاء لعلياه



 

(Bin Hasyim dan juga bernama ‘Amr bin Abdi Manaf dan juga bernama maghirah yang senantiasa 

bertambah-tambah ketinggian derajatnya) 

 إبن قصي كامسو رلمع مسي بقصي لتقاصيو ُب بالدقضاعة القصية
(Bin Qusshayyi dan juga dipanggil orang Mujammi’ dan dia disebut Qushayyi,karena jauhnya 

berkelana ditanah Qudhla’ah yang terpencil dari kota Makkah) 

 اىل أف عاده هللا تعاىل الىاحلـر احملًـت فحمى محاه
(sehingga Allah mengembalikan beliau dan menetapkannya ditanah suci Makkah, lalu dia dapat juga 

menjaga diri dari apa yang menjadi larangan dikota Makkah) 

إبن كالب كامسو حكيم ابن مرة ابن كعب بن لؤم بن غالب بن فهر كامسو 

 قريش كاليو تنسب البطوف الشية
(Bin Kilab juga dipanggil Hakim dan Murrah Bin Ka’ab bin Luayyi,bin Ghalib, bin Fihr dan disebut 

juga dengan nama Quraisy, dan dengan nama Quraisy itulah nama Fihr menjadi suku Quraisy) 

 كما فوقو كناين كما جنح اليو الكثَت كارتضاه
(dan keturunannya seatasnya, disebut suku kinanah. Demikianlah menurut keterangan yang telah 

disepakati ahli riwayat) 

 ابن مالك ابن النضربن كنانة بن خزؽلة بن مدركة ابن الياس ك ىو اكؿ من اىدل

 البدف اىل الرحاب احلرمية
(Bin Malik,bin Nadir,bin Kinanah, bin Mudrikah, bin Ilyas dialah yang pertama menghadiahkan unta 

yang disembelih di bumi haram kota Makkah) 

 كمسع ُب صلبو النيب ملسو هيلع هللا ىلص ذكرهللا تعاىل كلباه
(Dari tulang belakang beliau, didengar Nabi Saw. berzikir dan bertalbiyah kapada Allah  

 ابن مضربن نزاربن معدبن عدانف كىذا سلك نظمت فرائده بناف السنة السنية



 

(Bin Mudlar, bin Nizar, bin Ma’ad, bin Adnan.demikianlah nasab beliau nabi Muhammad 

Saw.menurut jalan riwayat ulama muhadditsin, bagaikan butir permata indah) 

 كرفعو اىل االخلليل إبراىيم امسك عنو الشارع كاابه
(nasab beliau Saw. seatasnya sampai kepada nabi Al Khalil Ibrahim as. Namun beliau sendiri enggan 

dan melarang menyebutnya sampai kepadanya) 

 ةكعدانف بالريب عند ذكل العلـو  النسبي
(dengan demikian, maka menurut keterangan ulama yang ahli nasab, tanpa diragukan lagi silsilah 

Adnan) 

 اىل الذبيح إمسعيل نسبتو كمنتماه
(dan berkesinabungan kepada Nabi Ismail yang telah menjalani perintah untuk berkurban jiwa) 

 الدرية فأعظم بو من عقد أتلقت كواكبو
(Alangkah hebatnya nasabbeliau ini, yang tersunting sebagai butir-butir permata, penghias bintang-

bintang gemerlapan) 

 ككيف ال كالسيد االكـر ملسو هيلع هللا ىلص كاسطتو ادلنتقاه
(mengapa tidak, bukankah beliau Nabi Saw.yang mulia seluruh makhluk terpilih) 

 قلدهتا صلومها اجلوزاء نسب ربسب العالحباله
(nasab beliau Saw. terhitung nasab mulia bagaikan sekumpulan bintang kejora) 

 انت فيو اليتيمة العصماء حبذا عقد سوددكفخار
(ibarat kalung mutiara hiasan megah, engkau anak yatim piatu yang tidak berdosa) 

 من نسب طهره هللا تعاىل من سفاح اجلاىلية كاكـر بو
(maka muliakanlah nasab ini, nasab yang telah disucikan Allah Ta’ala dari perzinaan dimasa jahiliyah) 

 



 

 اكرد الزين العراقي كارده ُب مورده اذلٍت كركاه
(Demikianlah, menurut keterangan yang telah diriwyatkan oleh Syaikh Zinal ‘Iraqiy di dalam 

kitabnya yang bernama “Maridul Haniy”) 

 اابءه األرلاد صوانإلمسو حملمد حفيظاإللو كرمة
(Allah telah memelihara kemuliaan Nabi Muhammad Saw terhadap bapak-bapaknya yang mulia, 

demi memelihara namanya) 

  ابيو كامو من ادـ كاىل تركوالسفح فلم يصبهم عاره
(mereka tinggalkan perzinaan maka mereka senantiasa tidak pernah terlibat dalam keonarannya. sejak 

Nabi Adam hingga ibu bapaknya) 

 سراة سرل نورالنبوة ُب اسارير غررىم البهية
(Nur kenabian Muhammada selalu berpindah dan memancarkan dari pelipis ke pelipis nenek moyang 

dengan cemerlang) 

 كبدربدره ُب جبُت جده عبد ادلطلب كابنو عبدهللا
(dan nampak jelas kecemerlangannya pada kening kakeknya Abdul Muthalib dan putranya Abdullah) 

 بعرؼ شذم من صالة ك تسليم عطراللهم قربه الكرًن
(semoga Allah mengharumkan dan mewangikan kubur Nabi Muhammad Saw dengan keharuman-

keharuman sholawat dan salam sejahtera) 

 كدلااردهللا تعاىل إبرازحقيقتو احملمدية
(ketika Allah hendak memuwudksn kepribadisn Nabi Muhammad Saw) 

 ره جسما كركحا بصورتو كمعناهكإظها
(dan jasmani dan rohaninya dengan bentuk rupanya dan sifatnya didalam dunia) 

 نقلو اىل مقره من صدفة امنة الزىرية



 

(maka Allah membawa Nur kepada Aminah yang suci) 

 كخصها القريب اجمليب أبنتكوف أما دلصطفاه
(dan Allah mengkhususkan kepadanya, sebagai ibu dari Nabi yang terpilih) 

 كنودم َب السموات كاألرض حبملها ألنوارىاالذاتية
(dan serukan ke seluruh penjuru langit dan bumi bahwa ibunya mengandung orang terpilih) 

 كصبا كل صب ذلبوب نسيم صباه
(ketika masalahnya sudah sedemikian, maka seluruh penjuru makhluk rindu dan berharap akan 

kelahirannya) 

 سيةعد طوؿ جدهبا من النبات حلال سندككسيت األرض ب
(dan bumi yang telah bertahun-tahun gersang, maka tumbuh tanamannyamenjadi bumi yang subur) 

 كأينعت الثمار كأدىن الشجر للجاين جناه
(buah-buahan segera menjadi masak, cabang dan dahannya melengkung dan merendah) 

 كنطقت حبملو كل دابة لقريش بفصاح األسن العربية
(dan seluruh binatang melata kepunyaan suku Quraisy memperbincangkan hamilnya Aminah dengan 

ucapannya yang fasik) 

 صناـ على الوجوه كاألفواهكخرت األسرة كاأل
(dan seluruh singgah sana bergoncang dan berhala-berhala pun berantakan) 

 كتباشرت كحوش ادلشارؽ كادلغارب كدكاهبا البحرية
(Binatang-binatang liar dibelahan bumi sebelah timur dan barat serta binatang lautpun ikut riang 

bergembira) 

 حتست العوامل من السركر كأس محياهكا
(seluruh penghuni alam berbahagia bersama dengan berita gembira) 



 

 كبشرت اجلن إبظالؿ زمنو كانتهكت الكهانة كرىبت الرىبانيو
(segenap bangsa jin diberikan rasa kesenagan, sedangkan ahli nujum, tukang sihir tertimpa kerusakan 

serta para pendeta Nasrani menjadi gentar hatinya, karena merasakan ketakutan) 

 كذلج خبربه كل حرب خبَت كُب حال حسنو اته
(tetapi orang-orang cerdik pandai yang telah mengeri tentang kehadiran Nabi Akhir zaman dari 

kitab-kitab terdahulu bertekun menceritakan kebaikan sifat-sifat Nabi ini. 

 كاتيت أمو ُب ادلناـ فقيل ذلاإنك قدمحلت بسيد العادلُت ك خَت الربية
(ketika Aminah sedang tidur, ia bermimpi ada suara yang berkata: “Wahai Aminah,sesungguhnya 

engkau telah mengandung penghulu umat manusia seluruh dunia dan sabaik-baik makhluk”) 

 كمسيو إذا كضعتو دمحم اال نو ستحمد عقباه
(bila engkau telah melahirkannya, berilah nama pada Muhammad karena dia akan dipuji 

kesudahannya) 

 بعرؼ شذم من صالة ك تسليم عطراللهم قربه الكرًن
(semoga Allah mengharumkan dan mewangikan kubur Nabi Muhammad Saw dengan keharuman-

keharuman sholawat dan salam sejahtera) 

 كدلا ًب من محلو شهراف على مشهور األقواؿ ادلركية
(ketika beliau dalam kandungan cukup sempurna dua bulan, menurut qoul yang masyhur yang telah 

diriwayatkan) 

 توُب ابدلدينة ادلنورة ابوه عبد هللا
(maka wafatlah ayahnya yang bernama Abdullah dikota Madinah) 

 ككاف قداجتاز أبخوالو بٍت عدم من الطائفة النجارية 
(pada waktu itu Abdullah dalam perjalanan menuju saudara-saudara ibunya bani ‘Ady dari suku 

Najjar) 



 

 كمكث فيهم شهرا سقيما يعانوف سقمو كشكواه
(disana Abdullah ditinggal sebulan dalam keadaan sakit dengan mendapatkan pemeliharaan dari 

mereka) 

 كدلا ًب من محلو على الرحح تسعة أشهر قمرية
(ketika beliau sudah cukup sempurna Sembilan bulan dalam kandugan) 

 كاف للزماف اف ينجلي عنو صداه
(dan sudah masanya beliau akan lahir) 

 حضر امو ليلة مولده اسية كمرًن ُب نسوة من احلظَتة القدسية
(maka pada malam itu datanglah siti Asiah dan Maryam bahasanya,dan bidadari dari berkunjung 

kapada Aminah) 

 كاخذىاادلخاض فلدتو ملسو هيلع هللا ىلص نورا يتأللؤسناه
(dan tak lama kemudian ibunya bersalin dan lahirlah Muhammad Saw. dengan bercahaya sehingga 

memenuhi seluruh angkasa raya) 

 كزليا كالشمس منك مضيئ
(wajahnya bersinar bak mentari)  

 أسفرت عنو ليلة غراء
(cahayanya laksana bulan purnama) 

 ليلة ادلولد الذم كاف لدين سركر بيومو كازدىاء
(malam kelahiran bagi orang yang beragama menjadikan kegembiraan dan kemegahan pada hari 

siangnya) 

 

 



 

 يـو انلت بوضعو ابنة كىب من فخار مامل تنلو النساء
(kelahiran beliau merupakan hari kejayaan yang diperoleh Aminah, kejayaan yang belum pernah 

diperoleh wanita-wanita) 

 كاتت قومها أبضل شلا محلت قبل مرًن العذراء
(putra yang dilahirkan adalah lebih utama daripada putra yang dikandung Maryam, yang lahir seblum 

itu) 

 مولد كاف منو ُب طالع الكفر كابؿ عليهم ككابء
(hari kelahiran beliau pada pandangan orang kafir merupakan suatu bencana dan malapetaka baginya) 

 كتوالت بشرل اذلواتف اف قدكلد ادلصطفى كحق اذلناء
(dan Hawatif yang suaranya tanpa diketahui bentuk rupanya ikut bersuka ria dengan kelahiran Nabi 

Pilihan yang akan membawa kemudahan seluruh alam) 

 ذكرمولده الشريف أئمة ذككا ركاية كركيةىذا كقدستحسن القياـ عند 
(disini, sebaiknya para hadirin berdiri, pada saat diceritakan tentang kelahiran beliau. demikianlah 

menurut riwayat ulama Mutaqallimin 

 فطوىب دلن كاف تعظيمو صلى هلل عليو كسلم غا ية مرامو كمرماه
(berbahagialah bagi orang yang memiliki hasrat menghormati lahirnya Nabi Muhammad Saw) 

 

 

 

 



 

 نتيجة خاصة - ب

 711-717شعر الربزجني رقم شعر:  يف ملتضمنةالقيم ا -7

وجد ف 306-303:شعر الربزصلي رقم شعرباحث أف يقرأ العد ب  

 :هاالباحث بعض القيمة الًتبوية، من

 ك سلم 12صلوات)أ( 

"، كما قاؿ إماـ البوصَتم َب شعره: "اي صلي"يكوف لفظ األكؿ  السطرُب 

حيث  اللفظُت شكلو فعل ادلض على ادلختار من مضر". ذلك واسلم صلارب 

قاؿ هللا تعاىل . كما رسلء كالمجيع األنبياأف اللفظ أيمران بصلوات ك سلم على 

 :56 اآلية سورة األحزاب َب القرآف الكرًن َب

يها الذين آمنوا صلوا عليه وسلما أيإن هللا ومالئكته يصلون على النيب 

 11(41تسليما. )األحزاب: 
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  .56القرآن الكريم سىرة األحزاب:   22



 

أما قيم الًتبية من الصلوات ىى تقع َب قيمة التاريخ الًتبوية يعٌت نذكر كفاح 

النىب َب تطوير الدين اإلسالمي َب الزماف ادلاضى سرا كعالنية حىت يدخلوا 

 اإلسالـ كيتعلموا اإلسالـ صحيحا.

ادلؤمنوف يدعوف غايةن كادلالئكة يستغفركف ك  ،رمحةالدبعٌت إعطاء هللا  ةصال

كرّد السالـ .  "دمحم ىعل ىلصاللهم " ةكلمعلى سبيل ادلثاؿ ، غلى نيل الرمحة

األمحاؿ . كىو محل نفسو ىييبٌّ ككرًن. النيب دمحم ىو نيب السالـ أيها النيب يعٌت

نعمة كزلبة هللا ربقيق  ىلإمن ىذه احلياة من أجل توجيو الناس  آلملكا الكثَتة

 14كاحلياة الداخلية الثمينة.

 15التوحيد.( ب

إسم  شكل العلية الذات ابسملفظ  ىي الشعر من الثالث قطعادل ُب

 هللا ىو. هللا بتذكر نشاط أم بدأي أف قبل تربوية قيمة على ػلتوم اللفظك  ادلعرفة.

 :كنصها ،3: الفاربة من القرآف كتاب ُب تعاىل هللا قاؿ كما. التوحيدم

 01(7: الفتحة) الرحيم الرمحن هللا بسم
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  Zainal Arifin Zakaria, Tafsir Inspirasi, (Medan: Duta Azhar, 2042), h. 507. 
26
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كىم يبدؤكف . كىم يرجوف إىل كيتوكلوف عليو شيء، كل ادلسلموف بدأ

األشياء حبوؽ الرمحة كىذا يدؿ على خصائص ادلسلمُت. لذلك على مسلم 

 بداية األشياء ابسم هللا.

 :يصوت الذم احلديث ُب أيضا التوحيد ككصف

 من يقوؿ كسلم عليو هللا صلى هللا رسوؿ مسعت قاؿ هللا عبد بن جابر عن

 ركه) النار دخل بو يشرؾ لقيو من ك اجلنة دخل شيئا بو يشرؾ ال هللا لقي

 (ادلسلم

 ىذه ُب. اجلنة سيدخل هللا مع شركاء يشرؾ ال شخص أم أف احلديث يؤكد

كحقيقة التوحيد ليست بتعبَت كلمة "ال إلو إال  .التوحيد عن شرحي سوؼ احلالة

 هللا" كلكن ادلراد هبا تنفيُذىا على مجيع أحواؿ احلياة.

 مع فعل إذا كلكن الوحدة، من العبارة ىذه دلمارسة للناس جدا الصعب كمن

 احلصوؿ عند ادلثاؿ سبيل على احلياة، خالؿ من مجاال أكثر يشعر سوؼ الفعل

 .كحده هللا فرةحل كاألمل اللذة على

                                                                                                                                                                      
  1القران الكريم سورة الفتحة :  
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 17الشكر.( ج

 كاللفظ . إسم معرفة لفظ الشكر شكلالشعر ي من السادس قطعادل ُب

. هللا إىل الشكر غلب بو العمل من االنتهاء عند كىي التعليم، قيمة على ػلتوم

 :الكرًن القرآف ُب تعاىل هللا قاؿ كما

: إبراىيم) لشديد عذايب إف كفرًب كلئن ألزيدنكم شكرًب لئن ربكم أتذف كإذ

7) 

 عندما. كالشكر من شرائع اإلسالـ ،للمرء أف يشكر على رزؽ هللا كينبغي

 .كأالّ ننكر نعم هللا. شاكرا يكوف أف كغلب كغَتىا، صحية لذيذ البشر يصاب

الشكر  كيقاؿ ،مزكر كتاب ُب الكرًن القرآف إف للغوم أسفاىاين، راغيب

 من كلمة استعار ىو". ىاكإظهار  يتكلم عن النعم ذىن ُب الصورة" على معٌت

 العكس على فهو لذلك ،"فتح" معٌت" شكر" كلمة من مشتقة العلماء، رأم

 (النعم نسياف) قريب يعٍت" كفر" كلمة من

 :أما الشكر بُػُّت َب احلديث القدسى كقولو تعاىل
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 عن الطرباىن ركاه)". كفرتٌت كاذامانسيتٌت شكرتٌت،   ماذكرتٌت انك ادـ، ايابن" 

 (ىريرة اىب

 نعم عن تعبَت يعٍت الشكر أف إىل الباحث كخلص ،اعتمادا عال البياف السابق

 خالؿ من ككذلك الفعل، ُب أدركت. عنده من النعم ىذه أبف فتحا كاعًتافا. هلل

 عن االمتناع كزلاكلة لوظيفتها، كفقا النعم ىذه ابستخداـ كذلك هللا، طاعة زايدة

 .نواىيو

 18االستعانة إىل هللا.( د

 كاستعُت" كتبت كلمة  عشر اخلامس الفظ الواردة وشحاتادل ُب الشعر ُب

 التعليم قيمة على ػلتوم ذلك الفظ ،االسم كعلى صيغة فعل األمر  "هللا حبوؿ

 من يكوف أف هللا مساعدة لطلب إال ذلا، مثيل ال شيئا ادلرء فعلي عندما يعٌت

َب  الكرًن القرآف ُب تعاىل هللا قاؿ كما. بو القياـ غلب ما كل مع سركر دكاعي

 :الفاربة سورة

 (5: الفتحة) نستعُت كإايؾ نعبد إايؾ
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 Ibid : 111  



 

 كاحدة حالة ُب سواء الكوف، خلالق للمساعدة حاجة ُب دائما اإلنساف

 .هللا إال مساعدة، كل تقدًن على قادرة ىي كال صغَتة، قضية أك كبَتة

 :إف االستعانة إىل هللا بّينها احلديث كما قولو ص.ـ

 (الًتمذم". )ليطلب سركره عن هللا ألف هللا، من ىدية اطلب" 

 تدين مازالت مثل اإلسالمية الشؤكف إذا أنو الباحث يوضح احلالة ىذه ُب

 ادلساعدة؟ طلب عندما كتغضب يعطي أف ػلبوف ال الذين البشر من زمالئهم

 إىل نستعُت أف كغلب. من حيث ال ػلتسب دائما ينعم نعما كثَتة كهللا لذلك،

 .هللا غَتإىل  نستعُت أالك  هللا،

 19الزان ترؾ( ق

 كذلك الفظ ،"تركوالسفح" لفظ ىناؾ ،ادلقطع الثالث كالثالثُت من الشعر ُب

. على الضعفاء كالعنف الزان، ترؾ أجل من تكافح اليت الًتبوية القيمة على ػلتوم

 :اإلسراء سورةَب  الكرًن القرآف ُب تعاىل هللا قاؿ كما

 "سبيال كساء فحشة كاف إنو ىنز ال كالتقربوا"
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 كاحًتاـ كرامة مع كتتناَب ،من سببو فقطفحشة   ليس كالزان تزف، ال 

 أساس أضرار كإحلاؽ قذؼ،ال أك اجلرؽلة الطريق سبهيد أيضا كلكن اآلخرين،

 .العيوب من كثَتمنو    ألف. فعليو تركو ،كمن سيقرب الزان األسرة،

 :ص.ـ هللا رسوؿ قاؿ عنو، هللا رضي ىريرة أبو ك

 (مسلم ركه ". )مؤمن كىو يزىن حُت الزاىن يزىن ال"

 النساءمن  ظاىر كالزان العصر، ىذا ُب أنو ادلؤلف يوضح احلالة ىذه ُب

 تنظر ،شرعها هللا مالبس دكف من كزبرج ،كعورهتا اجلنسية حياهتا تظهر اللواٌب

 الرجاؿ بُت االختالط ،العامةقد كانت من الظواىر  كترل احملرمات فيو امبالغ

 كادلواد الطلب، ُب متزايد ضلو على ةفاجر ال كادلنازؿ متزايد بشكل ادلتفشية كالنساء

 كمكاف، العمر ُب ترل ال كاالغتصاب مكاف، كل ُب ادلنتشرة جيدا اإلابحية

 اإلجهاض مثل برمء طفل بقتل كأنشطة أب، دكف يولدكف الذين األطفاؿ كعدد

 عن االبتعاد علينا غلب كابلتايل ، ادلختلفة اإلعالـ كسائل من مسعت ما كثَتا

 الزان



 

 40ك.( التسمية الكرؽلة

، كىناؾ لفظ "كمسيو إذا شعرُب ادلقطع الثالث كاخلمسُت من ال

كضعتو دمحم" على شكل لفظ إسم، كذلك اللفظ ػلتوم على القيمة الًتبوية 

القرآف الكرًن َب سورة اليت تعطي اسم شخص كرؽلا. كما قاؿ هللا تعاىل ُب 

 7مرًن: 

 (7"اي زكراي إان نبشرؾ بغالـ امسو ػلِت مل صلعل لو من قبل مسيا" )سورة مرًن: 

تربية األطفاؿ تبدأ من تسميتهم ابألمساء الكرؽلة، من أجل إظهار  

 التفاؤؿ، كالدية كاذلذب كيعًتؼ إىل هللا كالناس.

م  اىتماماكبَتا ذلذا االسم ىو لفظ حيث دعا أحدىم لو. اإلسالـ يهت

 احلاؿ. حىت قاؿ رسوؿ هللا ص.ـ:

 حىت  يـو القيامة، كسيدعو الناس ابمسائهم كأمسائهم عندما كانوا ُب الدنيا.

عن أيب الدرداء قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "إنكم تدعوف يـو القيامة أبمسائكم 

 كأمساء آابئكم فأحسنوا أمساءكم".

اؿ: كيقاؿ أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص: "إان كسوؼ يطلق لكم على ح آرم أبو الدرداء، ق

هناية العامل مع امسك كاسم من آابئكم. حىت أحسن أمساء بك "ركه. أبو 
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، كغَتىا. 9/106، البيهقي 2716، اإلعالف،دارؽلي ال. 4948داكد رقم 

 ىذا احلديث سنده ضعيف كادلنقطع، كلكن ادلعٌت ىو الصحيح[.

 

ذه احلالة يوضح ادلؤلف أف تسمية ادلولود مهم ألف االسم ؽلكن أف ُب ى

غلعل ىؤالء األطفاؿ القدرة على كصف شخصية جيدة، مع أف النيب صلى 

هللا عليو كسلم مّسي ابسم دمحم. لذلك البد للوالد تسمية األطفاؿ ابألمساء 

 اجليدة.

 43ز.( االحًتاـ

اللفظ "مرامو كمرماه"  عل   ُب ادلقطع السابع كالستُت من القصيدة يوجد

شكل اسم ادلعرفة كاإلضافة، كذلك اللفظ ػلتوم على القيم الًتبوية ىى 

 34احًتاـ. كما قاؿ هللا تعاىل ُب سورة لقماف : 

"ككصينا االنسن بوالديو محلتو أمو كىنا على كىن ك فصلو ُب عا مُت أف 

 (34شكرىل كلوالديك إيل ادلصَت" )سره لقماف: 

 ين يكوف عالمة َب عبادة هللا. فاحلاكم ال ينسى هللا من بر الوالدين.بر الوالد
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احًتاـ اآلخرين أفضلو بر الوالدين على مجيع األحواؿ. كما شرحو َب قولو 

 ملسو هيلع هللا ىلص:

حدثنا ادـ حدثنا سعبة حدثنا حبيب بن أيب اثبت قاؿ مسعت أاب العباس 

عبد هللا بن عمرك رضي هللا  الساعر ك كاف ال يتهم ُب حديثو قاؿ مسعت

عنهما يقوؿ جاء رجل إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص فاستأذنو ُب اجلهاد فقاؿ أحي كلداؾ 

 (2782قاؿ نعم قاؿ ففيهما فجاىد ) ركه مسلم: 

ىذا احلديث شرح أف الوالدين أكؿ االحًتاـ بربىم. فحقيقة إرادة الوالدين 

ن غَت احلاجة إىل األمواؿ كالدرجة من أكالدىم إحًتامهم كاالىتماـ هبم م

 كغَتىا.

ككجب االحًتاـ بعد الوالدين يعٌت االحًتاـ غلى ادلدرس. ككاف ادلدرس مبدال 

من الوالدين َب البيت، كىو يعلم األكالد ادلعلومات النافعة حىت يدركا أعلية 

 الًتبية.

 

-717رقم شعر  شعر الربزجنيم التعليم الواردة يف أمهية القي -2

 يف إندونيسيااخللقي للتعليم  711



 

القيم ُب تطوير التعليم الثقافة  38قيم األحرؼ التعليم ُب إندكنيسياىناؾ  38

كالشخصية الوطنية اليت أنشأهتا كزارة الًتبية كالتعليم. ابتداء من العاـ الدراسي 

، كادلستول العاـ للتعليم ُب اندكنيسيا غلب إدراج تعليم احلرؼ ُب 2033

 التعليمية.العملية 

 القيم ُب التعليم الطابع من قبل كزارة الًتبية كالتعليم ىي: 38

 . الدينية3

ادلواقف منصاع كالسلوؾ ُب تنفيذ تعاليم دينو، تنفيذ تسازلا من شلارسة  

 األدايف األخرل، كالعيش ُب كائـ مع األدايف األخرل.

 قي. صد2

ص الذم يعتقد السلوؾ على أساس زلاكلة جلعل نفسو ابعتباره الشخ 

 دائما ُب الكلمات، كاإلجراءات، كتوفَت فرص العمل.

 التسامح .1

ادلواقف كاإلجراءات اليت ربًـت االختالؼ ُب الدين أك العنصر أك العرؽ أك 

 اآلراء كادلواقف، كتصرفات اآلخرين الذين ؼلتلفوف عن أنفسهم.

 االنضباط .4



 

 كاللوائح. تدابَت تشَت إىل سلوؾ منظم كتتوافق مع سلتلف القواعد

 العمل  .5

 تدابَت تشَت إىل سلوؾ منظم كتتوافق مع سلتلف القواعد كاللوائح.

 اإلبداعية .6

 التفكَت كالقياـ بشيء لتوليد طرؽ جديدة أك نتيجة لشيء أف ًب سبلكها.

 ادلستقلة .7

 ادلواقف كالسلوكيات اليت ال تعتمد على اآلخرين بسهولة إلسباـ ادلهاـ.

 . الدؽلقراطية8

تتصرؼ كيتصرؼ بنفس احلقوؽ كالواجبات احلكم نفسو  كيف يفكر،

 كاآلخرين.

 . الفضوؿ9

ادلواقف كاإلجراءات اليت تعمل دائما على إغلاد ادلزيد من العمق كاتساع     

 شيء تعلمت، يرل، كيسمع.

 . الركح الوطنية30



 

كيفية التفكَت، كالعمل، كالصوت الذم يضع مصلحة الوطن فوؽ  

 كمجاعتو.ادلصاحل الشخصية 

 احلب الوطٍت .33

كيفية التفكَت، كالعمل، كالصوت الذم يضع مصلحة الوطن فوؽ 

 ادلصاحل الشخصية كمجاعتو.

 إصلاز إكراـ . 32

ادلواقف كاإلجراءات اليت دفعتو إلنتاج شيء مفيد للمجتمع، كاالعًتاؼ 

 كاحًتاـ صلاح اآلخرين.

 االتصايل. 31

اج شيء مفيد للمجتمع، كاالعًتاؼ ادلواقف كاإلجراءات اليت دفعتو إلنت

 كاحًتاـ صلاح اآلخرين.

 حب السالـ. 34

ادلواقف كاإلجراءات اليت دفعتو إلنتاج شيء مفيد للمجتمع، كاالعًتاؼ 

 كاحًتاـ صلاح اآلخرين.

 



 

 القراءة َب. الفرح 35

 عادات كقتا لقراءة قراءات سلتلفة ىي على الفضيلة ابلنسبة لو.

 . رعاية البيئة36

ادلواقف كاألفعاؿ اليت تسعى إىل منع الضرر الذم يلحق ابلبيئة الطبيعية 

 .َت إلصالح الضرر البيئي الذم حدثاحمليطة هبا، ككضع تداب

 . الرعاية االجتماعية37

مواقف كتصرفات يريد دائما دلساعدة الناس كاجملتمعات األخرل 

 احملتاجة.

 . ادلسؤكلية38

بواجباهتم كالتزاماهتم، كينبغي أف يفعل، موقف كسلوؾ الناس للقياـ  

ألنفسهم كاجملتمع كالبيئة )الطبيعية كاالجتماعية كالثقافية(، كالبلد، كهللا 

 42سبحانو كتعاىل.
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 القيم الًتبوية ادلتضمن َب سعر الربزصلى منها شلا يلى:

 الصلوات على النىب ملسو هيلع هللا ىلص .3

 احليد .2

 الشكر على هللا .1

 االستعانة إىل هللا .4

 ترؾ الزان .5

 التسمية الكؤؽلة .6

 االحًتاـ .7

اعتمادا على العرض السابق عما تتعلق ابلقيم الًتبوية الواردة َب شعر الربزصلى كالقيم الًتبوية 

ادلطبقة إبندكنسية، قيقدر الباحث على التلخيص إجابةن على أسئلة البحث يعٌت الؤاؿ الثاىن 

كىو عالقة القيم الًتبوية َب شعال الربزصلى ابلًتبية العصرية إبندكنسيا، ألف نقدر على 

التساكر بينهما يعٌت عن القيم الدينية توجد َب القيم الًتبوية إبندكنسيا، كعناصر القيم الًتبوية 

لزان كغَت موجودة َب شعر الربزصلى على سبيل ادلثاؿ: التسمية اجليدة أك الكرؽلة لألكالد كترؾ ا

 ذلك.

 



 

 الباب اخلامس

 ةاخلـامت

بعد أف يبحث الباحث رسالتو ربت ادلوضوع "ربليل القيم الًتبوية َب شعر الربزصلي"  

 فأخذ االستنباطات من ذلك.

 اخلالصة .7

 البحث كما يلى:

يتضمن القيم الًتبوية منهم:  306-303َب ذلك شعر الربزصلي يعٌت َب رقم شعر: .3

 ،ترؾ الزان ،االستعانة إىل هللا ،الشكر على هللا ،التوحيد ،الصلوات على النىب ملسو هيلع هللا ىلص

 . االحًتاـ ، كالتسمية الكؤؽلة

 إف القيم الًتبوية َب ذلك شعر الربزصلي مناسبا بقيم الًتبية اخللقية َب إندكنيسيا. .2

 االقرتاحات .2

لقد مضى البحث عن القيم الًتبوية َب ذلك الديواف كانتهت الكتابة، كلكن 

الباحث ظن أف ىذه الكتابة بعيدة عن  الكماؿ. ألجل ذلك، يرجو الباحث من 

 القارئُت اإلصالح ما َب ىذه الرسالة األخطاء كأف ينمو ادلواد َب ىذه الرسالة. 



 

أف يرزقو كرزؽ العمل كادلنفعة قد انتهى الباحث  فىى البحث اجلامعى عسى هللا 

 َب ىذا البحث.  
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