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Penelitian ini mendeskripsikan tentang adab seorang guru terhadap dirinya 

sendiri dan adab seorang guru dalam kegiatan mengajar menurut Al- Imam Al- Qodi 

Badaruddin Bin Sa’dallah Ibnu Jama’ah sebagaimana terdapat dalam kitab Tazkiroh 

Assami’ Wa Mutakallim. 

Jenis  penelitian ini adalah penelitian kepustakaan/ library research. Adapun 

Tekhnik pengumpulan data adalah dengan dokumentasi, mengumpulkan bahan 

pustaka, memilih bahan pustaka, membaca bahan pustaka dan penemuan hasil 

penelitian. Sedangkan analisis data yang dipakai adalah analisis isi (content analysis). 

Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan bagaimana adab seorang guru 

terhadap dirinya sendiri, dan adab seorang guru dalam kegiatan mengajar dalam kitab 

Tazkiroh Assami’ Wa Mutakallim Karangan Al- Imam Al- Qodi Badaruddin Bin 

Sa’dallah Ibnu Jama’ah. 

 Hasil penelitian skripsi ini adalah Pertama, adah terhadap dirinya sendiri 

(adab al-nafs), bahwa seorang guru harus memiliki integritas keperibadian yang 

dianggap mutlak, perlu bagi yang berkecimbung dalam dunia ilmiah, Ringkas kata, 

guru harus mempunyai aspek kesiapan psikilogis dan spiritual pendukung 

keberhasilan dalam karier ilmiah. Kedua, Adab guru dalam kegiatan belajar 

mengajar, bahwa guru harus mempersiapkan diri sebelum mengajar, menempatkan 

diri saat dikelas, guru memperlakukan murud-muridnya sesuai dengan kemampuan 

masing-masing. Ringkas kata, segala hal yang berkaitan dengan guru mempunyai 

tuntutan adab baik dalam mengajar maupun dalam kegiatan sehari-hari karena guru 

merupakan sosok yang dicontoh. 

 

 

     Pembimbing I 

 

 



 
 

 

     Dra. Hj. Azizah Hanum OK , M.Ag  

 NIP: 196903232007012030 

 التمهيد

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

احلمد اهلل اللذم خلق اإلنساف بعلمو كرفع منزلتو عنده الناس باالعلم كاإلؽلاف 

إليو كعلم اإلنساف مامل يعلم، مثّ الصبلة كالسبلـ على رسوؿ ادلصطفى سيدنا كمولنا 

 . زلمد صلى اهلل عليو كسلم كعلى الو كأصحابو ك أمتو أمجعُت، أما بعد

أداب العالم في و أداب العالم في " قد سبت كتابو ىذه الرسلة ربت العنواف 

درسو في كتاب تذكرة السامع والمتكلم تأليف اإلمام القاضي بدرالدين محمد بن 

 " ابراىيم بن سعداهلل ابن جماعة الكناني الشافعي

عبل من أكذلا حىت أخرىا، لذا تشكره  الذم ال ؼللو عن عناية اهلل جل ك

الباحثة شكرا دائما غَت هناية، كىو الذم أنعم الباحثة أعلى علة كصحة كقوة إلكماؿ 

 .ىذه الرسالة كإسبامها

كتبت ىذه الرسالة اداء الشرط من الشركط لنيل الشهادة الدراسة العليا شكرا 

كثَتا لولدين احملبوبُت أيب علي أمساف ىاسبواف كأمي سييت حجر تنجغ، عسى اهلل أف 

ككذالك كأخي ىيدر ىاسبواف، كأخيت صغَتم جرية احلمدة . يكتب لكم الثواب يف اجلنة



 
 

ىاسبواف ك مرًن ىاسبواف ك رحم نيتا ىاسبواف، ككل أسرة الذم أعطيٍت التشجيغ يف 

 .التعليم، عسى اهلل أف يرزقكم رزقا كثَتا كحبلال طيبا مبارؾ

اجلامعة اإلسبلمية احلكومية ساعد الرمحن ادلاجستَت كرئيس مث أقوؿ اىل األستاذ 

سبلـ الدين ادلاجستَت كرئيس شعبة تدريس  كاألستاذ الدكتور، الشمالية ميداف سومطرة

اللغة العربية يف كلية علم الًتبية ك التعليم اجلامعة اإلسبلمية احلكومية سومطرة الشمالية 

 .ميداف

الدكتورة احلاجة عزيزة ىانـو  اىل ادلشرفة األكؿ األستاذة كثَتا مث أقوؿ شكرا 

فعليكما أقوؿ جزاكما اهلل . لوبيس، ادلاجستَت أكؾ، كادلشرؼ الثاين األستاذ ذكالفهم

 . خَتا

كأعضاء . مث أقوؿ شكرا اىل أصدقاء يف الفصل الثالث شعبة اللغة تدريس العربية

ادلسكن عادلة الفرايب خاصة إىل صاحب مايل ك أفٍت ك سفيت ك أمي ك يسرينا ك ريا ك 

جنة كأخَتا إستفعيكم كثَتا من األخطاء كجزاكم اهلل خَتا كثَتا على إىتمامكم كلعلكم 

 .كاهلل ادلستعاف، كالسبلـ عليكم كرمحة اهلل كبركاتو. اهلل إف يبارؾ فيكم
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  لباب األولا

  مقّدمة

خلفية البحث    .أ 

ب يف التقاليد اإلسبلمية الفطرية، كضع يف موقف رفيع جدا، لذلك ليس ااألد

من غَت ادلالوؼ أف ذبد البيانات اليت العلمية كاألدب ككاف الناحيتاف من العملية 

احلياة البشرية يف ىذا العامل كادلخلوقات . ادلعدنية، معٌت كاحد يعتمد على اآلخر

اإلجتماعية ربتاج إىل الداخل بُت بعضها بعضا، مث العدلة اليت لديها أىم موقف يف 

كاآلداب ىي اإلحتياجات  .مراعاة على العبلقة حبيث الذم يوجو إىل األشياء اإلغلابية

أك رلموعة من البشر ؽلكن أف يعيش  ادلستحيل لشخصية األساسية، دكف اآلدب،

 .بشكل جيد

ادلعلم ىو الشخص الذم إستعداد ادلوارد البشرية لتلبية تنمية ألمة يف ملء 

لذلك فانو ليس من . ادلعلمُت مع كل القدرة على إعداد التعلم لطبلبو. اإلستقبلؿ

اخلطاء إذا كاف يضع ادلعلم بإعتبارة كاحدة من الرئيسية يف بناء األمة يصبح دكلة 

 .متقدمة على ظلّو مناسب

                                                           
1
Indra Djati Sidji, Club Guru dan Mutu Pendidikan, www.clubguru.com, Jakarta, Sabtu, 1 

Agustus 2010, h. 3 
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نداء الركح لديو مهمة لًتبية الطبلب إىل حياة أفضل  ادلعلم الذم يعلم بسبب

ىي الفطرية كاإلجتماعية، ستكوف قادرة على إستنزاؼ الطاقة اإلستخبارات، 

 .كاإلنسانية، كالكرامة، كاإلسبلمية العظيمة يف عقوؿ القلوب من طبلبو

يف كتفية ػلمل ادلسؤكلية الرئيسية . كللمعلم دكر مهّم يف عملية التعليم كالتعلم

ىناؾ شيء يف مفقود اليت مت التربع هبا بوجود . التعليم ادلدرسي كامل االعماؿ بفعالية

فقد أىم من ذلك ىو حيث ادلثاؿ كزراع القيم الذم  .تفاعبلت بُت ادلعلم كالطالب

ألّف اذلدؼ ىو لتوجية الطبلب أىّم إىل ادلعلمُت من . يوّجو إىل الغرض من التدريس

 .الطبلب، كحىت لو كاف ىذا الغرض يرمز التعليمية أعلى موقفها يف ىيكل احلكمية

ردبا، إطلفضت سلطة ادلعلمُت يف نظر الطبلب، ككاف موقف الطبلب مع 

خاّصة يف مؤسسات التعليم العاـ كاحلكومة أك خارج ادلدرسة ) معلمهم زلزنا جدا،

كينظر إىل ادلعلم فقط على أنو بواب أك كاتب فقط حصلت على الراتب، . (الداخلية

  .ليس عن الشخصيات ادلثالية الذين لديهم مكانو عالية لطبلبو

                                                           
2
Mohammad Fauzil Adhim, dalam buku pengantar Abdullah Munir, Spiritual Teaching, 

Pustaka Insani Madani, Yogyakarta, Cet-III, 2007, h. 10  
3
Suparta, Herry Noer Aly, Metodologi Pengajaran Agama Islam, Amiscsco, Jakarta, Cet-II, 

2003, h. 1 
4
Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam  vPerspektif Islam, Remaja Rosdakarya, Bandung, 

2004, h. 87 



 
 

 ككاف الشجاعة إىل معلمتو بعيدا جدا حىت يستطيع أف يساكم مع موقف 

أكثر من الطبلب الذين ػلّقركف معلمهم، كال حىت القليل من . صديقو ذباه أنفسهم

التايل فإف . الطبلب الشجعاف قتل ادلعلم لو، كخاصة تلك ادلوجودة يف ادلدينة الكبَتة

.  سلطة ادلدرس تنخفض

، كخاصة الذم تدعم ادلدارس الثانوية بشكل عاـ من ادلرجح فقط  طبلب اليـو

معظم الطبلب يف ادلدينة تكرًن . ف تكرًن ادلعلم لو الف ىناؾ ادلاؿ ديبيك ستوفأ

معلمهم ألنو يريد احلصوؿ على قيمة عالية دكف العمل الشاؽ كمعظم اجلوانب األخرل 

. عندما تسليم يف كقت متاخر من ادلهاـ" اعتذار كفهم"تسوؿ احلصوؿ على الًتاخيص 

يف تطويرىا عبلقة بُت ادلعلم كالطبلب يف أم كقت زلدكد يرضي نوعا من العقد 

اإلجتماعي يف عملية التعليم كالتعلم، كذلك بعد انتهاء العملية العبلقتهم اهنا ليست 

كينبغي الطبلب غلب احلفاظ على . قوية، ناىيك عن مطالبة االستجابة للحياة األخرة

نو ال يزاؿ يدرس كلكن إىل األبد اما يف ذلك الوقت أك كاف ال يزاؿ أالعبلقة ليس فقط 

ف الطبلب غلب أف يصلي من أجل اخلَت عندما أعلى قيد احلياة عندما تويف ادلعلم، 

 أك ميتا عندما، احلفاظ على القرابة معو، كأحفادىم كأحبة ةكاف على قيد احلياة سيد

. كادلعلم احملبة



 
 

قضايا األداء كال يزاؿ ادلعلموف يف ىذا الوقت أيضا كثَتين من الناس، سواء من 

حىت ىذا العقد األخَت كل يـو . اخلرباء أك من خرباء التعليم اخلارجيُت يف رلاؿ التعليم

 كسائل االعبلـ اجلماىَتية، ككسائل االعبلـ طباعة يومية أك أسبوعية ةتقريبا، كخاص

كمن ادلفارقات اف االخبار سبيل إىل أف تكوف ادلواقف . ربتوم على انباء عن ادلعلم

ادلسيءه ادلعلمُت، ككبلعلا يتعلق بطبيعة ادلصلحة العامة لؤلمور الطبيعة ادلتعلقة 

بادلصلحة العامة لؤلشياء اليت ىي خاصة، يف حُت اف ادلعلم نفسو بالبالكاد قادرا على 

  .الدفاع عن نفسو

كىم . طالب ادلعّلم ادلزيد من الكفاءات. ختبار دكر ككظيفة ادلعلمإكأحيانا، يتم 

كىم حباجة أيضا إىل التدريب يف سلتلف . مارسة جيد إجتماعية أك الفطريةمب حاجة

كاألمر كلو يتعلق . االبتكارات كاإلبداعات نتيجة للتطور السريع للعلم كالتكنولوجيا

لكن ادلعلمُت ال . باحلاجة إىل دعم صلاح عملها يف تثقيف ادلرشحُت لؤلمم اخللف

نو تغَت ظلط أالعودلة بشكل مباشراـ ال، كما تبُت . ػلاصركف من قبل بركة من العودلة

كتؤثر العودلة الشفافة . داب الدينيةألالتفكَت ك غليظ سبيل إىل البدء ببطء ترؾ القواعد كا

  .أيضا على الطبلب
                                                           

5
Isjoni, Pengembangan Profesionalisme Pendidik, Cendikian Insani, Pekanbaru, 2008, h. 75 

6
Ibn Masyhadi, Urgensi guru-guru etika, diakses lewat http://ibnumasyhadi.blogspot.com 20  
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.  ليست جيدةةف اجليل اخللف البداية سبتلك عادأالطبلب الذين من ادلتوقع 

العادة من مشاجرة بُت الطبلب، كتستهلك ادلخدرات ككذلك االرتباط احلر أصبحت 

نظره على حالو الطبلب، كىناؾ فعبل خطا يف نظاـ التعليم يف . جتماعإلمالوفو يف ا

ظلوذج اخلطا الذم ال يقتصر على ادلعلمُت نقل . القياـ بو من قبل معظم ادلعلمُت

حىت مع . ادلعلومات كنقل ادلعرفة كفقا جملاالهتا دكف تقدًن األخبلقية على اإلطبلؽ

. أكال، اهنم يدرسوف كفقا حلقوذلم. ف يكوف ادلعلم كظيفة مزدكجةأالوضع احلايل، غلب 

. ف توجو األخبلؽ كاآلداب كالسلوؾ ادلهذبأكثانيا، ينبغي ذلم أيضا 

ف أكلذلك، فاف السلوؾ كادلواقف كالربابادم ككذلك أخبلقيات ادلعلم ال ينبغي 

ادلعلموف دائما اىتماـ الطبلب كاجملتمع احمليط، لذلك غلب على . تؤخذ باستخفاؼ

ادلعلمُت أف يتعلموا كيستعدكا أنفسهم للعلم كالتعليم العظيم جلعل أنفسهم معلم 

 .حصيف، ك غَت مسلؤكؿ

كزف اإلختبار دلعلمي من حيث التفاعل مع الطبلب زلفزات التعلم غالبا ما تثَت 

اإلستقرار العاطفي احلاجة ماسة، كلكن ليس اجلميع قادرا على ربمل . عواطفة
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Isjoni, Berkarya untuk kejayaan bangsa; harapan dan impian kepada guru, Panitia Hari 

Guru Nasional, Pekanbaru - Riau, Cet -I, 2007, h. 61 



 
 

كسوؼ ادلعلم ادلزاج جعل الطبلب من خاؼ، كاخلوؼ . العواطف التحفيز ضد اذلجـو

. يؤدم إىل عدـ كجود مصلحو دلتابعو التعليمات

ككشف غضب ادلعلمُت يف الكلمات اليت تصدر، يف الوجو كردبا مع بعض 

بعض من الغضب، كبعض يقسم السلبية كبعضهم . احلركات، بل كبعض العقاب البدين

. ف تظهر، ألهنا تظهر العواطف اقل استقرارا ادلعلمأالغضب ادلفرط ال ينبغي . منهم

ف الغضب ىو اخلطا ألنو يسببة الطبلب يستطيع أينظر من السبب، كغالبا ما يبدك 

اإلنتهئ مشكبلتو أك اإلجابة، على الرغم دبعٌت، كىذا يعٍت اف العقاب البدين ىو العمل 

خصوصا إذا كاف يتعلق األمر بدكافع االنتقاـ، أحتقار . الذم ال ؽلكن أف يكوف مربر

للطبلب، كليس تكرًن لو، كعدـ التفات إىل مشاعره، كاللـو من ادلعلم الذم ال يتوقف 

 .كل ىذه العوامل اليت تسبب الشعور بالثار يف الطبلبو. أبدا

. داب الوجداف العايل لطبلبأكغلب أف يكوف ادلعلم مستعدا لتوفَت التوجية ك

 يف كشركاءبسبب التعليم كالتوجية ادلقدـ من اإلخبلص، مث ادلعلم مستعدة حقا 

ادلعّلم ادلثايل حلسن احلظ جدا مع طبلبو، كقاؿ أنّو يشعر بالسعادة . االستجابة الطبلبو

ادلعلمُت احملًتفُت . ف توفر عبلجا الذين ػلزنوف، مؤدم، كالقتاؿ، كالتعلم كسوؿأؽلكن 
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دائما إعطاء الطفل التنمية الشخصية كيفية ربفيز الطبلب من أجل عدـ ذبربة عقبة 

 .مقلقة

النيب زلمد صلى اهلل عليو كسلم أرسلو اهلل ليهدم البشرية لتوجية البشر ضلو 

:  ما يليلكىذا يتماشى مع أقوالو اليت تنص عل. حياة رليدة

بلَقؽِهلل  مَقكَقارِهللَـق  بُسعِهللثْوتُس ألُسسبَق مَق  إِهللظلََّقا : كَقسَقلَّمَق  عَقلَقيْووِهلل  اهللُس  صَقلَّي اهللِهلل  رَقسُسوْوؿُس  اؿَق ؽَق  ركه )األَقخْو

  .(ادلسلم

كقاؿ ابن مجاعة، أف دكر ادلعلمُت يف اإلسبلـ ىو الوريث احلقيقي لتعاليم النيب 

كانوا، تعاليم كقيم اإلسبلـ اليت ػلملها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو . صلى اهلل عليو كسلم

سبجيد الشخص  ىذا ىو السبب يف اف النيب أكثر. كسلم كانتقاؿ من جيل إىل جيل

 .ادلستفادة من اخلرباء يف العبادة

صعود ادلعلم األخبلؽ اخللفية أعبله، كأداء ادلعلم ال يقتصر على تقدًن ادلوضوع 

كغلب على . فعالو ك احلركية كلكن أيضا يف األكلوية ينبغي أف تكوف ادلعريفالذم ىو 

ىذه ادلسالة . ادلدرسُت اف يتعلموا كػلسنوا أنفسهم بوجو خاص يف جوانب األخبلقيات
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، شيخ  العادلية للكتاب الشمسل ادلكتبة ادلدرسة دار الكتاب العايل البَتكة، تذكرة السامع كمتكلم يف اداب العامل كدلتعلمابن مجاعة،  
  8. ، ص1990



 
 

تصبح مسالة كبَتة على سبيل ادلثاؿ التعليم، التايل فاف أعلية األسهم األخبلقية غلب اف 

. يكوف ملكا للمعلم اخلاص يف تفاىم مع طبلبو كعبلقتها إىل ادلاّدة

داب أف يركز بقدر أكرب على كضع ادلتعلمُت كدكرىم أل كينبغي للمعّلم ا

النظر يف مدم أعلية . بوصفهم موضوعا للتعليم، كليس العكس باعتبارة ىدفا للتعليم

ادلعّلم اآلداب، النيب زلمد صلى اهلل عليو كسلم ىو الرقم من األرقاـ األكثر صلاحا يف 

. تعليم

تفاعل التعليم بُت ادلتعلم من قبل االطبلب سوؼ تستمر على ما يراـ، إذا كاف 

ب اجليد، لذلك أراد الباحثوف لدراسة أك ربليل فيما يتعلق اادلعلموف التدريس أيضا األد

داب ضد الطالب الواردة يف الكتاب تذكرة السامع كادلتكلم يف العامل كمتعلم أادلعلم 

تأليف ابن مجاعة دلعرفة ادلعلومات عن آداب ادلعلم ضد الطالبة الذم أصبح معظم أعلّية 

. يف عامل التعليم

ىذ البحث من ادلتوقع أف يكوف احلل ك زيادة فكرة حصوصا إىل ادلعّلم ك 

طبلب الذم سيكوف معلم بعد ذلك، ألّف ىذ الكتاب ػلتوم كثَتا قيمة األخبلؽ، ىذ 

  .الكتاب

 



 
 

 تحديد المسألة   .ب 

داب ادلعلم يف درسو يف أداب ادلعلم يف ك أيف ىذ البحث يقصر الباحث عن 

 ".ب العامل كادلتعلم تأليف ابن مجاعة ادأتذكرة السامع كادلتكلم يف "كتاب 

 
 

 أسئلة البحث  .ج 

كيف أداب العامل يف نفسو يف كتاب تذكرة السامع كمتكلم يف أداب كادلتعلم  .1

 تأليف إبن مجاعة ؟

كيف أداب يف العامل درسو يف كتاب تذكرة السامع كمتكلم يف أداب كادلتعلم  .2

 تأليف إبن مجاعة ؟

 

 ىدف البحث  أ .د 

:  كيهدؼ ىذا البحث إىل ما يلي

داب العامل يف نفسو يف كتاب تذكرة السامع كمتكلم يف أداب كادلتعلم أدلعرفة  .1

 تأليف إبن مجاعة



 
 

داب العامل إىل يف درسو يف كتاب تذكرة السامع كمتكلم يف أداب أدلعرفة  .2

 .كادلتعلم تأليف إبن مجاعة

 

فوائد البحث   .ه 

 نظريا .1

ف يقدـ البحث إسهاما إغلابيا يف عامل التعليم أة النظرية، من ادلتوقع ثاحبكمن اؿ

فضبل عن أضافة كتوسيع نطاؽ . بشكل عاـ، كخاصة لتطوير التعليم باللغة العربية

.  اللغة العربية يف تطوير العربيةةادلعرفة بطريق

 عمليا  .2

ف يساعد ىذا البحث ادلدارس يف اعداد أمن ادلتوقع : بالنسبة للمدارس .أ 

 .اسًتاتيجيات التعليم كالتعلم

ف تساعد ادلعلم يف عملية أادلتوقع مع ىذا البحث ؽلكن :  للمعلمُت .ب 

 .التعلم

ف تضيف إىل أكبلؾ كاألخبلؽ أالبحث ؽلكن  ادلتوقع مع ىذا: للطبلب .ج 

 يف التعليم



 
 

ف تطور البصَتة كادلعرفة من أادلتوقع مع ىذا البحث ؽلكن : للباحثُت .د 

 .الباحثُت عن قيمة التعليم بالنسبة

من ادلتوقع مع ىذا البحث ؽلكن أف تكوف مرجعا ادلواد : خرينألللباحثُت ا .ق 

 .بصفة خاصة يف القيمة البحثية لقيمة التعليم. على البحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

الباب الثاني  

  اإلطار النظرية

ب و النطاقة ااألد  .أ 

 ب اللغاتااألد .1

 كيف ."تعليم" al-attasتأدبا ترمجة - يؤّدب – ّدب أ: أدب مشتق من العربية 

كزف يف ثبلث رلرد، مصدرة أدكب كاف أدبا ىو ادلعٌت األلطاؼ، كالعطوفة كالرحيمة، 

أما بالنسبة للمشدار األدب فهو تأديب الذم يعٍت . األدب معٌت ادلداراة. كالطيبة

 .داب احلياة اليومية لتعٍت سلوؾ، الئلطبلؼ، كمؤدبأغالبا ما تؤخذ . التعليم

ب يرتبط باألخبلؽ ادلعنية، كالسلوكيات، ايف قاموس ادلنجيد كالكوثر، األد

ب مع ا يف حُت، يف لغة اليوناف األد.سبلميةإلكالعادات أك السلوكيات كفقا للقيم ا

مث .  كىذا يعٌت كالعادة، الشعور الداخلي كادليل إىل القياـ بالفعلethos  أك  ethicosكلمة 

 .ربولت إىل أخبلقيات
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ة ثاحباؿ من .األخبلؽ عن العلـو دبعٌت بااألد العاـ، اإلندكنسيا القاموس يف

 .ف آداب التعامل مع اجلهود ادلبذكلة لتحديد السلوؾ البشرمأاللغوية يبدك 

داب اجلذكر ادلستندة إىل حديث النيب زلمد صلى اهلل عليو كسلم الذم أ

ب لشرح تربية اهلل سبحانو كتعاىل، كىو أفضل كتاب مث ايستخدـ بوضوح مصطلح األد

عتقلت إلقد ": أدباين يارب فأحساف تأديب: " كاحلديث ىو. قبولو من قبل رسوؿ اهلل

ب باعتبارة اما بالنسبة للمصطلحات، كاألدأ. ف تعليم ىو األفضلأمن قبل الرب حبيث 

إعًتاؼ كرلاىرة اليت ظلت تدرغليا إىل الرجل على األماكن ادلناسبة لكل شيء اخللق : 

عًتاؼ حبق مكاف إلف ىذا دليل اإلدخاؿ كاأمفهـو النظاـ يف مثل ىذه الطريقة، حبيث 

 .اهلل يف شكل النظاـ كشخصية

:  عند مقارنتها بآراء العلماء كالعلماء ادلسلمُت فهي 

الذين درسوا جلميع  (معرفة)ؿ على العلم كصحلب ىو عملية ااجلورجاين، تعريف األد. (أ

 .منع الطبلب من أخطاء الشكل
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داب اجلسم ىو علم يستكشف القيم ادلتعلقة باألداء أف أكقاؿ إبراىيم أنيس . (ب

 .البشرم

 .كقاؿ أمحد أمُت اف ادلعانقة ىي عادات جيدة سيئة. (ج

 األدب ىو األخبلؽ التهذيببية، أداب، أم السلوؾ  Soegarda poerbakawatjaكقاؿ . (د

 .اجليد ىو نتيجة دلوقف الركح احلقيقية إيل خالقا

 زة يعقوب مفاىيم اآلداب على يف التايل ىمقد افًتض . (ق

بالثناء كادلؤسف،  ب ىو العلم الذم ػلدد احلدكد بُت اخلَت كالشر، بُت اجلديرااألد. (ك

 .حوؿ كلمات أك أفعاؿ البشر الذين يولدكف كالداخلية

ب ىو العلم الذم يعطى مفهـو اخلَت كالشر، كالعلـو اليت تعلم العبلقات ااألد. (ز

 .اإلنسانية، كأعلنت ىدفها ألخر من االعماؿ التجارية بأكملها ككظائفها

صيلة يف الركح البشرية، يسهل القياـ ألب ىو الدكلة ااّف األدأكيعرؼ ابن مسوكة . (ح

. (العادات اليومية)بو، دكف اخلوض يف عملية التفكَت أك النظر 
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آداب ىو كجهو نظر جديدة، كلكن ؽلكن أف تكوف أللباحثة، فإّف ا اعند

السبب يف ذلك  ك. ؽلكن القوؿ أّف ذلا صلة بشرط عملية التعليم اليـو  عموما كةمقبوؿ

بقدر مفهـو . ب بصورة منتظمة كأكثر اتساعا كعمقااىو رام صاحب الببلغ عن أد

ب ا حبيث غللب مفهـو األد،ب، ىو مفهـو رلرد فهم ضيق كمشًتؾاالباحثة معرؼ األد

. ب مع األخبلؽادبعٍت ادلتوسط، كادلساكاة يف النهاية األد

جهزه ادلختلفة أك ادللحقات اليت ألب ىو مثل بناء قوم كااّف األدأ يف حُت 

االنضباط الذايت ، التعليم كالتعلم، (الًتبية)الدخوؿ إىل التصنيف البشرم  :تدعمها، مثل

 ة العمل الرياضي كتنقيةعملي، ، الذم يغطي اجلسد كالركح كالفكر(رياض النفس)

حىت قيل أّف اآلداب ىو جوىر تعاليم اإلسبلـ كاذلدؼ  (التهديب األخبلؽ)األخبلؽ 

كمن ادلعركؼ أّف زلمد أرسل على ىذه . من إرساؿ النيب زلمد اهلل صلى اهلل عليو كسلم

 .إِهللظلََّقا بُسعِهللثْوتُس ألُسسبَق مَق مَقكَقارِهللَـق األَقخْوبلؽ" األرض كاف لًتبية اإلنساف ليكوف الناس الشرىف

حىت، بلغ يف حديث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ادلسلم يتمى يف اؽلانو ىو يتمى يف 

 كال عجب .(اكمل ادلؤمنُت احسنهم خلقا) (دابأاألخبلؽ ىو جزء من )أخبلقو 

 .داهبا ىي جوىر التعليم اإلسبلميأأنّو ؽلكن القوؿ باف 
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ب اصطالحا ااألد .2

داب ىو العلم أ. كليةألب من اصطبلح كفقا علم  متنوعة من حيث اامعٌت األد

الذم يصف معٍت اخلَت كالشر، كشرح ما كاف ينبغي القياـ بو من قبل البشر، كاألىداؼ 

ادلعلنة اليت ينبغي أف تستهدؼ البشر يف أعماذلم، كيبُت الطريق للقياـ دبا كاف ينبغي 

خبلقية،  أ، األداب مؤكد كفلسفةEncyclopedia Br Itanicaكبعد ذلك، يف . القياـ بو

أم دراسة ادلنظم فيما يتعلق اإلستخدامات األساسية من للمفاىيم قيمة احلسنة، سيئة، 

  .خرةأصحيح، خاطئ، كإىل 

كيعرؼ اجلرصلي األداب كاادلعلومات اليت ذبنب شخصا من مجيع أنواع 

يف حُت أف الغزالة ربدد كل نوع من ادلهنة، كل دكلو لديها األخبلقية ..األخطاء

 .اخلاصة هبا نفسو

تذكرة السامع "يف " اإلفتتاح"التمهيد اخلاص بابن اجلامع للكتاب ادلعنوف 

مث شدد على كجو التحديد على أعلية . مع كصف العلية األخبلؽ احلميدة" كادلتكلم

األخبلقيات بالنسبة للعلماء، بسبب كضعهم كوريث للنيب يف احلديث، كيشار إليو على 
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Sunan Abu Daud dan Musnad Ahmad ibn Hambal. Lihat Wan Daud, Masyarakat Islam 

Hadari (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007), h. 152. 

 15.  ص1988، دار الكتوب اإلسبلمية، بَتة، الكتاب التأرفت اجلرنوذ، بن زلمد على، 



 
 

بالنسبة البن مجاعة اهلل، بفضل العلم كمركزة، كاألكثر . أنو شخصية متحضرة كنبيلة

 .أىلية يف حُت اف األكثر ادلطلوبة للحفاظ على أخبلقيات جبللتة

يف " األخبلؽ"بعض التعرض أعبله، ؽلكن أف يستنتج أف كلمة ، لباحثةا  عند

كلذلك، فيما يتعلق بدراسة ىذه . لغة اليوناف ىي نفس ادلعٍت مع كلمة آداب بالعربية

 الكتاب ازباذ مصطلح أكثر أخبلقية ادلستخدمة يف اجلوانب االكادؽلية مع ةاالطركح

القيم كالقواعد األخبلقية اليت تصبح مقبض جملموعة أك يف : "الكلمات األخرل اليت

كىو يعٍت اإلشارة إىل سلوؾ العمليات ادلرتبطة بأخبلقيات ". ربديد التقلبات يف القانوف 

بسبب االفراد أك اجملموعات، مث يركز ادلؤلف  (ادلدرسوف كالطبلب كغَتىم)بعض ادلهن 

بشكل أكرب على ىذه الدراسات البحثية أخبلقيات ادلعلمُت كمحفز ككذلك ادلربيُت يف 

. أحد مكونات التعليم

داب  ألقي و خوالفارقة بين األخالق، و المساومة .3

اهنا مثل الضمَت ىو ". الضمَت اإلنساين" ادلساكاة الرابعة اذلدؼ اليت سواء ىي

سيارة السائق، يف حُت أف عجلة القيادة من السيارة من قبل غَت اخلرباء، كسوؼ ػلدث 

لذلك أيضا . بعد ذلك االصطدامات، كدخوؿ اذلاكية أك غَتىا من االحداث ادلاساكية

                                                           

.  الغازايل، رسلة األداب يف الدين، يف رلمعة الرسائل مكتبة الكردسا  اإلسبلمية 



 
 

ف الشخص أب، كال شك فيو ادألقي، كخضمَت لشخص، إذا كاف فيها األخبلؽ، 

سيتحمل السلوؾ ادلهذب، الدرنات يف الكلمات ادلهذبة، كربدث يف اجلمعية كذكية 

إذا كاف الضمَت جزءا ال يتجزا من طبيعة الرابعة، كاهلل على إستعداد . السيطرة الذاتية

 الفرؽ الرابع يكمن يف طبيعة تعريف .للسبلـ، كأمنة يف اخلوض يف احلياة اليومية

.  سلوؾ الشخص، كليس على اجلوىرةكمعاجل

لباحثة، كأكجو التشابو بُت األخبلؽ كاآلداب ىي نفس االذباة نفسو ا عند 

كيف حُت أف التمييز يكمن يف السياؽ كحجم احلقيقة ادلستخدمة، . كالسلوؾ اإلنساين

إذا كاف يف احلكم سيئة . فضبل عن ادلصدر، الذم يوفر ادلعيار لتحديد اخلَت كالسوء

داب كيستند إىل ألجيدة على أساس األخبلؽ الرام األفكار، على أساس األخبلؽ كا

العادات ادلقبولة عموما يف اجملتمع، كعلى األخبلؽ من التدبَت ادلستخدمة لتحديد 

. السيئة اجليدة ىو القرآف كاحلجاج

كإذا كانت . خر كاضح أيضا يف السمة كادلناقشةألباحثة، كىناؾ فرؽ ا عند 

كنظرت . األخبلؽ أكثر اتساما بالطابع النظرم، يف األخبلؽ كآداب ادلهنة بطبيعتها

. األخبلؽ يف سلوؾ اإلنساف عموما، يف حُت أف األخبلؽ كاحلشمة احمللية كالفردية

                                                           

، علي، البَتكة، تذكَتة السامع ك متكلم يف أداب العامل كمتعلم الشركة العلمية الكتاب السامع ادلكتبة ادلدرسة دار الكتابابن مجاعة، 
 62.  ص1990



 
 

كتصف األخبلقيات حجم ادلملكة ادلتحدة، يف حُت أف األخبلؽ كآداب االحجاـ 

. ادلذكورة يف شكل اعماؿ

كيظهر الدعاية ادلغايل فيها أعبله . كمع ذلك فاهنا ال تزاؿ مًتابطة كربتاج اليها

ف اجلميع يايت من نسبة ادلنتج كالثقافة الشعبية اليت إعًتفت بشكل انتقائي أبوضوح 

يف حُت أف األخبلؽ تأيت من الوحي، كىي االحكاـ .  لبقاء اإلنسافة كجيدةمفيد

كبعبارة أخرل إذا كانت األخبلؽ كاآلداب . القائمة على تعليمات من القراف كاحلجاج

. كاآلداب مشتقة من البشر، يف حُت أف األخبلؽ تأيت من اهلل

 أخبلقيات التعريف أعبله، ؽلكن للمؤلفُت أف ؼللصوا إىل أف األخبلقيات 

أكال، من حيث موضوع ادلناقشة، تسعي األخبلقيات إىل مناقشة : تتعلق بأربعة أمور

كالثانية، اليت ينظر اليها من حيث ادلصدر، كاألخبلؽ . األفعاؿ اليت يرتكبها البشر

 كنتيجة للفكر، فإّف األخبلؽ ليست مطلقة كال ،كيستند على فلسفة العقل أك الفكر

 إىل ةضاؼإلا. مطلقة كال عادلية كاف زلدكدا، كعرضو للتغيَت، كنقص، كالزائدة كىلم

ذلك، كاألخبلؽ أيضا االستفادة من رلموعة متنوعة من العلـو اليت تتعامل مع السلوؾ 

 . البشرم مثل علم اإلنسانية الغريب كعلم االجتماع كالعلـو السياسية كاإلقتصاد كىلم مت



 
 

ادلثمنُت كاحلامسُت  ادلتعلقة باألخبلقيات، فاهنا تقـو بدكر كفيما يتعلق بالوظيفة

كادلستوطنُت ضد األفعاؿ اليت يرتكبها اإلنساف، كىي ما إذا كانت ىذه االعماؿ الفذة 

 ةخبلقيألالتايل ادلزيد من األدكار ا.  كسيئة كنبيلهة كشريفة كمتواضعة كىلمةستكوف جيد

كيشَت ادلزيد من األخبلقيات . كمسؤكؿ عن عدد من السلوكيات اليت يقـو هبا البشر

رابعا، ينظر من حيث طبيعتة، كاألخبلؽ النسبية أم . إىل دراسة نظاـ القيم ادلوجودة

. ؽلكن أف زبتلف كفقا دلتطلبات العصر

 كهبذه اخلصائص، فإّف األخبلقيات ىي أكثر من علم يتناكؿ زلاكلة ربديد 

كأعرب عن أفكار سلتلفة . االعماؿ البشرية اليت ترتكب بالقوؿ بأهنا جيدة أك سيئة

الغربية ادلتعلقة باالعماؿ اجليدة أك السيئة ؽلكن ذبميعها يف التفكَت يف  إصلليزية بشأف

التايل فاف أخبلقيات الطبيعة . ، كما ىو مستمد من نتائج الفكر26األخبلقيات 

كبعبارة أخرل، . اإلنسانية الغريب ىي اليت تقـو على الفكر البشرم كتستهدؼ البشر

. فإّف األخبلؽ ىي قاعدة أك ظلط من السلوؾ الذم ىو إنتاج بسبب اإلنساف

ب اىدف األدأ .4

كيقاؿ . خبلقية كذلك لكل قيمة ىو نتيجة للعمل الركحي، أم كالشعورألالقيم ا

عمل أم يكوف مراجعة . أف شيئا ما يستحق بالفعل يتجسد بالفعل يف شكل أعماؿ



 
 

خبلقية من ذكم ألالقانوف ىو كائن، حيث النظريات ا. خبلقيةأمادية مكاف تطبيق قيم 

 .اخلربة من القيمة

كقد بدا ىذا التأثَت فيما .  سلتلفةةاألفعاؿ اليت ربدث بسبب تأثَت أجنيب ذلا بشر

كالسبب . يتعلق بوجود رلموعة متنوعة من األسباب اليت تراىا األطراؼ ادلتضررة ضركرية

كؽلكن عندئذ أف يكوف . القوم الضعيف ىو الذم ػلدد شكل التأثَت الذم غلرم شنة

. ىذا التأثَت أما ادلشورة كاإلقًتاح كادلشورة كالضغط كاإلكراة كالتحذيرات كالتهديدات

تواجو رلموعة متنوعة من األفعاؿ على النحو ادلذكور أعبله، كيبدك أف ؽليل إىل الرام 

القائل بأف أمُت أمحد قاؿ أف الفعل ادلعٍت باعتبارة موضوعا لؤلخبلؽ ىو الفعل الواعي 

 .اما من قبل نفسك أك من قبل التأثَتات األخرل ترتكز على اإلرادة احلرة

التايل فإف الفعل كاف مصحوبا بالنوايا . بإختصار األخبلؽ ىو كائن الفعل كاعية

 256: كما كلمة اهلل سبحانو كتعاىل يف سورة اآليو البقرة . الركحية
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hoyib Sah Saputra dan Wahyudin, Akidah Akhlak Madrasah Aliyah, Karya Toha Putra, 

Semarang, 2007, h. 22 
29

Mudhor Ahmad, Etika Dalam Islam, Al Ikhlās, Surabaya, 1997, h. 21 



 
 

                              

                        

يف ىذه اآلية كأكضح أف البشر يعطوف احلرية، كأعطيت حقوؽ التصويت للقياـ 

كلكن احلرية بادلعٍت ىنا ليست غَت زلدكدة، كلكن احلرية اليت تلتـز . بو كعدـ القياـ بو

األخبلؽ عموما يف تعريف غَت . هبا القواعد اليت أدت إىل اثنُت من اذلناء كاؿ تضليل

كاعية باعتبارىا األفعاؿ اخلاصة هبا، فانو مل ينظر اليو اال من حيث الفعل القانوف مث، 

كذلك مع بداية ادلمارسة ادلاسونية على النحو الوارد أعبله، ككاف يواجو االنفصاؿ اليت 

 .من شاهنا أف تدمر الصلة من تلقاء نفسها

خبلقية الناشئة عن ألكباختصار، فاف ىذا ادلوضوع أك الشيء ىو األفعاؿ ا

ىذا . ف الوقت يفعل ما يفعلوأنو عمدا، مع العلم أالناس الذين يفعلوف مع ادلسعى، ك

، ككذلك األفعاؿ اليت تنشا ليست "سيئة"ك " حستة" ىو ما ؽلكن اف يقاؿ عن القانوف

. ، كلكن ؽلكن رلالسة األطفاؿ يف حُت اهنا كاعيةةىناؾ أراد

 

ب اف دراسة األداأىد .5
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Ahmad Amin. Etika (Ilmu Akhlak), Terjmahan, Farid Ma’ruf, Bulan Bintang, Jakarta, 1957, 

h. 59 



 
 

ب ال ؽلكن أف ذبعل الرجل سواء، كلكن ؽلكن أف تفتح عينية لرؤية كل من ااألد

اخلَت كالشر، مث األخبلؽ عدؽلة الفائدة، إذا مل يكن لديها الكهيندا ألداء كصايا اهلل 

الناس الذين ال يتعلموف األخبلؽ، كؽلكن أيضا أف تعطي القانوف . كبعيدا عن زلظوراتو

نو قد يكوف أيضا السلوؾ اجلامح جيدة، كلكن الناس الذين أاجليد كالسيئ لشيء، ك

يدرسوف أخبلقيات عدـ دراستها باعتبارىا تاجر القماش ذكية كغبية، عندما كل سوؼ 

تشًتم تشكيل النسيج، ؽلكن لكل شاىد، كالشعور كاالختبار بسبب الذكاء كاخلربات، 

كأعطي كل علم لآلراء يف الدراسة يف بيئة يتم التحقيق فيها من . كجعل أفضل اخليارات

كؽلكن لدراسة األخبلؽ التحقيق بعناية أم فعل الذم أعرب لو، مع . قبل العلم منو

عدـ كجود موضوع يف ربديد القانوف لعادات الناس، كلكن كل اآلراء تؤخذ فقط من 

 .كجهو نظر العلم، القاعدة كادلادة ميزاهنا

ف نصف أكاألىداؼ من األخبلقيات ليس رلرد معرؼ كجات النظر، بل 

 الشعب كتشجيعها، حبيث يكوف شكل احلياة ادلقدسة ةأىدافو ىو التاثَت على أراد

خبلقية من ألمث أنو يشجع الوصايا ا. كإنتاج اخلَت كالكماؿ كاالستفادة من زميل الرجل

. أجل القياـ بعمل جيد، لكنو ال يعمل دائما على خبلؼ ذلك التزاـ بقدسية اإلنساف
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Departemen Agama Republik Indonesia, al-Hikmah Al-Qurān dan Terjemahnya, CV 

Diponegoro, Bandung, 2007, h. 7 



 
 

. ةيرتبط بالفضيلة، كليس فقط حبكم اهنا غَت معركؼ اف ماAristoteles كيقوؿ 

 أخرل جلعل ة طريقلكينبغي أف يقًتف حىت مع القطار كالعمل علي ذلك، أك العثور عل

.  ةالناس الرئيسية كجيد

باحثة، أف خطاب ك كتب يف حد ذاتو ؽلكن أف ذبعل شخصا جيدا، اؿعند 

كل رجل ينبغي أف تسعي الفضيلة ككاف قادرا على "، Teognisبطبيعة احلاؿ، كما قاؿ 

كلكن من العار كل األساسيات يف ىذه ادلسالة اليت ال ". شرائة بسعر كبَت مره كاحدة

 نزكه بعض الشباب للبقاء يف صاحل، كالقلب النبيلة عند لفتَتة ةف تنتج مع قوأؽلكن اال 

. صداقات للحصوؿ على اإلسبقية، كادلوالية عدىا

المدرسون   .ب 

 تعريف المعّلم  .1

ندكنيسيا ىو الشخص الذم يدرس كظيفتة، إ للغة القاموس العاـ عندادلعّلم 

غلب أف يكوف ادلعّلم كاحد تلبية بعض ادلتطلبات . كيقصد بو أف يكوف مهمة للمهنة

كادلعلموف ىم ادلعلموف، الذين . ادلهنية، ألنو بالتاكيد ليس اجلميع ؽلكن أف يكوف ادلعلم



 
 

. أصبحوا شخصية بارزة، كقدكة ػلتذم هبا، كالتعرؼ على ادلتعلمُت كادلناطق احمليطة هبم

 .كلذلك تشمل ادلسؤكلية كالسلطة كاالنضباط

كيقاؿ أف ادلعلم ىو ادلريب، كىذا يعٍت احلفاظ على الرعاية، كتقدًن ادلمارسة من 

حوؿ اآلداب كالعقل كاألخبلؽ، كىلم )أجل الشخص أف يكوف العلم كما ىو متوقع 

ف يصبحوا مربُت، كىذا يعٍت أكعبلكة على ذلك، عن طريق أضافو األكلياء إىل . (جرا

 .الناس الذين يعلموف

عندـ ذكره أمحد تفسيد، فاف ادلعلم ىو الشخص ادلسؤكؿ عن مواصلو عملية 

 ة كبصف.النمو كالتنمية احملتملة، سواء كانت اإلمكانيات ادلعرفية أك النفسانية احملتملة

كقاؿ ىادارم النوكم أف ادلعّلم ىو . عامة، يعرؼ مصطلح التعليم بالنسبة للمعلمُت

. الشخص الذم يعمل على تدريس أك إعطاء دركس يف ادلدرسة

كقاؿ ىادارم نوكم أف ادلعّلم ىم ادلسؤكؿ عن مساعدة األطفاؿ على بلوغ 

ادلعّلم ليسوا رلرد كاقفُت اماـ الطبقة اليت تقدـ معرفة زلددة، كلكن . النضج لكل منهم
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Isjoni, Berkarya untuk kejayaan Bangsa; Harapan dan Impian kepada guru, Panitia Hari 

Guru Nasional, Pekanbaru, Cet- I, 2007, h. 17 



 
 

ىناؾ عضو يف اجلمهور الذم غلب أف ينضم نشطة كمحاسية كخبلقة يف توجية تطوير 

 .احملمي لو لتصبح عضوا رلتمع ناضج

 كنضج ةكيشَت بعض التعريف الوارد أعبله إىل اف ادلعلم ىو ادلسؤكؿ عن تنمي

. اجلوانب البدنية كالركحية للطفل

. فضيلة المعّلم  .2

كقاؿ ابن . كيف التعاليم اإلسبلمية، حدد ادلعلموف موقعها مع العلماء احًتاـ جّدا

خَت )مجاعة أف ادلعّلم كما سللص اإلنساف ك صفة عامة ؽلكن أف يكونوا دبثابة التصنيف 

كىو . على ىذا األساس، مث درجة من ادلدرسة اليت ادلعلم ربت درجة النيب. (الربية

 .يستند إىل السبب ألف ادلعّلم ىو الشخص الذم تعلم كتقول

ككضع ادلعلمُت يف تعليم اإلسبلـ ىو األشخاص الذين يتحملوف مسؤكلية 

بسبب كظيفتهة . شخص مسؤكؿ عن توجية الطبلب كتوجيههم كتعليمهم. ةالتوجي

كمدير كمشرؼ يف التعليم، فإّف كجود ادلعلمُت الذين تشتد احلاجة اليهم يف التعليم 

 اإلضافة إىل العمل كمشرؼ يف رلاؿ التعليم، يعمل ادلعلم أيضا كمحفز .اإلسبلمي

                                                           
34
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كميسر يف عملية التعليم كالتعلم، أم زلاكلة القياـ بالصفات اذلية كتفعيل اإلمكانات 

. ادلوجودة على الطبلب من أجل توجية نقاط الضعف اخلاصة بو

ادلعلم ىو مسليكوؿ كبَت حىت ؽلكن أف يقاؿ من ناحية، كادلعلم أكثر جدارة من 

نقذكاه من إالف كبل الوالدين ينقذاف طفلتها من نار عامل اجلحيم بينما ادلعلموف . كالديو

 .نار اجلحيم

  دور المعّلم .3

علـو الًتبية االسبلمية  كانطبلقا من مفهـو العمليات، فإّف عملية ربويل

كاستيعاب قيم اإلسبلمية من أجل تنمية الطبيعة كالقدرات األساسية اليت ؽللكها 

ادلتعلموف، من أجل ربقيق التوازف كادلساكاة يف سلتلف جوانب احلياة، مث ادلعلم لو دكر 

كيف ىذه احلالة، قاؿ عبد اهلل ناصر علواف اف كاجبات . ىاـ جدا يف التعليم اإلسبلمي

كدكر ادلعلم ىو االضطبلع بالتعليم العلمي، ألّف للعلم تأثَتا كبَتا يف تكوين الشخصية 

كادلعلموف، بوصفهم ادلكلفُت بوالية كإباء أحد منفذم التعليم . كربرير الكرامة اإلنسانية

كينبغي أف تكوف مهمة ادلعلم استمرارا . اإلسبلمي، ال يعطونك تعليما علميا فحسب

كمتزامنة مع كاجبات الوالد الذم ىو من ادلعلمُت ادلسلمُت بصفة عامة، أم توفَت 
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كؽلكن ربقيق ذلك عن طريق جعل التوابع كرجل، . التعليم الذم كجات النظر الثاقبة

كإيبلء االىتماـ للطبيعة البشرية، فضبل عن احلفاظ على الفتنة اليت أعطيت من قبل اهلل 

. سبحانو كتعايل

 ادلريب . (أ

متجذرة يف ثبلث كلمات األكؿ صيغة اسم فاعل الذم شكل من ادلرب ىو 

ضلو الكلمة . (زيادة ك زرع)يرب ىو ادلعٌت  الذات كاإلسم -  ربإستوحى من كلمة : 

 كما قاؿ اهلل تعاىل . يقصده دبعٌت أزرع         

              

ادلعّلم  . (ب

ادلعّلم أصلة من فعل ادلاضي عّلم، فعل ادلضارعو يعّلم كمصدره التعليم 

اصطبلح . الكلمة ادلعّلم دبعٌت مدرس أك الشخص الذم يعّلم. دبعٌت يدرس كدرسا

كيف . ادلعّلم يف احلديث الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ىو الكلمة العاـ كيعرؼ الناس

كيف . ثبلث رلرد، مصدر من علم كعلم، كيستعمل يف اللغة اإل ندكسي دئما ىو العلم
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قاؿ رشد  الرضي يًتجم  العليم ىو . تفاعل تربية ىناؾ أيضا اإلصطبلحا يعٌت التعليم

. اننقاؿ تفاعل العلم يف شخص

 مؤّدب . (ج

 اإلسم فاعل من فعل ادلاض أدب، أدب معناه التعليم يف شكلمؤّدب ىو 

حُت مؤّدب معناه رّّب أك الريّب ك يف ثبلث رلر، مصدر أدكبا ىو أداباف ىذا يعٍت 

 ةاما بالنسبة للمشدار لرابطة ىي كسي. مهذبا كعطوفا أيضا االدابو معٍت ادلداراة

 ىو ماشدار من كلمة األدب شلا يعٍت إعطاء اآلداب، ةيف اللغة االضايف. تعليمية

اآلداب يف احلياة اليومية اليـو غالبا ما تفسر، آداب مهذبو آلداب كاألخبلؽ . تثقيف

 اهنم الطفل ادلهذب الذم كاف ل ما يفهم األطفاؿ ادلتحضركف علةكعاد. دابألكا

.  السلوؾ اجلدير بالثناء

 ادلدّرس. (د

ادلّدرس اللغة مدرس أصلو من اللغة العربية ىي صيغة اسم فاعل ماض 

داراسا يعٍت للتدريس، يف حُت اف . دما امليندلطار دارا. دّرس معناه أدرسو. دّرس

 دلوداريس ىل ادلداش بيت لدراسة نفس ةموداريس ىو ادلعلم، كادلعلم من كلمات شلاثل

القراف القراين مع ادلثل احلي لليهود، ىو مكاف للتعرؼ على الكتاب، أما ادلصطبلح 



 
 

ادلضاربة يف الناس الذين لديهم حساسية ادللكية الفكرية كادلعلومات، فضبل عن ذبديد 

ادلعرفة كاخلربة عل أساس مستمر كزلاكلة إلضفاء الطابع العقبلين على الطبلب لو، 

.  كالقضاء على جهلهم، فضبل عن تدريب ادلهارات اخلاصة بك كفقا للمواىبة

 وظيفة المدرسين ومسؤولهم  .4

كىذا يعٍت أف مهمة ادلعّلم كرسة . ادلهاـ اليت تدير ادلعلم تقريبا نفس الرسوؿ

األنبياء يف الواقع البعثات الربمحة العلمُت، كىي مهمة تدعو الّناس إىل تقدًن كطاع 

كقد كضعت البعثة بعد ذلك يف عملية تشكيل . خرةألقانوف اهلل خلبلص يف الدنيا كا

 .ةخبلقيألشخصية من الوحدة احلماسية كاخلبلقة كاإلحساف كادلكانة ا

، ينبغي للمعلم أف يقـو بالعمل "درسة األنبياء"كلكي يضطلع بواجباتو بصفتو 

ليو من قبل عمار ناىي كجعل مبدا الوحدة ادلهمة ادلركزية ألنشطة إ ة أساس االشارلعل

 النشر اليت تقـو هبا العقيدة اإلسبلمية كاإلحساف كالسلطة

الدين  قيم)ة خبلقيألجتماعية كاإل الفردية، كاة اليت كضعها ادلعلموف ىي قو

 (كاألخبلؽ

                                                           
39

Al-Ghazāli, Ihyā’ Ulūmudīn, Maktabah Shabihah, Kairo, Jilid 1, tth, h. 22 
40

Ramayulis, Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam; Tela’ah system pendidikan dan 

pemikiran para Tokohnya, h. 157 



 
 

 للمعلم عن الطبلب فحسب، بل ةيبادألكال تقتصر ادلسؤكلية على ادلسؤكلية ا

ادلعلم سيكوف جيدا على كل ادلهاـ اليت فعلها للرب كما قاؿ اهلل . اهنا أكسع من ذلك

  58:  النيساةيف سور

                           

                         

 أداب المّعلم   .ج 

. نو ليس متحفظا توريثة لطبلبوأعندما يكوف ادلعلم دائما األخبلؽ اجليدة، مث 

أم نقص يف . الطبلبو سيكرر مجيع التقلبات يف القانوف، كالكلمة، كاحلركة ادلسنة

أضواء عيوهنم اليت ىي رؤية من . األخبلؽ، مث سرعاف ما يبدك أف يعرؼ من قبل طبلبو

خبلؿ، كاليت من شاهنا أف ربرؽ ضمَتة، كرال يف قلبو أف نقص، كلكن حاكلت جاىدة 

 .لتغطيو ذلك

كىناؾ بعض األرقاـ عن أخبلقيات ادلعلم الذم كاف ؽللك عاده عند تعليم 

: ، كمن بينهم طبلبوكتعليم 

                                                           

  58. القراف الكرًن، صورة  النساء، ص 



 
 

، كىو يعرض بعضا من أخبلقيات ادلعلم، "أدب ادلعلم "ابن سخنوف يف كتابو بعنواف  .1

 : كمنهم 

غلب على ادلعّلم أف يعطي االسبقيو للمهمة اليت غلب أف تكوف الصبلة مع . (  أ

 .األموات بالرغم من ذلك

 .ف ؼلرب الطبلب بادلصاحل اخلاّصةأال ينبغي للمعلم . (ب

 .ف يقـو باالنصاؼ جلميع طبلبو دكف سبييزأينبغي للمعلم . (ج

. ال يزيد عن ثبلث مرات"التلميذ بالضرب " يعاقب"ف أادلعلم الذم مسح لو ب. (د

كهتدؼ العقوبة إىل تاديب الطفل كليس . شلنوعة من ضرب الراس أك الوجو

 .مظهرا من مظاىر غضب ادلعلمُت

ف ياخذ أجرا، ناىيك عن سحب الرسـو من الطبلب، كلكنو أال ينبغي للمعلم . (ق

 .مسح لو بقبوؿ اذلدايا من الطبلب طوعا

القباسي يف كتابو بعنواف ادلصطحى ـ يل أحباب األحباب كادلؤمنُت كالتاميم  .2

كالليموف كالنب الرفيع اهلل احلصُت، كيبُت أف مجيع األطفاؿ يتمتعوف حبقوؽ متساكية 
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كالسبب ىو اف .  التعليم، كيعلموهنم جيدا مع إلزاـ يف ارسيعيليف احلصوؿ عل

. فهم القراف كالعبادة إلزامي، مث الطريقة لفهمة إلزامية ككذلك

: بعض األشياء بُت اليت ينبغي أف تكوف شللوكة للمعلم ىي 

 . أبنائولالشعور بالعار لدم ادلتعلمُت مثل األعزاء عل. (أ

ف يقدـ ذلم أ، كلكن غلب ةال ينبغي للمعلم اف يعاقب الطبلب بصوره مباشر.(ب

 .النصح كالتحذيرات أكال

 .ال ينبغي للمعّلم اف يضرب طبلبو يف حالو من الغضب. (ج

ما مل يكن ) كطريقة الًتغيب  (ادلرح)ينبغي للمعّلم أف يستخدـ طريقة الًتغيب . (د

 .كفقا دلطالب الظرفية (مصحوبا بإنذار

ال يسمح بعقوبة الضرب اال على أجزاء من القدمُت، كػلظر عليها ضرب . (ق

 .الراس كالوجو كأجزاء اجلسم احلساسة
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 من أكثر العلماء ادلعركفُت باحلنانية بدات بعض األشياء اليت غلب 73ابن تيمية، . 3

: أف تكوف شللوكو للمعلم

من النيب زلمد، كارككنو الذم ػلافظ على  (خلودم)ادلعلم ىو بديل . (أ

ىذا ادلوقف ال ؽلكن اال اف يكوف ملكا لؤلشخاص الذين . األطركحات النبوية

. يتعلموف من النيب زلمد يف كل شيء

 ينبغي أف يكوف ادلعّلم قادرا على أف يكوف قدكة للطلبة من حيث األمانة .(ب

يف  (كليس كفاءة)عند لو، فإّف ادلعّلم يكذب . كالصمود كاألخبلؽ االسبلمية

العلم ىو الطغياف، كذلك أيضا أداء األفعاؿ ادلنافية لؤلخبلؽ علنا ؽلكن اف 

 .يسبب أزمو الثقة كاالزدراء بُت اتباعو

على ادلعلم أف ينقل معارفة عن طريق ادلهنية كليس بطريقة عشوائية  غلب. (ج

. كالتقليل من تقدير ادلهمة يف نشر العلم ىو دبثابو تقويض للجهاد. كعشوائية

اهلل سبحانو كتعايل ادلعلم الذم ؼلفي معرفتهم أك نشر معرفتهم مع ىدؼ 

ىا السادة احلقيقيوف ىم أكلئك الذين يعلموف . فقط للحصوؿ على أجورىم

العلم ربت تصرفهم، بينما ادلعلموف الشهوة ىم أكلئك الذين عاقب ما ىو 

 .كفقا دلصاحلهم اخلاصة



 
 

كاال ينسي  ينبغي للمعلم اف ػلافظ على علمو عن طريق احلفظ كزيادة ادلعرفة . (د

. العلم

 التعريف من كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أداب العالم والمتعلم   .د 

ابن . "كيتحدث ادلؤلف عن الكتاب سيعرض اليت أصبحت زلور ىذا البحث

يكتب تذكرة السامع كادلتكلم، ك مبلحظات حوؿ مانوكريسينيا تفيد باف " مجاعة 

مجيع علم .  سنو من العمر33، عندما كاف حوايل 672/1273الكتاب انتهي يف 

صاحب الببلغ، الكتاب ىو بالفعل علي بلدم ربرير مرتُت ككذلك يف الطباعة كنشرت 

مث ىذه : 1935ق أك 1354يف حيدر أباد من قبل الدعوة ادلعركؼ العثمانيُت يف 

الطبعة حيدر أباد أعادت طباعتها يف بايركت من قبل دار اؿ العمَتيو القطب، دكف 

 عبد الناصر مشس السن، اليت نشرهتا دار الدراسات ة كالسنةالطبعة االخَت: الوصف

. 1986العامة يف 

لطبعو يستخدـ . كاضحة اإلصلاز ضد الطبعة السابقة (1986 )ةالطبعة االخَت

نو يستخدـ ما ال يقل عن مخس نسخ من أ  الشم الدين كيقوؿ . نسخو من ادلخطوطة

، كاحملطبوطة الذم يستخدـ Hyderabad   سلطوطة تذكرة السامع كادلتكلم  من طبعة

، انتهت ادلكتوبة اهلندي الرمفور , سلطوطات  اخلزانة الرمفورية :كىي  عند الشم الدين



 
 

انتهت , طات أدلانيابسلطو،  ـ1341 / ق742اذلند السنة 

سلطوطات ادلكتبة العثمانية، حلب، انتهت ادلكت (ـ 1438 /ق842 السنة يف ادلكتوبة

يف  ادلكتوبة انتهت ىديرباد األشفية اخلزانةة سلطوط ،922ق/ـ1516 كبة يف السنة

 انتهت ادلكتوبة يف ، الدمشق،الزىرية ادلكتبة دلخطوطات، ـ1618 /1027ق السنة 

 .1935 ـه /1354السنة 

الكتاب العامل ك ادلتعلم ىو الكتاب الذم يستند إىل الكتاب ذالك كىو العمل 

 ةكتاب تذكرة السامع كادلتكلم الذم يتمتع بشعيب. اذلائل الذم يصف  قيمة التعليم

ب كالعليم ادلعتصم اسبلمية الف األدإل يف عامل ادلدارس الدينية كادلدارس الدينية اةكبَت

كاسلوب للتعلم ادلواقف يف التعليم، كالكتاب ىو موجز من الكتب الثبلثة للفًتة 

.  الدارسُت يف رلاؿ التعليمةالكبلسيكية كفًت

داب ألكن . كتاب تذكرة السامع كادلتكلم ىو ملخص لكتابُت عن التسبيح

 حقيقة اجملتمع إجتماعي البديع يف ذلك الوقت، التايل ةاألخبلؽ يف الكتاب تنتقد بشد

. فاف الكتاب مناسب جدا الستخدامها كمرجع يف التعليم
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كتاب تذكرة السامع كادلتكلم يف أداب العامل ك ادلتعلم تأليف اإلماـ القاضي 

 733- ق639)بدرالدين زلمد بن إبراىيم  ابن سعد اهلل ابن مجاعة الكيناين الشافعي 

 ةكيتالف الكتاب من مخس. ىذا الكتاب ىو عظيم لقراءه يف زراعو آداب الطالب . (ق

:  فصوؿ 

يف فضل العلم كالعلماء، ك يف فضل تعليمو كتعلمو   :  الفصل األكؿ 

يف أدب العامل يف نفسو، كمراعاة طالبو كدرسو   :  الفصل الثاين 

آداب ادلتعلم  :  الفصل الثالث 

ضبطيها ك  يف األدب مع ىي الة العلم كما يتعلق بتضحيحها ك:الفصل الرابع 

محلها كك ضعها كشرائها كعاريتها كنسحها كغَت ذلك   

يف أداب سكٌت ادلدرس للمنتهي كاطالب ألهنا مسكنهم يف : الفصل اخلامس 

.  الغالب

   سيرة ابن جماعة  .ق 

اإلسم والمولده  .1

ابن مجاعة، امسو الكامل ىو زلمد بن بدر الدين االبراىيم بن سعد اهلل بن 

مجاعة بن إمساعيل بن مجاعة بن احلـز بن الناصر بن عبد الكرًن بن مجاعة البٍت السيد 



 
 

 الربع األخر 4 كلد يف محاة، سوريا ليلة السبت التاريخ .عبد احلميد اخلطيب

 . إىل أسرة مع أربعة أطفاؿ كىو أصغر يف أسرتو639/1241

حالة الرواية السّياسية، اإلقتصادية، اإلجتماعية والثقافة في عهد، في وقت بن  .2

 جماعة 

كأشار عبد اجلواد . كتتمتع أسرة ابن مجاعة بتقاليد فكريو راسخة إىل حد ما

 مدرسة شهَتة كلد من ىذه العائلة اليت تعيش يف 40 خلف إىل اف ىناؾ ما ال يقل عن

كقد كصل بعض افراد االسرة إىل الفقية كالقاضي . مجيع اضلاء سبللو اييو كأسرة ماملوؾ

كالفقة ىو التخصص الرئيسي يف التعليم يف عصر الثدييات، كأصبح . كاخلطيب مشهور

كمن ادلعركؼ . قاضيا أك خطيبا رمزا كاضحا لنجاح العلماء ادلهنيُت للشخص يف السن

عة إىل أبناء عمومة اأف بعض الناس ياتوف من الفقية الشهَت باهلل، من جد كأب ابن جم

كقد خشي الفقيو من األسرة لفًته طويلة نسبيا يف مدف محاة كدمشقي . كأبناءىم

ابن مجاعة الذم كاف أبرز الشخصيات الفكرية يف األسرة، كيتابع . كالقاىرة كيرسيسامل

 .أيضا مهنو يف ىذه ادلدف، رغم أنّو امضي الكثَت من كقتو يف القاىرة
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 سورية جبنيب الدمشقي كحلب، كادلتقدمة ةككاف ابن مجاعة كلده مدينة محا

كبعد الدمار الذم سببتو غزكات ادلغوؿ، تكتسب . نسبيا يف كقت كالدة ابن اجلمرات

كيبدك اف مدينة محاه نفسها تشهد . ادلدف السورية العودة إىل اإلستقرار كتزدىر ثقافيا

كىذه بالفعل سبللة مرموقة من ادلؤسسات العلمية . تقدما كبَتا خبلؿ عهد سبللو اييو

كيف األياـ اليت سبقت كالدة ابن . ةادلغامرة اليت بنيت يف مدف األراضي، كال استثناء محا

، كاف العديد من ادلذاىب كادلساجد يف الزاكية كاملو بدعم األكقاؼ ةمعة، يف محااجم

باختصار، على الرغم من انو ليس يف احلجم القابل للمقارنة مع دامكودكس أك . ةجيد

 على توفَت البيئة العلمية اليت ليست ةمحاه ىو بالتاكيد ادلدينة اليت تعيش، كقادر. القاىرة

. اقل مواتاة

دخلت ظركؼ اذلياكل اإلجتماعية الدينية فًتات  كيف كقت ابن مجاعة، 

بغداد كرمز للحضارة اإلسبلمية اليت دمرت مث يؤدم إىل حظر قوم ضد . االطلفاض

كحظي احلظر بتاييد العلماء . دراسات الفلسفة كعلم كبلـ، حىت ضد الدين غَت العلمي

. (ادلسالة من الباب)حىت يف ذلك الوقت األكسط . كحصل على اعًتاؼ من السلطات

عة يف تقاليد السنو السنية دلقاكمو التمرد كاقل دعما لتطور اكىكذا أثَتت مسالو ابن جم

.  دين غَت ديٍت30العلم 



 
 

:  ىو. مجاعة ظهرت رلموعة متنوعة من ادلؤسسات التعليمية يف كقت ابن

كتاب، أم مؤسسة التعليم األساسي اليت أنشئت لتوفَت القدرة على القراءة . (أ

. كالكتابة

كيتم . م ادلؤسسة ادلتخصصة لؤلطفاؿ ادلسؤكلُت كزلكمة االسرة أتعليم احملكمة،. (ب

 .كضع ادلنهج الدراسي على أساس فردم على قدره الطالب كأراده كالدم الطفل

 بُت ةزبزين أك زبزين الكتاب كظيفتها كما كاف لبيع الكتاب ككذلك كضع مناقش. (ج

 .الطبلب

 .دار العلماء، أم األماكن اليت يوفرىا العلماء عمدا تثقيف الطبلب. (د

مستشفي اليت مت تطويرىا باالضافو إىل االعليو الطبية أيضا لل تثقيف ادلوظفُت اليت . (ق

 .ستكوف دبثابو شلرضو ككذلك كما مكاف العبلج

بُت . كظيفة ادلكتبة غَت مكاف زبزين الكتب ادلطلوبة أيضا ألغراض ادلناقشة كالبحث. (ك

 .ادلكتبة كبَت دبا فيو الكفاية ىو داركؿ احلكمة

كاإلجتماعية  التعلية االنشطة ككذلك العبادة،ة صبل مكاف خببلؼ يعمل مسجد .(ز

.  31إعتبارا من 

المدرسة    .3



 
 

عندما يف محاة يتعلم يف . ابن مجاعة يتعلم للعلماء العظماء يف الشاـ كمصر

الشيخ السييوخ ابن عز، كاثناء كجوده يف دمشق، تعلم ايب الياسر، عبد اهلل بن، ابن 

كعبلكة على ذلك، عندما علم يف . األزرؽ، الطبلؽ بن الدؽلاسقي، كىو يف احلمد

القاىرة، لتقي الدين بن رازًن، مجاؿ الدين بن مالك، راشد الطاىر، عمر بن ايب التاج 

القصراين، اجملدم بن دقو اذلوية بن ايب مصبح، ابن مكي ايبلف، خضر إمساعيل 

. العراقي، ادلشركُت، البازة، احلي الذم كاف عليو الشيخ عبد اهلل العمرم

العلماء ادلشهوركف اآلخركف، كىم عبد العزيز األنصارم من مصر، كمشس الدين 

بن اآلف من دامدقاؼ، كمن بينهم ابن البارازاعي، كابن معصومة الراشد العراقي، 

كالرشيد اآلثار، كرضا برىاف بن، كابن القثاالين، كابن عبد اهلل، كعزكف، كابن بن عبدم 

الرجل، كماؿ بن النعيم، ابن ايب، ابن يسار الطبلؽ، أبو الفرج النجيب العطا بن 

. احلراين، احلنفي، ابن ايب عمر كابن ادلعرج، السيد العبد ادلنعم

الطلبة   .4

:  أما بالنسبة الطبلب ابن مجاعة 

السبت من  اإلماـ أبو اسَتالدين أبو حاين، كىو أىل يف القراف كتفسَت، تويف يـو . ( أ

 ق  745 شواؿ 28



 
 

تاج الدين السباقي، االسم الكامل عبد الوىاب تقي الدين إلصاقي، خبَت يف . (ب

تاببات الكفر سيايف كدبا يف ذلك انساب : تاريخ الفكر اإلسبلمية كباقة من كتابو

  ق 771ابن مجاعة أبو ىريره رضي اهلل عنو 

: "  الدين الشافد، شخصية يف اعماؿ ادلؤرخُت البارزين، مع الكتاب الشهَتةصل. (ج

 . ق728، احصل علي دبلـو من ابن مجاعة يف العاـ "الوفاء  بُت الوايف 

 بن جابر احلسيمي، اخلبَت يف احلديث مادراسا لاماـ احملادث نور الدين علإلا. (د

االغرارك التيبياف فمي : "منسيورية كامسو مكتوب يف كتاب إكليل الزىور ابن مجاعة

  . ق725تويف يف السنة " ؿ يسمىي القراف

قدبوالدين امسبايت زلمد بن عبد الصمد بن عبد القادر كىو أىل الفقهاء، . (ق

، كالذم التعليق الكتاب الت"التصحيح التعجيز، أحكاـ ادلبعض: "الكتاب التأليفو

 . ق722كالسيد تويف يف . صحيح التنبيح لدل  اإلماـ النوكل

اثناء كجوده " رجاؿ الصحيحُت"السيد صحاب الدين احلكارم، مؤليف الكتاب . (ك

يف مسجد جامع احلكيم كاحلديث يف مدرسة ادلنصورية الدينية، تويف يف العاـ 

 . ق763



 
 

اإلماـ العامل مشس الدين بن قامة، كىو ادلعلمُت يف ادلدرسة الكملية بن مجاعة، . (ز

 741كىو أيضا الفقهاء، كاحلديث، كالفتاكم ادلشهور يف ذلك الوقت، كتويف يف 

 .ق

 . زلمد بن زلمد بن حسُت العلي صلو الشذىل. (ح

حاكم ادللك الناصر زلمد بن قلوف كنائبو الشيخ ارجوف شيخ  مصر. (م

 .القوناكم

بعض طبلبو ابن مجاعة أعبله دبا يف ذلك العلماء العظماء كالتعرض يف التدريس 

ككذلك التبلقي مباشرة إىل ابن مجاعة ادلكتوب يف تأليفو ادلثل يف رلاالت تفسَت، 

. كاحلديث، كالفقو، كالتاريخ اإلسبلمية، كالسياسة اإلسبلمية، كعلم فلك كغَتىا

المؤلف  .5

ككاف مفهـو الًتبية الذم . ابن مجاعة رجل دين ينتمي إىل ادلبدعُت كادلنتجُت

كاهلل . عرب عنو ابن مجاعة العامة صب يف تذكرة السامع كادلتكم يف أدب العامل ك ادلتعلم

كيف الكتاب، جادؿ بشاف اسبقية العلم كأكلئك الذين يسعوف . ادلعتصم اهلل احملي ادلسلم
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م مفهـو أيف الكتاب كامل مفهـو التعليم كؽلكن التعبَت عن ىذا األمر ابن مجاعة . اليو

 .ادلدرسُت كادلتعلمُت كادلوضوع كأساليب التعلم كالتثقيف البيئي

 كتنقسم تأليف ابن مجاعة على اخلطوط العريضة إىل قضية التعليم، كعلم 

كتاب القيثارة  .الفلك، كعلـو العلـو احلديثة، كالتفسَت، كالفقو، كفيلم اجلامعة الفقهية

اذلادم يف النبوم " كتاب ادلنذر الراكم. "ىو الكتاب الذم يناقش مشاكل علم التنجيم

كىو ملخص للكتاب علم احلديث ادلكتوب ابن الصبلة الذم كتب عليو السيد النبوم 

كقد . يف ىذا الكتاب، يضيف ابن اجلمعة بعض كنوعا من النقاش. الشريف يف الصباح

.   يف دمشق687مت استكماؿ الكتاب يف شعباف العاـ 

: االضافة إىل الكتب ادلذكورة أعبله، كتب أيضا عده كتب لآلخرين، كىي

 الغرار الطبياف يف من مل يف ،الطبياف يف مبهمات القراف: علـو القراف، دبا يف ذلك .  (أ

ادلقتس يف فوائد ،  كشف ادلعاىن عن متشاتو، الفوائض من شورة الفاربة،القراف

  .تكرير القياس

 ادلنهل الركم يف العلـو ،ادلناسبة الًتجيم البخارم:  علـو احلديث، دبا يف ذلك . (ب

 الفوائد الغزيرة ادلستنبطة من حديث بريرة سلتصَت يف مناسبات ،احلديث النبوم
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 ،سلتصر افس العمل كالسوؼ العلـو االحادية، تراجم البخارم لبلحاد األبواب

 .األربعوف حديثا التسانياف

 ، كشف الغمة يف أحكاـ الزمعة،العمدة يف األحكاـ: علـو الفقو، دبا يف ذلك . (ج

 تنقية ادلنجرح يف ، ادلسالك يف العلم ادلناسك،الطاعة يف فضيلة صبلة اجلماعة

 التصحيو ادلخربة

 ، التنزيح يف إبطاؿ احلجع التشبو،الرد األعلى ادلتشاهبة :علـو الكبلـ، دبا يف ذلك . (د

 . حجع العليل عيدة الدليل يف قطع

 

  الوفاة. د

 ـ، 1310/ ق 71قليلة شغل منصب القاضي يف مصر، يف العاـ  سنوات بعد

.  ـ1327 / ق727سبكن من أداره ادلهاـ ادلوكلة اليو يف توغانيا، حىت أخَتا يف  السنة 

كحالتو ىو بالفعل قدؽلة جدا يتطلب اف ابن كقد استقالت اجلماىَتية من منصب 

. القاضي كال موداريس، باستثناء التدريس يف الزاكية الشافعي

كعلى الرغم من اف ابن مجاعة كاصل أنشطتو كمدرس يف الزاكية، كلكنو كاف يف 

يف احللقة االخَتة من حياتو .  من العمي، حىت هناية حياتو كاف أكثر يف ادلنزؿةحاؿ



 
 

الناس ياتوف اليو كيطلبوف منو . كيبدك اف الًتكيز على رلاالت احلديث كالتصوؼ

بعد ست سنوات من ادلكفوفُت كترؾ احلياة العامة، . احلديث عن الربكات الدراسية

ككضع نعشو يف مقربة .   ـ1333 / ق733 مجادم االكيل  21كتويف ابن اجلمعة يف 

 .الرقة ليس بعيدا عن قرب الكاىن الشيعي

 الدراسات السابقة   .ك 

 دراسة) 82-60 اآلية الكهف سورة يف الًتبوية العناصر  "صّديق العزيز عبد .1

اذلدؼ يف ىذا البحث . )كاخلضر موسى قصة يف العلم طالب آداب عن ربليلية

 قصرة موس  يف82-60اآليرة  الكهرا سركرة يف ادلضرموف العلـر بالرع بداا معرة

 .التعلمإ يف ا كالن العلم بالع بد العمل بُت االرتباط ةركاخلضرإ ك مع

درسة التحليلة ) 4-1القيمة الًتبوية يف سورة القلم األية "  كينائدا دكل ناستيىت  .2

اذلدؼ يف ىذا البحث دلعرفة قيمة الًتبوية اليت تتعلق يف سورة  (عن األخبلؽ الكرمة

 .4-1 كدلعرفة تطبيق األخبلؽ الكرؽلة عند سورة القلم األية 4-1القلم األية 

 

 

 



 
 

الباب الثالث 

 منهج البحث

ىذ البحث يشتهدـ دراسة شخصية، كىي الدراسة النظامية على فكرة ادلفكر 

 كىذه الدرسة قدمت الشخصية احملاكلة ربليل العامي .اإلسبلـ مجيعا أك بعضها

كىذ التحث . مباشرا أـ مباشرا، الذم يتعلق بادلوضوع كنقدا من ادلفاىم (العلـو العربية)

جبمع ادلصادر من الًتاث العلمي دلا يتعلق دبشكلة ( Library reseach)الدرسة ادلكتبة 

.  الذم يبحث من خبلؿ ادلصنفات يف ادلكتبة

 نوع البحث  .أ 

الدرسة )نظر إىل أعلية ىذ البحث فالباحثة تتعمل بالدراسة التارؼلية 

، كىي الدرسات على حياة الشخص كفكرتو أصلية كسياؽ اإلجتماعي (الشخصية

 كالغرض لنيل فهم شامل .كالتارؼلي ما يبحث عن الشحص دراسة نقدية كمتكامبل

.  لؤلفكار ك ادلفاىيم كالنظريات منو
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كما يتعلق دبكاف تتعامل الباحثة بالدراسة ادلكتبة، كىي مجع البيانات اليت تصدر 

. من الًتاث العلمي أك الكتب دلا ينعلق دبشكلة البحث من خبلؿ ادلصنفات يف ادلكتبة

كما يتعلق بتدرج البحث فتتعامل الباحثة دبنهج النوعي كاف إجراءه حبصوؿ البيانات 

.  الوصفية بشكل كلمات مكتوبة أك منطوقة من الناس الذم تتعاكف معو كتراقبة

أف منهج النوعي يهدؼ لفهم ظاىرة عما شهدة ادلرأ مثل السلوؾ زاإلدراؾ 

كقد تكوف الباحثة تتعامل دبنج الوصف كالكليمات . كالتحفيز كاألعماؿ كغَت ذلك

  .كالعربة بصفة

 مصدر البيانات   .ب 

عند عرضها من مصدر البيانات، ؽلكن جلمع البيانات استخداـ ادلصادر 

ىي البيانات ادلباشرة سوميب يسلم skunder ادلصادر   كprimer كمصدر ةساسيألا

البيانات إىل الكاتب، كايل الكاتب، على سبيل ادلثاؿ من خبلؿ شخص آخر أك 

 يف مصدر البيانات يف ىذا البحث ىو ادلوضوع الذم ؽلكن احلصوؿ عليها أك .كثيقة

 .يف البكرة
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 : أما بالنسبة للمصادرين اليت تشمل ما يلي 

 البيانات األولية  .1

كمن بُت ىذه . اعةجم يف ىذه الدراسة ىي كتاب عمل ابن ةكالبيانات األاكيل

االعماؿ أقرب مع الًتكيز على ادلؤلف ىو كتاب تذكرة السامع كادلتكم يف أدب العامل 

للمعرفة كأكلئك الذين يسعوف اليها،  كادلتعليم، الذم ػلتوم على بعض االسبقيهة

دلُت ادلعلمُت، التزاـ ادلعلمُت بالطبلب كادلوضوعات كادلتعلمُت  كالناس كقحا كتشمل ادلتع

 .كاآلداب كاألخبلؽ يف استخداـ اآلداب ككذلك آداب السكن للمعلمُت كالطبلب

 البيانات الثانوية .2

مصادر القراءة اليت ستكوف مصدرا : كتستمد البيانات الثانوية من ادلكتبة ادلادية 

كيف ىذه احلالة، فاف ىذا التقرير البحثي الذم . ةللكربيت أك االستشهاد بادلصادر االكيل

الكباب الًتبية التعليم تألبيف : كقد مت جعل الكتاب منهم. ػلتوم على فكرة ابن مجاعة

الكتاب أصوؿ الًتبية اإلسبلـ كاصلبح يف البيت كدلمدرسة ، زلمد يونس ك قاسم بكرم

دار ادلعاريف : مصر )إبراىيم، أنيس، ادلعزاف الواسط ف، كاجملتمع التأليف عبد الرجم
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مصطاؼ، ، دار الكتب مصر: أمُت أمحد، الكتاب األخبلؽ، القاىرة ، (1972

 14-13. األخبلؽ تصوؼ، ص

 طريقة جمع البيانات.  ج

كفقا لطريقة  .تقنيات مجع البيانات يف ىذه الدراسة باستخداـ تقنيات التوثيق

أريكونتو الوثائق تبحث عن بيانات عن األشياء أك ادلتغَتات يف شكل مبلحظات، 

النصوص، الكتب، الصحف، اجملبلت، النقوش، زلضر االجتماع، ليجرس، جدكؿ 

 .األعماؿ كىكذا دكاليك

كمن مث يوثق الباحثوف العدد اإلمجايل للشركط الواردة يف الرسل احلديثي يف 

   .مجاعة    قرنقاف ابنمتكلم العامل ككتاب 

 :كفيما يلي خطوات مجع البيانات اليت أجراىا الباحثوف يف ىذه الدراسة

بيانات اجلرد ادلتعلقة بالبحوث، يف ىذه ادلرحلة يسجل الباحث مجيع مصادر  .1

 .البيانات ادلتعلقة دبشكلة البحث

احلد من مجيع البيانات اليت مت جردىا، يف ىذا النشاط اختار الباحثوف مجيع  .2

 .مصادر البيانات اليت ىي مناسبة جدا مع البحوث ادلشكلة

 .يعرض البيانات اليت مت زبفيضها، أم من خبلؿ تقدًن البيانات اليت مت اختيارىا .3



 
 

 اربليل البيانات اليت مت تقدؽلو  .4

 .تلخيص مجيع البيانات اليت مت ربليلها .5

 طرق تحليل البيانات   .د 

مجع البيانات ىو عملية مجع كتنظيم البيانات يف الفئات كصف الوحدة 

األساس، التايل ؽلكن العثور عليها كؽلكن صياغتها الفرضيات اليت اقًتحتها البياناسبع 

كفيما يتعلق بذلك، يتم مجع .  استخراج مجع البيانات من ادلكتبة ادلصدر مث.البيانات

 :البيانات من خبلؿ عده مراحل على النحو التايل

مجع ادلراجع ادلختارة بأهنا مصدر البيانات اليت ربتوم على معلمي األخبلؽ كفقا  .1

 .البن مجاعة

ضافة إلا. حدد ادلراجع اخلاصة بالبيانات األكلية لشركو سوبَت، أم عمل ابن مجاعة .2

إىل اهنا رلهزه دبصدر بيانات ثانوم، أم الكتب اليت تناقش آداب الفكر اجليد، أك 

 .ادلعلمُت ابن مجاعة أك غَتىا من الشخصيات
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. قراءه ادلراجع اليت مت اختيارىا، سواء حوؿ جوىر الفكر أك عناصر أخرل  .3

ستعراض احملتوم ىو أحد ادلراجع اليت مت التحقق منها من قبل مواد ادلكتبة إ

  .األخرل

كيتم التسجيل كما ىو . ػليط علما دبحتويات مواد ادلكتبة ادلتصلة بادلسائل البحثية .4

 .مكتوب يف ادلراجع ال يستند إىل االستنتاج

  .ترمجة احملتويات إىل اللغة االصلليزيو من كتب ابن مجاعة، آه الذم يتكلم العربية .5

 .ندكنيسياإتلخص زلتويات ادلذكرة اليت ترمجة إىل هباسا  .6

 .تصنيف البيانات ادلستمدة من كتابات سارم باالشارة إىل صياغة ادلشكلة .7

 صحة البيانات الهندسية   .ه 

 كاألسلوب ادلتبع يف صحة البيانات ادلستخدمة يف ىذا البحث ىو زيادة 

تعزيز الثبات يف أداره عدد من البيانات الباحثُت . التحمل كتوسيع نطاؽ ادلبلحظة

كيعٍت تعزيز اإلجتهاد القياـ بادلزيد . ديبوتوكاف جدا للحصوؿ على نتائج زلددة كدقيقة

ادلناسبة، فإّف التيقن من البيانات كتسلسل . من ادلراقبة ادلتانية كالتحسُت ادلستمر

 .االحداث سيسجل بشكل زلدد كمنهجي



 
 

توسيع كظيفة ادلراقبة الختبار مصداقية البيانات البحثية، كيفضل اف تركز على 

اإلختبار ضد البيانات اليت مت اسًتجاعها، سواء كانت البيانات اليت مت احلصوؿ عليها 

إذا كانت بعد التحقق صحيحة، . بعد التحقق من العودة صحيحو اـ ال، التغيَت اـ ال

. مث ؽلكن إهناء سبديد ادلبلحظات

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

الباب الربع 
 

 وصف البيانات ونتائج البحث
 

األداب العالم في نفسو   .أ 

مجيع   ىوكامل، هتذيب أك تأديب، األداب األدب باللغة العربية يعٍت األخبلؽ

تأديب، الّدّقة، احلسن، األشكاؿ كادلواقف كالسلوكيات أك طريقة للحياة تعكس القيمة 

ىو الشخص الذم عاش حياتو دائما من القواعد أك مؤدب رّقة الطبع، أك األخبلؽ، 

. ألف نشاط احلياة البشرية متنوع ككل منها يتطلب األمر. ادلراسيم الذم متابعو

. ادلعلم ىو أىم عامل يف التعليم، ألف ادلعلم لديو مسؤكلية كبَتة يف بٌت الطبلبو

كشيء . كلكن لتحقيق ىذه األمور ربتاج إىل اف تدرس كفاءة ادلتعلمُت دلنيب طبلبو

الرئيسي يف التعليم ىو ينبت األدب، كما يف احلديث األدب فوؽ العلم، من احلديث 

. يبدك كاضحا ما ينبغي اف يكوف على شراء يف عامل التعليم

كيف العديد من العلماء اإلسبلميُت يكتبوف كتبا عن آداب ادلهنة كآداب التعليم 

كما شرح السابق األدب ىو مسؤكؿ للمعلم، اما . اجليد كالتعليم اخلارجي كلنفسو
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األدب للمعلم ينقسم اىل اثنا عشر، يف كتاب تذكرة السامع كمتكلم  اإلماـ القاضي 

: بدر الدين زلمد ابن ابراىيم بن سعد اهلل ابن مجاعة الكناين الشافعي كما يلي

دكاـ مراقبة اهلل تعاىل يف السر كالعلن كاحملافظة على خوفو يف مجيع حركاتو كسكناتو  .1

، قاؿ  كأقوالو كأفعالو فإنو أمُت على ما أكدع من العلـو كما منح من احلواس كالفهـو

: اهلل تعاىل                      

     كقاؿ تعاىل                

                         

                  ليس العلم ): قاؿ الشافعي

دكاـ السكينة كالوقار كاخلشوع، كالوراع : كمن ذلك  (ما حفظ، العلم ما نفع

تعلموا العلم كتعلموالو السكنة ): كقاؿ عمر رضي اهلل عنو  .كالتواضع اهلل كاخلضوع

 .(كالوقار
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(. 177ص )، كاالجرم يف أخبلؽ محلة القراف (629)برقم ( ادلدخل)، كالبيهقي يف (275)برقم  (الزىد)ركاه ككيع يف   



 
 

لباحثة، غلب أف يكوف للمعّلم قلب نظيف كقلب ىادئ أك كرأ، اعند 

 يف التدريس، مث مع ادلوقف كثبت أنّو ؽلكن أف تشّبو لطبلب كإف مل يكن ةكجاد

مباشرة على طبلبو، كىو مثاؿ على ادلعّلم ينبغي اف يكوف ذلا طبيعة متسامح، 

.  كاإلخبلص كالتودع

أف يصوف العلم كما صانو علماء السلف، فبل يذلو بذىابو كمشيو إىل غَت أىلو من  .2

أبناء الدنيا من غَت ضركرة أك حاجة، أك إىل من يتعلمو منو منهم، كإف عظم شأنو 

كلو أف أىل العلم صانو صاهنم كلو عظموه يف النفوس لعظما فإف . كبرع قدره

دعت حاجة إىل ذلك، أك ضركرة، أك اقتضتو مصلحة دنية شاء اهلل تعاىل كعلى 

ىذا ػلمل ما جاء عن بعض أئمة السلف من ادلشي إىل ادللوؾ ككالة األمر 

ككذلك إذا . كالزىرم كالشافعي كغَت علا، ال على أهنم فصوؿ األعراض الدنيوية

كاف ادلأيّت إليو من العلم كالزىد يف ادلنزلة العلّمية كاحملّل الرّفيع فبل بأس بالًتّدد إليو 

 . إلفادتو، فقد كاف سفياف الثورم ؽلشي إىل إبراىيم بن ادىيم

، عندما يكوف شخص ما قد، مث ترؾ العلم ال تستخدـ لباحثةاعند 

لؤلشياء اليت ليست مفيده كما يناقش، بسبب نتيجة النقاش كاف إذا كاف شخص 

كلكن بدال من شخص قاـ دبمارستو من أجل  (ادلتكرب)ما يفوز قد يشعر بالركعة 



 
 

العلم كالتدريس، من حيث العلم الذم ؽللكو ادلعلم ال التباىي، كالقصد ليس 

، كليس لقمع الضعفاء  . السماح لشخص زلًـت

أف يتخلق بالزىد يف الدنيا، كالتقلل منها بقدر اإلمكاف الذم ال يضر بنفسو أك  .3

. بعيالو، فإف ما ػلتاج إليو لذلك على الوجو ادلعتدؿ من القناعة ليس يعد من الدنيا

كأقل درجات العلم أف يستقذر التعلق بالدييا، ألهنم أعلم الناس خبستها كفتنتها 

كسرعة زكاذلا ككشرة تعاهبا كنصاهبا، فهو أحق بعدـ االلتفات إليها كاالشتغاؿ 

 (لو أكصي ألعقل الناس، صرؼ إىل الزىاد)كعن الشافعي رضي اهلل عنو . هبمومها

 . فليت شعرم من أحّق من العلماء بزيادة العقل ككمالو

بُت االحتياجات يف  لباحثة، ادلعّلم غلب أف يكوف ذكي التوازف اعند

العامل كيف األخرة، كما ادلثل  العمل كما لو كنت تعيش إىل األبد كالعبادة لك كما 

حبيث ينبغي أف تكوف قادرة على ادلعلمُت التوازف على . لو كنت سوؼ ؽلوت غدا

حد سواء، كالتصرؼ صادقا، كالتعود على حياة بسيطو كفقا لضركريات احلياة، 

.  كشعر شاكر دائما

أف ينزه علمو عن جعلو سلما يتوصل بو إىل األعرض الدنيوية من جاه، أك ماؿ، أك  .4

قاؿ اإلماـ الشافعي رضي اهلل عنو . مسعة، أك شهرة، أك خدمة، أك تقدـ على أقرنو



 
 

كد دت أف اخللق تعلموا ىذا العلم على أف ال ينسب إيّل حرؼ منو، ككذلك : 

ينزىو عن الّطمع يف رفق من طلبتو دباؿ، أك خدمة، أك غَتعلا بسب اشتغاذلم عليو 

 .ككاف منصور ال يستعُت بأحد ؼلتلف إليو يف حاجة. كترددىم إليو

لباحثة، أف ادلعلم ال ينبغي أف ذبعل ألة اليت العلم ىو رلرد من أجل اعند 

العامل دكف التفكَت يف استخداـ معرفتهم لؤلشياء ادلسالة االخرة، كادلثاؿ سلل 

باالداب ادلعّلم اجتذب الطبلبو عند يأيت الطبلب إليهم، ألنو ليس كل الطبلب 

.  أقبل ادلعّلم الغنية

أف يتنزه عن دينء ادلكاسب كرذيلها طبعا، كعن مكركرىا عادة كشرعا، كاحلجامة،  .5

ككذلك يتجنب مواضع الّتهم كإف بعدت، فإف . كالدباغة، كالصرؼ، كالصياغة

اتفق كقوع شيء من ذلك منو حلاجة أك ضلوىا أخرب من شاىده حبكمو كبعذره 

كمقصوده، كيبل يأمث بسببو، أك ينفر عنو فبل ينتفع بعلمو، كليستفد ذلك اجلاىل 

بو، كلذلك قاؿ النيب صلى هلل عليو كسلم  للرجلُت دلا رأياه يتحدث مع صفّية فولّيا 

على رسلكما إهنا صفية، مث قاؿ إف الشيطاف غلرم من ابن ادـ رلرل الدـ، : 

 .فخفت أف يقذؼ يف قلوبكما شيئا، كركم فتهلكا



 
 

لباحثة، كغلب أف يكوف الباحث معلما بعيدا عن سبل العيش اعند 

لؤلفعاؿ ادلتواضعة كاخلسيسة أك األعماؿ اليت تكوف اقل إستنادا إىل العرؼ أك 

ادلعلم مل . ليس ذلك فحسب، بل غلب أيضا ذبنب األماكن اليت صورتو. الدين

يقاضي فقط لعدـ القياـ بأشياء اقل بشكل جيد يف ظاىر، كلكن عليها أيضا أف 

تتجنب ظهور ربامل شيئ على اآلخرين يف اإلعتقاد الذم ال ؽلكن التنصل منو كال 

 .ؽلكن أف يؤدم اال إىل السقوط يف اخلطيئة

الصلوات يف  أف ػلافظ على القياـ بشعائر اإلسبلـ، كظواىر األحكاـ، كإقاـ .6

ـّ كاألمر بادلعركؼ كالّنهي عن  مساجد اجلماعات كإفشاء السبلـ للخواّص العوا

ادلنكار، كالصرب على األذل بسبب ذلك، صادعا باحلق عند السبلطُت، باذال 

: نفسو اهلل ال ؼلاؼ فيو لومة الئم، ذاكرا قولو تعاىل             

                          

     كما كاف سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كغَت من األنبياء 

عليو من الصرب على األذل، كما كانو يتحّملو نو يف اهلل تعاىل حىّت كانت ذلم 

: كإذا مل ينتفع العامل بعلمو فغَته أبعد من اإلنتفاع بو، كما قاؿ الشافعي . العقىب
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ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع، كذلذا عظمت زلّة العامل دلا يًتّتب عليها من 

 . ادلفاسد، القتداء الناس بو

ادلعّلم الذم يعّلم غلب أكال أف تشّبو عملهم إىل اجملتمع،  ،لباحثةاعند 

عندما رام ادلعلم األخطاء اسقاط مباشرة كلكن باألحرل عن طريق ادلوقف تعاكف، 

 .دلائو من الطبلب كما أنّو مل يهرب اإلنساف من اخلطا

على ادلندكبات الّشرعّية، القولّية كالفعلّية، فبلـز تبلكة القرأف، كذكر اهلل  أف ػلافظ .7

تعاىل بالقلب كالّلساف، ككذلك ما كرد من الّدعوات، يف اناء اليل كالنهار، كمن 

نوافل العبادات من الصبلة كالصياـ كحج البيت احلراـ، كالصبلة على النيب صلى 

اهلل عليو كسلم فإف زلّبتو كإجلو كتعظيمو كاجب،كاألدب عند مساع امسو كذكر سّنتو 

كاألكىل أف يكوف لو منو يف كّل يـو كرد راتب ال ػلل بو، فإف غلب . مطلوب كسّنة

، فإف عجز ففي ليليت الثبلثاء كاجلمعة، العتياد بطالة االشتغاؿ  عليو فيـو كيـو

 كعمل بو أمحد فيها، كقراءة القراف يف كّل سبعة أياّـ كرد حسن كرد يف احلديث 

 . من قرأ القراف يف كّل سبعة أياـ مل ينسو قطّ : بن حنبل، كيقاؿ

لباحثة، اسم ادلعلم الذم ينبغي اف يكوف قدكة للمجتمع، لذلك، ا عند

ألنو مث تعليق ادلعلم يف ادلثاؿ . اخر عمل اليت عمل الواجب أيضا سّنة يف الدين
                                                           

 (. فاقرأة سبع تزد على ذلك: )من حديث عبد اهلل بن عمرك رضي اهلل عنها زفيو  (1159)، كمسلم ( 5054)أخرجو البخارم   



 
 

الذم يستحق أف يقدمو اجملتمع من حيث السّنة إلزامية منظور كل اليومية اليت يقـو 

. هبا اجلمهور

معاملة الّناس دبكاـر األخبلؽ، من طبلقو الوجو، كإفشاء السبلـ، كإطعاـ الطعاموكظ .8

ـ الغيظ، ككف  األذل عن الناس، كحتمالو منهم، كإليثار كترؾ االستئثار، اإلنصاؼ

 كترؾ االستنصاؼ،كشكر التفصل، كإغلاد الراحة، كالّسعي يف قضاء احلاجات، 

كيذؿ اجلاه يف الشفاعات، كالتلطف بالفقراء، كالتحب إىل اجلَتاف كاألقرباء، كالرفق 

 .بالطلبة كإعانتهم كبّرىم كما سيأيت إف شاء اهلل تعاىل

باالضافة إىل ادلعّلم القياـ بعملهم بشكل صحيح، ككاف  لباحثة،ا عند

ادلعّلم يف اجتماع مع شخص ما يف الشارع أك يف اجمللس مع متعمد أك غَت مقصود 

على كشك أف أقوؿ مرحبا بأدب ككامل من االبتساـ، مع أنو ثواب مكافاه يد اهلل 

. كاجملتمع سعداء لو

فمن . أف يطّهر باطنو كظاىره من األخبلؽ الردية، كيعمره باألخبلؽ الرضّية .9

كمن األخبلؽ . األخبلؽ الردية الغل كاحلسد، كالبغي، كالغضب كالكرب كالريّاء

ادلرضية دكاـ التوبة، اإلحبلص، كاليقُت، كالتقول، كالصرب، كالرضا، كالقناعة، 

كالزىد، كالتوكل كالتفويض، كسبلمة الباطن، كحسن الّظن، كالتجاكز، كحسن 



 
 

اخللق، كرؤية اإلحساف، كشكر الّنعمة، كالّشفقة على خلق اهلل، كاحلياء من اهلل 

كزلّبة اهلل تعاىل ىي اخلصلة اجلامعة احملاسن الّصفات كلها، كإظلا . كمن الناس

: تتحّقق دبتابعة الرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم        

                       

 ادلعّلم غلب أف يكوف لو خصائص التودع، كليس ال يكوف لباحثة،اعند 

استكرب، صادقة، اإلخبلص ك ال حّب الدنيا، ادلعلموف اجليدكف ىم ادلعلموف الذين 

. يتذكركف أف ىذا العامل ىو مؤقت فقط

دكاـ احلرص على االزدياد، دببلزمة اجلّد كاإلجتهاد، ادلواظبة على كظائف األكرد،  .10

من العبادة، كاالشتغاؿ كاإلشغاؿ، قرأة، كإقراء، كمطالعة، كفكرا، كتعليقا، كحفطا، 

كال يضيع شيئا من أكقات عمره يف غَت ما ىو بصدده من العلم . كتصنيفا، كحبثا

، أك استلراحة دللل، أك أداء  كالعمل إال بقدر الضركرة من أكل، أك شوب، أك نـو

حق زكجة، أك زائر، أك ربصيل قوت كغَته شلا ػلتاح إليو، أك ألمل، أك غَته شلا 

يتعّذر معو االشتغاؿ، فإّف بقّية عمر ادلؤمن ال قيمة لو كمن استول يوماه فهو 

. ال ربسب اجملد سبرا انت اكلو ال تبلغ اجملد حىّت تلعق الّصربا: ككما قيل. مغبوف

حّق على طالبة العلم بلوغ غاية جهدىم يف : كقاؿ الشافعي رضي اهلل عنو 



 
 

اإلستكثار من علمو، كالّصرب على كّل عارض دكف طلبو، كإخبلص النّية هلل تعاىل 

 .يف إدراؾ علمو نصا كإستنباطا كالرغبة إىل اهلل تعاىل يف العوف عليو

لباحثة، كادلدرس يف االستمرارية ملـز باف يضيف دائما رؤل العلم اعند 

ىذا االسم درس ال يوجد كقف ادلعلمُت . كيعمق ادلعرفة يف األفق طواؿ احلياة

جيدة، كأنو أصبح معلما، كاهنا ال تزاؿ ملزمو أيضا للحفاظ على التعلم، كتوسيع 

.  كحديث اهلل، الف العلم ينمو بشكل متزايد. معرفتو كرؤل

أف ال يستنكف أف يستفيد ما ال يعلمو شلّن ىو دكنو منصبا أك سنا، بل يكوف   .11

قاؿ . حريصا على الفائدة حيث كانت، كاحلكمة ضالّة ادللؤمن يلتقها حيث كجدىا

ال يزاؿ الرجل عادلا ما تعّلم، فإذا ترؾ التعّلم كظّن أنّو قد استغٌت )سعيد بن جبَت 

: قاؿ احلميدم كىو تلميذ الشافعي . (كاكتفى دبا عنده فهو أجهل ما يكوف

صحبت الشافعي من مّكة إىل مصر، فكنت أستفيد منو ادلسائل ككاف يستفيد مٍّت )

أنتم أعلم باحلديثى مٍت، فإذا ٍصّح : قاؿ لنا الشافعي) ، كأمحد بن حنبل(احلديث

 .(ركاية مجاعة من الصحابة عن التابعُت

لباحثة، امسو ىو تعلم انو ال ينظر إىل الكبَتة كالصغَتة كالقدؽلة اعند 

.   مث أعمليةكالشباب ادلعّلم، كلكن انظرم ما يقالو طادلا اهنا جيد



 
 

االشتعاؿ بالتصنيف، كاجلمع كالتأليف، لكّن مع سباـ الفضيلة، ككماؿ األىلية، فإنّو   .12

، لبلحتياج إيل كشىرة التفتيش كادلطالعة، , يطلع على حقائق الفنوف كدقائق العلـو

يشّبت احلفظ، كيذكي : كىو كما قاؿ اخلطيب البغدادم . كالتنقيب كادلراجعة

القلب، كيشحذ الطبع، كغليد البياف، كيكسب مجيل الذّكر ك حزيل األجر، كؼلّلده 

أما من مل يتأّىل لذلك فاإلنكار عليو مّتجو، دلا يتضّمنو من اجلهل . إىل اخر الدىر

كتغرير من يفيق على ذلك التصنيف بو، كلكونو يصّيع زمانو يف ما مل يتقنو، كيدع 

 .اإلتقاف الذم ىو أخرم بو منو

لباحثة، ادلعلم الذم ىو يف حاجة إىل األبد، كلكن مجيع ادلعلمُت اعند 

اليت ؽلكن تلبيتها بشكل مباشر، التايل فاف كجود كتاب أك مقاؿ ادلعلم ادلواد ادلرجعية 

ؽلكن أف يكوف ادلريد أك اجملتمع، كذلك بسبب كتابو أنّو علم الّناس اآلخرين ؽلر هبا 

الكتاب، لذلك دعوانا تقليد لتجميع الكتاب بدءا من أصغر شيء اهلل، ككجود إىل 

. نعرؼ أيضا إىل أين قدرتنا

 األداب العالم في درسو  .ب 

ىذا تقسيم يبدأ قبل ادلعلم ؼلرج من بيتو للتعلم حىت ينتهي التدريس أك ؼلرج 

 .  كال ينبغي للمعلم لدخوؿ مكاف تدريس قبل مستعدا كامبل. الطبلب من فصل



 
 

 :  فقاؿ ابن مجاعة يف كتابو كما يلي 

إذا عـز على رللس التدريس تطهّر من احلدث كاخلبث، كتنّظف، كتطّيب، كلبس من  .1

. أحسن ثيابو البلئقة بو بُت أىل زمانو، قاصدا بذلك تعظيم العلم كتبجيل الشريعة

كاف مالك رضي اهلل عنو إذا جاء الّناس لطلب اخلديث اغتسل كتطّيب كلبس ثيابا 

جداد ككضع رداءه على رأسو، مثّ غللس على منصة، كال يذاؿ يبّخر بالعود، حىت 

صلى اهلل عليو كسلم مث يصّلي ركعيت  أحب أّف أعّظم حديث: يفرغ، كقاؿ 

 . االستخارة إف مل يكن كقت كراحة

لباحثة، ادلعلم ىو مثاؿ لطبلبو، كلذلك ينبغي اف يكوف ادلعلموف اعند 

أكثر دقو من الطبلبو، كالدراسة مع استخداـ ادلبلبس اليت ىي أنيق، كاجلسم 

النظيف كمهذب كالعطر كسوؼ تكوف ىادئو يف حُت أف التعلم، كنظيفة يف اإلسبلـ 

 .  الطهور شطر من اإلؽلافصلى اهلل عليو كسلمىو جزء االؽلاف، كما قاؿ رسوؿ اهلل 

إذا خرج من بيتو دعا بالدعاء الّصحيح عن النيب صلى اهلل عليو كسلم كىو الّلهم إين   .2

هَقلَق أك غلُسْوهَقلُس  لَّ أك أضَقلَّ، أك أزِهللؿَّ أك أُسزَقؿَّ أك أَقظْولِهللمَق أك أُسظْولَقمَق، أك أَقجْو أعوذ بك أف أضِهلل

، عَقزَّ جارؾ، كجاّؿ ثناؤؾ، كال إلو غَتؾ، مثّ يقوؿ بسم اهلل كبااهلل، حسيب اهلل، : عليَّ

توكلت على اهلل، ال حوؿ كال قّوة االّ بااهلل العايل العظيم، اذّلّم ثّبت جناين كأدر احلّق 
                                                           

 .(5093)أخرجو أبو داكد   



 
 

كيدًن ذكرا اهلل تعاىل إىل أف يصل إىل رللس التدريس، فإذا كصلى إليو . على لساين

كسّلم على من حضر، كصّلى ككعتُت إف مل يكوف كقت كراىة، فإف كاف مسجدا 

مثّ يدعو اهلل تعاىل بالتوفيق كاإلعانة كالعصمة، كغللس مستقبل . تأّكدت مطلقا

بوقار كسكينة كتواضع كخشوع مًتبّعا أك غَت ذلك شلّا مل يكره - إف امكن - القبلة

 .  من اجللسات

 كخادـ هلل، مهما كاف ادلوقف الذم حصل يف ذلك مل لباحثة،اعند 

يهرب من إعطاء اهلل سبحانو كتعاىل، التايل عند بدء شيء عمل غلب أف يسلم 

أنفسهم إىل اهلل سبحانو كتعاىل، مقدما، عن طريق الصبلة لو فماذا ؽلشي 

 .بسبلسة، كال تنسي البيكور

أف غللس بارزا جلميع احلاضرين، كيوّقر أفاضلهم بالعلم كالس ن   زالّصبلح كالّشرؼ،  .3

كيتلطف بالباقُت كيكرمهم حبسن السبلـ . كيرفعهم على حسب تقدؽلهم يف اإلمامة

كطبلقة الوجو كمزيد االحًتاـ، كال يكرح القياـ ألكابر أىا اإلسبلـ على سبيل 

  .اإلكراـ، كقد كرد إكراـ العلماء كإكراـ طلبة العلم يف  نصوص كثَتة

 مقاعد ادلعلمُت عندما بدات التعلم يؤثر أيضا على لباحثة،اعند 

الطبلب، كادلعلمُت الذين ال ينتبهوف إىل إؽلاءات الطبلب الذين مل يركا الذين ال 



 
 

يعرفوف ادلعلم لو موقف يشعر غَت مباؿ، كالتعلم ػلدث، لذلك ادلعلم لتغيَت مكاف 

مقعده مع ؽلكن اف نرم مجيع طبلبو، حبيث العبلقات اجليدة متشابكة كبصفتو 

 .معلما سلتصا سيقـو بتعيُت الطبلب كفقا دلعرفتهم

أف يقد ـ على الشركع يف البحث كالتدريس قراءة شيٍء من كتاب اهلل، تربّؾ كتيمُّنا  .4

كيدعو . ككما ىو العادة، فإف كاف ذلك من مدرسة شرط فيها ذلك اتَّبع الشرط

عقيب القراءة لنفسو كللحاضرين كسائر ادلسلمُت، مثّ يسنعيذ باهلل من الشيطاف 

 كعلى صلى اهلل عليو كسلمالرجيم، كيسّمي اهلل تعاىل كػلمده، كيصلي على النيب 

آلو كاصحابو، كيًتّضى عن أئّمة ادلسلمُت كمشاؼلو، كيدعو لنفسو كللحاضرين 

ككالديهم أمجعُت كعن كاقف مكانو إف كاف يف مدرسة أك ضلوىا جزاء حلسن فعلو 

ككاف بعضهم يؤخر ذكر نفسو يف الدّعاء عى اخلاضرين تأّدبا . كربصيبل لقصده

كتواضعا،  لكّن الدعاء لنفسو قربة، كبو إليو حاجة، كاإليثار بالقرب كما ػلتاج إليو 

 :شرعا خبلؼ الكشركع، كيؤيّده قولو تعاىل              

                      



 
 

                صلى اهلل عليو  كقاؿ النيب

 كىذا احلديث كإف كرد يف اإلنفاؽ فاحملّققوف (ابدأ بنفسك مثّ دبن تقوؿ)كسلم 

 . يستعملونو يف أمور االخرة

لباحثة، كامتناف هلل سبحانو كتعاىل مع كل ادلسرات اليت ال ؽلكن اعند 

حساهبا، مث ادلعلم يريد أف يعلم طبلبو أنو قد يدعو ادلتوقع لقراءه اآليات من القراف 

. لنفسك، كالشخص الذم كتب الكتاب يكوف جيدا كذلك مساعد يف عامل القربه

إذا تعّددت الدركس قّدـ األشرؼ فاألشرؼ، كاألىّم فاألىّم، فيقّدـ تفسَت القراف،  .5

مثّ احلديث، مثّ أصوؿ الدين، مثّ أصوؿ الدين، مثّ أصوؿ الفقو، مثّ ادلذىب، مثّ 

ككاف بعض العلماء الّزىاد ؼلتم الّدركس بدرس . (أك الّنحو أك اجلدؿ)اخلبلؼ، 

رقائق يفيدبو احلاضرين تطهَت الباطن كضلو ذلك من عظة كرّقة كزىد كصرب، فإف 

كاف يف مدرسة كلواقفها يف الدركس شرط اتّبعو، كال ؼلل دبا ىو أىم ما بنيت لو 

كينبغي أف ال يطيل الدرس تطويبل ؽلّل، كال يقّصره . تلك البينة ككقفت ألجلو

تقصَتا ؼّلّل، كيراعي يف ذالك مصلحة احلاضرين يف الفائدة كالتطويل، كال يتحث 

                                                           

  6:  التحرًن القراف الكرًن 
( 1427)أخرج البخارم 



 
 

يف مقاـ أك يتكّلم على فائدة إال يف موضع ذلك، فبل يقد مو عليو كال يؤّخره عنو 

 . إال دلصلحة تقتضي ذلك كترّجحو

 طالب ال ينبغي أف يكوف اجلشع يف حالتو مثل ىذا ىو لباحثة،اعند 

 العلمية عندما ينبغي أف ة من األمثلةاآلف غلب على ادلدعي العاـ مركز يف كاحد

، كليس سلتلف التخصصات اليت ازبذت يف ة كاحدةادلدعي العاـ مركز يف أدار

سلتلف احلـر اجلامعي يف هناية ادلطاؼ مل يتم االنتهاء من أحد، كاال إذا كانت 

. النسبة ادلئوية من الطبلب الذين يتابعوف الدبلـو ىو إجازة ليس العلم

اف ال يرفع صوتو زائدا على قدر احلاجة، كال ؼلفضو خفضا ال ػلصل معو كماؿ  .6

قاؿ إّف اهلل ػلب  صلى اهلل عليو كسلمالفائدة، كرل اخلطيب يف اجلامع عن النىب 

ما :  قاؿ أبو عثماف زلمد بن الشافقي .الّصوت اخلفيض كيبغض الّصوت الرّفيع

فوؽ -  كاهلل أعلم- أراد :  مسعت أيب يناظر أحدا قّط فرفع صوتّو، قاؿ البيهقي 

كإذا فرغ من مسألة أك فضل سكت قليل حىت يتكّلم من يف نفسو كبلـ . عادتو

فإنّو إذا مل . العامل كبلمو عل عليو ألنّا سنذكر إف ساء اهلل تعاىل أنّو ال يقطع

 . يسكت ىذه السكتة ردبا فاتت الفائدة

                                                           

.  من حديث عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما مرفوعا (1/642)ق اخلطبب يف اجلامع جأخر 



 
 

 ةالطبلبو لديو شخصيات سلتلف (رلليس) ة كاحدةباحثة، يف غرؼاعند 

 من سلوكو التايل فاف ادلعلم ينبغي أف ة كاسعة، كىناؾ سرير، كرلموعةىناؾ صاخب

تكوف قادرة على رفع صوتو حلظر طبلبو من خبلؿ إعطاء ادلشورة من أجل اف 

كينبغي أيضا اف يكوف ادلعلم قادرا على . التعلم ؽلكن أف ػلدث بشكل صحيح

كاستخداـ صوت ناعم اهلل كلكن  (ادلقتدر)كضع التصويت كفقا لشخصيو طبلبو 

. حبـز

كعن رفع األصوات  أفْو يصوف يصوف رللسو عن الّلغط، فإف الغلط ربت الّلغط،  .7

كاف الشافعي إذا ناظره إنساف يف مسألة : كقاؿ الرّبيع . كاختبلؼ كجهات البحث

كيتلّطف يف . تفرغ من ىذه ادلسألة مث نصَت إيل ما تريد: فعدؿ إىل غَتىا يقوؿ 

دفع ذلك يف مبادئو قبل انتشاره كثوراف النفوس، كيذّكر احلاضرين دبا جاء يف كراىة 

ادلماراة ال سّيما بعد ظهور احلّق، كأّف مقصود االجتماع ظهور احلّق، كصفاء 

القلوب، كطلب الفائدة، كإنو ال يليق بأىل العلم تعاطي ادلنافسة كالشحناء، ألهنا 

سبب العداكة كالغضاء، بل غلب أف يكوف اإلجتماع كمقصوده حالصا اهلل تعاىل 

 : كيتذكر قولو تعاىل . الفائدة يف الدنيا كالّسعادة يف األخرة      



 
 

             فإّف ذلك مفهم أّف إرادة إبطاؿ احلّق أك ،

. ربقيق الباطل صفة إجراـ فليحذر منو

لباحثة ادلائة من الطبلب ينبغي أف تركز يف الدراسة ال زبلق مجعيو اعند 

. العلم فقط للعب، كؽلزح ألّف يف العلـو اجمللس ىناؾ علماء

أف يزجر من تعّدل يف حبثو، أكظهر منو لدد يف حبثو، أك سوء أدب، أك ترؾ   .8

إنصاؼ بعد ظهر احلّق، أك أكثر الّصياح بغَت فائدة، أك أمساء أدبو على غَته من 

احلاضرين أك الغائبُت، أك يرفع نفسو يف اجمللس على من ىو أكىل منو، أك ناـ، أك 

ربّدث مع غَته، أك ضحك، أك استهزأ بأحد من احلاضرين، أك فعل ما ؼّلل بأدب 

الطالب يف احللقة، كسيأيت تفصيلو إف شاء اهلل تعاىل ىذا كّلو بشرط أف ال يًتتب 

 .على ذلك مفسدة تربو عليو

لباحثة، غلب أف يكوف ادلعلم قادرا على التوسط كاالشارة إىل اعند 

الطبلب، عندما يكوف ىناؾ نقاش أك الطبلب يف اخللط بينها، كينبغي أف تكوف 

قادرة على أف تكوف مصححو قادرة على تصحيح مواقف كأفعاؿ الطبلب الذين 

. ال ؽلتثلوف دلطالب احلياة

                                                           
 8: األنفاؿ  



 
 

أف يبلـز اإلنصاؼ يف حبثو كخطابو، كيسمع السؤاؿ من مورده على كجهو كإف   .9

ال أدبرم، : كاعلم أف قوؿ ادلسؤكؿ . كاف صغَت كال يًتّفع عن مساعو فيحـر الفائدة

ال يضع من قدره كما يظّنو بعض اجلهلة، بل يرفعو، ألهنا دليل على عظم زلّلو، 

كقّوة دينو، كتقول ربّو، كطهارة قلبو، ككماؿ معرفتو، كحسن تشّبتو، كقد رّكينا معٌت 

كقد أّدب اهلل العلماء بقّصة موسى مع اخلضر عليو . ذلك عن مجاعة من السلف

ىل أحد يف األرض : السبلـ حُت مل يرّد موسى العلم إىل اهلل عّز كجّل دلاّ سئل

 أعلم منك؟ 

لباحثة، أف ادلعّلم غلب أف يكوف عادال إىل الطبلبو، يف ىذا اليـو اعند 

 من األشياء اليت تشكو ةكالعمر كانت ىناؾ العديد من ادلعلمُت مثل ذلك، كاحد

انا ال احّب : " ادلثاؿ (احملسوبية)غالبا عن الطبلب لو ىو معاملو غَت عادلو ادلعلم 

". مع أستاذ الكرًن، عند يتعّلم ىو يهتّم إىل الطبلب الذين ذكي فقط 

أف يتوّدد لغريب حضر عنده، كينبسط لو لينشرح صدره، فإّف للقادـ دىشة، كال  .10

كينبغي مراعاة مصلحة . يكشر االلتفات كالّنظر إليو استغرابا لو، فإّف ذلك سلجلو

اجلماعة يف تقدًن كقت احلضور كتأخَته إذا مل نكن عليو فيو ضركرة كال مزيد كلفة، 

كأفىت بعض أكابر العلماء أّف ادلدّرس إذا ذكر الّدرس يف مدرسة قبل طلوع الّشمس 
                                                           

. من حديث أُسيب بن كعب رضي اهلل عنو  (2380)كمسلم  (74)أخرج القصة البخارم  



 
 

أك أّخره بعد الّظهر، مل يستحّقى معلـو التدريس إال أف يقتضيو شرط الواقف 

 . دلخالفة العرؼ ادلعتاد يف ذلك

لباحثة، مع اجلائزة ؽلكن أف ربفز انتباه الطبلب لتصبح أكثر نشاطا اعند 

مره أخرل يف التدريس، اذلدية ال غلب أف تكوف نزكه على سبيل ادلثاؿ ادلعلم يسلم 

 من القرطاسية للطبلب الذين استقلوا للتوفئة مع أعلى درجة يف ادلدرسة، ةرلموع

كاذلبة اليت تقدمها ليست صادقة  .يف مجيع اشكاؿ أم نوع ينبغي أف تعطي صادقو

. ستكوف دبثابو سخريو كأىانو

كاهلل أعلم، ككذلك يكتب : جرت العادة أف يقوؿ ادلدّرس عند ختم كّل درس  .11

ادلفيت بعد كتابو اجلواب، لكّن األكىل أف يقاؿ قبل ذلك كبلـ يشعر خبتم الدرس 

كاهلل : كىذا اخَته أك كما بعده يأيت إف شاء اهلل كضلو ذلك، ليكوف قولو : كقولو 

أعلم، خالصا لذكر اهلل تعاىل، كلقصد معناه، كذلذا ينبغي أف يستفتح كل درس 

األكىل . ، ليكوف ذاكرا اهلل تعاىل يف بدايتو كخاسبتو(بسم اهلل الرمحن الرحيم)ب

: منها): للمدّرس أف ؽلكث قليبل بعد قبلـ مجاعة، فإّف فيو فوائد كادابا لو كذلم

.  (عدـ مزامحتهم



 
 

، (اهلل كحده يعلم)كاهلل أعلم "لباحثة، ادلعلم غلب أف يغلق بالقوؿ اعند 

بعد كل ادلعلمُت . لتجنب متعجرؼ كمتعجرؼ، الف البشر قد نسي مكاف كاخلطا

غلب اف يكملوا التعلم الذم يعلمو ىو نعمة من اهلل سبحانو كتعايل كينهي قراءتو، 

. كاهلل أعلم باالصواؼ، ىذا ىو الطلب أك اهلل سبحانو كتعاىل بدال

ال يعرفو،  أف ال ينتصب للتدريس إذا مل يكن أىبل لو، كال يذكر الدرس من علم .12

سواء اشرط الواقف أـ مل يشًتطو، فإّف ذلك لعب يف الّدين كازدراء بُت الّناس، قاؿ 

فإف كانة . ادلتشبغ دبا مل يعط كبلبس ثويب زكر: النيب صلى اهلل عليو كسلم 

الواقف شرط يف الوفت بأف يكوف ادلدرس عامّيا أك جاىبل مل يصّح شرطو، كإف 

شرط جعل ناقص زلصوص مدّرسا سقط اسم الفسق كخطر اإلسم كيبقى التنّقص 

بو كاإلستهزاء بو حبالو، كال يرض ذلك لنفسو أريب، كال يتعاطاه مع الغٌت عنو 

لبيب، كال يظهر من كاقف سرط ذلك قصد االنتفاع، كال يؤكؿ أمر كقفو إال إىل 

. ضياع

لباحثة، ىنا غلب زلاكمو ادلعلم ادلهنية ألنو مطلوب من ادلعلمُت اعند 

 التعلم ادلذكورة أعبله، ينبغي اف يعزم ةكسبشيا مع أنشط. نو يعلمأ كفهم ةدلراقب

كمع ذلك، أف نطاؽ . الدرس الذم غلرم تدريسو إىل القيم االخبلقية كالركحية
                                                           

 (.5219)البخارم أخرجو  



 
 

غلب اف تشَت منطقة الدراسة خارج الدين دائما إىل القيم ، اإلقليم الديٍت اخلارجي

عة يف ىذه القضية يعمل بشكل أكرب على دراسة اجم ف ابنأكىذا يعٍت . الدينية

 .االنشطو الدينية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

الباب الخامس 
 

الخاتمة  
 

 خالصة البحث   .أ 

إف ىذ الباب ىو الباب اخلاسبة، بناء على نتائج البحث من أداب العامل يف 

نفسو طبلبو كدرسو يف كتاب تذكرة السامع كادلتكلم تأليف اإلماـ القاضي بدرالدين 

زلمد بن ابراىيم بن سعد اهلل ابن مجاعة الكناين الشافعي 

داب العامل يف نفسو يف كتاب تذكرة السامع كمتكلم يف أداب كادلتعلم تأليف األ .1

دكاـ مراقبة اهلل تعاىل يف السر كالعلن كاحملافظة على خوفو يف مجيع  :  ىيإبن مجاعة

حركاتو كسكناتو كأقوالو كأفعالو فإنو أمُت على ما أكدع من العلـو كما منح من 

، قاؿ اهلل تعاىل  : احلواس كالفهـو            

             كقاؿ تعاىل          

                        

                         قاؿ

دكاـ السكينة كالوقار : كمن ذلك  (ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع): الشافعي 
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تعلموا العلم ): كقاؿ عمر رضي اهلل عنو . كاخلشوع، كالوراع كالتواضع اهلل كاخلضوع

 . (كتعلموالو السكنة كالوقار

عند للباحثة، عند الباحثة صفة معلم يف الكتاب جيد كلكّن أحسن 

  :للمعلم صفة الرسوؿ يعٌت

ف غلرؤ أف يقوؿ أ دبعٌت عادؿ أك قولو صحيحا، ينبغي للمعلم الصدؽ.  (أ

ف يقوؿ خطاء أصحيحا إذا كاف صحيحا يف ضوء الشرع كينبغي جريئا أيضا 

ؽللك الطبيعة أخبلقيات الشخصية يف  دبعٌت غلب للمعلم . إذا كاف خطاء

بل دلعلم الذم صادؽ أقرر جهلو  . نشط التدريس أك عند التفاعل مع الطبلب

عن العلـو الذم مل يعلم عند طبلب يسئلو، كالـز للمعلم اف يبحث جواب 

 .صحيح كمناسب

ف يرث ادلعلم من صفة األنبياء الذين ػلافظوف دائما كبعثة دعوتو ىذا أ مانةأ. (ب

بقصد اف ادلعلم  سبلك أمانة يف إجرائو . كصف يدؿ عن اإلعتقاد طبلب بو

 .كىو ينبت  يف مسؤكليتو



 
 

ف يكوف ادلعلم قادر على نقل ادلعرفة أ.  دبعٌت ؼلرب الناس شيئا يكشف لوتبلغ .(ج

لدل الطبلب ك ال ظادلا للطبلب مثل اليستعد معلم يف التدريس ك بدكف 

 .تدربات كمرجعة كمهل لو

ف أيعٌت ذكية ىي شخصية ادلعلم الذم ذلا صلة بالكفاءة ادلهنية، كينبغي  فطنة. (د

 ةيكوف دافعا لرغبة تعزيز احلاكيات نفسها حبيث كفاءة ادلعلمُت كفقا لقدر

 .ادلعلم يف التدريس

داب العامل يف درسو إىل يف كتاب تذكرة السامع كمتكلم يف أداب كادلتعلم تأليف األ .2

إذا عـز على رللس التدريس تطهّر من احلدث كاخلبث، كتنّظف، :  ىي إبن مجاعة

كتطّيب، كلبس من أحسن ثيابو البلئقة بو بُت أىل زمانو، قاصدا بذلك تعظيم 

كاف مالك رضي اهلل عنو إذا جاء الّناس لطلب اخلديث . العلم كتبجيل الشريعة

اغتسل كتطّيب كلبس ثيابا جداد ككضع رداءه على رأسو، مثّ غللس على منصة، 

صلى اهلل عليو  أحب أّف أعّظم حديث: كال يذاؿ يبّخر بالعود، حىت يفرغ، كقاؿ 

.  كسلم مث يصّلي ركعيت االستخارة إف مل يكن كقت كراحة

عند للباحثة، أف رقم ادلعلم ليصبح ظلوذجا ػلتذم يف عملية التعلم 

ادلعلم الركحي ادلولود كادلشقوؽ الذم : الفصوؿ دراسية، من بُت أمور أخرل 



 
 

كىذا يعٍت أف ادلعلم ماىر يف إحتماؿ . سيكوف مصدر الرئيسي يف جانب التعلم

. رغبة الطبلب من صفتو كعارضو كسلوكو كال ينسى أف يدع الطبلبو من الصبلة

فضبل عن اف ادلعلم قادر على . ف يكوف ملكا للمعلمأىذا كل التمهيدم غلب 

إعطاء القيم الدينية يف عملية الدرس الذم بشكل شيء للطبلب اخلاصُت، كاحد 

منهم يف علم العلـو كسوؼ ربصل على عقوؿ معظم يف قلبو، ككاف قادرا على 

. ربقيق يف حياتو

ككاف مفهـو ابن مجاعة يف ىذه القضية يتعلق بأىداؼ التعلم، كىي 

االستسبلـ الكامل هلل سبحانو كتعاىل، كليس من مصلحو البحث عن عامل أك 

كالغرض من ذلك ىو نوع من جوىر األىداؼ التعليمية االسبلمية . مادم

. احلقيقية

 اإلقتراحات  .ب 

. كىذه اإلقًتاحات متجهو إىل الباحثُت كاجلامعة

 ةينبغي أف يلحق اإلانظمة تدريب ادلعّلم مع أدب اإلسبلمية ك يطبق عاد : للمعّلم  .1

 . بشكل شامل حىت ؽلكن ادلعلموف من ربقيق اما يف مهمة التدريس



 
 

ادلعّلم ادلتوقعوف دائما اإلىتماـ كبناء األخبلؽ كالتدريس كالتعليم مع تشكيل  .2

 حبيث خلق ظلط من العبلقات ادلنسجمة لتحقيق األىداؼ التعليمية ةاألخبلقي

كتتطلع إىل كتصبح ظلوذجا ػلتذم ذلم يف الوقت الذم العديد من حدث الضلطاط 

 .أخبلقي

ادلتوقع مع ىذا البحث ؽلكن اف تضيف إىل أكبلؾ كاألخبلؽ يف : للطبلب .3

 .التعليم
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الكشف ادلعاين يف إبن علي بن إبن مجاعة بن ىاجيم بن شاكَت بن إبن مجاعة، 
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 .1197 ىندم، طابع

   األنفاؿالقراف الكرًن سورة 

 ادلائدة القراف الكرًن سورة 



 
 

، كاالجرم يف (629)برقم ( ادلدخل)، كالبيهقي يف (275)برقم  (الزىد)ركاه ككيع يف 

(. 177ص )أخبلؽ محلة القراف 

  لقمافالقراف الكرًن سورة 

من حديث عبد اهلل بن عمرك رضي  (1159)، كمسلم ( 5054)أخرجو البخارم 

 .(فاقرأة سبع تزد على ذلك): اهلل عنها زفيو 

  التحرًن القراف الكرًن سورة 

( 1427)أخرج البخارم 

من حديث عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما  (1/642)ق اخلطبب يف اجلامع جأخر

 .مرفوعا

  األنفاؿ القراف الكرًن سورة 

من حديث أُسيب بن كعب رضي اهلل  (2380)كمسلم  (74)أخرج القصة البخارم 
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