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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan nilai-nilai pendidikan Islam, serta 

untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam kitab “Wasoyal Aba’ Lil Abana’ Karya 

Asy-Syekh Muhammad Syakir”. 

 Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang menggunakan 

dokumen sebagai objek kajian,sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah analisis isi ( Content analysis 

). Data dan sumber data dalam penelitian ini diambil dari kitab “Wasoyal Aba’ Lil Abana’ Karya Asy-Syekh 

Muhammad Syakir. Dan adapun tinjauan kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang digunakan. 

 Setelah peneliti melakukan penelitan tentang materi-materi yang terdapat di dalam kitab “Wasoyal 

Aba’ Lil Abana’ Karya Asy-Syekh Muhammad Syakir ini, Maka peneliti menyimpulkan bahwa nilai-nilai 

pendidikan islam yang terkandung di dalam kitab ini dibagai kepada tiga yaitu (4) nilai iman (0) nilai akhlak 
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terkandung dalam kitab tersebut terdapat pada beberapa judul diantaranya: adab-adab dalam menuntut ilmu, 

makan, minum, berjalan, berolahraga dan lainnya. Dan Adapun nilai dalam bidang ilmu yang terkandung 

dalam kitab tersebut terdapat pada beberapa judul diantaranya: nasihat guru terhadap muridnya, adab-adab 

belajar, menghafal, diskusi, ceramah dan adab-adab dalam majelis, dan wasiat-wasiat terakhir. 
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 التمهيد 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

محدا وشكرا هلل الرمحن الرحيم على نعمه الكثرية،  وفضله العظيم، وأصلي وأسلم على حممد رسول اهلل صلى   

اهلل عليه وسلم، خامت األنبياء واملرسلني، صالة وسالما دائمني ومتالزمني إىل يوم الدين، يوم تبدل األرض غري األرض 

 .  به أمجعنيوالسماوات وعلى آله أصحا

إمنا األعماُل بالنيات وإمنا لكل امرٍئ ما نوى، فَمن كانت هجرتُه إىل اهلل "قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

متفق . ورسوله فهجرته إىل اهلل ورسوله، ومن كانت هجرته إىل دنيا ُيِصيُبها أو امرأة ينكحها فهجرته إىل ما هجر إليه

عليها مدار اإلسالم ؛ وكان السلف واخللف رمحهم اهلل تعاىل يستحبون استفتاح وهو أحد األحادث اليت . إليه

ألجل ذلك كتب الباحثة . املصنفات هبذا احلديث، تنبيها للمطالع على حسن النية، واهتمامه بذلك واالعتناءبه

 . لباحثة وغريهااحلديث يف هذا البحث لتحسن النية ويرجو أن يعني اهلل كتابة هذا البحث بعنايته وبربكته ل

القيم التربوية األسالمية فى  " وبعد قد مت الباحثة كتابة هذا البحث العلمي من أوهلا إىل آخرها حتت موضوع 

وهو الستيفاء أحد الشروط املقررة للحصول على نيل شهادة " كتاب وصايا األباء لألبناءتأليف الشيخ محمد شاكر

وقد من اهلل على . شعبة تدريس اللغة العربية باجلامعة احلكومية سومطرة الشمالية  اجلامعية يف كلية علوم الرتبية والتعليم

 . الباحثة باالنتهاء من إعداد هذا البحث العلمي، فله سبحانه احلمد والثناء

 : فيسر للباحثة أن يوجه بالشكر اجلزيل والتقدير الفائق على من له فضل يف إمتام هذا البحث، وهم على ما يلي
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كان املشريف   أمحد باجنون ناسوتيون املاجستري.الدكتورندوسأستهل الشكر للمشريفني الفاضلني، ومها   .4

 .  كان املشريف الثاين  احلاج ذوالفهم لوبيس املاجستري األول و

 الشكر لعميد كلية علوم الرتبية والتعليم اجلامعة احلكومية سومطرة الشمالية .0

الم الدين، املاجستري رئيس شعبة تدريس اللغة العربية اجلامعة احلكومية مث شكري اجلزيل للفاضل الدكتور س .7

 سومطرة الشمالية

معاشر املدرسني بكلية علوم الرتبية والتعليم شعبة اللغة العربية الذين قد علموا الباحثة وأرشادوين إىل سبيل  .1

 .العلوم والعرفان

 .ين ربياين صغريا ووعظاين  كبريا مث مجيع أسريت الكبريةوكما ال يفوتين أن أقدم شكري أليب وأمي احملبوبني الذ .5

الزمالء الذين قد منحوا مساعدات وخدمات من أوقاهتم الغالية ما ال حتصى إلعطاء املعنوية بكتابة هذا  .6

 .البحث من ال أستطيع أن أذكرهم فردا من فرد

 جزيل الشكر وجزاهم اهلل أحسن اجلزء فمين. ويف النهاية فإين أقدم شكري لكل من شارك أو ساهم ولو بشطر كلمة

 .فإنه جيزي من يشاء بغري حساب، وعسى أن يكون هذا البحث نافعا يف الدين والدنيا وموافقا ألذهان من طلع عليه

 

 

م 0242مايو  40ميدان،   

 الباحثة         
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 األول بابال

 المقدمة

 البحث خلفية . أ

ضمن اقصي قدر ممكن تعامال  بيةصبح الرت ت ةثقافي ةوكظاهر   4.الثقافةاو  الظاهرة الثقافية للمجتمع يه بيةالرت 

 خالفتهوك ا تأديباحلياة ب ءيف مل تمعاجمل التنميةمن التدريب لتحقيق النضج الفردي واحلفاظ علي الوجود وكذلك 

 .ن الناس يفعلون االعمال اجليدة علي األرضتفوقون ألللكيفية او امل

حتديات  ةهي مواجه بيةالرت  ةنستمع ونقول أيضا ، ولكن الكثري منا ال يزالون ينسون ان امهي اكثري   بيةالرت كلمةو 

 : كما قال إبن ماجة ىف حديث. على كل مسلمني واجبالطلب العلم هو وقد علمنا اإلسالم ان ال. هناية هذا العصر

ى كل مسلم ووضع العلم عند عن انس ابن مالك قال رسول هلل صلى اهلل عليه وسلم طلب العلم فريضة عل "

  (رواه ابن ماجة ومسلم")غري اهله كمقلد اخلنا زير جلوهر وللئو لئووالذهب

كما قال ايضا ىف القرآن ان يوجب على الوالدين ان يعطى الرتبية لألوالده، كما قال لؤمان ألوالده ىف آية 

 :47القرآن الكرمي األية 

 "التشرك با اهلل إن الشرك لظلم عظيموإذقال لقمان البنه وهو يعظه،يابىن  "

                                                             
1
 Amiruddin Siahaan. 0242. Ilmu Pendidikan & Masyarakat Belajar(Medan:Cita Pustaka Media Perintis) h. 6 
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ان وصية لؤمان لولده هو ليعبد اهلل و يشرك باهلل ، مث قال لؤمان ان شرك " مث كما يبيىن ابن كثري عن آية األعلي

 0.اىل هلل هو اكرب الظاملني

 بويةالقيمة الرت لرتقق امن الذين خيتارون ترك املدرسة بسبب  كثرجيعل اجليل احلايل مضلال ، وا  بيةواالفتقار إىل الرت 
 رأسنا مباشرة نطأطى أو الشباب الذين هم أكرب سنا منا ، وحنن  ىعندما مررنا امام املعلم باألمسى. لإلسالم عليه

، حيث مجيع  اخر الزماناليوم ؟ ال ، ملاذا ؟ بسبب هذا العصر هو  هذه الظاهرةميكن ان نري  له والكن،  فتأدبني
العامل  ةقيم وقع حتت تأثريسوف تتحرك بشكل متزايد بعيدا عن املسلمني أنفسهم ، وتكون  ةاإلسالمي بويةقيم الرت 
 .الغريب

هذا هو السبب يف أن دور التعليم من أولياء األمور مهم جدا أيضا ، واآلباء هم التعليم األول الذي ميكن 

إذا مل حيصل الطفل على تعليم من  .ابدؤوه يف الرحم حىت يولد يف عامل العامل .احلصول عليها من قبل اآلباء واألمهات

كال الوالدين ، فمن املرجح أن يكون للطفل صفات ذهنية ضعيفة أو ضعيفة يف مواجهة حتديات احلياة يف املستقبل ، 

 .يف حياته املستقبليةولكن إذا تلقى الطفل تعليًما من والديه ، فسيكون قادرًا على مواجهة حتديات خمتلفة 

 قد قسمت، واليت ةاإلسالمي بويةالرت  ةمتاما ميكنين ان أخذ العديد من الدروس حول قيم حبثيف الكتاب الذي ا

 مدالشيخ حمو .ركشا  مدالشيخ حم تأليفهذا هو كتاب من  األباء لألبناء ياصاكتاب الو . العلم واألخالق والعبادة ةلقيم

أسهم بشكل كبري جدا بالنسبة للعامل  شاكرامحد  شيخو ، ىالذين جاء من مصر  دثنيهو من العلماء احمل ركشا 

 .اإلسالمي املعاصر

 

                                                             
2
 Abil fida isma’il bin katsir addamasqiy, tafsir alquran adhim ibnu katsir, juz 7,(singapura: kutanahazu pinang, tt) h. 111 
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اإلسالم ، ولكن حمتوياهتا ال تزال يف بعض  ىفاملختلفة  بويةالرت  ةالقيم شرح عنمن الكتب اجلديدة اليت ت اكثر 

 مدشاكرالشيخ حملتأليف  لألبناء األباءياوصجدا ، ولكن يف كتاب  ةمعقد لغتهن األحيان اقل ميكن ان نفهم معين أل

 .الىت حيبها اكثر من حبه لنفسه جدا ، مثل كلمات األب الذي يسدي النصح لألطفال ينةهذه اللغة ل

كتب علماء احلديث   ىفيف شكل اعمال ضخمه علي أحباثه العديد من التربعات  مد شاكروقد قدم الشيخ حم

أخرى من أجل  ةنه كان مع حبثي كبري ، ونامل ان أمتكن من سحب لنا مجيعا مر ، ألملاذ ننسي ان ذالكولكن . من قبل

 .نعملهمالكتب من قبل العلماء منا يف وقت سابق حىت ان مجيع تضحياهتم كان ميكننا ان نقدر معرفتهم و  ةقراء

ا هذخرتيت ا املاذ. ذي يشرح عن وصية من األب علي أبنائههذا هو كتاب ال الألباء لأل ابناء ياصاكتاب الو 

الكتاب ؟ ولكن ال يزال هناك العديد من الكتب املقدسة األخرى ؟ هناك ثالثه أسباب ملاذا اثار صاحب البالغ يف 

 :هذا الكتاب باعتباره املصدر الرئيسي لبحثه ما يلي

 :هناك ثالثه أسباب ملاذا اثار صاحب البالغ يف هذا الكتاب باعتباره املصدر الرئيسي لبحثه ما يلي

  ".ادة أن تعرف الكتب الرتاث الىت حتتوى على املنافع احلمةأر " باحثةالألن  .4

ن الكثري منا العالج الواقع سيكو ". للغاية جيدةانت بنصيحة من علمائنا ك مرة ثانية د ان يذكرنايأر " الباحثةان  .0

 .قليل جدا ه، وفرص تهاارسممعن  السيما هايقرأالذين مل 

يضا ان يذكرنا بأعمالنا السابقة اليت قام هبا العلماء الذين حاربوا من أجل حياته أ اريد"االضافه إىل ذلك ،  .7

،  هادمل نشارك أوال يف اجل وكانول ".صلي هلل عليه سلملصاحل احلكم الصادر يف حق اهلل السيد احلق احملمد

 .قيف وقت الح ناألحفادعلمائنا ، ونعلمها لألطفال و  نعمل وصية من علي األقل ميكننا ان

 سألة البحثا  . ب
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مث ميكن . يف الرتاجع عن القيود املشكلة أعاله صاحبة الباحة، و  من هذالبحث اسألة البحثلتسهيل  

 : للمؤلف ان يصوغ املشكلة ، وهي

 ؟ سالميةإل بويةما هي القيم الرت .  4

 ؟ ركشا الشيخ حممد وصايااألباء لألبناء التأليف وارده يف كتاب  اليت ةاالسالمي ويةالرتب ةقيمماال.  0

 أهداف البحث  . ج

 :النظر إىل املشاكل اليت متت صياغتها أعاله ، فان الغرض من هذه البحوث النظرية هو

 ةاالسالمي ويةالرتب ةاملقصود بقيم ةعرفمل .4

 .كرشا الشيخ حممد  صايااألباء لألبناء التأليفالواردة يف كتاب و  ةية االسالميو الرتب ةقيم ةملعرف  .0

 

 فوائد البحث . د

 :التالية فوائدال غدفر امث يتوقع هذا البحث ميكن ان تو  اسألة البحث و اهداف البحث  من و 

 النظرية فوائدال .4

 .صايا األباء لألبناء للشيخ حممد شاكرالسالميه ترد يف كتاب و ملعرفه قيم الرتبية ا

 .با الفوائدا التطبقية .0

 :البحث هو عمليااما بالنسبة لالستخدامات اليت ميكن احلصول عليها من هذا 
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سوف تضيف إىل املعرفة والبصرية واخلربة يف جمال التعليم وخاصه  ةبالنسبة للباحثني من هذه االطروح . أ

 .التعليم اإلسالمي

 .وتثري البحوث السالفة الذكر بصفه خاصه مساله استعراض مشكله القيم التعليمية يف الكتب . ب

 .قبيحةواالبتعاد عن األشياء ال يف االستمرار يف الكالمقدمي مدخالت إىل القارئ ت . ج

 تحديد البحث. ه

 ءباأل صايايف كتاب و  ةسالمياأل بويةالرت  ةالقيم"واما بالنسبة ملشكله القيود يف حبثي هذا هو جمرد مناقشه حول 

 .طلب العلميف وأيضا قيم  ةياالخالق ةوالقيم األميان والعباده القيمة يفيف  ةة املؤلف هو جمرد قيمالقيمة ان ني لألبناء

 هيكل البحث.  و

 :علي النحو التايل ان هيكل البحث احثةالب ة، يستخدم صاحب بحثال اويف كتابه هذ

الصفحة لغالفة، الصفحة مبحثة، الصفحة املذكرة مشرف، الصورة :  يف اجلزءاألول، ان هيكل البحث ينقسم علي 

 .البحث، و القائمة البحثاملصادقة، الصفحة الصعارة، الصفحة اهلادية، الصفحة اخللية 

 :ويف احملتويات هذالبحث تنقسم علي األبواب كما يلي

املقدمة، وهي اخللفية البحث، حتديد البحث، أسألةالبحث، اهداف البحث، فوائدالبحث، : الباب األول 

 .وهيكل البحث

ة، انوائلقيمة الربوية األسالمية، مفهوم القيمةو الرتبية األسالمية، املصطالحات يف الرتبية األسالمي: الباب الثاين 

 .واهداف القيمة الرتبوية األسالمية
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اإلطار النظري و هو يبحث عن النوع البحث،اهداف البحث،مراجع البيانات، طريقة جلمع : الباب الثالث 

 .البيانات، طريقة حتليل البيانات، و طريقة افصح لبيانات

القيمة . التأليف الشيخ حممد شاكر" وصايا األباء لألبناء" الكتاب القيمة الرتبوية األسالمية يف: الباب الرابع 

 .والقيمة ىف جمال العلم  العبادة القيمة األخالق، و القيمة األميان والرتبوية األصالمية يف طلب العلم، 

 .الباحثة األختتام، اليت تنقسم علي اخلالصة واألخرتاحات، دفتار املراجع، امللحق، والرواية: الباب اخلامة 

. 

 

 الباب الثاني

 طار النظرياإل

 اإلضاح المصطلحات .أ 

 فهم قيمة .4

. القيم ميعىن أيضا شئ مهم أويفيد فائدة للناس(. اللغة األجنلزية) valueالقيمة لغة هي النظر من كلمة 

يف هذا البحث ،  7.م ، ونوعية ، وإظهار اجلودة ، ويفيد كيفية للناسن هيف احلياة اليومية القيم شيء م

مما نعرف ان قيم األخالق هو القيم الذى ليس من جهة املادة ولكن .قائدة األخالقكيفية على   القيمة هي

 . قيم الذى جاء من قلوب املسلمني

                                                             
             

3 Poerwadarminto, 4111. Kamus Besar Bahsa Indonesia ( Jakarta: Balai Pustaka) hal.663  

 



15 
 

ولكن يف قاموس اللغة االندونيسيا مبعىن   1.ةداباامل ، القيمة مبعىن الثمن الذى متساويا ذيف قاموس اجمل

 5.مثن من شيء، النمرة جيدة، مقدار، الدراجة، اكثر ام اقل من شحمة: الثمن

. غالبا ان يستعمل القيم بكيفية ضيق ىف احلياة اليومية بيميز حال الذى غري متساويا مع الذى ماحدث

هو العميل بني احلسن و  هذه املشكلة ، فإن املهم يف. من هذ نعرف ان القيم له معنا الذى متساويا با احلسن

ربطة املدرس مع الطالب البد با النظام قيم احلسن، من واجباته، ان الطالب دائمن يتبعه وينظره مما . الوجوب

مباشرة ام غري مباشرة، الطالب له لقيم ىف نظم حياته من حث املدرس ىف حباة اليومية ىف املدرسة الىت يعمله 

 .جيباتهملدرس و 

من حيث ذالك البد املدرس ان يعرف ما هو احلق من عملية لقيم؟ هل ذالك إال من حركة الىت 

ام حال الذى من اسناد ان ذالك العمل له القيم احدى من وسيلة اىل ادراك . موصوف العاطفة احلال معني

البا لعالقة الطالب من الغرض، كما قال جوهن ديوي، ان مشكالت يظهر مناسة با طريقة ليعرف القيم، وغ

هذا هو الذى البد ان . غري مباشرة ان يفهم و ان يفعل ىف حياته، يساوى طريقة قيم من اي شئ يفعل املدرس

 .يعرف املعلم

م للناس، نهشئ حال خريات، بل القيم له صفات او احلال الذى مالقيم هو جوهر الذى يلزق با 

 6.م للناسنها صفة او احلال الذى مقيم له معنخصوصا عن اخلريات ام غريها، بل 

، ليس احلققي، ليس املشكلة صحيح ام خطأ الذى املادة القيم هو شئ جتريدي، تصوري، القيم ليس

 3.يطالبه اسناد املذهب جتريب، اال فهم األجتماعي الذي حيبه، و غري حيب
                                                             

 .661. ، ص(0244دار املشرق، :  لبنان)لويس معلوف، املنجد ىف اللغة واألعالم،  1
5
 Hoetomo, M.A. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Mitra Pelajar, 0220), h. 711  

6
 W.J.S.Purdaminta. 4111. Kamus umum bahasa aindonesia ( jakarta : balai pustaka) h.633 
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ان يقرأ او يطالع  تصور القيم من نفوس الناس، ننظر من صفة او من كيفية خطو شخس واحد نستطيع

ولكن ذلك الذى يفارقون . ولكن مثل  مانعرف ان حنن من امة األسالم بالتساوى ىف امم هلل. ان له قيم ام ال

 .ولذالك البد لنا ان يصلح قيم الذى ىف قلوبنا. اال كيف قيم االمان من قلوبنا

رس هو املتمسك ىف احلياته مد. ىف احلياته، يعطى القيم على شخس الىت له اخالق الكرمية فسدونامل

ة ام ىف املخالطة بصاحبه ام ىف اخالق الكرمية، ىف املدرس مهل ينام، الثناء اىل طالبه الذحرت اليعطى ا االذى دائم

حياهتم عند ما يعمل الواجبات ملدرس يعمل القيم، و يعملها ىف يوجب ا يةكيف  ىلاج اتكلها حي. خارج املدرسة

 .و هو يرب الطالب

يوجد فلسفة يقال ان، القيم هو شئ الذى يربز رغبة او . قيم هو كثري من انواعه، طابق بطريقةتعريف ال

حيدد اخرى الذى يشكل نفسى والفردية . يرأى األخرى ان القيم هو شئ حال الذى حيب. شئ من رغبة

 . تساوى اصطالح من قيم إقتناع ، اإلشتهاء و النعمة

اة الناس، الذى يشكل معىن احلقيق ىف خطو شخص القيم هلا القيم ايضا يشكل باالدافع حول ىف حي

من ثانيا مقياس يثبت القيم باالفائدة ىف العطية املعىن والصحة خطو يب كرت ال .جهتان مها املثقف و عاطفة

كمثل   فته، ذالك تركيب بشكل معيار اواقل من املبادئاثقه، ولكن مسيطر من عنصر ير العاطفصاالشئ ىف عن

دل ، األسرة و غري ذالك، وتلك يصري القيم اذا يفعل ىف صفةو تصميم الفكرة من فكرة من فرقة، ، الع مياناإل

 2.فأذا معيار بصفة العام واملطلق، ولكن القيم اخلاص و خصوصا ىف كل الفرقة

                                                                                                                                                                                                                                 
3
 Mansur Insa. 0224. Diskursusu pendidikan Islam ( Yogyakarta: Global Pustaka) h. 11 

 
 

1
 EM, Kaswardi 4117. Pendidikan Nlai memasuki tahun 0222 ( Jakarta : PT Gramedia ) h. 00 
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اكثر من فروع العلم الذى جعل شئ مسألة . القيم مثل العلم، يعرف و ينال من منبع املوضوعي

األدب جعل شئ مسألة عن القيم حسنة . القبم احلسنة، حىت ينال نظام الفكرة صحيحة وترتيب خصوصا عن

بل اداب هو خعل شئ مسألة عن القيم . وهي عن األخالق الكرمية لناس ىف احلياة يومية الىت يتصل با املتساويا

 .اجلمال، حسن من مجل العامل ام شئ الذى جيعل الناس

صل اىل درجة املعنوية للقيم ىف رجة اخلربة الباطنية لشخص الذى قد و قيم اذ دكل شئ يعتقد با 

حياتنا، وكذالك ة لشخص اخرى، ألن القيم مهم ىف حىت ذو قيمة لشخص الذى غري ثابت ذوقيم. نفوسهم

 .حياتناالقيم ىف 

فروع  ولكن من. من جهة الرتبية، حتاول الباحثة تتصل مع األمه ىف حال الفلسفة" القيم"ليفتش معىن 

علم القيم هو من لغة التنية و هو اكسييوس و لوغوس، اكسييوس . الفلسفة تعلمه احلقيقة القيم هو علم القيم

 ".الفلسفة القيمة" فأذا، علم القيم هو .هو القيم، و لغوس هو العلم 

و عن مفهوم القيم يقرر بسيغة يف الفقرة املختلفة كمثل يقال كورت بايري ان قيم من جهة البصرية ه

 .اإلشتهاء، احلوج، الفرح من شخص حىت وصل اىل حد والضغط ىف اجملتمع

 : كتوف ان القيم يفهم من .د.يرأى لوويس

. القبم يتشكل من كيفية التجريب الذى النستطيع ان جنرب و نفهم مباشرة من كيفية الىت نوجد يف شئ .4

 .شخصيالق ىف اجلوهر ، ولكن توجد الوزن الذى وضع باحلولذالك القيم ليس اال من شخص

ق و الفكرة يستطيع ان ينال القيم عندما يتصل شئ شخص املهم، يعين شخص الذى ىف احلالالقيم هو  .0

 .هذا مفهوم يساوى مع مفهوم بني امللحة والذهب. شخص الذى له مهملبا
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 .ل من عطاء قيم، القيم خيلق حبال احلياةو صيتفق مع دووي، ان القيم هو احمل .7

القيم هو احلصيل من خلق معروف،القيم لقد نوجد من ماض،نوجد من كل احلق ولكن ليس  القيم من جوهر .1

 .له الكينونة، القيم له صفة موضوعي ونشف

ميلطورا كيق وجاميس بنك ان القيم هو صفة اميان الذي نوجد يف حول حجرة عطى من نظام االميان  نقد عن

ورأ سيد غارلبا ان يفهم قيم . ي غري مناسب ان يفعلوكان شخص يفعل او يتباعد عن شئ فعل او عن شئ الذ

س االمن مشكالت صحيح يدحلق، ليس صحة و لواشئى الذي بصفة جتردي، القيم هو تصوري، القيم ليس من م

يف احلقيقة القيم يف . حيب اليريد، حيي او  الام خطاء ومن جتربة جتريب، اال من حال اخلربة الباطنية اليت يريد و 

جامعة من مبادئ احلياة، الدروس عن كيف الناس ان يفعل احلياهتا يف هذ الدنيا، البادئ واحد والبادئ االسالم هو 

 .االخرى ، رابط وال ستطبع ان يباعد بني واحد و اخرى

. {valueالفلسفة القيم من }فة القيم يف الدرسة الفلسفة املشقلة القيم يبحث يف علم واحد و هو الفلس 

عين بالقيم، اإلصطالح يف الفلسفة يستعمل ليهدى الكلمة جتريدي الذي له معين شئ فعل النفسبة الفلسفة ايضا ان ي

   4.يف قدرات وتقدير

هي . درجة واملرتبة االنسانيةخالق الكرمية يساوي بالكما نعرف ان القيم ليس اال للمالء ملثقف االنسان، وله ا 

ان يريد  يشرح ان يقال القيمة هو شئ تصميم معيا يقرر صفة اليتمهم ان . من اهداف النفس، و اهلمة من كل الناس

القيمة يقدم من فوائده ليحفظ تصميم من . حول لدائرة بغري ان يفارق الفوائد من اقسامهملطريق املوجودة اتصاله 

 42.طريقة االجتماعية

                                                             
1
 Jalaluddin,0227. Filasafat pendidikan (Jakarta: PT Gaya Media Pratama ) h.426  

42
 Muzayyin arifin, 0221. Filsafat Pendidikan Islam ( Jakarta: PT Bumi Aksara) h. 401  
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ثالث خصائص  يف حني أن نظام القيم يف التعليم اإلسالمي يتمتع بعظمة عاملية ، إال أن هناك 

 :رئيسية

 اهلل سبحانه وتعاىل هو غرض احلياة املسلمة األمسىرضى إن  . أ

 تتحكم القيم اإلسالمية املؤكدة يف مجيع جوانب احلياة البشرية . ب

 44. يطالب اإلسالم اإلنسان بتنفيذ نظام احلياة على أساس الفضيلة والبعيد عن الشر. ج

 

 فهم التعليم .0

مث يتم  .، مما يعين توجيه األطفال" الرتبية"يأيت من اللغة اليونانية ، يف حني أن التعليم يف حد ذاته 

يف اللغة العربية ، غالبًا ما  .والذي يعين التطوير أو التوجيه اللغة اإلجنليزية"  تعليم "ترمجة املصطلح إىل 

الذي يعين "  ائفالط "أو يطلق عليه أيضًا  .اليت تعين التعليم" الرتبية " بكلمة تتم ترمجة هذا املصطلح

يف التطويرات الالحقة يعين التعليم العمل الذي  .الذي يعين تعليم اجملاملة"  التضيب "التدريس ، أو 

يقوم به شخص أو جمموعة من األشخاص الذين يصبحون بالغني أو حيققون مستويات أعلى من احلياة 

 40.واملعيشة مبعىن عقلي

ب هي القيمة املرجوة من املعلم كمعلم ، الستخدامها كأساس أو إن املشكلة اليت تنشأ أو تنشأ يف الغال

واضح وإن   ما مدى أمهية هذه املسألة ليتم الكشف عنها توجيه يف إجراء أنشطة التعلم يف الفصل الدراسي؟

                                                             
44

 Teuku ramli zakariyah, 4111. Pendekatan-Pendekatn Pendidikan Nilai Dan Implementasinya Dalam   Pendidikan Budi 

Pekerti (jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia) hal. 1 
40

 Sudirman, 4111. Ilmu Pendidikan (Bandung : Remaja Karya) hal.1 

 



21 
 

درست بشكل رئيسي يف احلياة املدرسية يف التعليم وميكن  اململكة املتحدة ت ن كان اخلام إىل حد ما، ش

  .أنشطة التعلم من الوصف أدناهتعلمها 

من  .والتعلم " التأدب"، " الطربية" ىل مصطلحعموًما إ" الرتبية يف السياق اإلسالمي"يشري مصطلح 

 أن مصطلح حني يف. رتبيةال ة اإلسالميةهومصطلحاملصطلحات الثالثة أشهر مصطلح يستخدم يف ممارسة الرتبي

 47.ان نستعمل مهانادرا  للتعليماو  للتعديب

على الرغم من أن هذه الكلمة هلا الكثري من املفردات ،  .يف الرتبية يأيت من كلمة الرب استخدام املصطلح

إال أن الفهم األساسي يبني معىن النمو ، والنمو ، واحلفاظ ، والرعاية ، وتنظيم ، ومحاية الفرد دون قيود وشروط 

  41.معينة

لذا فإن قيمة التعليم هي األشياء  .ة أو شيء متعلق بطبيعة التعليميرتباليف حني أن معىن التعليم هو 

املفيدة لإلنسانية وميكن أن توفر املتطلبات للبشر يف منوهم وتطورهم حىت تصل إىل األلوهية حلل املشاكل أو 

 45 .، املهارات ، القدرات ، العادات واملواقف الفكرة

كل ما يتعلق ملؤلفون أن مفهوم القيمة هو  لذلك من مفهوم قيمة املختلفة أعاله استنتج ا

الناس اليت يشكل بعد ذلك مع القيمة الرتبوية اليت وقعت، مث هذا هو املكان  نفسينمكن ىف  الذي بالسلوك

 .الذي مذكرة جديدة ما إذا كانت قيمة كل إنسان يف االعتبار، سواء كانت جيدة أم ال

 فهم قيم الرتبية اإلسالمية  .7

                                                             
47

 Samsul Nizar, 0220. Filsafat Pendidikan Islam, Pendekatan Historis, Teoritis Dan Praktis ( Jakarta :                    Ciputat 

Press) Hal. 00 
41

 Ibid. hal.03 
40

 Naglim purwanto, 4112. Psikologi pendidikan (jakarta:raja grafindo persada) hal.10 
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أفضل قيمة مؤسسية هي من خالل  .البشرية ال ميكن فصلها عن القيمة والقيمة مث يتم تأسيسهااحلياة  يف

، ذكر حميمني وعبد اجمليب أن جوهر التعليم " التاريخ الثقايف للتعليم الغريب"ولكن يف كتابه  .اجلهود التعليمية

ة إعادة بناء القيم وعملية التكيف على عملية تعويد القيم ، وعملي .عملية التحول والقيمة الداخلية للقيمة هو

  46.القيمة

قبل أن أشرح عن قيمة التعليم اإلسالمي ، سيكون من اجليد أن نعرف مقدما ما الذي يعنيه التعليم 

فيما يتعلق مبفهوم الرتبية اإلسالمية ، يأخذ املؤلفون بعض اآلراء من الشخصيات ، مبا يف  .باألنشطة اإلسالمية

 :ذلك

حممد الطومي الشيباين يف طاحرين أن التعليم اإلسالمي هو جهد إنساين لتغيري سلوك رأي العمر  . أ

السلوك الفردي على أساس القيم اإلسالمية يف احلياة الشخصية أو احلياة اجملتمعية واحلياة يف البيئة 

 .الطبيعية من خالل عملية التعليم

نفعي ويوجه الطالب الذين هم رأي سيلون ، يشرح أن التعليم اإلسالمي هو جهد واقعي   . ب

  43.مسلمون بطريقة جتعل من تعاليم اإلسالم جزءا  املتكامل يف نفسه

حياة طيبة وترفع   ووفقًا حملمد فاضل اجلميلي ، فإن الرتبية اإلسالمية هي عملية تقود الناس إىل   . ج

، وفقاً إنسانيتهم  التأثري من حياة طيبة وترفع من)، وفقًا لقدراهتم يف التدريس من إنسانيتهم 

  42(.التأثري من اخلارج)لقدراهتم يف التدريس 

                                                             
46

 Muhaimin dan Abdul Mujib, op. cit., hlm. 403. 
43

 Aat Syafiat, 0221. Peranan pendidikan islam dalam mencegah kenaikan kenakalan remaja (jakarta:                    PT  

grafindo persada) hal.40 
41

 Tohirin, psikologi pembelajaran pendidikan agama islam (jakarta: raja grafindo persada) hal.1 
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التجريد تربية "ووفًقا ملا قاله حممد حممد النقيب الذي استشهد به عارف أرِمي يف كتابه بعنوان  . د

، يعرِّف أن الرتبية اإلسالمية هي اعرتاف ومقمة ، واليت غرسها تدرجيًيا إىل " االسالمية يف ميننكا بو

بطريقة مما يؤدي إىل االعرتاف  اهلوس حول األماكن املناسبة لكل شيء يف ترتيب اخللقحدوث 

  44.واالعرتاف باهلل 

عرفت بأهنا جمموعة من املثل العليا والغايات وامعتقدات والتشريعات والوسائل والضوابط واملعليري  . ذ

وتوجهة إمجاال وتفصيال  وهده اليت حتدد عالقة اإلنسان. لسلوك الفرد واجلماعة مصدراهلل عزوجل

 02.مع اهلل تعاىل ومع نفسه ومع البشر ومع الكون وتضمن هذه القيم غايات ووسائل

التعليم  .باإلضافة إىل شرح الباحثة للتعليم العام ، سيشرح الباحثون بشكل خاص التعليم اإلسالمي 

إمكانات البشر اجلسدية والروحية على اإلسالمي هو تعليم موجه إىل الذات اإلسالمية الكاملة ، ويطور كل 

 .السواء ، ويقيم عالقة متناسق لكل شخص مع اهلل واإلنسان والعاملني

أن البشر خملوقات ذات وظيفة  القرآن يشرح .الرتبية اإلسالمية متناقض عن النظرة اإلسالمية لإلنسان

هذا املعىن يعين  ؛( 72: البقرة)لى األرض الوظيفة األوىل خلليفة اهلل ع .مزدوجة تتضمن أيًضا املهمة األساسية

 .أن البشر يُعطون االمانةللحفاظ على الكون ورعايته واستخدامه واحملافظة عليه

أكثر فهم من الرتبية اإلسالمية وفقا للخرباء ، لكن من مفاهيم الرتبية اإلسالمية العديدة اليت ميكن أن 

لتوجيه اجلسماين والروحي على مستوى حياة األفراد نتعلمها ، على أساس التعليم اإلسالمي هو عمل ا

( االنسان الكامل)واالجتماعية لتنمية الطبيعة البشرية على أساس الشريعة اإلسالمية لتشكيلها البشر املثاليون 

                                                             
41

 Armai Arief, 0221. Pembaharuan Pendidikan Islam Di Minang Kabau (Ciputat: Suara Adi & UMJ Press) hal. 71 
21

 23:، ص1995( جامعة اليرموك: كلية شريفة)القيسيي ، المنظومة القيمة األسالمية كماتحديدت فى القرآن الكريم والسنة الشريفة،  
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. الذين يتمتعون بشخصية مسلمة وأخالق مدح وطاعة لإلسالم لتحقيق السعادة يف العامل ويف احلياة اآلخرة

قيم الرتبية اإلسالمية هي شيء يستخدم كأساس إلنسان لتحقيق غرض احلياة املكرسة هلل سبحانه  لذالك فإن

هذه القيم هي ما جيب أن تزرع يف األطفال منذ الطفولة ، ألنه يف ذلك  هو الوقت املناسب لغرس . وتعاىل

 .ضموكانت فرتة ذهبية بالنسبة له ،ألن كل ما نعلمه سيكون سهل اهل. عادات جيدة له

، فإن التعليم يعين أيًضا املعرفة ( أشياء ، طرق ، وخريها)يف حني أن فهم التعليم من حيث اللغة هو فعل 

يف حني أن الدين اإلسالمي دين  04.اجلسم والعقل وما إىل ذلك( التمارين ، وخريها)حول التعليم ، أو الصيانة 

 (.رسوله)تعاليمه اليت أعطتها إله اجملتمع البشري من خالل رسله 

حىت التعليم اإلسالم هو جهد اعرتاف وخمطط يف إعداد املتعلمني ملعرفة وفهم أقدر، إىل آمنوا اتقوا اهلل 

واالخالق الكرمية يف تعاليم اإلسالم من مصدرها الرئيسي هو الكتاب القرآن واحلديث القاعدة، من خالل 

 00 .أنشطة اإلرشاد والتعليم، ممارسة ، واستخدام ، واخلربة

. سيلة قوية جللب األمة إىل و املتقدمة يف رابطة الدول يف اجملتمع الدويل، وتكاد ال شك فيه و التعليم هو

آسيا حافة أظهرت ارتفع البلدان الفقرية أيضا، من دون موارد طبيعية "جون نيسبات فرتيسيا ابوردنس يقول 

وهكذا، حيث ال يزال التعليم بناء ." رد البشريةوفرية طاملا أن الدولة تعمل على استثمارات كبرية من حيث املوا

. أكثر من ذلك يف خضم أزمة متعددة األبعاد لفرتات طويلة. األمة العملي يضيع عملك والكامل من معىن

 .ال يف احلديث عن تعليمنا الديين هو دين اإلسالم. حيث يتم التشكيك يف دور التعليم ، حىت قاضى

                                                             
04

 Elmubarak zaim, 0247.Membumikan Pendidikan Nilai (Bandung: Alfabeta) h. 4 
00

 Majid abdul, 0240. Belajar dan pembelajaran (Bandung:PT Remaja Rosdakarya) h. 1 
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اإلسالمية على نطاق التعليم اليت تدعم تنفيذ الرتبية يستخدم حىت األكثر يف اإلسالم هناك انواء القيم 

أمهية لتطوير روح الطفل حبيث ميكن أن حتقق النتائج اليت هي جيدة للرتبية اإلسالمية ميكن أن تكون مفيدة 

 .للمجتمع، فضال عن التعليم يف حد ذاته

ة تغيري املواقف والسلوك لشخص أو جمموعة من التعليم جاما اإلسالمي أيضا ميكننا أن نقول بأنه عملي

األشخاص يف جمال األعمال التجارية أو بشرية ناضجة من خالل جهود تعليم والتدريب، وتعمل هذه العملية، 

وميكن القول القيم حىت الرتبية اإلسالمية أن عملية . وكيفية تثقيف على أساس القرآن والسنة كمصدر أساسي

القائمة على آل  صية إىل صقل وغرس قيم احلياة وذلك لتشكيل الشخصية اليت كرميةاملتعلمني تنمية الشخ

 .العبادة، و القيم األخالقية/ القرآن والسنة تشمل جوانب قيمة العقيدة، القيم من شريعة 

، من كل فوق الرأي، وخلص الباحثة إىل أن قيم الرتبية اإلسالمية هي تستند مجيع القيم على توجيهات اإلسالم

القرآن الكرمي واحلديث ، واليت ميكن ان يكون والتوجيه من قبل أمة اإلسالم إىل كل ما يتعلق رغباته، حىت ميكن 

 .اختاذ اإلجراءات املناسبة وفقا للقانون اإلسالمي

 :وهناك ايضا  تعريفات كثريا من القيم الرتبوية منها

ى الفرض من خالل تفاعله مع املواقف جمموعة من املعايري واألحكام، ننكون لد"أهنا عبارة عن  (4

واخلبارات تافردية واالجتماعية، حبيث متكنه من اجتيار أهداف وتوجيهات احلياته، يراها جديرة 

بتوظيف أمكانياته، وجتسد خالل االهتمامات االجتاهات أو السلوك العلمي أو اللفظي بطريقة مباشرة 

  07".وغري مباشرة

                                                             
23

 34: ، ص(1988المدينة المنورة، : المكتبة إبراهيم حلبي)أبو العينين، القيم األسالمية والتربية،  
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قوانني واملقاييس اليت تنبثق من مجاعة ماـ، وتكون مبثابة موجهات للحكم جمموعة ال: وعرفت أيضا بأهنا (0

على األعمال وتاممارسات املادية واملعنوية، وتكون هلا القوة والتأثري على اجلماعة مباهلا من صفة الضرورة 

 01.اواإللزام العمومية، وأي جروج واحنراف عنها يصبح مبثابه خروج عن أهداف اجلماعة ومثلها العلي

وهي عبارة عن تنظيمات معقدة ألحكام عقلية وانفعالية معممة حنو األشخاص واألشياء او املعاين  (7

وأوجه النشاط اإلنساين، سواء كان التفضيل الناشئ عن هذه األحكام والقديرات املتفاوتة صرحيا أو 

 05.ضمنيا

 تصور الكتاب  .ب 

 الكتاب وصايا األباء لألبناء .4

ما  06 .املدخالت على جمموعة متنوعة من النصائح من أب ألوالده ص يكونهذا الكتاب هو كتاب 

 ":الكتاب وصايا األباء لألبناء : "هو ملخص حمتويات الكتاب هو

 املقدمة هي اليت فيها من مقدمة لتأليف اكتاب .أ 

 الدرس االول هو نصيحة االستاذ لتالميذه  .ب 

 الدرس الثاين هو يف الوصية بتقوى اهلل العظيم  .ج 

 الثالث هو يف حقوق اخلالق العظيم وحقوق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الدرس .د 

 الدرس الرابع هو يف حقوق الوالدين .ه 

 الدرس اخلامس هو يف حقوق االخوان .و 

                                                             
 3: أحمد، مرجع سابق، ص 24
 16: ، ص(1997بيروت : دار صادر)سنو، القيم والمجتمع، 25
26

 4الصفحة .وصايااألباء لألبناءكتاب . الشيخ محمد شاكر 
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 الدرس السادس هو يف اداب طلب العلم الشريف .ز 

 الدرس السابع هو يف اداب املطالعة واملناكرة واملناظرة .ح 

 ضة واملشى ىف الطرقاتالدرس الثامن هو يف اداب الريا .ط 

 الدرس التاسع هو ىف اداب اجلالس واداب احملاضرة .ي 

 الدرس العاشر هو ىف اداب الطعام والشراب .ك 

 الدرس احلادى عشر ىف اداب العبادة وادب املساجد .ل 

 الدرس الثاىن عشر ىف فضيلة الصدق .م 

 الدرس الثالث عشر ىف فضيلة االمانة .ن 

 الدرس الرابع عشر ىف فضيلة العفة .س 

 اخلامس عشر ىف املروءة والشهامة وعزة النفسالدرس  .ع 

 الدرس السادس عشر ىف الغيبة والنميمة واحلقدواحلسد والكرب والغرور .ف 

 الدرس السابع عشر ىف التوبة واخلوف والرجاء والصربمع الشكر .ص 

 الدرس الثامن عشر ىف فضيلة العمل والكسب مع التوكل والزهد .ق 

 عاىل ىف جكيع االعمالالدرس التاسع عشر ىف اخالص النية هلل ت .ر 

 الدرس العشرون ىف خامتة الوصايا .ش 

هذا هو وصف احملتوى العام للكتاب ، وسيقتصره املؤلف فقط على نقاش حول قيم الرتبية 

 .اإلسالمية من حيث القيم األخالقية ، قيمة العبادة والقيمة يف علم مَنكاري فقط
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 سرية املؤلف .0

آشي الشيخ أمحد بن حممد صكري بن حممد  يدعىهذا الكتاب من قبل باحث جاء من مصر 

حوايل هناية القرن ) 4724من مجادل آخر  04ولد يف القاهرة يف مصر يوم  .بن أمحد بن عبد القادر

ال يزال سليل صحيب رصول هلل و هو علي بن أيب طالب رضي  .، يوم اجلمعة عند الفجر( التاسع عشر

  03.اهلل عنه

 :ومن بني أعماله

 (مل ينته حىت وفاته)اإلمام أمحد سيار مسند  .4

 التحقيق ضد اإلحقام البن حازم .0

 التحقيق ضد الفبياة احلدسث من قبل الشيوطى .7

 التخريج ضد التفسري الطربى مع شقيقه حممود شاكر .1

 التحقيق ضد كتاب اخلراج حيىي بن آدم .5

 النضحية بقلـم شديق حسن خانالتحقيق ضد كتاب الروضون  .6

 (ينته حىت وفاتهمل )شرح سنن الرتمذي  .3

 التحقيق حتسني سياره عقيدة ثاويه .2

                                                             
03

 Ummu Zaki, Biografi syaikh ahmad syakir,(nurkansadewi.blogspot.co.id) diakses pada tanggal 41 november 

0221. 
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 (مل ينته حىت تويف)عمدة التفسري ملخص التفسري ابن كثري  .4

 .التعليق والتحقيق ضد احملال بواسطة ابن حزم .42

بعمق  بشكل عام وسيتم مناقشتها هذه هي سرية مؤلف الكتاب بشكل عام ، وستتم مناقشته

 .يف الفصول الالحقة من قبل املؤلف

 

 سالميةانواع القيم التربوية األ . ج

يف الرتبية اإلسالمية هناك قيم إسالمية خمتلفة تدعم يف تطبيق التعليم ، بل حىت تصبح سلسلة أو 

القيمة هي األساس لتنمية روح الطفل حبيث ميكن أن تعطي التعليم من أجل التنمية وفقا . نظاًما فيها

م اإلسالمية الواردة يف الرتبية اإلسالمية ، حياول املؤلف مع العديد من القي. لتوقعات اجملتمع األوسع

احلد من مناقشة كتابة هذه األطروحة واحلد من قيم الرتبية اإلسالمية بقيمة اإلميان ، القيمة االخالق ، 

 .قيمة العبادة

ألمته ، حسن يقون الرئس او ( اسوة حسنة)رسول اهلل هو الشخص الذي يصبح منوذجًا حيتذى به 

جيب ( العقيدة)هناك مخسة أمناط أساسية لبناء اإلميان  .درس ألمته كيفية غرس قيم اإلميان يف أطفاهلم .ينوالد

إعطاؤها للطفل ، وهي قراءة التوحيد للطفل ، وغرس حب اهلل سبحانه وتعاىل ورسوله ، وتعليم القرآن وغرس 

  02 .قيم اجلهاد والبذل

                                                             
01

 M. Nur Abdul Hafizh, “Manhaj Tarbiyah Al Nabawiyyah Li Al-Thifl”, Penerj. Kuswandini, et al, Mendidik Anak 

Bersama Rasulullah SAW, (Bandung: Al Bayan, 4113), Cet I, hlm. 442. 
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إىل تزويد طالهبم باملواد األساسية أو التعليم األساسي كأساس للمعلمني ، يف هذه احلالة حيتاج اآلباء 

النقاط الرئيسية للتعليم اليت جيب استثمارها يف الطالب هي اإلميان ، الصحة ،  .للحياة وفًقا الجتاه تطور روحه

 .العبادة

 (العقيدة اإلسالمية)قيمة الرتبية اإلسالمية  .4

تامة ، وال يشعر بشك ويؤثر على اجتاه احلياة اإلميان هو اعتقاد عميق يف القلب بثقة 

يقول الغزايل أن اإلميان هو أن يتكلم بألسنة ويعرتف بالرب وميارسي  .واملواقف واألنشطة اليومية

 .بأطرافه

يشمل التعليم اإلميان جوانب التعليم اليت تستحق االهتمام أواًل وقبل كل شيء من اآلباء 

السبب هو  .لألطفال أمر ال بد منه وال ينبغي التخلي عنه إن توفري هذا التعليم .واألمهات

جيب إعطاء اإلميان لألطفال منذ الطفولة ، متاشيًا مع  .دعامة اإلميان اليت يرتكز عليها اإلسالم

 :جيب البدء يف عرض القيم اإلميانية للطفل من خالل .منو شخصيته

 تقدمي اسم اهلل ورسوله (أ 

  ون من خالل قصص مثاليةلق الكتقدمي فكرة عن من هو خا  (ب 

      .تقدمي الكوين من اهلل سبحانه وتعاىل  (ج 
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هو اإلمام الغزايل ، ولكن من نواح  ، األخالقية ولعل أبرزها من حيث القيم يف اإلسالم ، ال سيما القيم

 04:أخرى لقد ميز حممد عبداهلل القيم األخالقية يف مخسة أنواع ، من بني أمور أخرى 

 الفردية هي األخالق أو طبيعة كل فرد القيم األخالقية .4

 القيم األخالقية يف األسرة هي االخالقية اليت مت تطبيقها يف األسرة .0

 قيم األخالق االجتماعية هي األخالق يف املساورة بني فرد مع آخر .7

 القيم األخالقية يف الدولة هي القيم اليت مت تشكيلها من قبل بلد أصبح مسة مميزة للبلد .1

 .قية الدينية هي قيم تستند إىل التوجيه اإلسالمي للقرآن واحلديثالقيم األخال .5

 

لذلك عندما نواجه قيمنا الفردية والدينية ، نقف أمام أنفسنا برباءة ، دون غطاء وحجاب ، حوار مع 

أدوات ميكننا خداع اجلميع ، مبا يف ذلك اآلباء واملعلمني والقادة واجملتمعات وقادة الدولة ، وحىت  . أنفسنا

العبادة هي ممارسة قلوبنا وروحنا ،  .الدولة مثل الشرطة واجلنود ، وما إىل ذلك ، ولكن ألنفسنا ال نستطيع ذلك

 :متاًما مثل صوت آيات القرآن .72لكن الفم عاجز لالختباء

  74.وناليوم خنتم علي افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم مبا كانو بكسب. اصلوهااليوم مبا كنتم تكفرين

علوم إحياء "اإلمام الغزايل يف كتابه  ناقش وقد كيف سنصل إىل مكافأتنا اخلاصة ، هذا الوفاء الذايت؟

العملية الكاملة لتقدير هذه  .فرتة طويلة هذه القيم من خالل تقدمي آيات من القرآن واحلديث منذ"  الدين

 :من آيات القرآن مأخوذ( تطهري الروح) التزقية النفسالقيم أعطيت اسم 

                                                             
01

 Hasan Langgulung, 4110. Asas-Asas Pendidikan Islam (Jakarta : Pustaka Al-Husna) h.766 
31 Ibid, h. 375 

31
 في السورة يس 64،65القران الكريم االية  
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 4204امشس  .وقدخاب من دسها .قد افلح من زكها

هي ( الطريقةيف املصطلح احلايل تسمى املنهجية أو )أن الطريقة التزقية النفس  حلهويوضح الغزايل يف 

  والكيفية بالطريقة .ممارسة الصالة والزكاة والصيام واحلج وتالوة القرآن وتالوة الذات واآلخرين

طبيعة التوحيد والصدق والصرب ( قلب)بنا لو سيكون لق لوكان نعمل هذه العمل با صحيحة .الصحيحة

وعلى العكس من ذلك ، سوف يتم استبعاده من مثل هذه .واالمتنان واخلوف واألمل واحملبة وحقًا حب اهلل

هذه هي صعوبة القيم اجليدة اليت ألن  .شياطني، املتكرب ، الفخور ، الغاضب الذي خدعه ءمثل ريا صفة شر

   .تأيت إلينا ، ألن قلبنا مغطى بالفعل باألوساخ واخلطية

 قيمة التعليم الصحي .0

الصحة قضية مهمة يف حياة اإلنسان ، ويف بعض األحيان يُنظر إىل الصحة على أهنا شيء شائع حبد 

مبعىن آخر ، ال يقتصر معىن .ه أو عائلته مريضاً يدرك الناس أمهية الصحة يف يوم من األيام عندما يكون هو نفس .ذاته

 .الصحة على موضوع املرض فقط ، مث يبحث عن الدواء

مع صحة األنشطة الدينية والعامل ميكن القيام  .هناك حاجة إىل الصحة من قبل اجلميع ، ناهيك عن املسلمني

مجيع األنشطة يف العامل  . سبحانه وتعاىلحيتاج العاملون إىل جسم سليم ، وكذلك يف أداء عبادة اهلل .به بشكل جيد

 .تتطلب الصحة اجلسدية والروحية

بالنظر إىل أمهية الصحة للمسلمني خاصة يف العصر احلديث ، فهناك الكثري من األمراض اجلديدة يف 

لتعليم لذا من الضروري أن يويل اآلباء املسلمون املزيد من االهتمام ألطفاهلم من خالل تضمني ا .الوقت احلاضر
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خالل دعوة األطفال إىل ممارسة  ميكن القيام بزراعة عادات املعيشة الصحية من 70.الصحي كعنصر أساسي

التمارين الرياضية ، وإعطاء مثال حيتذى يف احلفاظ على النظافة الشخصية والبيئة وتوفري املعرفة الكافية حول 

 .أمهية النظافة

جيب تعليم كل طفل حياة نظيفة ، ألن  .حيال نظافة ووضعية الناس تعرب التعاليم اإلسالمية عن قلقها الشديد

 :000كلمة اهلل يف القرآن الكرمي سورة البقرة اآلية  .اهلل حيب الذين هم طاهرون

 (000: البقراه)ان ااهلل حيب التوبني وحيب املتطهرين 

أو أن الطفل ما زال  لذا يوصي اإلسالم بأن حيافظ اآلباء على صحة األطفال ابتداًء من سن مبكرة

 .، ألن التعود على حياة نظيفة وصحية ميكن أن يعتاد منذ الطفولة صيب

 العبادة التعليم قيمة  .7

االمتثال يف السؤال هو خادم كّرس  .هذه العبادة هي الطاعة وإىل النهاية ، واالنتقال من القلب لتمجيد لعبادة

من سن مبكرة جيب  .للمسلم يف االعتقاد وتوجيه عقيدة اإلسالميةالعبادة هي دليل واضح  .نفسه هلل سبحانه وتعاىل

 :تعريف األطفال بقيم العبادة من خالل

 الطفل إىل مكان العبادة يدعو (أ 

 يظهر أشكال العبادة    (ب 

  معىن العبادة بعرف  (ج 

                                                             
32 M. Nippan Abdul Halim, Anak Shaleh Dambaan Keluarga, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 0222) h. 441 
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ألن قيمة العبادة اليت يتم احلصول عليها من األطفال  .يعترب تعليم الطفل يف العبادة مثالًيا لتعليم العقيدة

العبادة هي  .كلما زادت قيمة العبادة اليت كان عندها كلما ارتفعت قيمة إميانه .ستزيد من اعتقاد حقيقة تعاليمه

اإلسالمية هو تنفيذ مباشر للخادمة شريعةل صحيح وفقا العبادة تتم بشك .استسالم خادم اهلل سبحانه وتعاىل

 .يشعر اإلنسان أنه خلق يف هذا العامل فقط ليعبدوه .الذاتية هلل سبحانه وتعاىل

أنشطة العبادة اليت ميكن أن تستهوي الطفل الصغري هي من  اسرةلألطفال أيًضا يف  طاعةال بناءيبدأ 

  77.الصالة ، ويقّلدون والديهم حىت لو مل يفهموا ما يفعلونهحيب األطفال  .تلك اليت حتتوي على احلركة

التعليم الذي قدمه لقمان ألطفاله هو مثال جيد  .سيمارسه ىف الفعال واجباته ألطفالالقيم الرتبية عبادة 

 :يف القرآن الكرمي كما قال أرسل لقمان أوالده للصالة عندما كانوا صغريين   .لآلباء

 "(43:لقمان)ان ذالك من عزم االمور  باملعروف وانه عن املنكر واصرب على ما اصابك بين اقم الصلوة وأمر ي"

 :يف زوايا نظر خمتلفة ، مما يؤدي إىل جمموعة متنوعة من القيم ، مبا يف ذلك القيم رؤية أيًضا ميكن

 :انطالقا من احتياجات احلياة البشرية ، ميكن جتميع القيمة وفقا البراهام ماسلو يف . أ

 القيمة البيولوجية .4

 قيمة األمان .0

 قيمة احلب .7

 قيمة تقدير الذات .1

 قيمة اهلوية .5

                                                             
33

 Zakiah Daradjat, “Pendidikan Anak Dalam Keluarga. h. 61 
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من أبسط الضروريات ، وهي احلاجة إىل املتطلبات  .مس تتطور وفقا ملتطلبات احلاجةاهذه القيم اخلمن 

 .املادية البيولوجية ، واألمن ، واحلب ، واحرتام الذات ، واحتياجات اهلوية النهائية

هل هو العثور على  .تياجات مرتبطة بالقيم الدينية ، فسوف تؤدي إىل سوء التفسريإذا كانت االح

على سبيل  اهلوية احلقيقية للمسلم واملؤمن اجليد الذي ميكن حتقيقه مبجرد تلبية االحتياجات الدنيا أوالً؟

رتمني الذين ميكنهم أن املثال ، تناول الطعام مبا فيه الكفاية ، ال أحد يقوض الناس املتنوعني احملبوبني واحمل

إن قيمة اإلميان واإلخالص مستقلة عن الظروف االقتصادية واالجتماعية  .يؤمنوا بشكل جيد ، بالتأكيد ال

ميكن تقسيمها من قدرة النفس البشرية على التقاط وتطوير  .والثقافية ، غري متأثرة بأبعاد املكان والزمان

 :القيمة إىل قسمني مها

 .اإلدراك ، والعاطفة ، واحلركية النفسية قيم ثابتة ، مثل .4

  71.القيم الديناميكية ، مثل دافع اإلجناز ، دافع االنتساب ، الدافع .0

 :هنج العملية الثقافية كما اقرتحه عبد اهلل سيجيت ، ميكن تصنيف القيم إىل سبعة أنواع وهي

 قيمة العلم .4

 القيمة االقتصادية .0

 قيمة اجلمال .7

 القيمة السياسية .1

 الدينيةالقيمة  .5

                                                             
71

 Noeng Mujahir, 4113.h.477 
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 قيمة القرابة .6

 املادية القيمةو  .3

إن تقسيم هذه القيم من حيث نطاق احلياة البشرية كاٍف ألنه يشمل العالقات اإلنسانية مع اهلل ، 

والعالقات اإلنسانية مع البشر ، والعالقات اإلنسانية مع نفسها ، وبالتايل فإن هذه القيمة تشمل أيًضا القيم 

 (.إنسانية)ة إنساني. والقيم( األلوهية)

قيم موضوعية عقالنية ، ( 0)قيم ذاتية ، ( 4)ميكن تقسيم تقسيم القيم بناًء على طبيعة تلك القيمة إىل 

هي القيم اليت متثل جوهر كائن منطقي ميكن ( املنطقية)القيم الشخصية املنطقية  .قيم ميتافيزيقية موضوعية( 7)

ل ، لكل شخص احلق يف احلرية ، القيمة الصحية ، قيمة مثل قيمة االستقال. معرفته من خالل احلس السليم

بينما قيمة القيم امليتافيزيقية اهلدف اليت كانت قادرة على  .سالمة اجلسد والروح ، قيمة السالم وما إىل ذلك

 .ترتيب واقع موضوعي ، مثل القيم الدينية

قيمة ( املعاملةو  األبدية)إلهلية القيمة ا( 4: )القيمة عندما ينظر إليها من املصدر هناك عدة أنواع 

هي اإلنسانية، يف حني أن قيمة ( الكشف عن اهلل)القيمة اإلهلية هي القيمة اليت تأيت من الدين  .اإلنسانية

 .القيمة اليت أنشأها البشر على أساس املعايري اليت أنشأها البشر كذلك

ليس  .قيم حملية و(0)يم عاملية ق( 4)ميكن تقسيمها إىل ستعماهلا،و القيم من حيث النطاق وامل

ميكن  املستعماهلاوقت  بالضرورة أن تكون مجيع القيم الدينية عاملية ، لذلك هناك قيم عاملية للتعبري من حيث

 .القيم الزمنية( 7)قيم املد واجلزر ( 0)القيم اخلالدة ، ( 4)تقسيمها إىل 
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يف حتديد هدف تعليم القيم ، وهو  تؤدي االختالفات يف هذه األنواع من القيم إىل إحداث فرق

إىل جانب اختالفات القيمة املذكورة  .االختالف يف االسرتاتيجيات املطلوب تطويرها يف جمال تعليم القيمة

، قد ختتلف القيمة  املستعماهلاوقت  وفرتة اوالكائن واحلقل واملصدر واجلودة  أعاله اليت يتم النظر إليها من زاوية

  75.لطبع هذا هو أكثر تصميما من حيث املصدر والطبيعة وجوهر تلك القيمةبا .من حيث البنية

ميكن اعتبار القيمة شيًئا قّيًما إذا كانت ذات جودة جيدة ، سواء كانت عالية اجلودة أو منخفضة 

 :هي كما يلي  .أنواع من القيم ثالثةوجود  ناطانوغور انمن التفسريات املذكورة أعاله ذكر  .اجلودة

 .مادة ، وهذا هو كل ما هو مفيد للحياة املادية البشرية أو االحتياجات املاديةاإلنسانقيمة  . أ

 .القيمة احليوية ، وهذا هو كل ما هو مفيد للبشر لتكون قادرة على عقد األنشطة أو األنشطة . ب

ميكن متييز القيم الروحية على  .قيمة الروحانية ، وهذا هو ، كل شيء مصنوع للرجل الروحي. ج

 :النحو التايل

 (.نسبة ، العقل ، خلق اإلنسان)قيمة احلقيقة اليت تأيت من العقل  .4

البشرية  العاطفة قيمة اجلمال تاو القيمة اجلمالية ، واليت مصدرها عنصر من  .0

 .ل

 .قيمة اخلري أو القيمة األخالقية اليت تأيت من عنصر اإلرادة البشرية  .7

يف هذه القيمة الدينية يتم  .املطلقةاليت هي أعلى قيمة روحية و  الدنيةقيمة   .1

     76.االميان ناساحلصول عليها من املعتقد و 

                                                             
70

 Ibid, h.60 

 
76

 Ibid.h. 11 
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يف حني أن القيم اليت حددهتا نظرية سفرنك تصف اجتاه القيم الست اليت تستخدم عادة كمرجع للرجال يف 

 :حياهتم ، مبا يف ذلك

تفكري وإثبات احلقيقة يف كل هذه القيمة هي اعتبار منطقي وعقالين ينطوي على ال القيمة النظرية .4

 .وتبين نظرية القيمة اخلاطئة وتتطابق متاًما مع معيار الشعور بالذهن .شيء

 .تتوافق هذه القيمة مع خسارة الربح ، اليت حتتوي على أحكام قيمة ، القيمة االقتصادية .0

عندما  .تفاقاحلصول على قيمة مجالية لقيمة أعلى يف تطوير األشكال و واال هي القيمة اجلمالية .7

القيمة اجلمالية ختتلف عن .تستعرض قيمة املوضوع الذي حيتوي عليه ، سيظهر انطباع مجيل ليس مجيالً 

 .ويعكس القيمة اجلمالية تعكس التنوع ، يف حني قيمة جتربة هوييت .نظرية القيمة

قل هذا العدد يرتاوح وبالنسبة لك لن .دلة أعلى القيم املوجودة بني عاطفة اإلنسان يف القيم االجتماعية .1

بني حياة فرد من سيكاف مع اإليثار ، السيء بريبرادوخا ضد اآلخرين ، البيئة االجتماعية ، والضيافة ، 

 .واحلنان ، والتعاطف هو السلوك الرئيسي للنجاح يف حتقيق القيم االجتماعية

سيتم نقل مستوى قيمة شدة لذلك ، فإنه  .دلة أعلى قيمة يف هذه القيمة هي القوة ل القيمة السياسية .5

امللمس هو عامل مهم يؤثر على القيمة السياسية  .خارجسة تأثري منخفضة مع تأثري كبري من

 .للممتلكات مباشرة

هي األساس األساسي هلذه القيمة احلقيقية اليت قد تكون أقوى من قيمتها  (أ )إن قيمة الدين  .6

 73.القيمة احلقيقية تأيت من اهلل ، أمثن .السابقة
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 Humaidah hasibuan, jurnal pendidikan islam, edisi I: tazkyah.h.70 



38 
 

وبشكل أساسي ، تتجسد مسؤولية اجملتمع عن تربية األطفال يف بعض احلاالت والطريقة اليت ينظر إليها 

كما نالحظ عادة يف اجملتمع ، وأحيانًا يكون سلوك اجملتمع واضًحا 72.على أهنا الطريقة الرئيسية للتعليم العام

 .أيًضا من كيفية استجابته للثقافات املختلفة داخل البيئة

يشرح أن هناك ستة اجتاهات القيم اليت غالبا ما  رمحة املليانايف  سفارجنرينظرية القيمة اليت بدأها يف 

 :أما تلك القيم فهي .تستخدم كمرجع من قبل البشر يف حياهتم

القيمة النظرية ، أي القيمة اليت تنطوي على املنطق املنطقي والعقالين يف التفكري وإثبات  .أ 

 .القيمة صحيحة كاذبة حسب السببهذه  .حقيقة شيء ما

 .القيمة االقتصادية ، أي القيمة املرتبطة بالنظر يف القيمة ملستوى اخلسارة .ب 

 .القيمة اجلمالية ، القيمة اليت تضع أعلى قيمة على الشكل واالنسجام .ج 

ومن هنا تتحرك هذه  .القيمة االجتماعية ، والقيمة اليت ال يوجد حب نيلي بني البشر

 .لفرتة الفاصلة بني احلياة الفردية واإليثاريةالقيمة يف ا

ولذلك ، فإن قيمة القيمة تنتقل من كثافة منخفضة إىل  .، وهي قيمة الطاقة السياسةقيمة  . د

 .تأثري كبري

أساسا هذه القيمة هي يف الواقع القيمة اليت لديها أقوى مستوى احلقيقة مقارنة  .قيمة الدين . ه

  74.تأيت من احلقيقة األمسى اليت تأيت من اهللهذه القيمة  .مع القيم السابقة

 :مث هناك رأي آخر يشري إىل أنه ميكن تصنيف مصدر القيم السائد يف نظام حياة اإلنسان إىل نوعني

                                                             
71

 Abdurrahman, 0221. Pendidikan Islam Di Rumah, Sekolah Dan Msyarakat (Jakarta: Gema Islami) h. 436 
71

 Rohmat mulyana, 0244.Mengartikulasikan Pendidikan Niali (Bandung: Alfabeta) h.70 
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      القيمة اإلهلية (4

آلعمران )يف لغة القرآن ، يسمى بعد احلياة اإلهلي روح الربانية كما هو مذكور يف القرآن يف سورة 

7 :34:) 

 (:416: 7آلعمران )أو احلاخامية يف القرآن الكرمي 

وإذا حاولنا حتديد الشكل احلقيقي أو املضمون احلقيقي للروح اإلهلية ، عندها حنصل على قيم 

 :من بني القيم األساسية للغاية .دينية مهمة جدا جيب غرسها لكل طالب

 .اإلميان ، وهو موقف داخلي آمن جتاه اهلل . أ

ل ما يأيت من  وبالتايل فإن  .رار لإلميان ، هو موقف مستسلم لهاإلسالم ، كإستم  . ب

 .اهلل حيتوي بالتأكيد على حكمة اخلري

 .إحسان ، الوعي العميق بأن اهلل موجود معنا دائما أينما كنا . ج

التقوى ، وهو موقف واعي متامًا بأن اهلل هو املسيطر علينا ، مث حناول أن نفعل ما  . د

 .محاية أنفسنا من شيء ال حيب يوافق عليه اهلل بتجنب أو

اإلخالص ، وهو سلوك خالص للسلوك واألفعال ، من أجل احلصول على متعة  .ه

 .اهلل أو مصلحته

، هذا املوقف يعتمد دائما على اهلل ، مع األمل له والثقة أنه سيساعد يف التوكل .أ 

 .العثور على أفضل السبل والعثور عليها

، موقف االمتنان واألمل ، يف هذه احلالة أو كل الربكات واهلبات اليت ال  شكرال . ر

 .حصر هلا



41 
 

لذا  .، موقف روايف يواجه كل مرارة احلياة ، كبريها وصغريها ، ولدها وداخليهاالصرب . ج

 فإن الصرب هو موقف داخلي ينمو بسبب 

  12.اهلل ووعي أصل وحياة احلياة اليت ه

 

 ةنسانيالقيمة اإل (0

ألن النجاح التعليمي لألطفال ال  .ال ميكن فهم التعليم بطريقة حمدودة فقط للتدريس    

يكفي أن يتم قياسه فقط من حيث مدى إتقان الطفل لألشياء املعرفية أو املعرفة عن 

ومع ذلك ، فقط للقبضة املنطوق يف تنفيذ التعليم للطفل ، رمبا ينبغي النظر .مشكلة معينة

  14.التالية لغرس للطالبيف القيم األخالقية 

، واألقارب ، واألصدقاء  األخ، وألفة احلب بني البشر ، وخاصة بني  املشاورة (أ 

 .غريهااجلريان و 

تسمى عادة اإلخوة )آل األخوة ، أي روح األخوة ، وخاصة املؤمنني من الكفالة   (ب 

  (.اإلسالمية

عن جنسهم  ، وجهة النظر القائلة بأن مجيع البشر ، بغض النظر" املساواة" (ج 

 .وجنسيتهم أو عرقهم وغريهم ، متساوون يف الكرامة واملكانة

أو التعامل مع  ، هي رؤى متوازنة أو متوازنة يف النظر ، أو احلكم على ، " العدالة" (د 

   .شيء ما أو شخص ما ، وما إىل ذلك
                                                             

12
 Majid Abdul, 0240.Pendidikan Karakter Persfektif Islam (Bandung: PT Remaja Rosdakarya) h.17 

 
14

 Ibid, h. 11 
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حسن الدزان ، الذي يتناسب مع إخوانه من بين البشر ، استناداً إىل تعاليم الدين   (ه 

  .بأن اإلنسان أصله وطبيعته األصلية جيد

التوادولو ، موقف متواضع ، وهو موقف ينمو بسبب االقتناع بأن مجيع الكاموليان   (و 

 .ال ينتمي إال إىل اهلل

هي  اميانواحدة من مسات الناس الذين هم حقا  .الوفاء ، هذا هو الوعد بالضبط  (ز 

 .دائما احلفاظ على الوعد عند التوصل إىل اتفاق

اآلخرين  السلعةهذا هو موقف استعداد  .، وهذا هو موقف من الثديني اإلنشرة  (ح 

  .مع آراء

كواحد من عواقب اإلميان هو الثقة أو االعتماد على  .األمانة ، جديرة بالثقة  (ط 

 .الذات اليت ميكن الوثوق هبا

املتعجرفة ، لذلك تبقى متواضعة  ليستلكن  .عفة أو حتسني ، احرتام الذات   (ي 

من السهل إظهار موقف الشفقة أو الرمحة مع الرمحة لدعوة رمحة اآلخرين وليس 

 .ونأمل مساعدته

 اال هو،  الال حتتاج إىل البخيل يف استخدام املو إسراف  غري هي الثفة،  القوانية  (ك 

 .بينهما من

املنفيقون ، موقف املؤمنني الذين لديهم حزن شديد ملساعدة إخواهنم من البشر ،   (ل 

   10 .األقل حظاوخاصة 

                                                             
10

 Ibid. h.10 
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 ةاإلسالمي ربيةقيمة الت األهداف.د

إن  .الغرض هو شيء من املتوقع أن يتحقق بعد اكتمال النشاط ويتطلب جهدا للوصول إىل هذا اهلدف

التغيريات املتوقعة يف موضوع الطالب بعد جتربة العملية التعليمية على حد سواء  فهم الغرض من التعليم هو

  17.وحياهتم الشخصية واحلياة اجملتمعية واحمليط الطبيعي الذي يعيش فيه األفرادعلى سلوك األفراد 

وفقا ألمحدي ، فإن هدف الرتبية  .ال خيتلف هدف الرتبية اإلسالمية كثريًا عن ما يعرب عنه اخلرباء 

  11.لهاإلسالمية يتماشى مع تعليم احلياة البشرية ودورها كمخلوق هلل سبحانه وتعاىل هو جمرد عبادة 

 :اهلل سبحانه وتعاىل يف القرآن الكرمي ما قالك

 "( 56: رياتزاال)ليعبدون  وما خلقت اجلن واالنس اال"

 :فيصل أهداف التعليم اإلسالمي على النحو التايل و أمري ،يوضح يوسف

 تشكيل رجل مسلم ميكنه تأدية عبادة حمله .4

يف منصبه   ان يعمل العبادة املعاملةأيضا  ضةميكن تكوين رجل مسلم باإلضافة إىل أداء العبادة احمل .0

 .كشخص للشخص الواحد أو كعضو يف اجملتمع يف بيئة معينة

 إنشاء مواطن مسؤول عن اهلل سبحانه وتعاىل كمنشئه .7

 .إنشاء وتطوير املهنيني املهرة أو شبه املهرة املهرة واملهرة لتمكني الدخول إىل اجملتمع .1

                                                             
17

 Zuhairini, et. al. Filsafat pendidikan Islam, (Jakarta : Bina Aksara, 4110) h. 401.  

 
11

, Ibid. hlm. 67 
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  15.الدينية والعلوم اإلسالمية األخرىتطوير خرباء يف جمال املعرفة  .5

 

استنادًا إىل شرح وتفاصيل األهداف التعليمية املذكورة أعاله ، ميكن االستنتاج أن الغرض من قيمة التعليم 

 : اإلسالمي هو كما يلي

 .إعداد وتعّرف الطفل على تعاليم اإلسالم منذ صغره ليصبح خادم اهلل سبحانه وتعاىل الذي يؤمن .4

مسلم برعاية وتوجيه وتربية وتعليم قبل الوالدة حبيث يكون له إحساس قوي بالقيم  تكوين طفل .0

 .اإلسالمية اليت تناسب طبيعته

 .تطوير إمكانيات ومواهب وذكاء األطفال حىت يتمكنوا من إدراك أنفسهم كشخص مسلم .7

 . كما الكائنات الفردية واالجتماعية واملعرفة العلمية األطفال نظريةمتديد حياة  .1
 

 الدراسة السابقة . ه

كما دراسات سابقة قد درست من أي وقت مضى من قبل باحثني آخرين، ولكن ال أحد متاما كما حبث 

 :ما يلي من قبل املؤلف، يف حني أن الدراسات السابقة

، يف اجلامعة األسالمية احلكمية شاريف هداية الدينية اإلسالمية الرتبية  كلية  0عبد الغافور  .4

احلصيل من  .دالبال مخسة اإلسالم موجود يف رواية القيمة التعليم  " :البحث اهلل، املووضوع

( 4هذالبحث هو ان الباحث ينقسم القيم اليت يوجد يف كتاب مخسة البالد على ثالثة ، 

 . القيمة العبادة و القيمة االخلقية( 0القيمة العقيدة،

                                                             
10

 Yusuf Amir Faisal, Reorientasi pendidikan Islam,(Jakarta : Gema Insani Press,4110) h. 16. 
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األسالمية حنضة العلماء، املووضوع  ،اجلامعةالدينية اإلسالمية الرتبية  كلية  0ريان حيي،يف  .0

. القيم الرتبوية األسالمية يف كتاب احملبة يف طرف السجدة التأليف اسم ناديا: البحث

احلصيل من هذالبحث هو يوجد الباث ان كتاب احملبة ىف طرف السجدة هو ليس االمادة 

ينية االسالمية و فىها لنقرأ ولكن يوجدالباحث فىها طريقة التعليم اخلاص للشعبة الرتبية  الد

 . القيم كثرية

تاري اسناين ايكا راهايو، يف كلية الرتبية األسال مية يف جامعة األسالمية احلكمية اينتان  .7

القيم الرتبوية األسالمية يف الكتاب القبضة األميان األوالدنا : النفوغ، املوضوع البحث

ان ىف كتاب القبضة االميان  احلصيل من هذالبحث هو توجدالباحثة .التأليف فوزي اضيم

االوالد التألبف فوزي اضيم ، ان تنقصم القيمة على ثالثة و هى القيمة العقيدة، القبمة 

 . العبادة والقيمة االخالقية

  

 الباب الثاث

 طرق البحث

 ثالبح نوع . أ

بيانات باستخدام تقنيات حتليل حيث الباحثون يف  .هو حبث حتليل احملتوى ةنوع البحث الذي يستخدمه الباحث

ال  .حتليل احملتوى الوصفي عبارة عن حتليل يهدف إىل وصف رسالة بالتفصيل ، أو نص معني .حتليل احملتوى الوصفي
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يصف حتليل احملتوى للوصف فقط  .يهدف تصميم حتليل احملتوى إىل اختبار فرضية معينة أو اختبار العالقة بني املتغريات

  13.حتليل بياناهتا إال لوصف املتغريات واحًدا تلو اآلخر اليت مل حيل او دراسة 16.، مسات وخصائص الرسالة

البحث االستكشايف ، هو حبث أجري هبدف استكشاف  .من حيث أهدافها ، هذا البحث هو حبث استكشايف

   12.الظاهرة اليت أصبحت هدفا للبحوث

اليت تسببها موضوع  مكتبة األحباث نوع من أحباثومع ذلك ، عند النظر إليها من الكائن ، فإن هذا البحث هو 

، أي البحث الذي أجري ( البحث يف املكتبات ) البحث يف املكتبة .البحث هو الكتب املتعلقة مبشاكل البحث

  14.، إما يف شكل كتب أو مالحظات أو تقارير حبثية من باحثني سابقني( الببليوغرافيا)اإللكرتوين  األدب باستخدام

ألن موضوع هذا البحث  .والرتبوية(  اللسانيات )ن النهج املستخدم يف هذه الدراسة هو هنج علم اللغة يف حني أ

 .التأليف الشيخ حممد شاكر وصايا األباء لألبناء هو كتاب

 البحث مفعول . ب

 ."وصايا األباء لألبناء التأليف الشيخ حممد شاكر "كتاب موضوع البحث يف هذا البحث هو

 در البياناتامص . ج

 .مصادر البيانات يف الدراسة هناك اثنني ، ومها البيانات األولية والبيانات الثانوية

  ولويةالبيانات اال .4

اليت مت احلصول عليها من خالل (  العداد )البيانات األولية هي البيانات املأخوذة من امليدان هي 

تعتمد البيانات املأخوذة على املتغريات املدروسة ، مثل العمر ، التعليم  .املالحظة واملقابلة واالستبيان

                                                             
16

 Eriyanto, Analisis Isi, (Jakarta: Kencana Media Group, 0244), h. 13 
13

 Moh. Ainin. 0247 . Metodologi Penelitian Bahasa Arab (Malang : Bintang Sejahtera) H. 47. 
11

 Kuntjojo, Metodologi Penelitian (Kediri: Universitas Nusantara PGRI Kediri, 0221) , h. 
11

 M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya (Bogor: Ghalia, 0220), h. 44 
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  52.االقتصادية االجتماعيةاو  ، املهنة ، واملتغريات األخرى اليت يشار إليها بالبيانات الدميوغرافية

  .وصايا األباء لألبناء التأليف الشيخ حممد شاكر  كتاب البيانات األساسية يف هذه الدراسة هي

 البيانات الثانوية .0

هي مصدر لبيانات البحث اليت مت احلصول عليها من قبل الباحثني (  الثانوية )البيانات الثانوية 

مت احلصول عليهاوتسجيلهامنقبل الوكاالت )عالم الوسيطة بشكل غري مباشر من خالل وسائل اإل

  54(.ذات الصلةأواألطراف األخرى

 :والبيانات الثانوية يف هذه الدراسة هي 

 الفاينعام يف  التعليم القيم دخلت  .ام كاسواردي . أ

 قيمة التعليم .حممد اجلنيدي غوين . ب

 توضيح قضية اإلسالم .رمحت موليانا.ج

 التعليم األسالم الفردي.طاهى حابيب .د

 مبادئ الرتبية اإلسالمية .النغولونغ حسن . ه

 منهجية البحث اللغوي .عبد احلليم . و

 منهجية البحث العربية .مدعنيحم . ز

                                            حملتوىحتليال .اريانتو . ح

 جمع البياناتل طريقة . د

                                                             
02

 Ahmadi Sani Supriyanto, Masyhuri Machfudz, Metodologi Riset Manajemen Sumberdaya Manusia (Malang: UIN Maliki 

Press, 0242), h. 414 
04

 Ibid, h. 411 
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وفقا لطريقة أريكونتو للوثائق تبحث عن  .تقنيات التوثيقمع البيانات يف هذه الدراسة باستخدام طريقة جل

يف شكل املالحظات ، والنصوص ، والكتب ، والصحف ، واجملالت ، والنقوش ،  بيانات حول األشياء أو املتغريات

   50.وحماضر االجتماعات ، واألوغاد ، وجدول األعمال وما إىل ذلك

كتاب وصايا األباء لألبناء التأليف الشيخ حممد   املتضمنة يف م اإلسالميللتعلي الكلية القيم بتوثيق ةقوم الباحثنمث 

 .وفقاً لقيود املشاكل اليت مت حتديدها من قبل املؤلف شاكر

 :خطوات مجع البيانات اليت أجراها الباحثون يف هذه الدراسة هي

ادر البيانات جلرد البيانات املتعلقة بالبحث ، يقوم الباحث يف هذه املرحلة بتسجيل مجيع مص .4

 .املتعلقة مبشكلة البحث

خفض مجيع البيانات اليت مت جردها ، يف هذا النشاط اختار الباحثون مجيع مصادر البيانات اليت  .0

 .تكون مناسبة للغاية مع البحث عن مشكلة

 .يعرض البيانات اليت مت ختفيضها ، أي عن طريق تقدمي البيانات اليت مت اختيارها .7

 . مت تقدميهاحتليل البيانات اليت .1

 يلخص مجيع البيانات اليت مت حتليلها .5

 تحليل البيانات طريقة. ه

، فإن النشاط التايل هو إجراء حتليل  الةبعد مجع البيانات الالزمة باستخدام تقنيات مجع البيانات أو تعيني 

حيث يتم حتليل البيانات الوصفية غالًبا وفًقا حملتواه ،  . حتليل احملتوى التحليل املستخدم يف هذا البحث هو .البيانات

   57. حتليل احملتوى ولذلك ُيطلق على هذا النوع من التحليل اسم

                                                             
00

 Suharsimi Arkunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT Rineke Cipta, 4110), h. 022 
07

 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian  (Jakarta: CV Rajawali, 4117), h. 11 
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 :، على النحو التايل اخلطوات اليت اختذها املؤلف إلجراء حتليل احملتوى

 . " أباأله أيب ليالبنك يعمل الشيخ عيسى حممد سيكري" القيم الرتبوية املتضمنة يف كتاب " حتليل مفهوم .4

ووصفها يف شكل  " كتاب أبا أبا الليل أبابنك أعمال الشيخ حممد صابر " انتقاد القيم الرتبوية الواردة يف .0

 .حتليل

مث أخذ نقطة مضيئة بني  ، "أباأله أيب أبابنك يعمل الشيخ حممد شاكرالكتاب " مقارنة بني النظريات يف .7

 .النظرية كخامتة

  

 البيانات ةصح طريقة . و

قوم بصحة البيانات اليت مت مجعها قبل التحليل والتفسري لنتائج األحباث نأن  ةجب على الباحث

خالل توسيع  من ةالباحثيف ضمان صحة البيانات يف هذه الدراسة ، استخدم  .الصحيحة والصاحلة

للحصول على احلقيقة  .والتحليل السليب للحالة وتركيز علي املناقسة اجلماعية،املالحظة ، وزيادة املثابرة ،

البيانات مع  اختبار :املنطقية، حيتاج الباحثون أيضا جتارب البيانات يف عدة طرق، من بني أمور أخرى

هكذا دواليك حىت أن الباحثني درسوا بيانات يصبح ساري  و ، خرباء االختبار ، األقران اختبار ، نظرية

   51.املفعول وميكن االعتماد عليها
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 الباب الرابع

 عرض البيانات وتحليلها

"التأليف الشيخ محمد شاكر القيم التربوية االسالمية فى كتاب وصايااألباءلألبناء "  

فهناك " وصايااألباء لألبناء التأليف الشيخ حممد شاكر"يف كتاب  الباحثة وجدتيم الرتبية اإلسالمية اليت أما بالنسبة لق

 :ثالثة أنواع من قيم اإلميان والعبادة والقيم األخالقية ويف جمال العلوم
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 القيمة اإليمان والعبادة . أ

 43: 40يرأ بعض العلماء ان اميان لغة هى ىف اصالح اخلاصة، كماقال اهلل ىف القرآن ىف السورة يوسف 

 (صادقني كنا ولو لنا مبؤمن أنت وما)

الىت يلزم ان يقدم عمال القلوب و اجسام  اما املقصود من معىن اخلاصة هى ىف اصالح الكامل من قلوب،

ألن بدون اميان ىف القلب،  55.ولذالك االميان هو القول با اللسان، واليقني ىف اقلب،و اليعمل بااجسام اجلسم. اجلسم

على العكس اذا كان االميان لقد مزروع ىف نفوسه فلذالك سينبت شعور االمن . يضاعى كينونته ةوحياته بدون القيمة

 . ىف نفوسه

اما االميان باهلل يعىن ان يقني منه القلوب ان اهلل سبحان وتعاىل اال احد الزات الذى يوجب ان يعبد، و الرجاء، 

االميان ليس اال االميان باهلل فقد، اال بإكرار باللسان و يفعل ما امره وينهى . كل امره و يبتعد هنى عن املنكروطاعة ىف  

 .عن املنكر

 :كما وجد الباحثة ىف كتاب الوصايااأل باء لألبناء الىت فيها القيمة االميان والعبادة 

 ىف الوصية بتقوى اهلل العظيم ورسله .4
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للسان و يسر ىف قلوب، لذالك البد خناف عليه، احيانا ننسى ىف نعمه الىت قد  ان اهلل يعلم مايقول با

ننسى ان اهلل بصريا و عليما ما ىف ظهورنا او . اعطه علينا، حىت نغفل و اليهتم عت ذنب الذي فد فعلنا

 :كما قال ىف كتاب وصايااألباء لألبناء ىف صفحة ثالث عشر . غائبا

فا تق اهلل يابىن وحذر . صدورك وما تعلنه بلسانك ومطلع على مجيع اعمال ياىب ان ربك يعلم ماتكنه ىف"

احذر ان يسخط عليك ربك الذى خلقك ورزقك ووهبك العقل الذى . ان يراك على حالة الترضيه

 .{47ىف صفحة : كتاب وصايا األباء لألبناء}"تتصرف به ىف شئو نك

   عليه وسلم ىف احلقوق اخلالق العظيم وحقوق رسول اهلل صلى اهلل .0

كما قال ىف كتاب  . اما ىف احلقوق اخلالق العظيم هو ان تعرفه بصفاته، ويعمل ما امره و ينهى عن منكر

 :ىف صفحة اثىن وعشرون: كتاب وصايا األباء لألبناء

يا بىن اول واجب عليك اخلالقك جل شأنه ان تعرفه بصفاته الكاملية، وان تكون الشديد احلرص على "

 ".{00الصفحة : كباب وصايااألباء لألبناء} .بامتثال اوامره وجتناب نواهيهطاعته 

مث يوجب علينا ان يؤمن برسوله، وهو ان يكونه اسوة حسنة من كل شئ، ألن ليفعل ما امر رسول لقد 

ة نفعل ما امراهلل، ألن الرسول هو ارساله او الوسيط أللقى ما امر اهلل علينا، ذالك من اسباب جنب ال طاع

 .رسوله

 :ىف صفحة ثالث وعشرون: كما قال ىف كتاب وصايا األباء لألبناء

كما : فكما جتب عليك طاعة موالك الذى خلقك جتب عليك طاعة رسوله اكرم صلى اهلل عليه وسلم "

، و من {54:القران صورة النساء}يا ايها لذين امنو اطيع اهلل  اطيعوالرسول واألمر منكم"قال اهلل ىف القران 
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: القران صورة الفات }"ومن يتول يعذبه عذابا اليما. يطع اهلل ورسوله يدخل اجلنات جترى من هتتها االهنار 

43} 

 :ىف آداب العبادة آداب املساجد ىف صفحة ثالث و سبعني .7

.  كما قد اشرح ىف باب األعاله، ان العبادة هي الطاعة حىت اآلخر، يتحرك من شعور القلوب ليعظم اهلل

العبادة هى دليل احلق ملسم ىف اليقني و توجيه . املقسودة هنا هى العبيد الذى وضع نفسه اىل هللالطاعة 

 .ولذالك يرب الولد ليفعل العباده دائما من صغريه و ال يغفل ىف العباده. بعقيدة االسالمية

 :كماقال اهلل ف قرآن ىف السورة الزاريات اآلبة ست ومخسيت

ان اهلل هو الرازاق ذولقوة .مااريد منهم من رزق ومااريد ان يطعمون. ليعبدونوماخلقت اجلن واالنس اال "

 ".املتني

 

 43:وكذالك ىف السورة لقمان 

 .يابين اقم الصلوات وامر با املعروف وانه عن املنكر واصرب على ما اصابك

وكذالك عباذة واالميان باهلل،  من آياة اعاله، قد بني ان يوجب الوالدين ان يرب االوالدمهاليفعل الوجيبة على اهلل

كما قال ىف كتاب الوصاياألباء لألبتاء التأليف الشيخ حممد شاكر ىف .الن الدور الرتبية االوىل هى من الولدين

 :صفحة ثالث وسبعني
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كن حريصا على اداء الصالة املفروضةيف وقتها مع اجلماعة فأذاقرتب الوقت فبادر اىل الوضوء، والتزاحم : يايين "

فاذا دخل الوقت واذن املوءذن فاستقبل القبلة وصل السنة القبلية، ". حداىف طريقك،والتسرف ىف االستعمال املاءا

وعلم انك ىف حال الصالة تناجى ربك .واجلس بسكينة ووقار حىت تقام الصالة فصلى مع اجلماعة خبشوع ةخضوع

 .لعامى قبيحوالترفع صوتك ىف املسجد فان ذالك من ا. 56وانت واقف بني يديه

 الدرس السابع عشر ىف التوبة واخلوف،والرجاء والصرب مع الشكر .1

 :000كماقال اهلل ىف القرآن فىالسورة البقرة اآلية . التوبة هى الندم على ذنب الذى قد فعلنا، ويواعد اليفعلها مرة ثانية

 "ان اهلل حيب التوابني وحيب املتطهرين"

 : 444بناء ىف صفحة وقال ايضا ىف كتاب وصايا األباء لأل

التوبة من الذنب ليست جمردة كلمة تقوهلا بلسانك، ولكن التوبة على احلقيقة اعرتافك بني يدى موالك با : يايىن "

 ".اخلطيئة الىت وقعت منك واعرتافك بأنك مذنب مستحق للعقوبة الىت قد رهااهلل هلذ الذنب

كماقال ىف  . عل على حال الذى يرضى عنه، ويبتعد ماينهى عنهاما اخلوف هو اعرتاف ان اهلل يراكبنا، مث نسعى ليف

 :447كتاب وصايا األباء لألبناء ىف صفحة 

اخلوف من اهلل حيول بني املرء وزنبه، فمن لشتد خوفه من ربه فقلما يقرتف خطيئة من اخلطايافخف اهلل،يا بىن : يابىن "

اذا فرطت منك خطيئة وابتهل اىل اهلل ىف سرك وجهرك،واساله خوفا حيول بينك وبني خمالفة امره،والتياس من روح اهلل 

 ".العفو واملغفرة ان ربك غفوررحيم
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والصرب ومرفق به الشكر . الن احسن املتعبق اال اهلل سبحان وتعاىل. مث دائما متعلق باهلل سبحان وتعاىل، ليس بااملخلوق

ة او الباطنية، وينال كل تقديره، بشكراهلل من كل ما يعطى ألنه من صفة الصرب ىف صعوبة احلياة، كبري او الصغري، حلريي

 :441كما قال ىف كتاب وصايا األباء لألبناء ىف صفحة . لنا

اذا اصابتك مصيبة ىف نفسك اة مالك او ىف عزيز عندك فاصرب واحتصب اجرك عند اهلل وقابل قضاء اهلل : يابىن "

وقدره بالرضاوالقبول واشكرموالك على لطفه بك واحسانه اليك اذ مل يضاعف املصيبة عليك، واساله اللطف ىف القضاء 

 ". ولكن اسالك اللطف فيه

 لتوكل والزهدىف فضيلة العمل والكسب مع ا .5

يوجب علينا ان نتعلم لغرض ان نستطيع نعملها، و اهلل امرنا ان نأخذ املنفاعت من حياتنا ىف هذالدنيا، 

والبد لنا ان بتوكل على اهلل بأجل كل نفعل ىف الدنيا بدون اي منفعة من بعض، و قد علمنا ان ميلك من 

ن يستعد ىف طريقة القلوب من قرية الدنيا اىل صفة الزهد ألجل من غفلة من نعم اهلل ىف حياتنا و لكن ا

 53.قرية اآلخرة، ولذالك الزاهد ال سعيدة ألن لينال الدنيا،و ال حبزن ليضيع الدنيا

 :443كما قال قى كتاب وصايا األباء لألبناء ىف صفحة 

تحسن بعلمك وتعلم العلم ل.تعلم العلم لتعمل به ىف نفسك،ولتعلمه للناس وحتملهم على العمل به: يا بىن"

و يابىن ليس الزهد ترك العمل، ولكن الزهد ان خيرج حب الدنيامن .تدبري حياتك وطريق معاشك ومعادك

 " قلبك، فاذا اكتسب اكثر من حاجتك واسيت الضعفاء وتصدقت على الفقراء

 :33كما قال اهلل ىف سورة القصص
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واحسن كما احسن اهلل اليك وال تبغ الفساد ىف وابتغ فيما اتاك اهلل الدار االخرة،والتنس نصيبك من الدنيا "

 ". االرض ان اهلل ال حيب املفسدين

 ىف اخالص النية اهلل تعاىل ىف مجيع االعمال .6

االخالص هو صفة اخلالص من صفة و فعل، االلينال رضى و اذن من اهلل،بنية ألجل كل من اعمالنا ان 

كما قال اهلل رسول هلل صلى اهلل . ليفعل شئ فعل و النية هى الرغبة او اهلدف من شخص. ينال رضى اهلل

 :صلى اهلل عليه وسلم

إمنا األعمال با النيات و إمنا لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إىل اهلل ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا 

 . روى بغارى و مسلم.يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته إىل ما هاجرإليه

كلما يزداد درجة اإلخالصنا، كلما يزداد . جد األجر مناسب بنية من قلوبنااحلديث االعلى يبيننا ان نو 

 :405كما قال ىف كتاب وصايا األباء لألبناء ىف صفحة . ايضا جزائه ىف اآلخرة

ان الذى يرتك االكل والشرب من طلوع الفجر اىل . امنا االعمال با النيات و إمنا لكل امرئ ما نوى: يابىن

لصوم كاالذى يرتكهماالنه مل جيد مها، لكن االول له اجر الصيام والثاىن ليس له ذلك غروب الشمس بنية ا

 . وجعل اعمالك كلها خلدمة موالك الذى خلقك وسواك، التطلب هبا غري وجه ربك. االجر

 

 القيمة األخال قية . ب
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ألن ذالك  52.و امليزانيرأ العلماء، ان األخالق هو صورة فكرية من صفة الروحيته االفعال سهولة  بدون فكرية 

كما . نرتدى ىف ذنوب اذا ما علينا اإلميان من انفسنا، فنستطيع ان يفكر و يفرق عمال صاحلة و يبعيد حال شرا

 :70قل اهلل ىف القرآن ىف سورة اإلسراء اآلية 

 "والتقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيال"

وصايا األباء لألبناء، الىت تنقصم على قسمني، ومها األخالق اما القيمة األخالقية الىت توجد الباحثة ىف كتاب 

 .لنفس واحد واملساوة بني الناس

 األخالق لنفس واحد .4

اما ىف  . كما قال الدوكتور حممد عبداهلل ان القيمة األخالقية لنفس واحد هو األخالق او صفة من كل فرض

 :ا يايلكتاب وصايااألباء لألبناء الدي متعلق باقيمة األخالقية كم

 42ىف فضيلة ااعفة، ىف صفحة  (أ 

العفة يا بىن من اخالق الخيار ،ومن صفات االبرار،فامحل نفسك على التخلق هبا، حىت تصري ملكة 

فيابىن كن شريف النفس بعفتك، وال تدنس شرف نفسك بأكلة تذهب لذ هتا مبجرد الفراع . راسخة فيك

من غواية الشيطان ومن اهلاوات اخلبيثة، فإن اهلل مطلع  و اتق احملرام كلها، وواصيىت لك ان حترتس. منها

 .عليك ىف خلوتك وحماسبك على عملك

 32ىف فضيلة الصدق، ىف صفحة  (ب 
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يابىن إحرص على أن تكون صادقا ىف كل ما حتدث به غريك حرصك على نفسك ومالك، فإن الكذب شر "

كتابه العزيز فهل ترضى ان تكون ملعونا عند اهلل يابىن  ان اهلل تعاىل قدلعن الكاذبني ىف ال.النقائص واملعايب

 ."وانت من طلبة العلوم الدينية

 ىف فضيلة األمانة (ج 

. هى حلية اهل الفضل وزينة اهل العلم وهى مع الصدق من صفات الرسل عليهم الصالة والسالم االمانة

 . فيا بىن كن امينا وال ختن احدا ىف عرض وال يف مال وال ىف غريها

 42ة والشهامة وعزة النفس، ىف صفحة ىف املروء (د 

يابىن إحتفظ مبروءتك، وال تضع نفسك ىف غري موضعها، واحنرس من خمالطة السفلة ومن معاشرة اللئام، 

. يابىن الفقر من مال اليعد ىف عيوب الرجال . وترفع عن الدناياوالتكن عبدا لبطنك، وال عبدا لشهوتك

ومن املروءة ان تنظر اىل .وحيمد على مجيع األفعاله العلى كثرة ماله يعاب املرع بقلة مروءته البقلة ثروته،

ومن الشهامة ان تعفو عمن ظلمك وانت قادر . ذوى احلاجات من اخوانك نظرة اإلحرتام ونظرة اإلشفاق 

على اإلنتقام منه، وحتسن اىل من اساء اليك وانت اقوى منه على إلساءة، ومن الشهامة ان تقول كلمة 

 .ومن الشهامة ان حمافظ على كرامتك وان كنت فقريا معد ما. على نفسك احلق ولو

ويابىن من عزة النفس ومن املروءة والشهامة ان الحتتمل الضيم وإلذالل لنفسك، والألحد من اخوانك ذ،  

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه .والألحد من ابناء ملتك وال لوطنك الذى من طينه خلقت، وحتت مسائه تربيت

عن ابن موسى اال شعرى رضى اهلل رواهالبخارى و املسلم )املؤمن امللؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا: وسلم

 (.عنه
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 421الوصية ان يبتعد الغيبة، والنميمة واحلقد واحلسد والكربو الغرور، ىف صفحة  (أ 

يابين ان الغيبة والنميمة و احلقد واحلسدوالكرب  والغرور من : كما قال يف كتاب الوصايا األباء لألبناء

كماقال اهلل ىف القرآن الكرمي ىف . األخالق الذميمة اخالق األدنياء واخالق اللئام فال تدنس نفسك هبذه
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لظن ان بعض الظن إمث وال جتسسوا وال بعتب بعضكم بعضا، احيب احدكم ان الذين امنوا اجتنبوا كثريا من ا

 (.يأكل حلم اخيك ميتا؟ فكرهتمواهلل ان اهلل تواب رحيم

وال حيملنك الغرور مبا اعطاك اهلل على نسيان عبود يتك ملوالك، و انك واحد من خملوقاته ال فضل لك 

ياايها : )هلل ىف القرآن ىف السورة حجرات األية ثالث عشركماقال ا. على احد منهم عند اهلل اال با التقوى

الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلنا كم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ان اكرمكم عند اهلل اتقاكم ان اهلل عليم 

 (.خبري

 66ىف الوصية اآلداب الطعام و الشراب، ىف صفحة   (ب 

 :كما قال ىف كتاب الوصايا األباء لألبناء

اذاكنت تريد ان تعيش صحيح البنية سليما من االمراض فال تدخل ىف معد تك طعاما على طعام، وال يابىن 

: كما قال رسو هلل صلى اهلل عليه وسلم. تأكل اال اذا كنت جائعا، و اذا اكلت فال متأل بطنك من الطعام

اوال وذطر اسم اهلل على  و اذا كانت بك حاجة اىل الطعام فاغسل يديك".مامالابن آدم وعاء شرا من بطنه"

 .طعامك، واياك والبخل واياك والسره

 ىف الطرقات ىف وصية اآلداب الرياضة واملشى (ج 
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 :50كما قال ىف كتاب وصايااألباء لألبناء ، ىف صفحة 

فإن كان الطريق واسعا . يابىن إذاخرجت للرياضة او لغري هامع اخوانك فإياكم ان تصطفواىف طريقى العامة

واذا تعد اليك احد ىف طريقك من عامة الناس فالتقابل . مثىن واال فامشوا فرادى، واحدا فواحدا فامشوا مثىن

وجزاء سيئة : "كماقال ىف القرآن ىف سورة الشورا األية رابعون. العدوان مبثله،واعف عمن ظلمك يرفع اهلل قدرك

 . ىف كتابه العزيز هبذا اخللق اجلميل ادبنا اهلل". مثلها فمن عفى واصلح فأجره على اهلل

 الوصية ىف آداب طلب العلم الشريف (د 

 :50كما قال ىف كتاب وصايااألباء لألبناء ، ىف صفحة 

واذا مل حترتم . يابىن،اذا شرع األستاذ ىف قراءة الذرس فالتتشاغل عنه باحلديث وال باملناقشة مع اإلخوانك

يابىن زينة العلم التواضع واألدب فمن . شيئا استاذك فوق اححرتام البيك مل تستفد من علومه وال من دروسه

ومن تكرب واساء االداب سقط من اعني الناس وبغضه اهلل اليهم فال يكاد جيد .تواضع هلل رفعه وحبب فيه خلقه

وان تغضب . وال شئ اضر على طالب العلم من غضب االساتذة والعلماء، فإياك. انسانا يكرمه او يشفق عليه

فاقبل يابىن . تسيئ االدب امامه، فان اقل ما ينتجه غضب االساتذة احلرمان والقطيعةآحد من املدرسني او 

 .نصيحىت لك، والتمس رضوان مشاخيك واسأهلم الدعاء لك بالفتح

  ىف وصية ان يعرتف حقوق الوالدين (ه 

  كما قال ىف كتاب وصايا األباء لألبناء

 : 04كما قال ىف كتاب وصايااألباء لألبناء ، ىف صفحة 



61 
 

كماقا . يابىن ممها تكبدت من املشقات ىف خذمة ابيك وامك فإن حقوقهما عليك فوق ذالك اضعافا مضاعفه

فالتقل هلما اف وال تنهر مها و قل هلما : )اهلل ىف القرآن ىف سورة االسراء االية اثىن وثلثني حىت اثىن و اربعني

 .(كما ربياىن صغريا  وخفض هلما جناح الذل من الرمحة وقل رب ارمحهما. قةال كرميا

ومن غضب . احثر كل احلذر ان تغضب اباك او تغضب اامك، ان غضب هلل مقرون بغضب الوالدين: يابىن

فإنه . واطع اباك وامك، والختالف مها ىف شئ اال اذا امرك با املعصية موالك. اهلل عليك فقد خسر الدنيا واالخرة

 .الطاعة ملغلوق ىف معصية اخلالق

 يعرتف احلقوق اإلخوان ىف الوصية ان (و 

 : 75ىف صفحة  ان ىف احلقوق اإلخوان من كتاب الوصايا األباءلألبناء

واياك انتظهر له . يابىن اذ استعان بك احد اخوانك على عمل اليستطيع القيام به وحده فال تبخل مبساعدته

ؤمن للمؤمن كا البنيان امل: كماقال رسول هلل صلى اهلل عليه وسلم. انك صاحب الفضل عليك هبذه املسعدة

 (.رواه البغارى ومسلم.)يشضه بعضه بعضا

فإياك ان . يابىن هاانت قد اصبحت من طلبة العلم الشريف لك رفقاء ىف درسك، هم اخوانك وهم عشريتك

واذا جلست للدرس فالتضايق احدا من اخوانك وافتح له ىف مكان حىت . تؤذى اهدا منهم او تسيء معاملته

كما قال اهلل :وس فإن مضايقة اإلخوان ىف جمالسهم توغر الصدور وتولد االحقاد، وتثري الشرور يتمكن من اجلل

يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا ىف اجملالس فافسحوا : )ىف القرآن الكرمي السورة اجملادلة االية احد عسر

 .(   واهلل مبا تعلمون خبري.ن اوتو العلم درجاتيفسح اهلل لكم واذاقيل انشزوا، يوفع اهلل الذين امنو منكم و الذي

 القيمة فى مجال العلم ( ج
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 :يتصل مع قيمة ىف جمال العلم قد وجدت الباحثة ىف كتاب وصايااألباء لألبناء وتنقسم على ان قيمة الىت 

 ع ىف الصفحة الساب القيمة ىف املوضوع نصيحة االستاذ لتلميذه .4

. على ايصال اخلري اليك با الطاعة واإلمتثال ملا امره من مكارم االخالقيابىن ،اىن احب لك اخلري فساعدىن 

مث . وان اخلق احلسن زينة االنسان ىف نفسه وبني اخوانه واهله وعشريته فكن حسن اخللق حيرتمك الناس وحيبك

با اذا مل تزين علمك بكرم االخالقك كان علمك اضر عليك من جهلك، فإن اجلاهل معزور باجهله والعدر 

 .العامل عند الناس اذا مل تتجمل مبحاسن الشيم

كماقال رسول هلل صلى اهلل عليه . وال تعتمد على مراقبىت لك فإن مراقبتك لنفسك افضل وانفع من مراقبىت لك

. اال فزينوا دينكم هبما.ان اهلل استخلص هذالدين لنفسه وال يصلح لدينكم اال السخاء وحسن اخللق) وسلم 

 ( عن عمران بن حصني  رواه الطرباىن

 ىف الصفحة  صبع و اربعنيالقيمة ىف املوضوع نصيحة ىف آدب املطالعة واملذاكرة واملناظرة  .0

 :، كما قال ىف كتاب وصايا األباء لألبناء  املطالعة واملذاكرة واملناظرة اما ىف آداب

اخوانك يشاركك ىف املطالعة يابىن، ان اردت اخلري لنفسك فال تطالع درسك وحدك وختز لك صدسقا من 

ويعينك على الفهم، وتأدب مع اخيك الذى على ختتاره للمطالعة، واذا فهمت قبله فالتفتخر عليه باالسبق، 

واذا عارضك ىف فهم مسألة فاستمع ملا يقول فرمبا يقةن احلق معه وانت خمطئ ىف فهمك، واياك واجملادلة 

و اكثر من .ومن ابتصر للباطل فقد ضيع امانة اهلل.فأن  العلم األمانة باالباطل واالنتظار ىف لرأيك ان كان خطأ،

 .املزاكرة، ملاحصلت من العلوم فإن اآلفة العلم النسيا
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فإن العلم هو ماتفهمه . واياك ان تكون مزاكرتك عبارة عن حفظ الفاظ التعقل املعاىن وتثبيتها ىف ذهنك

 .الماحتفظه

 اجلالس وآداب احملاضرةالقيمة ىف املوضوع نصيحة ىف آداب  .7

اما ىف املوضوع نصيحة ىف آداب اجلالس وآداب احملاضرة ىف الصفحة احد وستون كما قال ىف كتاب وصايا 

 : األباء لألبناء

السالم )و هو قولك .اذا مررت بقوم فاقرئهم السالم باللفظ املعروف الذى وردت به السنة النبوية: يابىن

جملالس فإهنا من اخالق السفلة ورعاعاالناس، واقل من املزاح جهدك فإن كثرة واياك والقهقهة  ىف ا(. عليكم

و اياك ومعاشرة اهل اخلبث والدسائس والنفاق، . امليزاح تذهب بإحرتام ورمبا اوغرت صدور بعض الناس عليك

 .  فإن األخالق السيئة تسرى ىف اجللساء كما تسرى النار احلطب

 متة الوصاياالقيمة ىف املوضوع نصيحة ىف خا .1

 :وىف املوضوع نصيحة ىف خامتة الوصايا كما قال ىف كتاب الوصايااألباء لألبناء ىف الصفحة مائة احد و ثالثون

اكثر من مدارسة القرآن وحفظ آياته الشريفة عن ظهر قلبك، وإذاقرأت القرآن فالتقرأ وانت غافل عن : يا بىن

موالك، فإنرأيت خريا فامحد اهلل على توفيقه، وإن رايت  وحسب نفسك على ما فعلت قبل ان حياسبك. معناها

كما قال اهلل ىف قرآن ىف السورة . شرا فافزغ اىل التوبة والندم،و عاهد موالك على ان ال تعود واستغفر ربك كثريا

ؤمنني يوم ربنا غفر ىل ولوالدىى وللم. رب اجعلىن مقيم الصالة ومن ذريىت ربنا وتقبل دعاء: )ابراهيم اآلية اربعني

 (.  يقوم احلساب

 الباب الخامس
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 اإلختتام 

 خالصة . أ

وصايا "القيم الرتبوية اإلسالمية ىف كتاب "املوضوع  الباب اخلامس يفباب األول حىت المن  بعد انتهاء البحث

 :، فأخذت الباحثة اإلستنباط، كما يلي "األباء لألبناء تأليف الشيخ حممد شاكر

 :كتاب وصايا األباء لألبناء تأليف الشيخ الشيخ حممد شاكر، كمايايل  القيم الرتبوية إلسالمية ىف .4

 القيمة اإلميان والعبادة . أ

 الوصية ىف التقو اهلل ورسوله - أ

 ىف حقوق اخلالق العظيم وحقوق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم - ب

 ىف آداب العبادة وآداب املساجد - ج

 ىف توبة و اخلوف والرجاء والصرب مع الشكر - د

 العمل و الكسب مع التوكل و الزهدىف فضيلة  - ه

 ىف اخالص النية هلل تعاىل ىف مجيع االعمال - و

 القيمة األخالقية . ب

 االخالق للنفس  .4

 42ىف فضيلة العفة صفحة  - أ

 32ىف فضيلة الصدق ىف صفحة  - ب

 25ىف فضيلة االمانة ىف صفحة  - ج
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 42ىف املروءة والشهامة و عزة والنفس ىف صفحة  - د

 66 ىف آداب الطعام والشراب ىف صفحة - ه

 50ىف آداب الرياضة واملشي ىف الطرقات ىف صفحة  - و

 االخالق بني الناس .0

 02ىف حقوق الولدين ىف صفحة  - أ

 71ىف حقوق اإلخوان ىف صفحة  - ب

 12ىف آداب طلب العلم الشريف ىف صفحة   - ج

 421ىف الغيبة والنميمة و احلقد واحلسد والكرب والغرور ىف صفحة  - د

 القيمة ىف جمال العلم . ج

 6لتالميذه ىف صفحة  ىف نصيحة األستاذ - أ

 16ىف آداب املطالعة و املذاكرة واملناظرة ىف صفحة  - ب

 62ىف آداب اجملالس وآداب احملاضرة ىف صفحة  - ج

 472ىف خامتة الوصايا ىف صفحة  - د

 تاقتراحا . ب

أن يكونوا قادرين على االستفادة من مجيع أشكال وسائل اإلعالم التعليمية بشكل للمدرس يرجى  - أ

مع وجود العديد من قيم الرتبية اإلسالمية املوجودة يف كتاب املوالني أيب الليل ، يقرتح املؤلف أن . جيد

كوسيلة للتعلم   يف تعليم اإلسالم املوجود فيه" أبا أبا الليالن"املعلم أو املعلم يستطيع استخدام كتاب 

 .ومثرية لالهتمام. أكثر تنوًعا
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خاصة القراءة خارج . أن يتمكن الطالب من فرز واختيار كل قراءة يريدون تناوهلا يرجى للمؤلف - ب

ية اإلسالمية و بقيم الرتب وصايا األباء لألبناء تأليف الشيخ حممد شاكراب عند رؤية كت. الكتب املدرسية

 .عرفة مادية ميكن استخدامها كمعرفة إضافية، جيدر أن يقرأه املتعلمون كم

يرجى للقاراء اإلقرتاحات والتدخالت والتعليقات نقدا واصالحا اهذا البحث ألنه مازاله بعيدا عن  - ج

 .الكمال

 .يرجى للمشرفني واملناقشني أن يصححوا البحث اجلامعي تصحيحا لغويا حنويا كان أو صرفيا - د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراجع البحث 



66 
 

 المراجع بالعربية 

 القرآن الكرمي

 (4422املدينة املنورة، : املكتبة إبراهيم حليب)أبو العينني، القيم األسالمية والرتبية، 

 (0244دار املشرق، :  لبنان)لويس معلوف، املنجد ىف اللغة واألعالم، 

 (4443بريوت : دار صادر)سنو، القيم واجملتمع،

 اء لألبناء كتاب وصايااألب. الشيخ حممد شاكر

( جامعة الريموك: كلية شريفة)القيسيي ، املنظومة القيمة األسالمية كماحتديدت ىف القرآن الكرمي والسنة الشريفة، 

4445 

 المراجع باألجنبية 

Siahaan, Amiruddin. Ilmu Pendidikan & Masyarakat Belajar. Medan:Cita Pustaka Media Perintis, 0242 

Abil Fida Isma’il Bin Katsir Addamasqiy, Tafsir Alquran Adhim Ibnu Katsir, Juz 7. Singapura: Kutanahazu 

Pinang, Tt 

Darminto, Poerwa. Kamus Besar Bahsa Indonesia  Jakarta: Balai Pustaka, 4111 

Oetomo, M.A. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Mitra Pelajar, 0220 

W.J.S.Purdaminta, W.J.S.  Kamus Umum Bahasa Aindonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 4111 



67 
 

Mansur Insa.. Diskursusu Pendidikan Islam , Yogyakarta: Global Pustaka, 0224 

Kaswardi ,Em, Pendidikan Nlai Memasuki Tahun 0222, Jakarta : Pt Gramedia4117 

Jalaluddin ,Filasafat Pendidikan, Jakarta: Pt Gaya Media Pratama, 0227  

Arifin , Muzayyin Arifin, Filsafat Pendidikan Islam , Jakarta: Pt Bumi Aksara, 0221 

Ramli Zakariyah,Teuku, Pendekatan-Pendekatn Pendidikan Nilai Dan Implementasinya Dalam   Pendidikan 

Budi Pekerti, Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 4111 

Sudirman, Ilmu Pendidikan ,Bandung : Remaja Karya, 4111 

Nizar, Samsul. Filsafat Pendidikan Islam, Pendekatan Historis, Teoritis Dan Praktis Jaka Ta Ciputat Press, 

0220 

Purwanto , Naglim. Psikologi Pendidikan Jakarta:Raja Grafindo Persada,4112 

Aat Syafiat, 0221. Peranan Pendidikan Islam Dalam Mencegah Kenaikan Kenakalan Remaja Jakarta: Pt  

Grafindo Persada, 0221 

Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada 

Armai Arief,  Pembaharuan Pendidikan Islam Di Minang Kabau ,Ciputat: Suara Adi & Umj Press, 0221 

Elmubarak Zaim, Membumikan Pendidikan Nilai, Bandung: Alfabeta, 0247 

Majid Abdul,  Belajar Dan Pembelajaran (Bandung:Pt Remaja Rosdakarya, 0240 

Ummu Zaki, Biografi Syaikh Ahmad Syakir. Nurkansadewi.Blogspot.Co.Id. Diakses Pada Tanggal 41 

November 0221 

Abdul, Nur Hafizh, “Manhaj Tarbiyah Al Nabawiyyah Li Al-Thifl”, Penerj. Kuswandini, Et Al, Mendidik Anak 

Bersama Rasulullah Saw, Bandung: Al Bayan, 4113  

Langgulung, Hasan,  Asas-Asas Pendidikan Islam, Jakarta : Pustaka Al-Husna, 4110 

Abdul , Nippan  Halim, Anak Shaleh Dambaan Keluarga, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 0222 

Zakiah Daradjat, “Pendidikan Anak Dalam Keluarga 

Hasibuan , Humaidah, Jurnal Pendidikan Islam, Edisi I: Tazkyah 

Abdurrahman, Pendidikan Islam Di Rumah, Sekolah Dan Msyarakat, Jakarta: Gema Islami, 0221 

Rohmat Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Niali, Bandung: Alfabeta, 0244 



68 
 

Majid Abdul, Pendidikan Karakter Persfektif Islam (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 0240 

Amir ,Yusuf  Faisal, Reorientasi Pendidikan Islam, Jakarta : Gema Insani Press,4110 

Eriyanto, Analisis Isi, Jakarta: Kencana Media Group, 0244 

Moh. Ainin. Metodologi Penelitian Bahasa Arab (Malang : Bintang Sejahtera, 0247 

Kuntjojo. Metodologi Penelitian ,Kediri: Universitas Nusantara Pgri Kediri, 0221 

Hasan, M.Iqbal, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya ,Bogor: Ghalia, 0220 

Sani, Ahmadi Supriyanto, Masyhuri Machfudz, Metodologi Riset Manajemen Sumberdaya Manusia, Malang: 

Uin Maliki Press, 0242 

Arkunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Pt Rineke Cipta, 4110 

Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian  ,Jakarta: Cv Rajawali, 4117 

Halim, Abdu Hanafi. 0244.  Metodologi Penelitianbahasa Untu Penelitian, Tesis Dan Disertasi Padang : 

Diadit Media, 0244. 

Makruf , Jamhari, Pendidikan Agama Islam Di Smp Dan Sma, Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 0240 

Azwirbchaniago, Makna Zuhud Menurut Ulam.Http://Azwirbchaniago.Blogspot.Com .Diakses Pada 40 Maret 

0240 

Alim, Mohammad,  Pendidikan Agama Islam , Upaya Pembentukan Pemikiran Dan Kepribadian Muslim, 

Bandung:Pt Remaja Rosdakarya, 0226 

 

 

 
 
 
 

 
 المفردات



69 
 

 اللغة اإلندونسي اللغة العربية . الرقم
  Pembukaan املقدمة 4

  Pendidikan الرتبية 0

  Nilai-Nilai  القيم 7

  Fenomena الظاهرة 1

  Budaya الثقافية 5

 Faktor-Faktor ج عوامل عامل 6

  Potensi القوة 3

  Minimnya األفتقار 2

  Generasi اجليل 4

  Membungkukkan يطأطئ 42

  Rumit متعقدة 44

  Lembut لينة 40

  Nilai Iman القيمة األميان 47

 Nilai Akhlak القيمة األخالق 41

  Bidang Ilmu جمال العلم 45

  Kontemporer املعاصر 46

  Kontribusi اسهام 43

  Sumbangan مساعدة 42

  Karya-Karya اعمال 44

  Monumental نصيب 02

  Bermutu نوعية 04

  Kualitas اجلودة 00

  Harga الثمن 07

  Kadar مقدار 01

  Mutu الدرجة 05



71 
 

  Sempit ضيق 06

  Relasi عميل 03

  Hubungan ربط 02

  Meniru يتبع 04

  Berkomunikasi واصل 72

  Motivasi حث 74

  Emosional العاطفي 70

  Sarana وسيلة 77

  Esensi جوهر 71

  Abstrak جتريد 75

  Konkrit واقع 76

  Ideal تصور 73

  Menelaah يطالع 72

  Penghargaan اإلحرتام 74

 Individualistis الفردية 12

  Kepuasan إقتناع 14

  Dominan مسيطر 10

  Objektif موضوعي 17

  Aturan نظام 11

  Kebutuhan احلوج 15

  Empiris التجريب 16

  Temuan Penelitian عرض البيانات 13

 Latar Belakang Masalah اخللفية البحث 12

 Kajian Teori األطارالنظري 14

 Metode Penelitian طرق البحث 52

 



71 
 

 السيرة الذاتية  

 السيرة الذاتية .4

 أمي كلثوم ناسوتيون:  االسم

 70414223:  رقم القيد

 كلية علم الرتبية والتدريس:  الكلية

 بانيابوجنان منديلنج ناتل : املكان امليالدي

 4445سفتمبري 72:  الرتيخ امليالدي

 بانيابوجنان منديلنج ناتل:  العنوان

 ناسوتيونأنوار :  الوالد

 سييت عيشة ناسوتيون:  الوالدة

 

 المرحلة الدراسة .0

  م 0223-0220من سنة  410531املدارسة األساسية احلكومية النمرة. 

  م 0224-0223املدارسة املتوسطة ىف مدرسة ثناوية املرضية األسالمية بانيابوجنان من سنة. 

  م0247 -0242املدرسة األلية مبعهد الدارلعرفة رايا من سنة. 

 م0242-0241ميدان ىف السنة -اجلامعة اإلسالمية احلكومية سومطرة الشمالية. 

 

 



72 
 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

1. Riwayat Hidup 

Nama     : Ummi Kalsum Nasution 

NIM    : 70414223 

Fakultas/ Jurusan  : FITK/ Pendidikan Bahasa Arab 

Tempat/ Tanggal Lahir : Panyabungan, 72 September 4110 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Agama    : Islam 

Alamat    : Panyabungan Mnadailing Natal 

Nama Orang Tua/ Wali  

a. Ayah    : Anwar Nasution 

b. Ibu    : Siti Aisyah Nasution 

 

2. Riwayat Pendidikan 

 SDN.No.410031, panyabungan tahun 0220-0223 

 Mts Mardiyah Islamiyah Panyabungan Tahun 0223-0221 

 MAS Darul Arafah Raya pada Tahun 0242-0247 

 Universitas Islam Negeri (UIN-SU) Medan Tahun 0241-0241 

 


