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 الباب الثاني

 اإلطار النظري

  التحليل .أ 

 تعريف التحليل .1

كلمة حتليل ىف قموس تام اللغة الإلندونيسية مبعىن التحري اىل احلديث )تأليف, عمل, 

عند سوهرسيمي أري كونتو,  1وغريها(, ملعرفة احلالة احلقيقية )سبب, جلوس املشكلة, وغريها(.

التحليل هو تلخيص البيان يف عدد كبري, بيان الينء يكون معلومات اليت وجد إنفصال العنصر أو 

 2اجلؤجزء املناسب من مجيع البيان و شكل التحليل لصناعة البيان أسري لإلدارة.

ادة اليت قل امحد بدر، حتليل املضمون هو: يستخدم حتليل املضمون يف حتليل حمتوي امل

تقدمها وسائل االتصال اجلمعي ) اجلماهريي( كاصحف واجملالت والكتب واألفالم وبرامج 

 التلفزيون، وذلك بالوصف املوضوعى املنظم الكمى للمحتوى الظاهر لوسيلة االتصال. 

هذا ويرتبط حتليل حمتوي او حتليل الوثائق ارتباطا وثيقا بالبحوث التارخيية وباملنهج الوثائقي، 

بل لعل حتليل احملتوى هو األداة احلديثة اليت ميكن بواسطته التعبري الكمي والدقيق عن الظواهر 

واألحداث والكتابات التارخيية خصوصا مع استخدام احلاسبات االلكرتونية يف عمليات معاجلة 

 وجتهيز وحتليل الوثائق.
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صالية، اال أنه ميكن وعلى الربغم من أن طريقة حتليل املضمون تركز على الرسالة اإلت

استخدام الطريقة نفسها لإلجابة على األسئلة املعروفة املتعلقة باالعناصر األخرى لعملية االتصال 

 وهي: )من، يقول ماذا، اىل من، كيف وما هو األثر؟(

ومعىن ذلك ان الباحث ميكنه ان يقوم بتحليل الرساالت االختبار الفرزض عن ) أ ( 

 ) ب ( املقدمات و الظروف املسبقة للرسالة ) ج ( األثر املتوقع للرسالة.  خصائص الرسالة أو النص

ومن الدراسات الشهرية اليت استخدمت طريقة حتليل املضمون للتعريف خبصائص الرسالة 

والنصوص دراسات مسح الرموزالسياسية يف العامل، وذلك االختبار فروض عن )) الثورة العاملية(( 

 استخدامات الشعارات والرموز يف دول خنتلفة.. والتعرف بالتاىل على 

أما االستخدام الثاين لتحليل املضمون فهو الذي يتم فيه حتليل النص االستخالص 

استنتجات عن املرسل، وعن األسباب أو الظروف اليت سبقت الرسالة.. فقد أمكن يف إحدى 

نصوص املوجودة ) والغري مبني الدراسات التمييز بني كتابات مؤلفني خمتلفني عن طريق حتليل ال

 صراحة عليها اسم أي من املؤلفني( وذلك باختيار كلمات متيز كتابات احد مها عن آخرة. 

وهناك دراسات اخرى استخدمت حتليل املضمون للتعرف على الصفات السيكولوجية ملرسل 

الرسالة أو للتعرف على جوانب يف ثقافة والتغري الثقايف بتحليل االنتاج األديب واالنتاج الفكري يف 

 ثقافات خمتلفة. 

بتقرير وحتديد أما االستخدام الثالثة لتحليل املضمون فهو الذي يتم ذلك بأن يقوم الباحث 

 تأثريات رساالت املرسل:
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 على املستقبل  . أ

 بتحليل املضمون رساالت املستقبل . ب

هذا وميكن ان يقوم الباحث بدراسة تأثري اإلتصال عن طريق فحص جوانب أخرى من  . ج

 سلوك مستقبل الرسالة. 

قة واليت ويف هذه احلالة فإن حتليل املضمون يؤدي اىل إبراز وتوضيح املتغريات املستقلة املتعل

 هلا ارتباط بسلوك مستقبل الرسالة. 

وملا كانت معظم حبوث كمية بشكل أو بآخر، فان هذا التعبري الكمي ميكن ان يتم عن 

طريق نظام حسايب للوقت أو املساحة ) مساحة أعمدة مقاالت الصحف بالبوصة او وقت اإلخبار 

 اال ذاعية بالدقائق...(. 

حتليل املضمون اىل استخدام احلاسبات االلكرتونية لتجهيز  وتشري التطورات احلديثة يف جمل

ومعاجلة العديد من العمليات الالزمة للتحليل الكمي للنصوص والوثائق واالرشيفات بطريقة أكثر 

 دقة وأكثر سرعة وأكثر إنتظامة.

هذا وقد حتول الكثري من رجال الرتبية اىل حبوث حتليل احملتوى أو حتليل الوثائق وذلك 

تعرف على أهم املهارات و املعارف اليت جيب ان يساعد املربون األطفال على إكتساهبا، نظر اآلن لل

املدرسني اليستطيعون أن يعلموا األطفال كل شيء... كما قام الباحثون بتحليل امناط األخطاء اليت 

ملواد الدراسية، وقد وقع فيها التالميذ يف التعبري الشفوي والكتايب ويف احلساب و اهلجاء وغريها من ا

لقي مؤلفو الكتب املدرسية عونا من الدراسات اليت تعرفت على احلصيلة اللغوية األساسية اليت 
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ميتكها األطفال يف مراحل عمرية خمتلفة ولتحديد أكثر احلقائق واملوضوعات والقضايا والتعميمات 

 3استخداما يف حياة الراشدين.

 القيمة  . ب

 تعريف القيمة .1

لغة: أن القيمة مثن الشيء واستقامت طريقته فاستقام لوجهه، ويقال كم قامت ناقتك القيم 

أي كم بلغتظن ويقال التقومي يقول هل استقمت املتاع أي قومته، اجلمع قوم وقيم، قوم السلطة 

 4واسقامها.

يمة وكلمة الق 5ىف القموس املنجد, كلمة القيم مفرده القيمة مبعىن الثمن الذي يعادل املتاع.

ىف قموس تام اللغة اإلندونيسية مبعىن السعر ىف املعىن ختمني السعر: سعر الشيء, عدد املهارة, 

 6املقادرا, الكيفية, كثري قلة امللء.

 بعض تعريف عن القيمة يؤخذ حببيب طه كما يلى:

أ(. عند ملطان راكيس و مجيس بنك القيمة هي جنس اعتقد يف البئة نظم اإلعتقاد الذي بسبب 

 إلنسان أن يفعل أو يتصرف فعل. ا

ب(. قال ج. ر. فريان كيل القيمة هي فكرة عما الذي يكّفر الشخص شيئا ما يكون مهم يف 

 احلياة.

                                                           
 . 361-358، 1973أمحد بدر، أصول البحث العلمي ومناهج، الطبعة األول 3
 .500، ص. 12م(، م. 1999-ه1319، )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، لسان العربابن منظور، 4
 .664(, ص. 2011لويس معلوف, املنجد ىف اللغة والألعاالم, )لبنان: دار املشرق, 5

6
Hoetomo, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Mitra Pelajar, 2005), h. 349.  



5 
 

(. قال صيدي غزلبا الذي ينقل أيضا أن القيمة شيء ما الذي إتصف امللّخص, هي فكرّي ج

ملطالبني دليل جترييب إال مسئلة ولكنها ليست مادة حقيقية, الغري املسألة الصحيحة أم األخطاء ا

 7اخلربة الباطّية املراد أو مفروح وال مفروح فيها.

هناك طريقة كثرية اليت شرحها نونج موهاذير لرتبية القيمة. منقول من حبيب طه, وهو: 

 8طريقة دومجتيك, طريقة ديدوكتيف, وطريقة رفليكتيف.

 أنواع القيمة .2

 القيمة النظرية  .أ 

هذا إعتبارات منطقية وعقالنية املشاركة يف التفكري وإثبات احلقيقة يف كل األمور. وإعتماد 

 ومتاماً وفقا للمعايري اخلاصة مبشاعر العقل. 

 القيمة اإلقتصادية  .ب 

 هلذا القيم تتوافق مع فقدان الربح, الذي حيتوي على إصدار حكم قيمة. 

 القيمة اجلمالية .ج 

للحصول على القيمة اجلمالية لقيمة أعلى يف وضع النموذج ورفاء والصفقة. عند البحث 

القيمة يف موضوع كان عليه, فإهنا ستظهر مجيلة االنطباع ليست مجيلة. قيمة مجيلة خيتلف عن نظرية 

 القيمة. وهو يعكس القيمة اجلمالية ويعكس التنوع, بينما قيمة اخلربة املكتسبة هوييت. 

 ة اإلجتماعية القيم .د 

                                                           
7
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هو أعلى قيمة أن املودة بني البشر. وقمت بنقل هذا الشكل تراوحت من حياة األفراد 

باإليثار, القبيح ضد األخرين, البيئة اإلجتماعية, والضيافة, والرمحة, والتعاطف هو سلوك مفتاح 

 النجاح يف حتقيق القيم اإلجتماعية. 

 القيمة السياسية .ه 

هي أعلى قيمة يف هذه القيمة هو السلطة. وذالك, فإنه سيتم نقل أثر النخفاض مستوى 

تقييم خطورة ذات األثر الكبري الدولة. امللمس هو عامل هام يؤثر على القيمة السياسية للخاصية 

 مباشرة. 

 قيمة الدين .و 

. أن القيمة هو أساس جوهري هلذا القيمة احلقيقية اليت قد تكون أقوي من القيمة السابقة

 9احلقيقة تأيت من اهلل, أغل.

 التربيةج. 

 تعريف التربية و التربية اإلسالمية .1

إن الرتبية عملية متجددة ومتطورة، تتفاعل مع الرتاث اإلنساين ماضيا وحاضرا ومستقبال. 

األنشطة فهي تعكس فلسفة اجملتمع وأفكاره وطموحاتة وقيمة واجتاهاتة. تعد تربية اإلنسان من أهم 

القدمية اليت توىل أمرها األفراد واجملتمعات. وبطبيعة احلال سيستمر هذا نشاط على وفق التصورات 

املختلفة حول اإلنسان الذي يطلب ذلك تشاط طيلة مدة حياته. إن هذا النشاط خيتلف باختالف 

                                                           
9
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تلف من جمتمع إىل مفاهيم الرتبية نفسها، وباختالف وظائفها وأهدافها. وعلى هذا األساس فإهنا خت

 آخر، ومن مفكر تربوى إىل آخر.

وتعدد الرتبية عملية مستمرة هتدف إىل مساعدة املتعلم على التكيف مع بيئته، والتوصل إىل 

تشكيل سلوكه، وتطوير شخصيته، ومسامهته يف تقدم جمتمعه. ومتكنه من املسامهة الفاعلة واإلجيابية 

ى الفردي واألسري واإلجتماعي واإلنسان، وذلك بإكسابه اخلربة يف رقي احلياة اإلنسانية، على املستو 

 الرتبية، وحتقيق التكامل يف شخصية، مبا حيقق املفهوم احلديث للرتبية الشاملة. 

والرتبية يف االجتاهات احلديثة ليست جمرد حتصيل للمعرفة، أو نقال للرتاث من اآلباء إىل 

دة باالنسبة للطالبة، بل هي أعمق من جمرد امتالك الطالبة األبناء، أو الوقوف على املعلومات اجلدي

للمهارات أو تكوين االجتاهات، سواء أكانت سلبية أم إجيابية. فاالرتبية باملعىن احلديث تعىن تكامل  

كل املعارف واملهارات واالجتاهات واالفكار، مع بعضها لتصال إىل املتعلم، وتتفاعل مع شخصية 

هي الوسيلة املدبرة اإلعداد الناشئ جسميا وعقليا وأدبيا وعمليا وتذوقيا حىت تصبح جزاء منه. و 

 وأخالقيا واجتماعيا...إخل.

إن الرتبية العملية الفعالة هي الىت تعكس يف أهدافها وأساليبها التعليمية اهتماما بتعليم 

فسه تعطي اهتماما التالميذ والطالبة بقدر معني ومناسب من املعرفة العلمية الوظيفية. ويف الوقت ن

لتعلم اجلوانب السلوكية مثل: مهارات التفكري واجتاهات وتطبيقته. وهذا الغايات الشاملة حتققها 

 الرتبية باملدرسة، الىت تقوم على تنفيذ فلسفة الرتبية يف امليدان الرتبوي. 
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افعة إذا كان الرتبية هي التنشئته أو رعاية الفرد وتعويده على معارف وسلوكيات وقيم ن

لنجاحة الشخص واالجتماعى. وعلية تكون فلسفة الرتبية تنشئته الفرد أو ؤعايته وتعويده على حب 

 املعارف والتبصر يف األمور واحلكم السوي عليها لصاحل نفسه وجمتمعه.

فالرتبية عملية مقصودة هتدف إىل تربية اإلنسان الصاحل بتنمية طاقاته اجلسمية والنفسية 

ية وتتجه هبا حنو األفضال واألكمل، وهتدف كذلك إىل تنمية اجملتمع و النهوض به والعقلية والروح

بتلبية حاجاته املختلفة. وللرتبية معان: املعىن األول: فهو ما نراه يف املدارس واجلامعات من تدريس 

لتوجه للعلوم املختلفة وما نراه يف معاهد املعلمني وكليات الرتبية وهي تربية منظمة تدرس للطالب 

ختصصهم املهىن. وأما املعىن الثاين فهو الرتبية بأوسع معاهنا، وهي العمل على رعاية الناشئني الكبار 

يف اجملتمع وتنمية مواهبهم واستعداداهتم حنو األفضال واألكمال من خالل مؤسسات اجملتمع 

 10املختلفة كاألسرة و وسائل اإلعالم.

تَ ْربَِيًة" يعىن ِوقاية و أما إصطالح الرتبية اآلخر يعىن تأديب -يُ َرِّب -الرتبية أصله من كلمة " َرَّب 

فهو ِوقاية وحفظ حىت يقدم القدرة املوجودة يف نفس الولد. الرتبية مبعىن علمية الغرس من شيء إىل 

نفس البشر.كان كلمة "التعليم" مبعىن تدريس بصفة املعريف و"التأديب" مبعىن شكل القلب 

 11وخلقه.

                                                           
 .3 -1(, ص.2010)ميدان: اجلامعة اإلسالمية احلكومية,  هاذواهلادي بن احلاج أكدان, تطوير مناهج اللغة العربية وطرق تدريس10
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Anwar Saleh Daulay, Dasar-Dasar Pendidikan (Jalur Sekolah & Luar Sekolah), (Medan: CV. Jabal 

Rahmat, 1996), h. 10. 
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الرتبية البسيطة حماولة من الناس لبناء شخصّية على حسب القيم يف اجملتمع والثقافة. فمعىن 

وبذالك كيفما بسيط احلضارة يف اجملتمع فيحدث فيه عملية تربوية. ألهنا قيل مرار أن الرتبية موجودة 

 12من طول احلضارة البشريّة. ىف احلقيقة أن الرتبية حماولة البشر ليهّيئ حياته.

عملية هادفة وفن مرن متطور حتكمه قواعد وقوانني، وهي ترمي إىل تكوين العادات  الرتبية

احلسنة باالستفادة من الغرائز وامليول يف حتقيق هذا اهلدف عن طريق اإلرشاد والتدريب. وتعىن الرتبية 

ذه املواهب باحملافظة على فطرة الناشئ ورعايتها، وتنمية مواهبه واستعداداته، مث توجيه هذه الفطرة وه

 مجيًعا إىل ما حيقق صالحها وكماهلا الالئق هبا.

وتتميز الرتبية احلديثة بأهنا تربية عملية توفر للتلميذ نصيًبا كبريًا من احلرية وتدفعه إىل االعتماد 

على نفسه واملثابرة، فضاًل عن أهنا تدعم ملكة تفكريه وتساعده يف حتقيق تقدم مستمر ونشدان 

فة إىل ذلك فإهنا تويل اهتماًما كبريًا باحلياة االجتماعية لألمة وتعمل على حتسني  األفضل، وباإلضا

 كل جوانب اجملتمع.

وللرتبية ُأسس جوهرية يربز منها األساس الفكري واألساس االجتماعي واألساس النفسي. 

لرتبية ولكل اجتاه تربوي أساس فكري خاص حيث إن األفكار والعقائد تقود العملية الرتبوية. وا

السليمة تنهض على عقائد صحيحة، ومن مث ميكننا القول: إن الرتبية هلا أساس ديين. وهناك أفكار 

عن الكون والوجود واحلياة واإلنسان تشكل أيًضا أساًسا فلسفًيا للرتبية. كذلك فإن للرتبية أساسها 

اج احلياة االجتماعية, فقد االجتماعي الذي يتناول اإلنسان كفرد يف اجملتمع. وملا كانت الرتبية نت

                                                           
12

Tim Dosen Fip-Ikip Malang, Pengantar Dasar-Dasar Kependidikan, (Surabaya: Usaha Nasional, 

1981), h. 2. 
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نشأت عالقة وثيقة بني الرتبية واجملتمع. ويظهر األساس االجتماعي للرتبية من خالل تطور ثقافة 

 13األمة.

 أهداف التربية  .2

كانت الرتبية هتدف أن جتعل الطالب املؤمنني ووجود الرتبية هو أخالق الطالب الذي يهّدد 

على منهج مطبق يف متنوعة مؤسسة الرتبية املفعوالت وهي مؤسسة الرتبية الرمسية أو غري الرمسية. 
ياكل األهداف شيئ ما يراد وإذا بلغها فيشعر السعادة. هي متصّيغ من قيم الفلسفة اليت كانت ه14

أساسيها توجد يف فلسفة الرتبية اإلسالمية، إلهنا مماثل بالرتبية اإلسالمية. األهداف أيضا وظيفة 

بأهداف اآلخرة من حماولة و أهداف كما يأيت. أما أهداف الرتبية اإلسالمية بالعام هو الذي املرّب 

 15آلخرة.ليجعل عبد اهلل صاحلا وآمرا مسؤوال وإنسانا كامال وسالمة يف الدنيا ةا

 وجيب أن تتصف األهداف الرتبوية ببعض اخلصائص اجلوهرية وهي:

أن تكون األهداف الرتبية متفقة مع الطبيعة اإلنسانية مراعية حلاجتها قابلة إلطالق قدراهتا  (أ 

 اإلبداعية.

أن حتدد أهداف الرتبية العالقة بني الفرد واجملتمع مث بينه وبني الرتاث اإلجتماعي من عقائد  (ب 

 وعادات وتقاليد ومشكالت.وقيم 

 أن تليب هذه األهداف حاجات اجملتمع احلاضرة وتعاجل مشكالته. (ج 

                                                           
 .13ص. ، التربية اإلسالمية أصولها ومنهجها ومعلمه عاطف السيد.13

14
Tatang, Ilmu Pendidikan, h. 61. 

15
Samsul Nizar Dan Zainak Efendi Hasibuan, Hadis Tarbawi, h. 11. 
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أن توضح هذه األهداف نوع املعارف واملهارات واملواقف والتجاهات والعادات اليت يراد  (د 

 تنميتها يف شخصية املتعلم.

نسان ومصريه أن تكون هذه األهداف شاملة متكاملة يف ضوء العالقات اليت حتدد نشأة اإل (ه 

 16وعالقتها بالكون واإلنسان واحلياة من حوله.

 ومن أهداف الرتبية اإلسالمية أيضا حتقيق سعادة اإلنسان ىف الدنيا واآلخرة. (و 

ومن أهداف الرتبية اإلسالمية أيضا تقويه الروابط بني املسلمني ودعم تضا منهم وخدمة  (ز 

 17قضاياهم.

الفرد على تأمل والتفكري بالنظر يف الكون وتدبره وهتدف الرتبية اإلسالمية إىل تنميه قدرة  (ح 

 18وتأمل النفس واستنباطها.

 األخالقد. 

 تعريف األخالق .1

األخالق  19األخالق لغة مجعها من "خلق" مبعىن سلوك أو أخالق حسنة أو سري أو طبيعة.

)إسم مفعول(" و  أصله من كلمة الفعل "َخَلَق" مث سواء كان بكلمة "َخاِلٌق )إسم فاعل(" أو "خَمُْلْوقٌ 

"َخْلٌق )مصدر(." التساوي على تلك الكلمات يشري أهنا خمرتع تكامل بني إرادة اهلل بسلوك املخلوق 

)اإلنسان(. بعبارة أخرى أن سلوك الشخص على اآلخرين وبيئته حيتوي على قيم األخالق احلقيقي 

                                                           
 .17-16م(، ص. 1998 /ه1419لبنان: مؤسسة الريان، -، )بريوتأهداف التربية اإلسالميةماجد عرسان الكيالين، 16
 .53، )عامل الكتب(، ص. التربية اإلسالمية أصولها وتطورها فى البالد العربيةحممد منري مرسي، 17
 .21، ص. المرجع السابقعاطف السيد، 18
 .164، ص. 28(، ط. 1989)بريوت: دار املشرق، ، المنجد في اللغة واإلعالم19
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وتعاىل(. من ذلك التعريف بلغة أن حينما  ذلك الفعل أو السلوك ُبين على إرادة اخلالق )اهلل سبحانه 

 20األخالق ليس ما نظام أو معيار الذي ينِظم عالقة بني الناس باهلل ولو بالعاملني.

 –فطرية أو مكتسبة  -ولدي التأمل وإمعان النظر يتبني لنا أن اخللق صفة مستقرة يف النفس

منه ما هو مذموم. واإلسالم ذات آثار يف السلوك حممودة أو مذمومة. فاخللق منه ما هو حممود، و 

يدعو إىل حمموداألخالق، وينهي عن مذمومها. ونستطيع أن نقيس مستوى اخللق النفسي عن طريق 

قياس آثاره يف سلوك اإلنسان: فالصفة اخللقية املستقرة يف النفس إذاكانت محيدة كانت آثارها 

حبسب  –لق يف النفس تكون محيدة، وإذا كانت ذميمة كانت آثارها ذميمة، وعلى قدر قيمة اخل

آثارها يف السلوك، إال أن توجد أسباب معرفة أو صوراف صادة عن ظهور آثار اخللق يف  -العادة

السلوك. وليست كل الصفات املستقرة يف النفس من قبيل األخالق، بل منها غرائز ودوافع ال صلة 

ت كون آثارها يف السلوك قابلة هلا باخللق، ولكن الذي يفصل األخالق ومييزها عن جنس هذه الصفا

 21للحمد أو للذّم، فبذلك يتميز اخللق عن الغريزة ذات املطالب املكافئة حلاجات اإلنسان الفطرية.

الذي ينقل أمساران "االخالق هي صفات االنسان قيل يف كتاب دائرة املعارف

نفسه و موجوده دائما. واخلصوص يف االدبّية."االخالق هي الصفات احملمول انسانا منذ امليالد 

الصفات متكن منظورا باألعمال الصاحلة يسمى بأخالق كرمية، أو اآلثام يسمى بأخالق 

                                                           
20

Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlaq, (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian Dan Pengalaman Islam, 2015), h. 

1. 
 . 11- 10، ص.  5م(، ط.  1999 –ه  1420، )بريوت: دار القلم، األخالاق اإلسالمية وأساسهاعبد الرمحن حسن حنبكة امليداين، 21
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وأما األخالق إصطالحا توجد يف بعض تعريف عن األخالق، خيتار الباحث ثالثة كما 22شائنة.

 يلي: 

بسهولة ويسر  فاخللق عبارة عن هيئ   ة ىف النفس راسخة، عنها تصدر األفعالإمام الغزالي:  (أ 

 23من غري حاجة إىل فكر ورؤية.

اخللق  حال للنفس راسخة، تصدر عنها األعمال من خري أو شّر من غري  إبراهيم أنيس:  (ب 

 حاجة إىل فكر ورؤية.

جمموعة من املعاىن والصفات املستقرة ىف النفس ويف ضوءها وميزاهنا عبد الكريم زيدان:  (ج 

 ومن مث يقدم عليه أو حيجم عنه.حيسن الفعل يف نظر اإلنسان أو يقبح، 

يف النفسه  املستقرةمن ثالثة تعريفات اليت تُنقلهم فرأي الباحث أن األخالق صفات البشر 

وهي خيرج بعمل العفوّي وتصدر عنها األعمال من خري أو شّر حني إحتياجها من غري حاجة إىل 

 ورؤية وتشجيع من اخلروج.

خر يعىن آداب فهذه اإلصطالحني سواء كان ومن إصطالح األخالق يعرف اإلصطالح اآل

يقّرر قيمة اخلري والشّر من سلوك وعمل الناس. مقياس األخالق قرآن  وسنة وأما مقياس اآلداب 

 24رؤية عقل الفكر.

 مصدر األخالق .2

                                                           
22

Asmaran As. Pengantar Studi Akhlak, h. 1. 
 .58، ص. 3(، ج. 1989، )بريوت: دار الفكر، إحياء علوم الدينأبو حامد حممد الغزايل، 23

24
Ibid, h. 9. 
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مقصود مصدر األخالق هو جيعل عمل اخلري والشر أو الكرمي واملذموم كما يكون كل 

األخالق هو القرآن والسنة ليس هو عقل الفكر ونظر اجملتمعني كما يف التعاليم اإلسالمية مصدر 

فكرة اآلداب. يف فكرة األخالق كل الشيئ الذي يقّدر خريا أو شرا  وحممودا أو مذموما فقط بسبب 

الشرع أي القرآن والسنة املقّدره. ملاذا طبيعة الصرب و شكر وغافر ورمحن وصديق مقَدرون احلسن؟ 

اآلخرإال الشعر إلنه يقّدر كل ذلك الطبيعة فهي طيبة. ولكن ملاذا الغاضب وكفر هذا ال يوجد 

 25بالنعمة واحلاقد والبخيل والكاذب مقَدرون السيئة؟  هذا ال يوجد اآلخرإال الشعر يقّدرها كذا.

إن األصل يف السلوك اإلنساين أنه يهدف إىل حتقيق مطالب جسدية أو نفسية أو فكرية أو 

أكان ذلك لصاحل الفرد أو لصاحل اجلماعة، وأي سلوك لتحقيق مطلب من هذه  روحية، سواء

 26املطالب إما أن يكون سلوكا خلقيا، وإما أن يكون سلوكا ال عالقة له باألخالق إجيابا وال سلبا.

 أنواع األخالق .3

من إنقسم حممد عبد اهلل راز أنواع األخالق يف كتابه دستور األخالق يف اإلسالم الذي ينقل 

 يوناهر إلياس على مخسة أنواع:

( املخلفة 4( املباحات )3( النواهي، )2( األوامر، )1وهي تنقسم على: ) األخالق الفرديّة (أ 

 باإلضطرار.

( واجبات بني 2( واجبات حنو األصول و الفروع، )1وهي تنقسم على: ) األخالق األسرية (ب 

 ( واجبات حنو األقارب.3األزواج، )

                                                           
25

Yunahar  Ilyas, Kuliah Akhlaq, h. 4. 
 .13، ص. المرجع السايقعبد الرمحن حسن حنبكة امليداين، 26
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 ( قواعد األدب.3( األوامر )2( احملظورات، )1وهي تنقسم على: ) األخالق اإلجتماعّية (ج 

( العالقات 2( العالقة بني الرائس و الشعب )1وهي تنقسم على: ) أخالق الدولة (د 

 اخلارجية.

 وهي واجبات على اهلل. األخالق الدينية (ه 

 ون:ومن ذلك النظام اخلاص بقليل التعديل ينقسم يوناهر إلياس حبث األخالق يف كتابه يك

 األخالق على اهلل سبحانه وتعاىل (أ 

 األخالق على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم (ب 

 األخالق الفرديّة (ج 

 األخالق األسرية (د 

 األخالق اإلجتماعّية (ه 

 27األخالق الدينية. (و 

وهذه األخالق بينها اهلل يف كتابه العظيم وبينها الرسول عليه الصالة السالم، بينها يف القرآن 

القرآن بينها آمرا هبا وداعيا إليها ومثنيا على أهلها وحمذرا من أضرارها من الكرمي يف غالب سور 

اإلشراك باهلل وسائر املعاصي، واهلل سبحانه بعث رسوله عليه الصالة والسالم يدعو إىل ذلك كما يف 

احلديث الصحيح، وهو قوله عليه الصالة والسالم: "إمنا بعثت ألمتم صاحل األخالق"، ويف اللفظ 

ر: "ألمتم مكارم األخالق"، فبعثه اهلل ليدعو الناس ملكارم األخالق وحماسن األعمال، وأساسها اآلخ

                                                           
27

Ibid, h. 6. 
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توحيد اهلل واإلخالص له، هذا هو أصل األخالق الكرمية وأساسها وأعظمها وأوجبها وهو توحيد اهلل 

 28واإلخالص له وترك اإلشراك باهلل سبحانه وتعاىل.

لريش حسن اخللق سيد اآلدب مجيعها، وهو للعمال قال عبد احلميد خالد سرحان أبو ا

الصاحلني أدٌب، وحسن اخللق يعين: بذل املعروف، وكّف األذى، وطالَقَة الوجه، فمن بذَل اخلري 

للناس، ومنع عنهم شرَه، وقابلهم باالبتسام وطالقة الوجه، فذلك حبقٍّ هو املسلُم احلسن األخالق. 

امتاز هبا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وقد مدحه اهلل تعاىل  وحسن اخللق من أعظم امليزات اليت

  فقال: 29هبذه امليزة، وهذا األدب العظيم،   " 30 ورأي عبد احلميد خالد

سرحان أبو الريش عن حسن اخللق وهو صديق، ومراقبة اهلل تعاىل، وحفظ األمانات، وترك مااليعين، 

 31وحفظ اللسان.و ترك احلسد، 

 تربية األخالق وقيمها في القرآن .4

وظيفة القرآن هي باهلدى، والبّينة، والفرقان، والشفاء، واملوعظة، والبيان. مبصدر إعالم يعّلم 

القرآن على اإلنسان حاال كثريا من مسئلة اإلعتقاد، واآلداب، مبادئ العبادة، واملعاملة إىل أساسية 

 القيم القرآنية هي قيمة حقيقة و قيمة اآلداب. هذا قيمتني يداّلن إنسانا لرتبية حياته. 32املعلومات.

                                                           
 .7-6، ص. 1ه(، ط.  1419، )الرياض: مدار الوطن للنشر، اإلخالق اإلسالميةعبد العزيز عبد اهلل بن باز، 28
 .103(، ص. 1996/ه1416، )كويت: بيت التمويل الكوييت، آداب العمل والُعمَّال في اإلسالمعبد احلميد خالد سرحان أبو الريش، 29
 .4سورة القلم :  القرآن الكريم،30
 .111، ص. المرجع السابقعبد احلميد خالد سرحان أبو الريش، 31

32
Said Agil Husin Al Munawar, Aktualisasi Nilai-Nilai Qurani Dalam Sistem Pendidikan Islam, 

(Ciputat: Ciputat Press, 2005) h.4. 
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الرتبية األخالقية هي العملية الرتبية، حفظ، تشكيل و يعطي التدريب عن األخالق و 

أهداف الذي يريد احملصول على عملية حقيقة القيم القرآنية يف الرتبية  33إستخبارات التفكري احلسن.

وهي تشمل وجه احلياة الذي ينبغي املرَّب و املتطّور من الرتبية وهو املقياس الروحي. املقياس الروحي 

هو اإلميان والتقوى واإلخالق الكرمية. هذا املقياس اجملتمع يف كلمة واحدة وهي األخالق.  بدون 

خالق اإلنسان مع إجتماع احليوانات اليت الميلك القيم يف حياهتم.  كانت تربية األخالق يف األ

اإلسالم جُيتمع يف االساس "يستمسك يف خري و الصاحلات مث يبتعد بالسيئة و املنكر" يتعلق مبحاولة 

 34.لتوِجد أهداف أساس الرتبية اإلسالمية وهي التقوى والطاعة والعبادة إىل اهلل تعاىل

تربية األخالق يف األخالق أو اآلداب متعلق جدا بوجود الرتبية الدينية. ال مبالغة هلا إذا كان قيل أن 
الرتبية الدينية. كانت القيم األخالق الكرمية كما يُعّلمها اإلسالم هي شيء ال يستطيع املنفصل من 

، فالقيم األخالق الكرمية من اإلسالم ينبغي أن يكون أساسا التحّرك التصليح. ويف هذه العالقة
35يتبغي املغروس منذ اآلن من الرتبية الدينية ويُبدأ يف بيئة األسرة بتعويد.

 

                                                           
33

Fakhrizal, 2017, Pendidikan Akhlak, Jejak Pendidikan, (Http://Jejakpendidikan.Com, Diakses 1 

Februari 2018 Pukul 04.58 WIB). 
34

Said Agil Husin Al Munawar, h.7. 
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