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يبحث هذا البحث عن القيم الرتبوية اإلسالمية يف كتاب نصائح العباد، و قم 
ف هذا الباحث بتحليل القيم الرتبوية اليت تتضمن األخالق مع بياهنا فحسب. كان هد

البحث تقدمي املعرفة العميقة عن القيم األخالقية يف صفات حممودة اليت ال بد للشباب 
 أن يتصفوا هبا و كذالك اجملتمع كي ميتلكوا إرادة قوية يف إصالح أخالقهم. 

هذا البحث حبث كيفي، وهو البحث الذي يتجه إىل فهم ظواهر غرض البحث. 
ماعدا ذالك. و يف هذا البحث الكيفي استخدم  املثال : سلوك، و أفكار، و دوافع، و

الباحث منهجا وصفيا، و هو أحد املناهج الذي حيواول على وصف أو تعبري الظواهر  
 كما حدث يف زمننا اليوم.
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 التمهيد
 الرحيمبسم هللا الرمحن 

احلمد هلل الذي خلق اإلنسان من علق و الذي علم ابلقلم و علم 
اإلنسان ما مل يعلم. حيمد هللا تعاىل الباحث على نعمه الكثرية، حىت تقدر 
الباحثة على كتابة هذا البحث اجلامعي. مث الصالة و السالم على نبينا الكرمي 

ت إىل النور و من الباطل حممد صلى هللا عليه و سلم الذي قد محلنا من الظلما
 إىل احلق.

انتهى الباحث من دراسته يف كلية علوم الرتبية و التدريس شعبة تدريس 
حتليل القيم الرتبوية اإلسالمية  "اللغة العربية. فقدم البحث اجلامعي ابملوضوع 

، و شعر الباحث أنه ال ميتلك مهارة كثرية يف اللغة "يف كتاب نصائح العباد 
ال يستطيع أن ينتهي من كتابة هذا البحث اجلامعي إال إبشراف العربية و 

األستاذ عشقالن لوبيس املاجستري و األستاذة عزيزة حانوم أوك املاجستري. 
 فيقول هلما الباحث الشكر. 

و يقول الباحث الشكر لألساتيذ و األستاذات يف قسم تدريس اللغة 
املرحلة األخرية، مث يقول الباحث العربية الذين قد ربوه من املرحلة األوىل إىل 

الشكر جلميع املوظفني يف شعبة تدريس اللغة العربية الذين قد ساعدوه يف قبول 
 هذا البحث اجلامعي. 

مث يقول الباحث الشكر لوالديه احملبوبني )شريف الدين و المساروالن(، 
حث أن و مها الذان قد ربياه منذ صغره و علماه علوما كثرية. و ال ينسى البا



يقول الشكر لألستاذ عبد اخلالق الذي قد أشرفه يف كتابة هذا البحث اجلامعي، 
 و كذالك لألستاذة يوين يف مسكن أدلة الفرايب.

مث يقول الباحث الشكر لزمالئه يف الفصل "ج" من شعبة تدريس اللغة 
الذين قد تعلموا معه حول أربع سنوات و وجد منهم معرفة   2014العربية سنة 

 ة. و يقول الباحث الشكر جلميع زمالئه الذين ال يذكرهم هنا. كثري 
و قبل انتهاء هذا الكالم، أخرب الباحث أن يف هذا البحث اجلامعي 
نقصاان و أخطاءا كثرية. فريجوا من القراء أن يقدموا اقرتاحاهتم و انتقاداهتم 

ايه و إلصالح هذا البحث اجلامعي.  و أخريا، يستعفي الباحث على مجيع خطا
 نقصانه يف كتابة هذا البحث اجلامعي.

 
 

 
  2018يونيو  7ميدان، 

 
 الباحث             

 رزقي شا فوترا انسوتيون       
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 الباب األول
 مقدمة

 خلفية البحث .أ

ـــــ التعليم مناسب إذا أطلق  دراسة التعليم هي دراسة لن "بداية احلياة" ، ألن بـ
يف هذا العامل ، يف الواقع. تعليمية خمتلفة تكاللديه مش كل عصر .للمناقشة تكتمل

وعلى م. وشعوب وأم، حيمل التعليم قوة غري عادية كأحد حمددات البشر كأفراد، احلديث
هذا األساس ، فإن تطوير التفكري يف التعليم الذي أصبح أساس تكوين تعليم ذي جودة 

من القيام بوظيفته ودوره يف بناء حيتاج إىل التشجيع حىت يتمكن التعليم الذي عالية 
  1.جودة اإلنسان وحتقيق تطلعات األسرة والناس واألمة

طبيعة كل ، أوال. يتم االنتهاء من مشكلة التعليم ، ألنه يقوم على عدة أسباب 
ا. بح حكمه أن التعليم لن يكتمل أبدقد أص، لذلكجيدا. هو يريد تعليما و شخص 

دميةحيث أن التعليم يعتمد على االحتياجات املتغرية ستكون نظرية التعليم ق، اثنيا  
النظرية  على ذا التغيري ، ال يرضي اجملتمع مطلق اهلو  للمجتمع يف كل مكان وزمان

 2.على رضا املرء عن حالة التعليم تغري وجهة نظر احلياة يؤثر ،اثلث ا. التعليمية احلالية
من بني . التعليمية وحتسينها ابستمراريتم تقييم العملية ، إلنتاج متعلمني متميزين
، أمهية القيم الرتبوية يف إندونيسيا عن فكرةهي ظهورة اجلهود املبذولة لتحسني التعليم 

مل تكن انجحة بشكل كامل يف بناء إندونيسيا ذه الفكرة ألن العملية التعليميةتنشأ ه
ما  للغاية مع العديد من يعترب التعليم يف إندونيسيا قي. ذات القيمة احلقيقية واملميزة

                                                           
1Alawiyah Dani, (2005), Pendidikan Era Reformasi, Lampung: Graha Fatih Centre, h. 12 
2Darham Ilham, (1998), Dasar Ilmu Pendidikan Islam Masa Rasulullah, Malang: Publish 

Karisma, h. 29 



 

كيفية تطبيق هذه القيم التعليمية يف ، فقد  اليت تعلم القيم الديين الدينيةاملدارس العامة و 
 حىت يصبح التعليم انسجاما.احلياة اليومية 

العديد من القيم التعليمية اليت ميكن استخدامها كمرجع احلياة  هناك يف اإلسالم
ال ميكن إنكار أن اإلسالم هو حىت  ائد عظيمة للحياةفو اال ال يوفر . األرض اعلى هذ

جلميع األداين  ألن اإلسالم هو الدين املثايل. مرجع لألداين األخرى يف صنع القانون
 3.األرض االيت ولدت على هذ

من القيم الواردة يف اإلسالم مثل قيم التعليم والقانون واالقتصاد والسياسة  كثري
سواء كان  بدون تعليم مناسب التعليم ألن واألساسي ه رتكيزال. والتاريخ وأكثر من ذلك

كل شيء من   بدأعابثا. و  سيكون لسياسة أو غريهااالقتصاد أو القانون أو األعمال أو ا
عالوة على ذلك ، يعترب التعليم اإلسالمي احملور . املدرسة أو التعليم إىل مستوى آخر

 .واجليد للمتعلمنيالرئيسي للمعلمني لتوفري التعليم املثايل 
واحد من أقوى مصادر التعليم اإلسالمي الذي حنصل عليه هو من خالل 

من . كثري أو كالسيكي الرتاثشخصياتنا السابقة أو العلماء الذين مت سكبهم كتاب 
ابحلياة اليومية  دالكالسيكية الواردة يف الرتبية اإلسالمية ذات الصلة و أ الرتاثالكتب 

 .لتعليم األخالقي وهلم جرا حول الرتبية اإلسالميةاليت ترتاوح بني ا
الكالسيكية اليت توجز حول الرتبية  وأ الرتاث مع وجود العديد من الكتب

بتعميق الكتاب الكالسيكي الذي يصب قيم الرتبية اإلسالمية  لباحثيهتم ا، اإلسالمية
اندر يف التعلم اليومي  وأما استخدامه هلذا الكتاب .اليت تناقش ابلتحديد التعليم األخالقي

واحملاضرات الكالسيكية . لذا يريد الباحث بتحليل هذا الكتاب يف دراسة األخالق يف اإلسالم
الشيخ حممد نواوي بن عمر . واختار الباحث كتااب من فكرة املرتبطة ابلتعليم اإلسالمي

                                                           
3Zakiyah Drajat, (1996), Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, h. 27 



 

كتابه "   البتناين. ومن أفكار حممد نواوي بن عمر اجلاوي البتناين من خالل اجلاوي
يف  كمصدر مرجعي أساسيحلل الباحث  نصائح العباد". وهذا الكتاب هو الذي سي

احلكومية سومطرة الشمالية. ووضع  يف اجلامعة اإلسالمية ةستكمال الدراسالحبثه 
على  يف كتاب " نصائح العباد"حتليل قيم الرتبية اإلسالمية الباحث موضوع حبثه: 

 .البتناين ر اجلاويالشيخ حممد نواوي بن عماملؤلف 
 حتديد البحث .ب

بعد أن قرأ الباحث على حمتوايت الكتاب، فيكون النقاش األسسي يف ذلك 
 القسم األخالق.ية األخالقية يف و لقيم الرتب ةاحملدود ةاإلسالمي بويةيمة الرت قالكتاب وهو 

 سئلة البحثأ .ج

البحث انطالقا على خلفية البحث السابقة وحدود البحث، تعني الباحثة هذا 
 على ثالثة األسئلة التالية:

 القسم األخالق؟يف  كتاب " نصائح العباد"  ة يفاإلسالمي بويةيمة الرت قكيف  .1

يف " نصائح العباد"  الرتبوية اإلسالمية الواردة يف كتاب ةقيما هو وجود ونطاق م .2

 لتعليم الشخصية يف إندونيسيا؟القسم األخالق 

القسم  يف نصائح العباد"" الرتبوية اإلسالمية الواردة يف كتاب ةقيمما هي أمهية  .3

 لتعليم الشخصية يف إندونيسيا؟ األخالق

 
 
 



 

 أهداف البحث .د

ابلنظر إىل أسئلة البحث الثالث اليت أابهنا الباحث سابقا، فاألهداف اليت 

 فيما يلي: هذا البحثريدها الباحث يف ي

 القسم األخالق ؟يف  كتاب " نصائح العباد  ة يفاإلسالمي بويةيمة الرت قملعرفة  .1

يف  " نصائح العباد" الرتبوية اإلسالمية الواردة يف كتاب ةقيموجود ونطاق  ملعرفة .2

 لتعليم الشخصية يف إندونيسيا؟القسم األخالق 

القسم يف  نصائح العباد"" الرتبوية اإلسالمية الواردة يف كتاب ةقيمملعرفة أمهية  .3

 الشخصية يف إندونيسيا؟لتعليم األخالق 

 فوائد البحث .ه

من املتوقع أن يسهم هذا البحث يف األفكار يف حماولة لتحسني العلم واإلصالح 

 :هي ذا البحثاملنشودة هل فوائد البحثأما . يف هذا العصر األخالقي

 النظرية .1

يف شكل معرفة عن قيمة ، فوائد نظرية بحثال اقدم هذيمن املتوقع أن 

وكذلك مفيدة كمسامهة يف عامل التعليم ، "نصائح العباد"  يف كتابالتعليم الواردة 

 .الرتبية اإلسالمية وخاصة

 التطبيقية .2



 

 للباحث .أ

 .الرتبوية يف احلياة اليومية عن قيمةالباحث إضافة البصرية وفهم 
 للمؤسسات العلمية .ب

سيتم تطبيقه يف عامل التعليم يف املؤسسات التعليمية يف يكون إعتبارا و 

إندونيسيا ، وخاصة التعليم اإلسالمي ، وميكن استخدامه كمدخل بنّاء من أجل 

حتسني جودة املؤسسات التعليمية ، وخاصة التعليم اإلسالمي ، مبا يف ذلك 

املعلمني أو املعلمني الذين يشاركون يف حتديد السياسة يف املؤسسات التعليم 

 .واحلكومة على مستوى العامل

 للعلوم .ج

فإثراء وإضافة البصرية يف اجملال ، علم الرتبية اإلسالميةكمرجع يف 

بشكل خاص وجماالت العلوم األخرى بشكل عام ، وإضافة خزانة املعرفة عن 

"نصائح العباد"  قيمة الرتبية اإلسالمية اليت ترتبط ابألخالق الواردة يف كتاب

 .كل يوم مع شخصية نبيلةأكثر  حىت نعرف أمهية احلياة 

 

 

 
 
 



 

 

 البحثمنهج  .و

 نوع البحث .1

هو فرع من  و بحث املكتيبالهو  باحثنوع البحث الذي يقوم به ال

كيفي مع الكتب الرتاث والكتب األخر ذات الصلة مبوضوع البحث البحث ال

 لشيخ حممد نواوي بن عمر اجلاويويكون موضوع البحث كتاب نصائح العباد ل

 .البتناين

 مصادر البياانت .2

 ةيئيسر ال بياانتال .أ

هي البياانت املأخوذة من امليدان )العداد( اليت مت  البياانت الرئيسية

تعتمد البياانت املأخوذة  .احلصول عليها من خالل املالحظة واملقابلة واالستبيان

على املتغريات املدروسة ، مثل العمر ، التعليم ، املهنة ، واملتغريات األخرى اليت 

 . االقتصادية -االجتماعية /يشار إليها ابلبياانت الدميوغرافية

 

 

 

 



 

 البياانت الثانوية .ب

مت احلصول عليها من قبل يت لبياانت الاالبياانت الثانوية هي مصدر 

مت احلصول عليها )  الباحث بغري مباشر من خالل وسائل اإلعالم الوسيطة

 4(.وتسجيلها من قبل الوكاالت ذات الصلة و / أو األطراف األخرى

لشيخ حممد الرئيسية هو كتاب "نصائح العباد" لأما مصدر البياانت 

  البتناين. ومن مث فإن مصدر البياانت الثانوية هو ترمجة نواوي بن عمر اجلاوي

كتاب "نصائح العباد" كتاب "رسالة املعونة" مع الكتب األخرى ذات الصلة 

 هبذا البحث.

 طريقة مجع البياانت .3

وفقا واثئق. هي  بحثالا هذ طريقة مجع البياانت اليت يقوم هبا الباحث يف
بياانت حول األشياء أو املتغريات يف شكل اللواثئق تبحث عن أن طربقة األريكونتو 

 5.املالحظات والنصوص والكتب واجملالت وما إىل ذلك
ولذا سيوثق الباحث فكرة اإلمام النواوي عن قيمة الرتبوية يف كتاب نصائح 

 هذا البحث على ما يلي: يف البياانت  مجعطريقة و العباد. 

                                                           
 4Ahmadi Sani Supriyanto, Masyhuri Machfudz, (2010), Metodologi Riset Manajemen 

Sumberdaya Manusia, Malang: UIN Maliki Press, h. 191 
 5Suharsimi Arkunto, (1992), Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: PT 

Rineke Cipta, h. 200 



 

تصنيف البياانت املتعلقة ابلبحث. يف هذه املرحلة سيكتب الباحث كل البياانت  .أ

 املتعلقة مبشكالت البحث

خفض مجيع البياانت اليت مت جردها ، يف هذا النشاط اختار الباحث مجيع  .ب

 البحث. مصادر البياانت اليت تكون مناسبة للغاية مع البحث عن مشكلة

 .اانت اليت مت ختفيضها ، أي عن طريق تقدمي البياانت اليت مت اختيارهاعرض البي .ج

 .حتليل البياانت اليت مت تقدميها .د

 .يلخص مجيع البياانت اليت مت حتليلها .ه

 طريقة حتليل البياانت .4

حتليل البياانت هي التعامل مع كائن علمي معني عن طريق الفرز بني  طريفة

  .فهم واحد مع فهم آخر للحصول على وضوح حول حالة املناقشة

عندما يتم حتليل  .ضموندم يف هذا البحث هو حتليل املالتحليل املستخ

تحليل بض ا ، وابلتايل يُطلق على هذا التحليل أي ضمونهانت الوصفية غالب ا وفق ا ملالبيا

  6ضمون.امل

هو تقنية حبثية هتدف إىل جعل  ضمونوس كريبندورف ، فإن حتليل املوفقا كال

 7.االستدالل القابل للتكرار وبياانت الشويه تتعلق ابلسياق

                                                           
 6Sumadi Suryabrata, (1983), Metodologi Penelitian, Jakarta: CV Rajawali, h. 94 



 

وسيلة علمية لدراسة واستخالص النتائج على  ضمونحتليل املا أن وفقا ألراينتو 

 (. النص) قظاهرة من خالل استخدام الواثئ

اخلطوات اليت اختذها الباحثون يف إجراء حتليل البياانت يف هذه الدراسة وأما 

 :8على النحو التايل

 (مجع البياانت والتحقق منها )إعادة الفحص .أ

احلد من البياانت ، يف هذه احلالة ، يقوم الباحثون ابختيار وفرز البياانت ذات  .ب

البياانت ذات الصلة ، بينما سيتم حتليل  .الصلة وأقل مالءمة لغرض البحث

 (سيتم ختصيص البياانت األقل أمهية )مل يتم حتليلها

بعد ختفيض البياانت ، تتمثل اخلطوة التالية يف عرض البياانت  .عرض البياانت .ج

 :اليت تشمل

 .حتديد اهلوية (1

 .التصنيف (2

 .الرتتيب (3

 .شرح البياانت بشكل منهجي وموضوعي ، وبشكل شامل (4

                                                                                                                                                               
 7Klaus Krippendorf, (1991), Analisis Isi Pengantar Teori dan Metodologi, Jakarta: 

Rajawali Pers,  h. 15 
 8Moh. Ainin, (2010), Metodologi Penelitian Bahasa Arab, Surabaya: Hilal Pustaka, h. 
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 .املعىن (5

الطرق املستخدم يف حتليل خص الباحث نتائج البحث حسب الفئة. اخلالصة. يل .د

 :مشكلة البحث هي كما يلي

 طريقة استنتاجية (1

تنطبق الطريقة االستنتاجية ملا ميكن اعتباره صحيح ا يف حالة فئة أو 

إهنا . نوع على الشيء الصحيح يف مجيع األحداث اليت تنتمي إىل فئة أو نوع

تستخدم  .العامة وتغادر تلك املعرفة مبعرفة خاصةعملية تفكري يف املعرفة 

 بويةلتحليل البياانت حول القيمة وهي قيمة الرت  باحثهذه الطريقة من قبل ال

 .ية األخالقيةو لقيمة الرتب  حيديتال ةاإلسالمي

عملية  يه ةاالستنتاجي طريقةميكن االستنتاج ببساطة أن اللذا 

 .معرفة التفكري على وجه اخلصوص التفكري بشكل عام ومن مث يتم رمسها يف

 طريقة  استقرائية (2

الطريقة االستقرائية هي طريقة تنطلق من الوقائع اخلاصة واألحداث 

امللموسة ، ومن احلقائق واألحداث امللموسة اليت يتم رمسها يف التعميمات 

صفات لتحليل البياانت حول ال باحثستخدمها التهذه الطريقة . العامة

 بويةلذلك ميكن أن تُعرف قيمة الرت "نصائح العباد"  يف كتاب احملمودة



 

لذلك ميكن االستنتاج ببساطة أن الطريقة  .املتضمنة فيه ةاألخالقي

و كان  .ستقرائية هي عملية تفكري خاصة مث تستخلص من املعرفة العامةاال

 ذالك مستخدم للباحث و الباحثة.

 صحة البياانت طريقة .5

. التثليث طريقةاستخدم الباحث لبحث، يف هذه ايف ضمان صحة البياانت 

للتحقق من صالحية البياانت اليت تستخدم شيئ ا آخر  طريقةالتثليث عبارة عن 

املستخدم التثليث  . طريقةخارج البياانت ألغراض التحقق أو كمقارنة مع البياانت

 9.هي التحقق من خالل املصادر األخرى أو اإلحاالت

 
 
 
 

                                                           
9 Masganti Sitorus, (2011), Metodologi Penelitian Pendidikan Islam, Medan: IAIN 

PRESS, h. 222 
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 الباب الثاين
 البحث النظري

 

 القيمة .أ

. تضمني يف الدراسة الفلسفية اليت يقصد هبا فلسفة القيم أو احملورالتم ت ةالقيم

وهو ما يعين  "aksiolos" املصطلح احملوري أييت من اليواننية القدمية، ويتألف من كلمة

 10.هو فرع من الفلسفة اليت تدرس قيمةو  اليت تعين النظرية "logos" القيمة وكلمة

السعر )مبعىن ( 1)وفقا للمعجم اإلندونيسي )كبيب(، يتم تعريف القيمة على أهنا 

( 4؛ )احلساب( 3، )سعر املال )ابملقارنة مع أسعار املال األخرى(( 2)السعر املقدر(؛ 

اخلصائص )األشياء( اليت هي مهمة ( 5)الكثري على األقل احملتوى؛ املستوايت؛ اجلودة؛ 

وابلتايل، فإن القيمة وفقا  11.شيء أن يتقن الرجل وفقا لطبيعته( 6)أو مفيدة للبشرية؛ 

 .12ل كبيب هو السعر الذي يفسر على أنه مهم ومفيد لإلنسان

وتستخدم القيم عادة للداللة على اسم جمرد، واليت ميكن أن تفسر على أهنا 

، ميكن أن تفسر القيمة على أهنا طبيعة أو نوعية شيء مفيد كلذلو  .قيمة أو اخلريال

                                                           
 10Uyoh Sadulloh, (2014), Pengantar Filsafat Pendidikan, Bandung: Alfabeta, h. 36. 

11Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, (2003),  Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Jakarta: Balai Pustaka, h. 783. 

 لسان العربي، دون السنة 12



 

وابلنسبة للبشر، تستخدم القيم كأساس أو  .للحياة البشرية، سواء الداخلي أو الداخلي

 ه.سبب أو حافز يف التصرف والتصرف، سواء بوعي أو دون

 الرتبية والرتبية اإلسالمية .ب

أييت من  بيةأن الرت Uyoh Sadullah  نقلت من قبل وفقا ألبو أمحدي وآخرون

وهو ما يعين  again  مبعىن الطفل و pais تتكون من كلمةpaedagogie  الكلمة اليواننية

وفقا لعمر محاليك، يعرف 13.التوجيهات املقدمة للطفل. ولذلك أن الرتبية هي هيتوجب

م، وابلتايل أبنه عملية من أجل التأثري على الطالب من أجل التكيف مع بيئته بيةالرت 

 .إحداث تغيري يف أنفسهم مما ميكنها من العمل بدقة يف حياة الناس

من املادة األوىل  1الفقرة  2003سنة  20 ووفقا لقانون مجهورية إندونيسيا رقم

 من نظام التعليم الوطين التعليم على النحو التايل

تمكن املتعلمون التعلم حىت يالرتبية هي حماولة خمططة لتحقق بيئة التعلم وعملية 

م يف ، والتحكيتمتعوا ابلقوة الروحية الروحية من تطوير قدراهتم بشكل فعال على أن

، واجملتمع النبيلة، وكذلك املهارات اليت حيتاجها، والشخصية النفس، والشخصية، والذكاء

 .واألمة والدولة

                                                           
13Helmawati, Pendidikan Keluarga, (2014), Bandung: Remaja Rosdakarya, h. 23. 



 

عملية التعليمية أن الرتبية هب ذهب الباحث  ،وبناء  على بعض تعريفات

، حيث ينقل املعلم معلومات عن العلوم ويوجهها ليصبح تعلملتفاعل بني املعلمني مع املل

بشكل عام ، فإن الباحث  بيةضافة إىل أن الباحث يشرح الرت ابإل.أفضل مرة أخرى

 .ةاإلسالمي بيةالرت عن بشكل خاص  سيشرح

طور كل تو إىل الذات اإلسالمية الكاملة ،  ةوجهامل بيةالرت  يه ةاإلسالمي بيةالرت 

ويقيم عالقة متناغمة لكل شخص مع ، إمكاانت البشر اجلسدية والروحية على السواء

 .هللا واإلنسان والكون

يشرح القرآن أن البشر  .الرتبية اإلسالمية تنحرف عن النظرة اإلسالمية لإلنسان

هللا الوظيفة األوىل خلليفة  .خملوقات ذات وظيفة مزدوجة تتضمن أيض ا املهمة األساسية

هذا املعىن يعين أن البشر يُعطون التفويض للحفاظ على ، (30على األرض )البقرة: 

 14.الكون ورعايته واستخدامه واحملافظة عليه

ب أن يكون للبشر متطلبان ، جيل إجناز وظيفة اخلالفة بشكل جيدمن أج

لعناية وا، معرفة حىت يتمكن من ازدهار الكوناإلنسان  لكلجيب  ، العلمأوال. أساسيان

جيب أن يكون للكون الذي عهد به إىل اثنيا أخالق،  به واحلفاظ عليه واالستفادة منه

مقدار الضرر الطبيعي الذي حيدث  .البشر حلماية ورعاية واستخدامه التزام ا أخالقي ا

                                                           
14Aminuddin Sipahutar, (2005), Pendidikan Anak Usia Belia, Jakarta: Pojok Ilmiah 

Centre, h. 33 



 

الضرر الطبيعي سيكون له أتثري سليب على  .نتيجة لعمل األيدي البشرية غري املسؤولة

 .البشر

: تاير ذايعني للعبادة وخدمته )ال الرجل هو خملوق هللا الذي، الثانية الوظيفة

العالقة . هنا جيب على البشر تقدمي واالستسالم لعظمة هللا سبحانه وتعاىل( 56

لذلك جيب . هللا اخلالق والرجل الذي خلقه. اإلنسانية مع هللا هي عالقة اخلالق واملخلوق

و ما جيعل البشر جيب أن يقدموا ويطاعوا اخلالق الوعي ه. أن يكون البشر على علم هبا

كدليل على اخلضوع والطاعة رجل يكرس نفسه له من خالل .  ، أي هللا سبحانه وتعاىل

 .تنفيذ أوامر وبعيدا عن احملظورات

الرجل  ، يرتبط مع الطبيعة. هذان التوازانن دائم ا ما حيتفظ هبما البشر يف الكون

كخادم يعبد ،  اإلنسان كخادم، املتعلقة ابهلل. وحيفظه يستغل، الذي يتحكم، كزعيم له

ولتحقيق هاتني الوظيفتني اللتني تندجمان يف الذات اإلسالمية، هناك حاجة إىل .ويطيعه

مفهوم تعليمي شامل ميكن أن حيقق الشخص املسلم إىل اهلدف النهائي املتمثل يف 

 .15حتقيق التعليم

أعطى هذه اإلمكاانت  هللا سبحانه وتعاىل. جيب متكني مجيع اإلمكاانت البشرية

فإن البشر ، وبصرف النظر عن ذلك، للبشر لكي يتم تنميتهم وتعليمهم ومنوهم وتطّورهم

                                                           
15Andi Sandro Al-Farizi dkk, (2007), Anjuran Berakhlak, Jakarta: Graha Budi, h. 29 



 

إمكاانت الوالدة هي عنصر مادي . هم خملوقات لديها القدرة على الوالدة والدخول

كن تطويره يف حني أن اإلمكاانت الداخلية هي عنصر روحي يف البشر مي .ميتلكه البشر

 .الكمال إىل

وفقا للتفسري القرآين ، اإلنسان. يتم بذل اجلهد من خالل التعليم، قدر اإلمكان

 والشعب ولكن الرجل من الوالدة قد جلب إمكاانت العقل يولد يف حالة من اجلهل، 

كل هذه اإلمكاانت سوف .  والروح ابإلضافة إىل اإلمكاانت املادية للجسم والشهوة

سوف يكون العقل البشري ذكي ا وميكن . للحوافز املقدمة من خالل التعليم مناسباتتطور 

ب مع األخذ يف االعتبار التدري، استخدامه حلل مشكلة احلياة عندما يتم تعليم العقل

 .مما يولد الذكاء الفكري، الفكري ومليء ابلعلوم املختلفة

، ا يُبذل جهود ا تثقيفيةروحي عندمسيعاين قلب اإلنسان من الذكاء العاطفي وال

يتم  .رغبة اإلنسان تتطلب أيضا التعليم .حىت حيقق الرجل ذكائه العاطفي والروحي

ميكن  .ال يفهم دائما فهم الشهوة مع السلبية .تعريف الشهوة كقوة دافعة لتحقيق الرغبة

ة حتت ، وابلتايل فإن الشهو تفسري الشهوة كقوة إجيابية، طاملا أن األهواء متعلمة أيض ا

  .السيطرة



 

فإن البشر الذين يريدون أن يولدوا من قبل ، يف رأي الرتبية اإلسالمية، وهكذا

، وموازنة بني العلم واألخالق جسدي، ونفساين، ية اإلسالمية هم بشر لديهم توازنالرتب

 .، والذكاء الفكري والعاطفي والروحي والفرد واجملتمع

، من طبق على مفهوم الرتبية اإلسالميةلإلنسان املاستنادا  إىل املفهوم اإلسالمي 

الواضح يف هذا السياق أن الرتبية اإلسالمية هي تعليم يهدف إىل تشكيل توازن الرجال  

، جيب أن لذلك .كما هو مبني يف املستقبل ابعتباره اهلدف النهائي للتعليم اإلسالمي

وفق ا ملفهوم اإلسالم الذي هو يف  يتم تعليب الرتبية اإلسالمية لكي تظهر إنساان  مثالي ا

 انسان كامل. املصطلحات األخرى املعروفة ابسم

 مصطلحات الرتبية اإلسالمية .1

يف كتابه فلسفة الرتبية الدكتوراندوس  كما نقلت عنهب هاري نور علي  يف كتا

اإلسالمية أن املصطلحات املتعلقة ابلتعليم والتعليم اللغة العربية حتتوي على بعض 

. ت واملصطلحات املستخدمة بشكل متكرر واليت تشري إىل التعليم والتدريسالكلما

ستشرح بعض هذه املصطلحات والفهم لتسهيل فهم مفهوم الرتبية  أدانه 

 .اإلسالمية

 

 



 

 الرتبية (أ

يعين إتقاهنا   اي ملك، رابً ُرب  ، يـ  ب  املشتقة من الكلمة: ر  هي بية رت ال

يعين: أتوقع منهم أو أان  ومالق ةرب .هللا رب  من هذا املصطلح . وحيازهتا وحكمها

 . ر طفولتهمتكونه الوصي عليه حىت   بية يعين إما يف االعتناء به أورت الب ر  .فوقهم

القيام بعمل مرارا وتكرارا يف فرتة ممارسة بية هو رت ال ابن سينا أن وقال

 .طويلة يف الفرتة الزمنية اجملاورة

 التأديب (ب

دعوة الناس وفقا ملصطلح التأديب يف معجم الوسيط هو أدب القوم أي 

أداب هو جمموعة من  .بيةرت يب مرادفا ملمارسة الدتستخدم كلمة أت. و إىل مأدبة

القواعد أو مدوانت السلوك اليت جيب اتباعها يف مهنة أو االنضباط وعقدت 

 .كاتبوال القاضي أدب مثل .حبزم

بطبيعة أن  تسليمهي االعرتاف وال (Attas)يب كعطاء العطاسدكلمة أت

املعرفة والشكل يتم تنظيمها بطريقة هرمية وفقا ملختلف مستوايت ودرجات رتبة 

ومكان الشخص الذي عالقته فيما يتعلق هبذه الطبيعة وبقدرة وإمكاانت اجلسم 

 16عمل. مل مفهوم العلم واليف هذا املعىن يش .والفكري وكذلك الروحية

                                                           
 16Hery Noer Aly, (1999), Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, h. 9. 



 

وهذا املصطلح املستخدم يف احلديث الضعيف روي من رسول هللا صلى 

 17. أدبين ريب فأحسن أتدييبهللا عليه وسلم قال: 

 على أهنا " (Attas) " يف احلديث السابق تفسر العطاسأ د ب  كلمة "

وعالوة على ذلك، أبن احلديث ميكن تفسريه على "ريب جعلين  ف"تثقي

األماكن املناسبة لكل شيء نفسي و أداب القيام به زرع تدرجييا يف االعرتاف مع 

قدمة واالعرتاف مبكانته ابلضبط يف ترتيب الوجود امليف اخللق، حبيث توجهين إىل 

 18.والشخصية، لذلك فقد جعل أفضل تعليمي

هو أكثر مالءمة  (Attas) ، حسب العطاسيبأدتكلمة الاستخدام  

صلى هللا عليه  النيب علمالذي  مية، وهذا املفهوم هوبية اإلساللالستخدام يف الرت 

 وسلم.  

يعين االعرتاف الذي يزرع تدرجييا لإلنسان حول األماكن  يبأدتال

الدقيقة لكل األشياء يف ترتيب اخللق بطريقة تؤدي إىل االعرتاف بقوة وعظمة هللا 

قدامى ولكن بية وفقا للعرب الرت مرادفة لكلمة ال يبأدتاللمة . كبرتتيب الوجود

 .بعد ذلك يستخدمون أداب خاصة ابلنسبة للشخصية النبيلة

                                                           
 17Nashiruddin Al-Bani, Silsilah ahadis adh-Dha’ifah, Jilid: 5, h. 207, Nomor Hadis: 

2185. 

 18Muhammad Naquib Al-Attas, (1994),  Konsep Pendidikan dalam Islam, Terj. Haidar 

Bagir, Bandung: Mizan, h..63-64. 



 

 التهذيب (ج

"هذ ب  يف القرآن الكرمي الذي ميتصه من عبارة التهذيبوال تظهر كلمة 

حتتوي على معىن واحد  "التهذيب"كلمة .  يعين تنقيته وتوضيحه أو إزالتهالشيئ" 

يعين غرس القيم األخالقية  ةتربيإذا كان  .األخالق انببية خاصة جرت من كلمة ال

أن يتم إزالتها من تنظيف مجيع األوساخ واملخالفات جيب  هيف الطالب مث قبل

 19.املوجودة يف شخصيته

 ةالتزكي (د

م يف اجلوانب املعرفية اليت ميكن يتعلاي تظهر يف القرآن  ة"تازكي"الكلمة 

من  ة"تازكي"الكلمة .  مالءمة الشركوهي  والتقوى نفسأن تؤدي إىل تنقية ال

 20.وتتطور يةتنمالفعل "زكا" أي 

 التعليم (ه

يف القرآن  ة التعليمعرفة طبيعة األشياء، وهناك الكثري من كلمم العلم هو

يم لغة حفظ، ورعاية، وإدارة جيدة حبيث يكون الطفل البالغ وقادر لتعال .الكرمي

                                                           
19Fadhilah Husnayani, (2007),  Ilmu Pendidikan Islam Sejati, Surabaya: Indie Purnama, h. 

33 
20Abraham Sanadi, (1995), Islam Dan Nilai Kesehariannya, Bandung: Moeslim 

Gramedia Citra, h. 25 



 

النفس، هذا املصطلح يغطي جوانب خمتلفة مثل علم  .على اعتماد نفسها

 .العقل، واجلسم، وهلم جرا

خالل تطوير هو عملية التعلم املستمر منذ أن ولد اإلنسان من  يملتعال

يم ال تتوقف عند بلوغ املعرفة يف جمال لتعالإن عملية . السمع والرؤية والقلب

وفقا لراشد  21ة.صل إىل اجملاالت النفسية واحلركياإلدراك وحده، ولكنها ال تزال ت

عملية نقل العلوم املختلفة إىل النفوس الفردية دون أي  " هوتعليم"الرضا تفسري 

 22.قيود على بعض األحكام

أبنه عملية توفري املعرفة  "ليمتع"الوفقا ل عبد الفتاح جالل، يعرف 

والتفاهم والفهم واملسؤولية وزراعة الوالية، حبيث تنقية أو تطهري اإلنسان من كل 

األوساخ وجعل نفسه يف حالة جتعل من املمكن احلصول على احلكمة وتعلم ما 

جبوانب املعرفة واملهارات اليت حيتاجها " ليمتع"الوتتعلق  .هو مفيد له وما ال يعرف

هو عملية  "ليمتع. "اليف احلياة وكذلك املبادئ التوجيهية للسلوك اجليدالشخص 

مستمرة من املساعي منذ الوالدة، ألن البشر يولدون ال يعرفون شيئا، لكنه جمهز 

 23.إبمكاانت خمتلفة تعده للوصول إىل العلم وفهمه واستخدامه يف احلياة

                                                           
21Hery Noer Aly, (1999), Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, h. 10. 
22Muhammad Rasyid Ridha, (1999), Tafsir Al-Qur’an Al-Hakim, Tafsir Al-Manar, Juz 

VII, Beirut: Dar Al-fikr, h. 262. 
 23Abdul Fatah Jalal, (1998), Azas-azas Pendidikan Islam, Terj. Harry Noer Aly, Bandung: 

CV Diponegoro, h. 29-30. 



 

 أدوات الرتبية اإلسالمية .2

 :ليتهي كما و خدمة يف التعليم هم أدوات التعليمية املستأ

 .املعلم، هو أداة تعليمية ألنه بدون تعليم املربني لن تعمل بشكل جيد (أ

 املؤسسات التعليمية اليت توفر مكاان لتنفيذ التعليم الرمسي أو املعلومات الرمسية؛ (ب

مرافق التعليم والبىن التحتية اليت تساعد على التنفيذ السلس للتعليم، وخاصة يف  (ج

 .التعليم والتعلمعملية 

 املكتبة، أي الكتب اليت توفر علم املعلومات للمعلمني والطالب (د

 التعليم املهين وفقا لقدراته وكفاءته من أجل توفري مهارات املعلم (ه

املنهجيات التعليمية وهنج نظام التدريس املستخدمة، على سبيل املثال استخدام  (و

عيني، أو التدريس مع منط أساليب احملاضرة، واملناقشة، واالستجواب، والت

 الرتوحيي

تعد إدارة التعليم اليت تقوم بتنفيذ التعليم أداة هامة جدا يف جمال التعليم، مثل  (ز

حتديد اجلدول الزمين للموضوع، ووضع املعلمني يف مواضيع معينة، وترتيب وقت 

التدريس، وحتقيق املرتبات أو أتعاب املدرسني، وحتديد اجتماعات املربني، وما 

 ىل ذلكإ

 .عليه من قبل موظفيه الرتبويني وإدارته الرقابةالتعليم و  إدارة (ح



 

إسرتاتيجية التعلم املصممة خصيصا ألهداف التعلم لدى الطالب يف مؤسسة  (ط

تعليمية معينة ألن كل مؤسسة تعليمية معينة لكل مؤسسة تعليمية لديها رؤية 

 .ورسالة وغرض وهدف خمتلف

 .تقييم التعليم وتقييم التعلم  (ي

 الرتبية اإلسالمية أهدافألساسية و ا .3

بنيت  يزتنيهذه الرك. من أساس الرتبية اإلسالمية هو القرآن وسنة النيب
 وآراء العلماء واملثقف ظهر يزتنيكما أن الرك .املفهوم األساسي للرتبية اإلسالمية

األساس الثالث، وهو االجتهاد  ظهروهكذا  .املسلمني على أساس الرتبية اإلسالمية
 .من علماء يف الرتبية اإلسالمية

ما هو البشر الذي  .انطالقها من املفهوم اإلنساين وفقا لإلسالم الرتكيزبدأ يو 
مث تظهر جهود جديدة ما  .وينبغي أن ينعكس ذلك يف اهلدف .يطمح إليه اإلسالم

واد اليت ستعطى لتحقيق من هناك ولد ما هي امل .يتم من أجل حتقيق هذا املفهوم
بعد ذلك تساءل أيضا  .هذا اهلدف الذي هو معبأة يف املناهج واملقررات الدراسية

ولكي تكون الطريقة  .عن كيفية نقل املواد، فيما يتعلق هبذه الطريقة املطلوبة للتعلم
 .، يتم التصميم بشكل دوريمؤثرةفعالة و 

 مفهوم األخالق .ج



 

األخالق هي جمموعة من القيم السماوية واألزالية ، واليت تلون طريقة التفكري 

 .24تهطبيعي حولواملوقف والتصرف للمسلم 

األخالق هي الطبيعة اليت تكمن يف الروح اليت تنشأ منها األفعال أن الغزايل  ذهب

املساواة مع فسر على قدم تبشكل عام أخالقية . بسهولة ، دون النظر إىل العقل أوال  

  25.اجملاملة يف اللغة اإلندونيسيةاحلشمة أو ، معىن كلمة الرجولة

ه. املثري للتحدث عنوهو يف كل مكان يتحدث الناس كل املناسبات عن األخالق 

للعمل ة املبادئ األخالقية اجليدة والسيئأنظمة من  واألخالق هه. مارستملولكن الصعب 

 .والسلوك

ولكن على أساس ، اليت تنشأ من عدم اإلكراهنفس الاألخالق أتيت من داخل 

تنشأ من شعور ابإللزام ، أتيت من خارج الذات، آدابميكن أن تكون األخالق . و الروح

املة )التواضع( يف تفاعل احلياة جمميكن أن تعين األخالق . واللوائح أساس القواعدعلى 

مثل قواعد ، يف جمموعات معينة .اليومية يف كل األسرة واجملتمع واحلكومة واألمة والدولة

أو القواعد األخالقية ، مثل طالب السلوك، أو قواعد السلوك، السلوك األخالقي

 .ملهنةاأو قواعد أخالقيات كل ، للطالب

                                                           
 24Arni Darmasari Sanusi, (2010), Akhlak Keseharian Seorang Muslim, Jakarta: Goresan 

Publisher, h. 20 
 ه, التحذيب األخالق 1833إبن مشكويه، دون السنة,   25



 

، يف احلياة االجتماعية الغرابء، شأ إلرضاء اآلخرينتننظام للحياة ي ه اجملاملة

 واالعتناء،، والعادة، واللياقة، هي املالءمةاجملاملة األساسية ه. احلكومة وغري ، اجملتمع

يتم التأكيد على اجملاملة ( والفحش السائد يف اجلمعية )اجملتمع واحلكومة واألمة والدولة

 .من أجل النظام واحلياة اجملتمعية يف اجلمعيةفاعله، على املوقف اخلارجي لكل 

شعور ابإللزام  تنشأ من، أتيت من خارج الذات، آدابميكن أن تكون األخالق و 

املة )التواضع( يف تفاعل احلياة جمميكن أن تعين األخالق . واللوائح أساس القواعدعلى 

مثل قواعد ، يف جمموعات معينة. اليومية يف كل األسرة واجملتمع واحلكومة واألمة والدولة

أو القواعد األخالقية ، مثل طالب السلوك، أو قواعد السلوك، السلوك األخالقي

 .ملهنةاأو قواعد أخالقيات كل ، للطالب



38 

 

 الباب الثالث
 وكتاب نصائح العباد مد النواوىحملالسرية الذاتية 

 

 نواوى الالسرية الذاتية حملمد  .أ

ويُدعى أيض ا املعلم الكبري ، هو معلم علمي إندونيسي اينطالنواوى البان الشيخ

وامسه الكامل هو أبو عبد املعي ثي الكتب الرتاث يف اندونسيا  للحقيقة بسبب شخصية

لكنه معروف أكثر ابلشيخ ، حممد بن عمر بن العريب بن علي التنرة اجلاوي البنطاين

ويف ، م 1815هـ /  1230يف عام ، ابننتج،سريان، ولد يف قرية اتانرا. نواوي البنطاين

ابلقرب  هويف ودفن يف معالم ت 1897هـ /  1314وال شمن  25سنة يف  84عمر 

 26.رسول هللا زوجة ني(ؤمناملمن قرب سيىت خدجية )أم 

إذا نظران  ا،عمر بن عريب ليصبح عامل والده مع أخرجنواوي  منذ الطفولة الشيخ

ينحدر الشيخ نواوي من سلطنة موالان شريف هداية هللا )سنان غونونغ جايت( يف الثاين 

 ( املسمى سوانراراس )اتج1 سلطان ابننت)أحفاد ابن موالان حسن الدين ، عشر

من خالل اإلمام صلى هللا عليه وسلم النيب حممد  اتصال اىل ( ونصاب النوويالعرش

                                                           
26Sayyidah Aisyah, (2008), Biografi Syaikhona Kholil Madura dan 11 Kyai, Malang: Tim 

Majelis Murottil Wahfi, h. 9 
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، وفاطمة سيدان حسني، اإلمام علي زين العابدين، إمام حممد الباقر، ديقصالجعفر 

 27.الزهراء

بدأ حبفظ القرآن وقراءة كتب ، ة من عمرهيف العاشر  نواوي عندما كان الشيخ

يف  .ةآني خرباء احلديث معروفة ابسم القر هذه العملية التعليمية ب .الفقه لبعض العلماء

، وذهب إىل القرية بن يوسف املراكسي مر  أحد العلماء ابلشيخ يس، يوم من األايم

، لكنه مل يرغب يف أجربوا النواوي على اللعب قليال  وشهد العديد من األطفال الذين 

ورافقه هذا الشيخ إىل والده ونصح . اهلروب من مالحقتهم والبكاء أثناء قراءة القرآن

 28.يوافق األب أيض ا على هذه النصيحة .والده بتوجيه ابنه للدراسة

 اينطمد نواوي البنحملالتعليم  .ب

إن . املعرفة الدينية وخيص أكثر .هو شخص متدين نواوي البنطاين اإلمام حممد

التعاليم اليت مت تدريسها من قبل األب  .مفاهيم التعاليم اإلسالمية تطرح أكثر من غريها

، فقد استوعب دماغه الدروس اليت ومبا أن طفولته كانت ذكية للغاية ه،فظحيومعلميه 

رؤية . غالبا  ما كانت أسئلتها احلرجة تشوش والدها .منحها له والده منذ مخس سنوات

ا. يف جاو إىل املعهد سنوات أرسله والده  8يف عمر ، ت العظيمة البنهمثل هذه اإلمكاان

                                                           
 27Muhammad Fitra Haqiqi, (2014), 50 Ulama Agung Nusantara, Lampung: As-Shofa, h. 

23 
 نفس املرجع 28
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 البشيخ سهل البنطاين، مث مت إرشاده من قبل، حصل على التوجيه ألول مرة من والده

 الشيخ يوسف فرواكريتو. بعد أن تاله إىل

إىل مكة املكرمة ألداء  يهاألخو مع اإلمام النووي،  ذهباخلامسة عشر،  عمرهيف 

كونه عاملا  أّكد .  كان مرتددا  يف العودة إىل إندونيسيا،  لكن بعد موسم احلج، فريضة احلج

الالهوت  .يف هذه األرض املقدسة استوعب املعرفة املختلفة .رغبته ابلبقاء يف مكة

لفقه هو الالهوت(، واللغة العربية وآداهبا، وعلم احلديث، والتفسري، وخاصة يف علم ا)

درس يف مشاهري العلماء يف مكة . املعرفة من العلماء الكبار هناك عبارة عن سلسلة من

ا )تويف ، عبد الغين بيم(18729-1802مسباسي ) املكرمة، مثل اخلطيب الشيخ

 الشيخ أمحد زيين دحالن م.،  1853عبد احلميد  مسبوالويين، يوسف م(،  1853

م(، والشيخ  1915 -1859حلنبلي )الشيخ حممد اخلطيب ا( 1816-1891)

 ، والشيخ أمحدحنراوي ولكن املعلم األكثر أتثريا كان الشيخ سيد أمحد .جنيد آل البيتاوي

كبار يف مكة املكرمة، من خالل هذا احلرف الثالث الشيخ شكلت الالعلماء  دميايت وهو

رين تغيري كبري وابإلضافة إىل ذلك، هناك نوعان من رجال الدين املؤثرين اآلخ .شخصيته

يف  الكبري والشيخ أمحد زيين دحالن، علماء مسباسي عقلها، ومها الشيخ حممد اخلطيب

 .املدينة
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، يتجول اإلمام النووي يف الدول اإلسالمية ه العلميبعد الشعور ابلعطش يف عامل

بعد  .يف الشرق األوسط لدراسة ودراسة املعرفة يف علم العلماء مثل دولة الشام ومصر

، عاد إىل احلجاز للدراسة مرة أخرى مع العلماء ري من املواد املمتصة من العلماءالكث

م بعد سنتني  1828ذهب اإلمام اوي انوي البنطاين إىل احلجاز عام  .الرائدين هناك

همة تربية البيزانرتين إىل ، انتقلت مبعد رحيله. 1826من توليه منصب والده منذ عام 

الشبخ سهل،  م والسيد الذي كاان قريبني منه مبجرد أن تعلم إىل، وال سيما التميأدخله

 الشيح يوسف يف املعهد جيكمفيك.

 نواوي البنطاينالمام اإلشيخ لاملؤلفات ل .ج

سنة  مخسة عشرأستاذ اإلمام النووي يف فرتة ما يقرب من  ذلك أن ابإلضافة إىل

مت تقليل وقت  املؤلفات.، فإن اإلمام النووي خصب يف إنتاج العديد من قبل وفاته

ليس من املستغرب أن يتمكن اإلمام النووي  .التدريس له عمدا لزايدة فرصة الكتابة

، حىت حسب مصدر آخر ملئات الكتب اليت كتبها الكتبالتونسي من إنتاج عشرات 

 .اإلمام النووي التونسي من فروع العلوم املختلفة

، فقال له هـ 1399-832و املكيني": يف "أمل ووفقا  للشيخ عبد هللا عبد الرمحن

اليت  ؤلفاتالعديد من املة. الكتب والعبادوأتليف بتدريس  هانشغال إن اإلمام النووي
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يف خمتلف  على املؤلفات أنتجه اإلمام النووي البنطاين. 29اهتمامه للعلم أنتجها كشكل

 على ما تلي: البنطاينومن املؤلفات لإلمام النواوي  .ختصصات العلوم اإلسالمية

كتااب يف علم التفسري وهو التفسري املنري. هذا الكتاب له   البنطاينألف اإلمام النواوي  .1

م. وبعد كتابته  1866ه/  1305الربيع األول  5جملدين ومت انتهاءه يف التاريخ 

 اىل علماء مصر حىت تعجب عنه. البنطاينسلمه اإلمام النواوي 

 با يف علم الفقه، منها: كت  البنطاينكتب اإلمام النواوي  .2

ه. وهذا الكتاب خالصة قصرية على   1276، كتب يف التاريخ فتح اجمليد (أ

 خاطب الشربني يف املناسككتاب 

ه. فيه افكار التوحيد للشيخ النواوي وهو  1292، كتب يف خسيفة الشجاع (ب

 للشيخ سامل ابن سامر احلضرم سفينة النجاحخالصة من كتاب 

 النواوي . حيتوي على تعليق الشيخه 1292كتب يف   مرقة السعود التصديق، (ج

 يف كتاب ُسّلم التوفيقالبالوي على فكر الشيخ عبد هللا بن هاشم 

حيتوي على تعليق على فكر الشيخ زين الدين عبد العزيز املليباري  ،هناية الزءن (د

 .هـ 1297الكتاب كتب عام . الدين همةمبالعني  ةيف القر 

                                                           
29Gilang Ahmad dkk, (2007), Ulama-Ulama Tersohor, Jambi: Gardu Centre, h. 55 
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، على تعليق على كتاب فتح القريب هـ 1314، الذي كتب عام التوسيك (ه

 .املوجب البن قاسم الغازي

 مسألة املسمىومات الستني ذمنالذي حيتوي على مراجعة لكتاب  ،العقد الثامن (و

 .للشيخ مصطفى بن عثمان اجلاوي القرويت ابلفتح املبني

 .هـ تناقش حقوق وواجبات الزوج والزوجة 1297املكتوبة عام ، العقود اللجائن (ز

من  سفينة الصالةهـ وحيتوي على مراجعة ل 1292كتب يف ،  السل م املناجات (ح

 .قبل السيد عبد هللا بن عمر احلضرمي

الشيخ من قبل  الرايض البديعةالذي حيتوي على مراجعة لكتاب الثمار الينيعة،  (ط

 .حممد بن سليمان حسب هللا

 ، اإلمام النواوي لديه املؤلفات منها: يف علم اللغة واداهبا .3

إلمام  النظوم اجلرومية املسمى ابلكواكب اجلوزيةكتاب   حيتوي علىالفتح اخلطية،  (أ

 ه. 1298عبد السالم ابن جماهد النربوي، كتب يف عام 

 قواعد اللغة الصحيحة حيتوي على اجلرومية (ب

حلسني  ة اإلستعارةكتاب الرسال  الذي يناقش علم البالغة ويعلق ل اللبب البيان (ج

 النواوي امللك

 يبحث عن الصرف  الفصص اليقوتية (د
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 الكواكب اجلاهلية (ه

 النربوي (و

 الروضة املهية يف األبواب (ز

 ، لإلمام النواوي، منهايف األخالق والالهوت .4

وهي إختصار من رسالة اجلمعية بني أصول الدين والفقه  هبجة الوسائل (أ

 ه 1922والتصوف. وكتب يف 

هذا الكتاب عبارة عن مراجعة لكتاب  ه. 1298كتب يف عام   فتح اجمليد (ب

 .فريد التوحيدال وعدر ال

 ه 1298كتب يف عام جتان الدرر  (ج

 ه 1298كتب يف عام النجاح اجلديدة  (د

ام ه، الكتاب تعليق لكتاب  1327كتب يف عام   ذرية اليقني على ام الرباهني (ه

 لسنوسيالرباهني 

وهو تعليق على الشيخ شهاب الدين أمحد ابن أمحد عشقالن يف  نصائح العباد،  (و

 مناهبات على االستعداد اليوم املعادكتابه 

، ابو بداية اهلداية حلجة اإلسالم العبودية الذي حيتوي على تعليق الكتاباملرق  (ز

 حامد الغزايل
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 يف التارخية، مؤلفاته منها: .5

 الرتقيب املستقيم (أ

 اإلبرز الداين (ب

 فتح الصمد (ج

يف الكتب ، فإن اإلمام النووي له العديد من ضافة إىل الكتب املذكورة أعالهابإل

فإن الكتاب الذي ميكن اكتشافه عدد قليل يف ، ومع ذلك .خمتلف دراسات العلوم

 .العدد

 ويااخلربة التدريسية لإلمام النو  .د

وصول اإلمام النووي إىل احلجاز ال يؤدي ابلضرورة مباشرة األنشطة كالعادة وال 

، للوصول إىل كل شيء ومع ذلك .ميكن أن يصبح حماضرا مباشرة يف املسجد احلرام

جيب أن متر من خالل اختيار دقيق واحلصول على شرعية احلاكم احلجازي الذي احتجزه 

، كان اإلمام النووي يقوم قبل التدريس يف املسجد احلرام .آنذاك سرييف أنور رفيق

 .ة اجلاوية يف مكان مدرسهابلتدريس بنشاط يف منزله يف القري

هذا هو األكثر إبداعا  .مام املنذع واملفهوعروف ابسم اإلم يف تعليم اإلمام النووي

. العلماء احلجاز فدعاها الباحثون املصريون سيد .من حيث فهم املعرفة وكيفية تقدميها

 أخذ أخريا جزء من الشيخ الذي عند منحة اإلمام النواوي الشهري يف سهول احلجاز
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النووي   شارك يف التدريس يف املسجد احلرام وأصبح اإلمام فيه. مع ظهور اإلمام

لم حلضور تعليمه ، فإن شخصيته ميكن أن متتص طاليب العكمحاضر يف املسجد احلرام

 30.األخرين ، والتسليم اليت هلا قيمة أكثر من من العلماءألن طريقة العرض، واألفكار

، يد موقعه وشهاداته بسبب دهشته لهاملصريون بتمجقام العلماء ، بينما يف مصر

علماء )اجلزيرة العربية( أو املعروفة اآلن ابسم  اي وأعطوا لقب "سيد العلماء احلجاز

بسبب معنوايته العالية يف الوصول املعرفة الدينية واملوقف النبيل ، اململكة العربية السعودية

 .للفقراء حبهلطيف و ، متواضع، زهد، رارأب، كرمي،  هو شيخ ابرز .يف املعرفة

 وي البنتايناطالب اإلمام النو  .ه

، قام العلماء املصريون بتمجيد موقعه وشهاداته بسبب دهشته له، بينما يف مصر

، املعروفة اآلن وهو شخصية ابرزة يف علماء احلجاز، وأعطوه لقب "سيد العالمة احلجاز

العالية يف منحة دراسته حىت أن اإلمام بسبب روحه ، ابسم اململكة العربية السعودية

، من بني تالميذ الكهنة النواوي لموهاين كان عنده بعض الطالب الذين تعطالنووي البن

 :الذين أصبحوا معلمني يف املسجد احلرام والذين عادوا إىل منطقته

 الشيخ زين الدين  .1

 حمفوظ الرتمذي الشيخ .2
                                                           
 30Danipar Ramadani, (2009), Akhlak dan Moral Ulama, Jakarta: Dana Publish Centre, h. 

37 
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 الشيخ اشعري البواين .3

 طاينالشيخ عبد الكرمي البن .4

 الشيخ هاشم اشعري .5

 الشيخ مجعان بن معمور التنجرياجني .6

 الشيخ عبد احلميد القدسي .7

 الشيخ وسيط البنطاين .8

 الشيخ امحد دحالن .9

 عمر بن هارون رميبانج .10

اين الذين جاءوا من خارج األرخبيل الذي أصبح طأما طالب اإلمام النووي البن
 :مهاضرا  يف املسجد احلرام، منحم
 احلبسيسيد علي بن علي  .1

 الشيخ عبد الستار الدهلوي .2

 الشيخ عبد الستار بن عبد الوهاب .3

تونسي، مع وجود الكثري من الطالب القادمني إىل سلطة الشيخ اإلمام النووي ال
، هذا دليل قوي على أن اإلمام النووي التونسي هو ابحث مؤهل يف قرييت اجلاوي واحلرام

الناس الذين يريدون أن يكونوا طالبه  لذلك فهو مشهور والعديد من .يف دراسة علمية
 .للتعلم
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 بنطاينوفاة اإلمام النووي ال .و

، وهي منطقة شيب علي سنة يف 84 اإلمام النووي البنتاين عن عمر تويف الشيخ 

املعاله،  وقد دفن يف م، 1879ه/ 1314شوال عام  25، يف على مشارف مكة

خدجية املؤمنني  أم، األول. النيب حممدابلقرب من قرب زوجة ، اململكة العربية السعودية

، مت تفكيك قربه من قبل حكومة اململكة العربية بعد سنوات من وفاته بنت خويلد

 يف املعاله السعودية إلزالة عظامه وسوف تتكدس جحافله مع هيئة أخرى مثل العادة يف

 يزاالن ، ألن جسد الشيخ النووي البنتاين وكفنه الذلك الوقت، قام الضباط إبحباطه

 31.رغم أن جسده دفن لسنوات، سليما

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
31Ibid, h. 234 
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 الباب الرابع
 نتائج البحث

 

 قيم الرتبية األخالقية يف كتاب نصائح العبادالمضمون  .أ

إىل  اإلنسانوجه يحيتوي على آاثر تعليمية ميكن أن اإلسالم كإرشاد إهلي  
اإلسالم كدين مساوي حيتوي على . لتعاليمه مناسبشخص مسلم كامل خالل مراحل 

  32قيم حبيث ميكن أن تتم عملية التعليم بشكل اثبت وابلطبع لتحقيق هدف حمدد سلفا .
هو أفضل ف، يف هذا العامل أسوة حسنةصلى هللا عليه وسلم  النيب حممدكان 

، ومع ذلك. ال شك يف إميانه الذي النيبوهو ايضا خامت  مصدر للمعلم على مر العصور
. لدخول اجلنة على الرغم من أن اآلخرة مضمون فهو يواصل السعي لزايدة إميانه كل يوم

كثري من الصحابة للعلماء "الذين يتبعون خطاه سواء من حيث املنحة أو  
عاملم ي البنطاين اإلمام النوو هو اولوا اتباعه على خطاه مبا يف ذلك الذين ح. اآلداب

 .يف مجيع أحناء العامل مشهور إندونيسيا وامسه اآلن
يتم . در اإلمكان لتقليد سلوكه من حيث العلم واألخالقاقأمة جيب أن نكون  

شر إىل اخلليفة من األرض يتم إدخال الب. إعطاء البشر الفضيلة أكثر من أي خملوق آخر
 .ألهنا مشحونة ابلوالية البشريةها ليزدهر 

الفضيلة . قيم الفضيلةالحفاظ على ة امتالك و حرية ومسؤولي وابلنظر أيضا إىل 
 املهن، والدرجة، والثروة، ومجال الشخصية، وال بسبب اللون، ليست بسبب األمة

، لتقوىوا، طريق اإلميانهي من ولكن . والطوائف االجتماعية أو االقتصادية املنتوعة،

                                                           
32Sahilun A. Nasir, Tinjauan Akhlak, Cet. 1 (Surabaya: Al Ikhlas, 1991), h. 14 
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بسبب استعداد الناس الكتساب ، ابإلضافة إىل ذلك. 33العقل واألفعالو  واألخالق
وسريفع هللا الذين لديهم املعرفة، كقوله تعاىل:  املختلفة.املعرفة 

⧫ ⧫ 

❑⧫◆ ⬧  ⬧ 

❑⬧⬧  ▪☺ 

❑⬧⬧ ⧫  ⬧ 

 ⬧◆  → 

→⬧ ⬧⧫  

⧫ ❑⧫◆  

⧫◆ ❑➔ 

➔ ◆  ◆ 

☺ ⬧➔☺➔❑⧫   34   
لكن ليس  . طالب على استعداد لتكلفة ابهظة للعلميكون أمهية العلم حىت كم 

لن يتمكن الطالب من اكتساب املعرفة ولن يتمكنوا من االستفادة منها دون . كافي ا هبا
هم أولئك الذين يكون البحث عن ، أن األشخاص الذين جنحوا. وقيل احرتام املعلم

واألشخاص الذين ال ينجحون يف الدراسة ألهنم ال ، العلوم حمرتما  للغاية للمعرفة واملعلمني
 . نييريدون احرتام املعرفة واملعلم

كن أن ترتجم بعد واليت مي. األساس الرئيسي للتعليم اإلسالم القيم اإلسالمية هي 
وتشكل ، وأنظمة تعليمية توفر فيما بعد الروح، واسرتاتيجيات أساسية، ذلك إىل مبادئ

 ها.العملية التعليمية اليت ستجري
 وهي يف طلب العلمبشكل عام هناك نوعان من األخالق اليت جيب مراعاهتا  

،  كبري على سلوك شخص ما يف العلمحيث تكون لألخالق أتثرياألخالق الثنائي 
 وهدف الشخص يف طلب العلم ونية شخص يف طلب العلم.

                                                           
33Dani Ali Surya, (2013), Akhlak Terpuji Rasulullah, Lampung: Citra Bandar Maju, h. 35  

 27األنفال :  34
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على نية جيدة طالب للأوال : أن يكون مهمتان يف طلب العلم ومها: هناك أمران  
. و يقللون من شأهنموال يضايقون أ، وليس لديهم نوااي لألشياء الدنيوية يف طلب العلم

ال تتوقع املادة ، و جيب عليهم تقومي نواايهم، اثنيا : ابلنسبة للمعلمني يف العلوم التطبيقية
يف   ابإلضافة إىل أن ما يتم تدريسه جيب أن يكون متوافقا  مع اإلجراءات اليت تتم. فقط

رفة يف عامل يشرح عن قيمة التعليم األخالقي للطالب الكتساب املعنصائح العباد،  كتاب
 :وهي، ميكن استخالص من املناقشة. الرتبية اإلسالمية

 تعليم اإلخالص بقدرة هللا .1

مثرة من هو من جيب أن يكون الطالب معتادون ألي قرار من هللا، ألنه   
ألي قرار . اإلخالص 35ومعرفته، ولذلك سيكون الشخص صفة حسن الظن احلب

هو االعتقاد أبن كل أعمال هللا حتدث إىل أنسب وأعدل وأفضل وأكثر  من هللا
 .مثالية

 تعليم الصرب .2

شجاع ملواجهة ، و الشخص الذكي هو صبور مع مجيع أنواع الصعوابت  
مجيع أنواع العقبات وجيرؤ على التضحية ابلروح للتخلص من أي شيء يعوق جهوده 

مبا يف يف حياته، ي جيب أن ميتلكه الصرب هو املفصل األساسي الذ. بشجاعة كبرية
 .ذلك الشخصية النبيلة

من  أحد الصرب هو. الصرب هو كبح الشهوة اليت ينص عليها الدين  
، سواء يف حياته العاملية أو يف حياته الدينية، الفضيلة اليت حيتاجها املسلم الصفات

غراءات اليت ال مثل الربط املوجود بني احلسنات واإلمتعلقة هناك  لشكربني الصرب وا
                                                           
 35 Sutarjo Saputro, (2009), Akhlakul Karimah Pelajar, Jakarta: Karya Indah Putra, h. 27 
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ابلعمل اخلريي يتطلب الصرب يف لشكر ألن ا. ميكن فيها فصل البشر عن كليهما
 .األعمال اخلريية

 :إىل ثالثة أجزاء عن الصربقسم العلماء ني 
والرغبة يف قبول إرادة هللا اليت شعرت يف البداية بعدم الراحة  املصيبة،الصرب يف  (أ

 .والكوارث الطبيعية وما إىل ذلك، واجلوع، واخلوف، ونقص الثروة، مثل املرض

 .والرغبة يف القيام إبرادة هللا واضح يف وصاايه، الصرب يف العبادة (ب

 .يتلقى استعداد النفس اختبار عمل األشياء اليت تصبح حظره املعصية،الصرب يف  (ج

 ⧫ وقال هللا تعاىل:  

⧫  ⧫◆   

⧫  ⧫◆⬧◆ 

⧫  

➔⧫  ⧫ 

❑ ⧫➔☺➔❑    36 
ببطء يف نقلها وفهم ، را يف نقل املعرفةباجيب على املعلم أن يكون ص، ذلكل 

يف حني أن الطالب . شخصية وظروف كل تلميذ حىت حيافظ الطالب على روح التعلم
وأن يكونوا صبورين أيض ا ضد ، تلقي املعرفة أنفسهم جيب أن يكونوا أيض ا صبورين يف

أن ، بعقل إجيايب، جيب على التلميذ أن يفكر يف الشيء الذي يوجه إليه. عنف املعلم
 37.مثل هذا الشيء هو لصاحله

 تعليم الصدق .3

                                                           
 44املائدة :  36

37 Andar Saputro, (2009), Akhlak Terpuji Manusia, Jakarta: Jaya Publish, h. 25 
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، املسلم الصادق. مفهوم الصادق مبعىن أن كل كلمة وفعل مل يكن متناقض ا 
 الصدق هو .نا اإلسالم أن نكون صادقني دائم اعلم. فأفعاله ال تنحرف عن كلماته

دون إضافتها أو  األشياء ابلطريقة الصحيحة ظهرالشخص الذي ي سلوكأو  صفة
 .طرحها

الطفل الصادق يعين الشخص الذي لديه . جيدة ونبيلة هو أخالقيةالصادق  
. علينا اخلوف حمبوب من هللا سبحانه وتعاىلو نبيل  سلوكو  صفةشخصية نبيلة و هو 

ما قاله لن يكون مربرا من قبل اآلخرين حىت لو  يف كذب   . ألن كلمن الكذب
 .كانت الكلمة صحيحة

 ⧫ قال هللا تعاىل:  

❑⧫◆ ❑→  

❑❑◆ ⧫ ✓ 

   38 
ي  هللُا ع ْنُه ق ال   ع ْن ع ْبدم هللام وقال رسول هللا يف احلديث األخر:   : بنم م ْسُعْود ر ضم

ْدقم : ص ل ى هللُا ع ل ْيهم و س ل م  ق ال  ر ُسْوُل هللام  لصّم ْدق  يـ ْهدمْي إمىل  اْلربمّم ، ع ل ْيُكْم ابم و إمن  ، ف إمن  الصّم
ْدق  ح ىت  ُيْكت ب  عمْند  هللام و م ا يـ ز اُل الر ُجُل ي ْصُدُق و يـ ت ح ر ى الصّم ، اْلربم  يـ ْهدمْي إمىل  اجلْ ن ةم 

دّميـْق ا ُكْم و اْلك ذمب  ، صم و إمن  اْلُفُجْور  يـ ْهدمْي إمىل  ، ف إمن  اْلك ذمب  يـ ْهدمْي إمىل  اْلُفُجْورم ، و إماي 
 39.اب  و م ا يـ ز اُل الر ُجُل ي ْكذمُب و يـ ت ح ر ى اْلك ذمب  ح ىت  ُيْكت ب  عمْند  هللام ك ذ ا، الن ارم 

أم ال ، من خالل فهم  صدقا شخصأكان من املهم ابلنسبة لنا أن نعرف  
 :هيو عالمات الصدق 

                                                           
 119التوبة:  38

39H.R Muslim, No. 1234 
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املسلم عند احلديث ال يتحدث عن غري الصدق واالمانة ، إذا  . تكلم صحيح (أ

كان الوعظ ال يريد إال إذا كان الواقع حقيقيا  يف القضية ، ألن الكذب يف 

 .احملادثة متضمن يف النفاق

وال يريد ، املسلم عند العمل مع اآلخرين يكون أمينا يف عمله. يف العملصادق  (ب

 .أو يقنع حتت أي ظرف من الظروف، أو يقسم كذاب، أو خيادع، أن خيدع

لن يرتدد يف الشيئ، املسلم عندما ينوي القيام بفعل . صادق وجاد يف اإلرادة (ج

لذلك يتم  ،ينبل سيخوضه بثبات دون االلتفاف أو االلتفات إىل اآلخر ، ذلك

 .العمل بشكل مثايل

إذا وعد املسلم بشخص ما ، فإنه يفي بوعده له ، ألن  .صادق يف رابطة الوعد (د

 ..40الوعود ابلواجب تشمل النفاق

ولن يكشف عن ، لن يظهر املسلم مظهر ا يتعارض مع حالته. صادق يف املظهر (ه

حيرك ما ال  وال، وال يتباهى، وال يرتدي مالبس ا مزيفة، أي شيء يكسر عقله

 .ميتلكه

يقول ويفعل بصدق وفقا لإلرشادات املذكورة ان الطالب دائما جيب على لذا  
واألهم من ذلك للقيام ابلنموذج اجليد ، لرفع شرفنا، أعاله من أجل جتنب لوم اجملتمع

 .أي النيب حممد وممارسة الطبيعة، لإلنسان
                                                           

40 Tiara Puspita Sari, (2014), Antara Akhlak dan Moral, Jakarta: Dana Pubikasi, h. 23 
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 التعليم على وفاء العهد .4

يف ، د ا على احلياة اليومية املؤمنني يف الوفاء بوعودهجيب أن يكون املتعلم معتا 
ا لصديق جيد يعد ابلتعلم واللعب والتسوق أو غري  احلياة اليومية غالبا  ما يقدم وعد 

لذا حاول دائم ا الوفاء ابلوعد ، جيب أن يكون انسجام ا مع وعدهم، ولذلك. ذلك
 .خرينحىت ال نعطي خيبة أمل لآل، الذي مت االتفاق عليه مع ا

الوفاء ابلوعد سواء كان كبريا أو صغريا وحالته أو وعده غري مرتبط ، يف اإلسالم
هذا  . ابلفسق أو الشر أو الشكوى أمر مطلوب جدا من املسؤولية عن كل مسلم

 ◆ ❑⧫⬧ ⧫⧫:تعاىلقوله كما هو 

◆   

   ➔⧫ 

◼  ❑➔◆ 

➔   

➔  ❑⧫ 

  41 

 لعدالةابالتعليم  .5

اختيار العدل يف مجيع . يف الكالم واألفعالليكون عادال جيب على املسلم دائما  
لذلك منه . لتكون طبيعة غري قابلة للتجزئة هلا، شؤونه حىت تصبح العدالة أخالق ا

النيب حممد . 42بعيدا عن التعسف أو الظلم أو سوء السلوك، مجل وسلوك عادل
حىت الشهوة والعامل ال يستطيع أن ، ال مييل إىل الشهوة، صلى يكون شخص عادال

وال يضع أي شيء يف ، إن معىن الكلمة وفقا  للغة ليس متحيزا  وال حمايدا  . يغسل
 .مكانه

                                                           
 32اإلسرا:  41

42Ibnu Maskawaih, (1992), Terjemahan Tahdzibul Akhlak wa tathhirul a’raaq, Malang: 

Graha Karya Centre, h. 67 
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 وهي: ميكن إظهارها اليت للعدالة جوانب عديدة 
من خالل منح احلقوق لكل من احلق والبضائع اليت ، عاقبة بني البشرامل دلاع (أ

 .حيق له

عادل بني الزوجات واألطفال دون أي ميزة وأولوية على أي شيء آخر أو جزئيا  (ب

 على اآلخرين

 .قل الباطل أو الغرور، ال أقسم كذاب  ، عادلة يف الكلمة (ج

غري نزيهة ، ليست حقيقية لذلك ال نعتقد أن األمور اليت، عادلة يف االعتقاد (د

 .يرتدد على شيء غري حقيقي وليس حقيقيا والقلب ال

 كم أمهية وأكثر الفوائد من العدالة يف احلياة وقال هللا تعاىل: 

 ⧫ ➔ 

◆ ⧫◆ 

 ◼→ ⬧⧫◆ 

⧫ ⧫⬧ 

☺◆ ⧫◆  

→➔⧫ →➔⬧ 

⬧    43 
 على االمتحانالتعليم  .6

وجيب أن يكون . على كل النعم اليت منحك هللا شكرالاالمتنان يعين   
ينقسم االمتنان إىل . ألن كل نفس نتنفسه هو قوته. هذا السلوك موجود ا يف الطالب

 :أنواع 3

                                                           
 90النحل:  43



46 

 

 .على تذكر النعم اليت وهبها هللا للقلب نشكر (أ

إما هلل ، كل من االمتنان الشفهي هو شكل من أشكال االمتنان املنطوق شفهيا   (ب

 . بني االمتنان شفهيا  هو أن نقول احلمد هلل .أو إىل إنسان آخر

امتنان األطراف هو شكل من أشكال االمتنان الذي يتم عن طريق الرد على  (ج

 44.املالءمة أو اجلدارة الالئقة احلسنات أو اخلري مع

عندما حنصل  يف بعض األحيان. دائما ممتن ا لربه عبدجيب أن يكون ال 
ولكن عندما حنصل على ، نتجاهل الشعور ابالمتنان للنعم، على املتعة والسعادة

على . حماكمة أو سوء حظ أن نعرتف أبننا خنتربه عندما نكون سعداء وال نتذكره
 . موجود دائما  معنا حتت أي ظرف من الظروفالرغم من أن هللا 

هللا عز . اإلنسان من خملوقات هللا األخرى يكمن يف علمه ةليإن فض 
الطريقة اليت نعطيها . هعلوموجل أخرب املالئكة أبن ينحين إىل النيب آدم بسبب 

بفضل الفضائل اليت وهبها هللا لنا هي استخدام كل اإلمكاانت املوجودة فينا من 
 .رفة اليت نكتسبها هلل أو بطرقهاملع

 التعليم على القناعة .7

جيب على املعلمني والطالب أن يتصرفوا يف . و تلقي كل ما قدمه هللا هي القناعة 
فإن هذا التعليم سيجعل من األسهل ، وبقبول كل ما قدمه هللا. مجيع جوانب احلياة

ن يعزز القلوب والعقول ألن هذا التعليم ميكن أ، حتقيق مدى اتساع املعرفة واإلحسان
 .اليت تنفجر ضد األقل فائدة وستولد روح حتقيق العلم

                                                           
44Ibn Jamā’ah, Kasyf al- Ma’āni fī al- Mutasyābih min al-Masāni, h. 9 



47 

 

أتكل . شعر ابلقلق عندما يكون نقصيال القناعة هي يكمل على كل شيئ.  
أو بيع أغراضه بطريقة ، أو رهنها، ال حاجة للمدينة. األرز مع امللح من أصل حالل

 ناعة.قالصورة  هذه هي. فسوف يكون متورطا، حالل
وبقبول كل ما . يف مجيع نواحي احلياة ناعةلعلم دائم ا أن يتصرف بكونه قلب اط 

فإن هذه األخالق ستصبح أسهل يف الوصول إىل نطاق واسع من املعرفة ، أعطاه هللا
ألن هذه األخالق ميكن أن تعزز القلوب والعقول ومتزق األشياء األقل ، واإلحسان

سوف تظهر مصادر  القناعة مع األخالق .العلمفائدة وأهنا ستضعف روح حتقيق 
 .45خمتلفة من احلكمة

 تعليم حب هللا .8

، العزيز أن يكون حمبواب  ، وهو إنه من احملبب أن يكون حمبواب    سبحانه وتعاىلهللا 
مساحمة بقدر ، هو غفور .واألفضل أن تكون حمبواب  وأعظم من حيب أن تكون حمبواب  

الشخص اجمليد الذي ال ميكن أن يكون ، وصمة عارويغطي مثل أي ، ما أي خطيئة
ترتفع دائما يف حني أن فضله دائما ينحدر ، خطاايان له، نواايه مشجعة للجميع

 .صالحه يشمل مجيع خملوقاته، علينا
 :هذه عالمات حب هلل 

 الجتاه املستمر للقلب إىل احلبيب ، مث ال تدع القلب يهمل من هللا يف حمبها (أ

والعبادة ومواجهة نفسه متاما ، والتقرب إليه ، من كل متع تفضل الطاعة له  (ب

 الدنيا واألشياء اليت ترافقه

                                                           
45Imam Saiful Arifin, (2013), Darah Pemuda dan Akhlaknya, Jakarta: Graha Centre, h. 23 
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 .ويذكر البشر على الذكر إىل هللا سبحانه وتعاىل، حيب ويضرب الذكر إليه (ج

لذلك كل . حىت ال يبقى شيء، جيب عليك االستسالم له بكل إخالص (د

 الوقت كله هلل سبحانه وتعاىلو ، والكنوز، واألفكار، واألفعال، والروح، التصميم

 .والوصول إىل سعادته

كل   ،جيب على الشخص الذي حيتاج إىل املعرفة أن حيب هللا ألن هللا هو األقوى 
عندئذ ، حىت عندما حيب اخلالق الشخص الذي حيبه، الفهم ويسهل يف كل شيء

 العلم.يف طلب مبا يف ذلك الطريقة اليت يسهل هبا ، سيعطى كل ما هو مرغوب فيه
 تعليم الورع .9

، أتخذ أكثر االذين جيعلك مذموم هموتعارض، هو ترك مشكوك فيهاالورع  
 الشبهة بعيد عنان الورع ابختصار . وتوجيه نفسك إىل أكثر حذرا، جدارة ابلثقة

 .ومشاهدة اخلطرة
 الذي جيعل خصائص العلماءالورع  مع .هو سالح قوي للنضال الديينالورع  

القليل ، فأن الشخص الذي حصل على شيء حرام . واعلماملعرفةالذين ميارسوهنا 
 .من املساعدة من هللا للقيام ابألعمال الصاحلة

كن ورعا وهو ابتعاد النفس عن الذنوب واملعاصي والشبهات ) ال يعرف اهو  
 من احلالل ام احلرام(.

 

 هذا الزمنالرتبية األخالقية يف  قيمالوجود  .ب
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نصائح من الوصف أعاله توجد القيم األخالقية اليت ميكن أن أنخذها من كتاب       
 .لتنظيم حياة الذين اآلن يف تدهور أخالقي، وميكن تطبيقها على الطالب اآلنالعباد 

بدون . التعليم من أجل حياة البشرية ضرورة مطلقة جيب أن تتحقق طوال احلياة 
عة من الناس أن يعيشوا مع التطلعات للتقدم من املستحيل على اإلطالق جملمو ، تعليم

 .واالزدهار والسعادة وفقا  ملفهومهم للحياة
لكنه مت جتهيزه ابلطبيعة اليت متكنه من إتقان ، يولد الفرد البشري دون أي معرفة 

عن طريق تشغيل هذه الطبيعة اليت تعلمها من البيئة وجمتمع  .املعرفة واحلضارات املختلفة
 .أسسوا املؤسسات التعليميةالكبار الذين 

بشكل ، فإن التعليم هو الوسيلة األساسية اليت جيب إدارهتا، ولتعزيز حياهتم 
بناء  على وجهات النظر النظرية والعملية مبرور الوقت وفق ا للبيئة ، منهجي ومستمر

ويطمح إىل حتقيق حياة مزدهرة وسعيدة ، إن اإلنسان خملوق ديناميكي. البشرية نفسها
هذه املثل ال ميكن أن تتحقق لكن مثل أخرواي. ودنيواي  و ، ظاهراي  وداخلي ا، ىن واسعمبع
، عملية التعليميةحو األمثل من خالل  حياول البشر أنفسهم حتسني قدراهتم على النمل إذا

عملية التعليمية هي نشاط تدرجيي يعتمد على التخطيط الدقيق لتحقيق هذه ألن 
 .األهداف أو املثل العليا

يف جمال التعليم  .التعليم هو تكوين البشر املؤهلني يف شكل الذات والروح هدف 
ا ألنفسهم ولآلخرين ، وميكنه حتديد اجتاه حياته لألمام يف حني أن  .جيعل اإلنسان مفيد 

طريقة التعليم من املتوقع أن تشكل النفوس الروحية ، ومعرفة آداب السلوك ، واجملاملة 
وهذا يعين أن . كة للحياة على حد سواء الشخصية واجلماعيةواألخالق يف كل حر 

 .التعليم سيحدث تغيريات على اجلميع وفقا للنظام الداخلي



50 

 

فإن الغرض من األعمال األخالقية هو السعادة اليت تتطابق مع ، حبسب الغزايل 
 السعادة حسب الغزايل تنقسم إىل نوعني: السعادة. اخلري النهائي والكمال الذايت

السعادة أما هو السعادة املطلقة و ة األخروية وفقا له السعاد. والسعادة الدنيويةاألخروية 
فإن كل ما يفضي إىل السعادة أو اخلري النهائي هو ، ومع ذلك. الدنيوية هو جمرد حتول

دون اخلري اآلخر هي وسيلة األخروية سعادة الالغزايل أن  يف الواقع يؤكد. أمر جيد أيض ا
 .46األخروية غرض من اخلريلتحقيق ال
 نصائح العبادكتاب يف  من الوصف أعاله ميكن استنتاج كثري من القيم األخالقية  

م اآلن يف هتتوايت إىل أعلى ، لتأديب حياالذي ميكن تطبيقه على الطالب من أدىن املس
 .أزمة أخالقية

فقط لتحقيق هو اإلميان ابلقيم اإلهلية يف احلياة احلقيقية اإلسالمي  األخالق 
النشاط املولود يبدو يف السلوك اخلري والنشاط  .األخالق كلها أنشطة داخلية .بركات هللا

إن التعليم األخالقي  .الداخلي يف شكل تقرير وقوة الروح ، وتعزيز التفاؤل وااللتزام القوي
ب ذو أمهية كبرية إذا مت تطبيقه على الطالنصائح العباد  الذي كان موجود ا يف كتاب

، حبيث أنه عندما يتم تطبيقها على الطالب .ألنه يف مناقشة التعليم األخالقي، اآلن
يصبح أقوى يف اخلوض ويواجه حتدايت احلياة اليت سوف يصبحون شخص ا ذكي ا وعقله 

 هبا. ستأيت
نصائح من قيم الرتبية األخالقية اليت ميكن تطبيقها على عامل التعليم من كتاب  
هلل سبحانه اب قخالاألالثالثة الرئيسية وهي: مام النووي البنتاين املرتبط ابألقسام العباد إل

على النحو  باحثوصف ال. سيإىل البيئة احمليطة قخالاألو  نفسهإىل  القخ، واألوتعاىل
 :التايل

                                                           
 46Al-Ghazali dkk, (1997), Meraih Ukhrowi, Jakarta: Satu Karya Centre, h. 77 
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 هلل سبحانه وتعاىلاب قخالاأل .1

ر هللا ، ألن جيب أن يعتاد الطالب دائما على أن يكونوا مستعدين ملا أصبح قرا 
ومع ذلك يكون شخص حسن  .استعدادهم لقرار هللا سبحانه وتعاىل هو مثرة حمبة له

مع قرار هللا هو أن نؤمن أبن مجيع أعمال هللا قناعة ال. الظن اىل هللا سبحانه وتعاىل
دائما على استعداد مع ما أصبح قرار  .حتدث إىل أنسب وأعدل وأفضل وأكثر مثالية

جيب أن تعطى هذا التعليم للطالب . وتعاىل هو مناسب للطالب اآلنهللا سبحانه 
ال يزال لديهم حتامل ضد إهلهم أو اآلخرين  .ألن معظمهم ليسوا كذلك بعد. اليوم

مع هذا التعليم سيحاكمون ليكونوا رجال  حكيم ا يف كل  .عندما يكون هناك قبح هلم
 .وهذا هو األفضل له، ه وتعاىلما يصيبه ، ألهنم يدركون أنه قرار من هللا سبحان

ألن هذا هو أعلى مستوى من احلب وسيقود واجب حب هللا سبحانه وتعاىل  
التعليم من أجل احلب الدائم هلل سبحانه وتعاىل هو . املرء إىل أعلى درجات احلياة

، غالب ا ما ينتهك الطالب اليوم القواعد احلالية. وثيقة الصلة بسياق طالب اليوم
كل   ،قواعد أو قواعد بشرية أنشأها صانع اإلنسان )هللا سبحانه وتعاىل( سواء كانت

سيجعل ، ألن احلب العميق من هللا. ذلك بسبب عدم حب هللا سبحانه وتعاىل
إال أهنم ثقيل، على الرغم من أنه صعب و . القيام أبشياء جيدة ايريدو ان الناس 

عداد للقيام ابألشياء اليت ألن دليل احلب على است، سيظلون مستعدين للقيام بذلك
 .وهللا حيب الذين يفعلون اخلري (.حيبها حمبوب )هللا

 األخالق للذات .2

تتضمن األخالق للنفس الصرب و الورى، و هي أن التعليم التصاف الصرب يف  
كل حال مناسب حبالة الشباب اليوم. و سبب ذالك هو كثري منهم يفعلون شيئا 
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غري صابرين، بل يقرر شيئا مع الغضب. كان الشباب ال يصربون على كل حال إما 
، عندما حيتاجون االشياء على عمل شيء أو احلصول على إرادة يف حياهتم. املثال

اليت تسهل على تعلمهم كشراء اجلوالة، و ال يكون ذالك احتياجا أساسيا من 
 االحتياجات املدرسية. 

و املثال األخر الذي نراه اليوم يف بيئة اجملتمع، حيث أن الشباب يطلبون اجلوالة 
قدرون على إىل و الديهم ليستخدموها يف الوصول إىل املدرسة و كان والديهم ال ي

قضاء حاجتهم، و يقوالن : " اي ولدي، إننا مل نقدر على شراء اجلوالة فال بد لك 
أن تركب احلافلة يف الوصول إىل املدرسة. هل ترضى عنه؟ و إذا حصلنا على النقود 
سنقوم بشرائها عاجال ". فغضب الولد و ال يرضى حىت يهددمها أبن ال يريد 

جوالته. فدل هذا املثال على أمهية تعليم الصرب لألوالد الذهاب إىل املدرسة قبل شراء 
على مواجهة كل حال، و كان هذا التعليم حمتاجا كي يغري سلوكهم حىت يكونوا 

 صابرين يف احلصول على إرادة معينة.
 . األخالق للبيئة3

الصدق يف القول، و العمل و االعتقاد. و هذا ما يتصف به الرسول الزما ألنه 
عمل و اعتقد عن شيء فيصدر من رشد هللا تعاىل و هدايته. و ابلنظر إىل إذا قال و 

ذالك، جيدر للطالب أن يتصفوا ابلصدق، ألنه عاصمة النجاح، و هو عاصمة 
أساسية يف احلياة اليومية كذالك. كان الصدق من مكارم األخالق، حيث أن الولد 

نه هللا تعاىل و حيمد صفته. الصادق يعترب ولدا متصفا ابألخالق الكرمية حىت يرضى ع
و الصدق الذي يقع يف املعاملة االجتماعية يكون حبال قواي ملعاملة اقتصادية و 

 سياسية و ما إىل ذالك، و كان حيضر تطور الشعب و تقدمه. 
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يقال يف كتاب نصائح العباد أن أثقل األعمال يف امليزان أربعة، وهي العفو عند 
و حمافظة النفس من احلرمات، و الصدق ملن خيافه  الغضب، اإلنفاق عند الصعوبة،

من الناس. فإن الصدق حيضر احلسنات ملن فعله، منها اطمئنان القلوب و احلصول 
على الربكة، و زايدة اخلريات، و السعادة، و السالمة من املصيبة املكرهة. و يكون 

ون حقريا إذا ال الكالم كرميا و عاليا يف الدرجة إذا يتناسب مبا وقع و حدث، و يك
يتناسب مبا وقع و حدث كذالك. فكانت صحة الكالم و خطئه تسبب إىل أن 

 يكون أحد حمرتما أو حمتقرا أو مستهزءا. 
التعليم التصاف الصرب مناسب ابحلياة االجتماعية. اعترب اجملتمع أحدا صاحلا 

الشباب حينما يتصف ابلصدق يف معاملته االجتماعية، و سبب ذالك ألن كثريا من 
ال يتصفون ابلصدق يف معاملتهم و ال يبالون غري احتياجاهتم و إراداهتم كي يصلون 
على قضائها حىت يفعلوا الكذب للحصول عليها رغم أن الصدق مفتاح النجاح. 
لذالك، حيتاج التعليم التصاف الصدق يف كل األقوال كي يتغري سلوك الشباب 

ذا ال يصدقون مرة أوىل، فستأيت مرة اثنية و مرة الكاذبني يف املعاملة االجتماعية، و إ
 اثلثة كذالك. 

يلزم على الطالب أن يعدل يف قوله و عمله و خيتار العدل معه دائما حىت ال 
ينفصل عنه. و ذالك يسبب إىل كالمه الطيب و سلوكه احلسن و هو بعيد عن الظلم 

ىل من كان. فنحن أيمران و االختالس. ال بد لنا أن نقوم ابلعدل يف أي مكان ما و إ
هللا تعاىل أبن نقوم ابلعد ألنفسنا و أسرتنا و أصحابنا و إىل األخر. و يسر من ينال 
عدالتنا و يكون حمرتما، حىت تسبب العدالة إىل وجود اجملتمع املطمئنني و األمنني. 
فيجب علينا أن نسعى بكل جهدان قيام العدل دائما و ال قيام الظلم. فاتصافنا 
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عدل سيجعلنا إماما حكيما يف الزمن املستقبل للمجتمع، فيكونون يف مسؤولية ابل
 اإلمام. 

و أيضا، يناسب التعليم التصاف العدل زمننا اليوم إذا نطبقه و نعلمه للطالب. 
فيعترب أحد صاحلا ابجملتمع ملا يتصف ابلعدل يف معاملته االجتماعية. كثري من 

فية ممارستها حىت ال يقوموا بذالك إما ألنفسهم الطالب ال يفهمون صفة العدل و كي
و كذالك لغريهم يف اجملتمع. املثال منه، تفريق الناس حوله، إذا كان أحد قريبا منه يف 
املعاملة فيزيده احلسنات و إذا كان أحد بعيدا عنه يف املعاملة فال يباليه و ال يهتموه 

 إال قليلمن حيث أنه حيتاج إىل من قرب منه فقط. 
ال بد للطالب أن خيتار العدل يف كل أموره و يف أخالقه حىت ال ينفصل من 

   ⧫  نفسه. قال هللا تعاىل يف كتابه الكرمي:

➔ ◆ 

⧫◆  ◼→ 

⬧⧫◆ ⧫ ⧫⬧ 

☺◆ ⧫◆  

→➔⧫ →➔⬧ 

⬧   47  
 
 

                                                           
 90النحل:  47
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 الباب اخلامس
 خلامتةا

 

 اخلالصة .أ

جيب على . احلياة شؤونمهية التعليم يف مجيع تقدم أعباد اب نصائح اليف كت
يف اإلسالم  تعترب الرتبية  ىتح. عن الكائنات األخرى يستحق الرتبية خمتلفااإلنسان أن 

فلسفية  عالقة التعليم اإلسالم و ألهنا مهمة. بعبارة أخرى، يتعلق واحدة لعملة نيوجه
كانت   التعليم األخالقي.كتعليم الشخصي  يعترب ال ،غالب ا. و أساسية وال ميكن فصلهما

معىن أن األخالق لديها رغم و مها يف نفس املعىن،  تنيالشخصية واألخالق مصطلح
يرى من السيئ الذي  يف السلوك اجليد وو اخللق الذي يقع   ، صفة،الطابع احلس،

 و ةفعال الظاهر األنظام يقيم  يهفاألخالق . و أما األخالق والعادات، و عايري السلوكم
صنف الباحث ، رأي الشيخ النواوي البنتاين يف كتاب نصائح العبادمن . إلنسانالباطنة ل

 أقسام، و هي : عباد إىل ثالثةصائح الالقيم األخالقية املوجودة يف كتاب 
 الرتبية األخالقية هلل سبحانه وتعاىل .1

 بقرار هللا سبحانه وتعاىل الراضيالتعليم  (أ

 إىل أخر األجلهللا  ةبحملالتعليم  (ب

 نفس الناسالرتبية األخالقية أل .2
 الورى التصافالتعليم  (أ

 تصاف الصرب التعليم ال  (ب

 الرتبية األخالقية للبيئة  .3
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 الصدقتصاف التعليم ال (أ

 تصاف العدل و احلكمةالتعليم ال (ب

 الرضا: نهام يف كتاب نصائح العباد وجودةعام، قيم الرتبية األخالقية املبشكل 
 ، ونعمة هللاالشكر على ، يف العملالعدل ، عدفاء ابلو و ال، الصرب، الصدققرار هللا، ب
 اإلحسان، و الورى. يف  ةشجاعال و ة قناعال

هذا اليوم الشباب والفتيات  دىل، فإن قيم التعليم الضرورية ذه الرسالةمناسبا هب
يف إما يف كل مكان اآلن يقع الكذب و الفتنة ألن  ،قيمة العدالة هي قيمة الصدق و

لصدق  لذالك، ال بد للشباب أن يتصفوا اب األخرى. وسائلاليف  وسائل االجتماعية وال
 .كنكي تكون احلياة الشعبية و الدولية يف أحسن ما مي

 اتقرتاحاال .ب

لقد مضى البحث عن القيم الرتبوية األخالق ىف ذلك الكتاب وانتهت الكتابة، 
ولكن الباحث ظن أن هذه الكتابة بعيدة عن  الكمال. ألجل ذلك، يرجو الباحث من 

 القارئني اإلصالح ما ىف هذه الرسالة األخطاء وأن ينمو املواد ىف هذه الرسالة. 
قد انتهى الباحث  فىى البحث اجلامعى عسى هللا أن يرزقه ورزق العمل واملنفعة 

 ىف هذا البحث.  
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