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 لباب األولا

 المقدمة

خلفية البحث .أ

لألمة املقدس الكتاب هو الكرمي القرآن اإلسالم األمة من املقدس الكتاب هو القرآن

 لالعتقاداإلسالم، مضطرون حنن اليت اهلل كلمة على .حيتوي للبشر، كدليل احلياةالقرآن يف كدليل

وقد.تعاليماهللاليوموغدا،يؤديإىلالطريقالصحيححبيثحتقيقسعادةالعاملواآلخرةملنحيمل

عدم الكفار على حجة هناك ليس لذلك اهلل، وجود على كدليل حممد النيب إىل القرآن كشف

.االعتقاديفاليوموغدا.ألناعتقاداهللاليوموغداهومطلقوالميكنالتفاوض

الق يقدم عقيدة، قضايا حول توجيهات رآن واألخالق، املبادئوالشريعة، وضع خالل من

اإلميان يف استدعوا الذين البشر، حيتضنه أن جيب الذي واملعتقد العقيدة أوال، للمشاكل. األساسية

 االنتقام. يوم من اليقني يف والعقيدة وغدا اليوم اهلل واحلكبوحدانية بالسياسات يتعلق فيما م،وثانيا،

 والبشر. اهلل يتعلق فيما اتباعها الرجل على جيب اليت القانونية األسس شرح خالل حولمن ثالثا،

اخلالصة حياهتماألخالق يف اتباعها البشر على جيب اليت واألخالقية الدينية املعايري شرح خالل من

سواءبشكلفرديأومجاعي.

محلجةويستطيعاملكتشافيفأيةالقرآنالذيسنةالنيّبصّلىاهللعليهوسلّأمااحلديثأو

 :21يذكرعنقدوةرسولاهللصّلىاهللعليهوسّلميفسورةاألحزاباألية
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َرَوذََكَرالََّهَكثي الَّهيُأْسَوٌةَحَسَنٌةليَمْنَكاَنيَ ْرُجوالََّهَواْليَ ْوَماآْلخي َرُسولي 1.ريًاَلَقْدَكاَنَلُكْميفي

 تفسري يف األية األحزاب سورة يف حسنة أسوة كلمة يبنّي العالية،21املراغي املثل إن أي

كنتم لو هنجه على وتسريون أعماله، ىف الرسول فتحتذون شئتم، لو أمامكم ماثلة احلسنة والقدوة

2.تبتغونثواباهلل

القرآ أمهّّية تربوية، بأساسية الرسول وسنة القرآن يثبت الذي القرآن تبيني واحلديثومن ن

بأساسيةتربويةمنظورمنبعضحديثرسولاهللصّلاهللعليهوسّلمأيضاكمايلي:

وهب، ابن زيد عن فقال، األعمش سألت قال، سفيان حدثنا اهلل، عبد بن علي حدثنا

منالسماءيفجذر األمانةنزلت أن وسلم، اهللعليه صلى اهلل رسول "حدثنا يقول، حذيفة مسعت

لرجال،ونزلالقرآن،فقرأواالقرآن،وعلموامنالسنة.")رواهالبخارى(.القلوبا

حدثينحيىيبنحيىي،أخربنااملغريةبنعبدالرمحناحلزاميعنأيبعصىالزناد،عناألعرج،

فقد يعصين ومن اهلل أطاع فقد أطاعىن من " قال، وسلم عليه اهلل صلى النيب عن هريرة، أيب عن

3يطعاألمريقفدأطاعين.ومنيعصاألمريفقدعصاين.")رواهمسلم(.عصىاهلل.ومن

                                                           
.21القرآنالكرميسورةاألحزاب:1
2 املراغي، مصطفى بن تـفسير المراغيأمحد مبصر، وأوالده احلليب الباىب مصطفى ومطبعة مكتبة شركة )مصر: ،1365 1946\ه والعشرونم، احلادي (اجلزء

143ص.
3
 Samsul Nizar Dan Zainak Efendi Hasibuan, Hadis Tarbawi; Membangun Kerangka Pendidikan Ideal 

Perspektif Rasulullah, (Jakarta: Kalam Mulia, 2011) h. 4-6. 
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واحلديث القرآن هي الرتبوية األساسية آنفا، املذكورة وسنة القرآن أية عن املراقبة على بناًء

أساس أو ثانوّي بأساسية األصحاب قول و والعادات اإلجتهاد أما األصل. أساس أو أول بأساسّي

 الزيادة.

والرتبية بوالديهم وحيّبون اهلل إىل املتّ     قني حىت الطالب شخص ويشّكل يبين أن يسعى هو

قعلىىفاإلسالمتربيةمهمةمطب4َّمماثيلهموطنهمكماهذانعمةاليتيُعطىمناهللسبحانهوتعاىل.

كلاإلنسانألنهديناهلل.

فيهيشّكلشخصيّاطي ّ    باحىتسالمةالدنياواآلخرة،ومافيهيعّلمعنالسي ِّ   ئةاليتذوعاقبٍة

القرآن ايات  ىف يوجد كما سي   ئة فيه يعمل ال أن الناس على ويُندر مينع اإلسالم إال رة مسخِّ

واألحاديث.

 لإلنسان، تعليم أيضا هو واحلديث القرآن حالوجود يف عقيدةخاصة األداة.ة هو التعليم

والعملية النظرية النظر وجهات إىل استنادا ومتسق منتظم بشكل تدار أن إىل حتتاج اليت الرئيسية

نفسها. البشرية للبيئة وفقا الوقت مرور مع 5املختلفة األسرة، فقط ليس مؤثرةألنه أيضا هي والبيئة

واحلديثالعديدمنمناقشةحولاألخالق،يفالقرآن.جداعلىمبادئاحلياةواألخالقللشخص

خالل من يعرف أن ميكن اإلميان ضعف أو قوة نرى أن لنا. بالنسبة األخالق أمهية بأن يذكرنا فإنه

.سلوك)أخالك(شخص،ألنهذاالسلوكهومظهرمنمظاهرإميانهيفالقلب
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 Tatang, Ilmu Pendidikan, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 17. 
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 Fuad Ihsan, Dasar-Dasar Kependidikan, (Jakarta: Rineka Cipta,  2010), h. 3. 
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و سلوك ألن الشخص سلوك من فُيعلم الضعيف أو القوي اإلميان إذالرؤية إميانه. من جودا

اخللق. سوء د يوجي الضعيف اإلميان الغزاىل حممد فقال الضعيف. اإلميان ميلك فهو خلقه ومما6سوء

اإلنسان، لكل مثاال يكون أن يستحق فإنه وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول وسلوك خلق يف الشك

 والعقيدة األخالق تربية يعّلم أن فينبغي والطالب. للمعلمني يكونسواء حىت الصغري منذ ألوالد

إنساناخبلقحسن.

مشكالت فيها املشكالت يظهر اجملتمعون يف الثقافة وتطور الزمن تطّور يسرع ولكن

من املزيد بالغني. رجاال أو شبابا أو أوالدا كان السوء يزيد كلما املسلمني أخالق تكثر السلوك.

أما حزينا أخالق أزمة هذا عما مشكالت كان اهللاأليام وعلى لنفسه شخص من األخالق

القيم من يبُعد بسبب وهذا متنوّع. حميدا يعملون أن املسلمون يكثر وبيئته، وجريانه وعائلته واجملتمني

صلى اهلل رسول أخالق قدوة عن يقتدَي أن وينتقيص الناس كل من مُيلك أن تنيغي اليت األخالقية

ص الوالدانعلىأخالقاألوالدوهذهاألسباباهللعليهوسلمبشخصأحسنأخالقهوينتقي أنيريّبَ

 بعواملأنمتغرّياإميانالشخص.

عليه اهلل صلى اهلل رسول قدوة و القرأن مطالعة يراجع أن فينبفي املنزلق اإلخالق إلصالح

نسعد لكي مصلح فرض تعاىل اهلل على الروحية أخالقنا ولكن ظاهرا األخالق ليست فقط وسلم،

وَيسلميفالدنياواآلخرة.وبذلكالرتبويةاألخالقيةفرضعلىالطالبألنعاداتاألخالقحياتنا

السيئةاليتحتمليفسّناملراهقةميكنمنتربيةأوتأثرياألخالقالسيئة.

                                                           
6
 Ibid, h.109. 
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الذي علمي حبث يف مشكالت هذه ملطالعة الباحث ينجذب املشكلة، تلك نظر أن بعد

القرآن يف األخالقية الرتبوية القيم لتحليل علمي حبث هذه الباحث ويرفع األخالق. برتبية تتعلق

يكتب حىت الزمن هذا اإلجتناعية احلالة على عالقة ذى حتليل ينظر أن الباحث وجيّرب الكرمي

 عارج".م" تحليل القيم التربوية األخالقية في سورة الذاالبحثحتتاملوضوع:الباحثه

 تحديد المسألة .ب 

من املعارج سورة يف الباحث حتدد األخالقية ال رتبوية القيم عن املوجودة القرأنية األيات بكثرة

 .29-19األية

 أسئلة البحث .ج 

:منتلكخلفيةالبحثفمشكالتاليتمتكنتطويرهاكمايلي

 ؟29-19األيةاليتتتضمنيفسورةاملعارجاأليةالقيمالرتبويةاألخالقيةما .1

 ؟للناس29-19األيةكيفأمهيةالقيمالرتبويةاألخالقيةاليتيتضمنيفسورةاملعارجاألية .2

 أهداف البحث . د

هذاالبحثيقصدإلعطاءاجلوابعلىاملشاكلكمايلي:

 .29-19األيةالقيمالرتبويةاألخالقيةاليتتتضمنيفسورةاملعارجاأليةملعرفة .1

2.  ملعرفة األية املعارج سورة يف يتضمن اليت األخالقية الرتبوية القيم أمهية -19األية

 .للناس.29
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 فوائد البحث . ه

فأما عملي. و نظري بشكل ونافعة فائدة ميلك أن فيؤّكد خاص مقصد على املوّجه البحث

املرحلة شهادة لنيل األكادميية الواجبة من أحدا ليكمل الباحث على يفيد البحث هذا عام بشكل

احلكومية اإلسالمية اجلامعة يف العربية اللغة تدريس بقسم والتعليم الرتبية علوم كلية يف اجلاميعة

سومطرةالشماليةميدان.وأمابشكلخاصتنقسمقسمنيكمايلي:

 نظرية .1

وس (أ جعل خصوصايرجى املشكلة إلهناء املرجع أو القيس كدفع النافعة ، الرتبية خزنة يلة

 يتعلقبالقيمالرتبويةاألخالقية.

الرتبوية (ب بالقيم يتعلق خصوصا اآلخر للباحث املرجع مادة جعل البحث هذا من يرجى

 األخالقية.

 (ج سورة يف يتضمن اليت األخالقية الرتبوية القيم عن للقراء العلم األيةزيادة األيةاملعارج

19-29. 

 عملية .2

ا (أ إىل والمدخل اإلسالمية أواجلامعة أجلملؤسسة من احلكومية اإلسالمية اجلامعة سيما

 يف الواردة الرتبوية القيم املعارجتطبيق سورة األية جلميع.29-19األية وكمدخل

 سورة يف للتعليم القيم تطبيق على قادرة لتكون لدينا جامعة يف األيةالكليات املعارج

19-29.
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يفج( تطويرها ميكن اليت السابقني العلماء عمل عن مسلم علماء من ذخرية أىل إضافة

 الثقافةالعلميةواحلياةاملعاصرة،وخصوصايفإندونيسيا.

 هيكل البحث .و 

وكتابة مرتبا، الكتابة ترتتب كي العلمي البحث هذا يف البحث هيكل جيعل الباحث كان

العلميتنقسمإىلمخسةأبوابكمايلي:هذاالبحث

البحث .1 وأسئلة املسألة وحتديد البحث خلفية من يتكون املقدمة، عن حيتوى األول الباب

 وأهدافالبحثوفوائدالبحثوهيكلالبحث.

والدراسة .2 والرتبية والقيمة منتعريفالتحليل يتكون النظري، اإلطار عن الثاينحيتوى والباب

 السابقة.

الب  ياناتوالبا .3 ومصادر البحث وأنواع النهج من يتكون البحث، طرق عن حيتوى الثالث ب

 وطرقمجعالبياناتوطرقحتليلالبيانات.

 والبابالرابيعحيتوىعنحتليلالبيانات،يتكونمنالنتيجةالعامةوالنتيجةاخلاصة. .4

 والباباخلامسحيتوىعناخلامتة،تتكونمناخلالصةواإلقرتاحات. .5
 


