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 إلاهذاء

 

حن  "قمـ أبي املدبىبئلى   "الٗاٞع

الظي عباوي و خثجي ٖلى الخ٣ضم لىُل آما٫ و الخٟاؤ٫ ملىاحهت الحُاة امللُئت 

.  بالخدضًاث و ٖلمجي أن أ٢ى٫ ٧لمت خ٤ بضون زٝى

 و ئلى أمي املدبىبت "ؾتي ػلُسا"

 التي أٞايذ مهمتها ٖجي والتي أبثها ب٩ل أقىاقي خُىما ٖضُث للبِذ

٣ُي. و التي عيائها ؾغ ج   ٞى

 و ئلى حضحي "زضًبُت "

 التى ٢ض حاهضث لدؿاٖضوي في ٧ل شخيء و ٖلمخجي زحرا.

ً "أخمض ػل٨ٟغ ٖؼمي و أخمض طو الٟهم أ٩ٞاع م٨ت".  و ئلى أزحن الهٛحًر

 ختى آلانو ئلى حمُ٘ أؾاجُظي ال٨غماء و الًٟالء مً الهٛاع 

 في مٗهض صاع الٗلىم و في مٗهض الجامٗت

ً في ٢ؿم التربُت إلاؾالمُت باامٗت مىالها مال٪ و حمُ٘ املضعؾحن و امل  دايٍغ

 ئبغاهُم إلاؾالمُت الح٩ىمُت مااله٤.

 و ئلى ئزىاوي و أزىاحي 

 الظًً أو٢ضوا لي هاع الجهض و الهمت في ٢لبي بؿماخت نضوعهم 

 و زلىم ٢لىبهم ٧ل آن و خحن.
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 كلمة الشكز و الحلذًز

 
حمض هلل الظي ال ًبلٜ زضمخه ال٣اةلىن و ال ًدصخى وٗمه الٗاصون و ال ال

ًإصي خ٣ى املاتهضون،الظي لِـ لهٟخه خض مدضوص و ال وٗذ مىحىص و ال و٢ذ 

م الظي ًمثل 
ّ
مٗضوص. و الهالة و الؿالم ٖلى عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه و ؾل

 املضعؽ املثالي. ٞبٗض. 

: ٢ض جّم الباخث مً ٦خابت البدث جدت  جُب٤ُ ٢ُم أولى ْلالبابى املىيٕى

الح٩ىمُت  حامٗت مىالها مال٪ ئبغاهُم إلاؾالمُتمٗهض الجامٗت املغ٦ؼي بللُالب 

 .مااله٤

ل الك٨غ ئلى مً ٌؿاٖضه ألي املؿاٖضة ٖلى ئ٦ما٫ هظا  و ق٨غ الباخث حٍؼ

 البدث الجامعي، و هم:

ًغ حامٗت ًُٞلت البروٞؿىع الض٦خىع الحاج ٖبض الحاعؽ املاحؿخحر، مض .0

مىالها مال٪ ئبغاهُم إلاؾالمُت الح٩ىمُت ماالهج الظي ٢ض أُٖى الٟغنت ئلى 

 الباخث ختى ًخّم هظا البدث الجامعي

ًُٞلت الض٦خىع الحاج أٚىؽ مُمىن املاحؿخحر، ٖمُض ٧لُت ٖلىم التربُت و  .1

 الخٗلُم الظي ٢ض أُٖى الباخث إلاطن في البدث

ِـ ٢ؿم التربُت إلاؾالمُت الظي ٢ض ًُٞلت الض٦خىع مغهىا املاحؿخحر، عة .2

 أُٖى إلاطن في ئجمام هظا البدث

ًُٞلت ْلاؾخاط الض٦خىع ئمام مؿلمحن املاحؿخحر، ٧املكٝغ الظي أُٖى  .3

 الٟغنت و ْلاو٢اث و الخىححهاث ختى جم الباخث هظا البدث

مٗهض الجامٗت ًُٞلت الض٦خىع الحاج ئقغا١ الىااح املاخؿخحر، مضًغ  .4

التي ٌُٗي  الح٩ىمُت مااله٤ مىالها مال٪ ئبغاهُم إلاؾالمُتاملغ٦ؼي باامٗت 

 الٟغنت للبدث في هظا املٗهض

 ًُٞلت والضًً املدبىبحن الظًً ًضٖىان لىااًي في ٧ل ًىم و لُلت .5

غاٝ الظًً ٌؿاٖضون الباخث في ئجمام هظا البدث. .6  حمُ٘ ْلَا



  ط

اخث أصع٥ الباخث أن في  هظا البدث بُٗض مً ال٨ما٫ و لظال٪ عحا الب

 إلا٢تراخاث و إلاهخ٣اصاث لخىمُت الٗلم و الخأل٠ُ في املؿخ٣بل. 

و ؾأ٫ الباخث هللا ؾبداهه و حٗالى أن ًاؼيهم زحر الجؼاء و أخؿىه و أن 

٩ًىن هظا البدث هاٞٗا و مُٟضا لىا و أهلىا و صًيىا. و نلى هللا ٖلى الىبي 

حمٗحن و ٖلى املهُٟى مدمض نلى هللا ٖلُه و ؾلم و ٖلى آله و أصحابه أ

 الخابٗحن و مً جبٗهم ئلى ًىم الضًً.
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لباب للُالب بمٗهض الجامٗت جُب٤ُ ٢ُم أولى ْلا. 1106، أخمض خؼام. يبحه٣

. البدث املغ٦ؼي حامٗت مىالها مال٪ ئبغاهُم إلاؾالمُت الح٩ىمُت مااله٤

حامٗت الجامعي. ٢ؿم التربُت إلاؾالمُت. ٧لُت ٖلىم التربُت و الخٗلُم. 

الض٦خىع الحاج ئمام   مىالها مال٪ ئبغاهُم إلاؾالمُت الح٩ىمُت مااله٤.

 مؿلمحن املاحؿخحر.

 ، معهذ الجامعة املزكزي الحطبيم، كيم أولى ألالبابلزئيصية: الكلمات ا

 

باإلياٞت  .حُل الكباب ػمت ْلازال٢ُت لهظه الٟترة دهضصْلا  ٧اهذ الٗىملت و

ؼ ال٨ٟغ، ًاب ٖلى املإؾؿت الخٗلُمُت  ن أل  ئلخٟاث ئلى هاخُت ْلازال١ئلى حٍٗؼ

 طل٪ ُت.ؾالمىاؾب بال٣ُم إلا املزهاةو التربُت إلاؾالمُت هي حُٛحر الؿلى٥ 

ك٩ل مٗهض الجامٗت ٌأن  غحاءمً الأولى ْلالباب. و اوؿان ب مهىع  الؿلى٥

احن لضيهم عوح أولى ْلالباب. هماملغ٦ؼي َالب  زٍغ

٢ُم أولى ْلالباب للُالب  ( لىن٠ جُب0٤ُهظا البدث هي، )لْلاهضاٝ 

االه٤، إلاؾالمُت الح٩ىمُت م بمٗهض الجامٗت املغ٦ؼي حامٗت مىالها مال٪ ئبغاهُم

ت  (1)  ( و لىن٠ املداوالث في مٗالجتها.2في طل٪ الخُب٤ُ، ) املكا٧لملٗٞغ

البدث الىىعي لهظا البدث خُث ًدهل الىخاةج اؾخسضم الباخث 

الٟىعٍت مً املُضان و ًدًغ مباقغة في ٖملُت املغا٢بت وامل٣ابلت والخىز٤ُ في 

مُت الح٩ىمُت بمااله٤ مٗهض الجامٗت املغ٦ؼي حامٗت مىالها مال٪ ئبغاهُم إلاؾال 

 لى البُاهاث املدخاحت في هظا البدث.ئللحهى٫ 

جُب٤ُ ٢ُم أولى ْلالباب للُالب بمٗهض ( 0): هظا البدثلو إلاهخاج 

الجامٗت املغ٦ؼي حامٗت مىالها مال٪ ئبغاهُم إلاؾالمُت الح٩ىمُت مااله٤ ًى٣ؿم 

٣ها ببرهامج الٗبىصًت، في هاخُت الظ٦غ ًخم جُبُ ،ىولْلا ئلى زالزت هىاًى، ٌٗجى:  

ًخم جُب٤ُ هاخُت ال٨ٟغ ببرهامج جدؿحن إلام٩اهُاث الٗلمُت أي أوكُت  ،تثاهُال



 ٍ 

٣ت لُالب أي أوكُت املىا٢كت في الحلبرهامج صٖم ئبضإ ابالخٗلُم، و أًًا 

ما٫ الهالحت بىحىص اخترام الهٛاع  ،تثالثالالٗلمُت،  )الُالب(  هاخُت مً ْلٖا

حن ئلى ال٨باع  في املكا٧ل ( 1حىص أوكُت ًىم الهض٢ت. )ى زم ب و املغبحن(، )املكٞغ

 للهي امل ،ىولْلا ٌٗجى:  جُب٤ُ ٢ُم أولى ْلالباب للُالب بمٗهض الجامٗت املغ٦ؼي 

هي ٖضم ، تثاهُال ب ْلاوكُت ال٨ثحرة و املخ٨غعة ، الُالب بؿب ي ٌكٗغهظال

( 2ي املٗهض. )ٖىض الُالب القترا٥ حمُ٘ البرامج التي جم ئحغاؤها ف ٞا٢تإلا 

املداوالث في مٗالجت مكا٧ل جُب٤ُ ٢ُم أولى ْلالباب للُالب بمٗهض الجامٗت 

ٓت ، هي امل٣اعباث بأؾاؽ ٖلى التربُت، بىحىص  ال٣ضوة و ىولْلا املغ٦ؼي ٌٗجى:  املٖى

ام باألوكُت املبخ٨غة التي جاٗل الُالب ، هي ال٣ُتثاهُالو املالخٓت و ال٣ٗىبت. 

ما٫ الهالحت ختى حصجِل في املٗهض بالغاخت للٗ ونكٗغ ٌ ٗهم صاةما ٖلى ْلٖا

 مىاؾبت ب٣ُم أولى ْلالباب.
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Globalization and moral crisis are the threat for young generation. Besides, 

emphasizing on their intellectual, an educational institution should understand 

moral value cause the characteristic of Islamic education has the impact on spread 

of changing attitude and behavior of the students through indication on Islamic 

education. This point is a depiction of humanity of Ulul Albab. Pusat Ma’had Al 

Jami’ah   (integrating tradition of Islamic boarding school and university), which 

is expectable in shaping student Ulul Albab graduated.  

The goals of this research are first, presenting Ulul Albab Value 

implemented of Mahasantri in Pusat Ma’had Al Jami’ah Islamic State University 

Maulana Malik Ibrahim of Malang. Second, presenting the problems which are 

faced this implementation. Third, solving this problem related.  

This is qualitative research in which the researcher obtains the data directly 

by observing, interviewing, documenting in Pusat Ma’had Al Jami’ah for getting 

the data depended on what the researcher desired.  

The results of this research are, (1) Ulul Albab Value Implemented of 

Mahasantri in Pusat Ma’had Al Jami’ah Islamic State University Maulana Malik 

Ibrahim of Malang which is dividing into three point, worshiping, thinking and 

piety. First, Ubudiyah programmed on worshiped implementation. Second, 

thought implementation on potential academic increased and students creativity 

supported by halaqah Ilmiah discussion, teaching and learning process. Third, 

piety implementation is showed by having a good attitude for teacher and yaumus 

shodaqah. (2) The problem on Ulul Albab Value Implemented of Mahasantri in 

Pusat Ma’had Al Jami’ah, first, students saturated which is caused by full of 

activity. Second, lack of awareness for the students in joining all programs which 

are made by the teacher. (3) The way on problem solving related Ulul Albab 

Value Implemented of Mahasantri in Pusat Ma’had Al Jami’ah, first, educational 

based approach, having good attitude, advising, supervising and punishing. 

Second, conducting innovative creativity, by having this action, students stay in 

Islamic Boarding House of Pusat Ma’had Al Jami’ah comfortably. Then, this 

impact is emerging students intended in applying Ulul Albab value.  
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Arus globalisasi dan krisis moral pada masa ini adalah ancaman untuk 

generasi muda. Di samping mengedepankan intelektualnya, sebuah lembaga 

pendidikan harusnya juga memperhatikan sisi moral karena ciri dari pendidikan 

Islam yaitu perubahan sikap dan tingkah laku sesuai dengan petunjuk ajaran 

Islam. Hal tersebut merupakan cerminan dari insan ulul albab. Pusat Ma’had Al-

Jami’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (yang 

merupakan penggabungan antara tradisi pesantren dan tradisi perguruan tinggi) 

diharapkan mampu membentuk mahasiswanya untuk menjadi lulusan yang 

berjiwa ulul albab. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu, 1. Menjelaskan implementasi nilai-nilai 

ulul albab bagi mahasantri di Pusat Ma’had Al-Jami’ah Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang, 2. Menjelaskan problem yang dihadapi dalam 

implementasi tersebut, 3. Dan upaya menanggulanginya. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, peneliti mendapatkan 

hasil langsung dari lapangan dan peneliti hadir langsung dalam proses observasi, 

wawancara dan dokumentasi di Pusat Ma’had Al-Jami’ah Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk memperoleh data sesuai dengan 

yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini. 

Adapun hasil dari penelitian ini adalah, (1) Implementasi nilai-nilai ulul 

albab bagi mahasantri di Pusat Ma’had Al-Jami’ah adalah terbagi dalam tiga 

aspek, yaitu aspek Dzikir, Fikir, dan Amal Sholeh. Pertama, pada aspek dzikir 

diimplementasikan dengan program ubudiyah, kedua, aspek fikir 

diimplementasikan dengan program peningkatan potensi akademik yaitu kegiatan 

Ta’lim, dan program penunjang kreativitas mahasantri yaitu diskusi halaqah 

ilmiyah, ketiga, aspek amal sholeh dengan adanya tatakrama kepada senior 

khususnya kyai, serta adanya kegiatan yaumus shodaqoh. (2) Problematika dalam 

implementasi nilai-nilai ulul albab bagi mahasantri di Pusat Ma’had Al-Jami’ah, 

yaitu; pertama, kejenuhan pada mahasantri dikarenakan kegiatan yang begitu 

padat, kedua, kurangnya kesadaran pada mahasantri untuk mengikuti semua 

program yang telah dibuat oleh pengurus. (3) Upaya yang dilakukan untuk 

menanggulangi problematika implementasi nilai-nilai ulul albab bagi mahasantri 

di Pusat Ma’had Al-Jami’ah, yaitu; pertama, dengan pendekatan berbasis 

pendidikan, berupa keteladanan, pemberian nasihat, pengawasan dan hukuman. 

Kedua, dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang inovatif sehingga membuat 

mahasantri merasa nyaman untuk tinggal di mahad dan akhirnya mendorong 

mereka untuk selalu melakukan hal-hal yang bernilai ulul albab. 
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 امللذمة

 

 خلفية البحث .1

 و تٖملُت حُٛحر الؿلى٥ الٟغصي في الحُاة الخان يه ربُتالت

٣ت الخٗلُم ٦يكاٍ  هً املي و مهىت بحن سخؾاأاملاخم٘ و البِئت بٍُغ

أن  1112ؾىت   11و أوضح في ال٣اهىن ع٢م   1.في املاخم٘ ؾاؾُتْلا 

ُىع البكغ ٧لها لئلًمان باهلل و  يهربُت ٝ مً التاهضْلا  جث٠ُ٣ ْلامت ٍو

ت و املهاعاث و الصحت ج٣ىي ئلُه ؾبداهه وحٗ الى، و له ْلازال١ و املٗٞغ

البضهُت و الغوخُت والصخهُت الثابخت و املؿخ٣لت والكٗىع بمؿإولُت 

 .ملخدؿحن حىصدهربُت اج ئلى التخد٧ل شخو ًلظل٪،  2املاخم٘ وْلامت.

ؾِخم حك٨ُل ْلاٞغاص  تالصحُدربُت . بالتربُتبالت اهخم إلاؾالم

غجُاة الاحخماُٖت ْلازال٢ُت. املخدًغ التي أصث ئلى الح في  ربُتالت ٞى

ُت مخاظعة في ال٣غآن والحضًث. ال٣غآن ٦مهضع  إلاؾالم املٗاًحر املىيٖى

باملثل، ٞان  و الخىححهاث للمؿلمحن الخخىاء ال٣ُم التي جغعى إلاوؿان. 

م  ال٣ُمت املخٗل٣ت بالخٗلُم ما ٣ًغب مً زلثي آلاًاث في ال٣غآن ال٨ٍغ

التربُت إلاؾالمُت باٖخباعها واخضة  3ي لئلوؿان.ربى الت ًدخىي ٖلى الضاٞ٘

ىاؾب ب٣ىاٖض ال٣غآن و ي ًمً حٗالُم إلاؾالم، لها هضٝ هبُل الظ

٧ل  ًدحي شخهُت التى يجىححهاجه إل٢امت الصخهُت إلاؾالمُت، و ه

 4خٗلُم إلاؾالم.ال اهاخُته
                                                           
2
 Omar  Mohammad  At-Toumi  As-Syaibany,  Falsafah  Pendidikan  Islam,  Terj.,  Hasan 

Langgulung (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 399. 
3
 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 3. 

4
 M. Arifin,  Ilmu  Pendidikan  Islam:  Tinjauan  Teoretis  dan  Praktis  Berdasarkan Pendekatan 

Interdisipliner (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 33. 
5
 Zakiah  Daradjat,  dkk.,  Metodologi  Pengajaran  Agama  Islam  (Jakarta:  Bumi  Aksara, 2001), 

hlm. 72 
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ُت و   وحكمل أهضاٝ التربُت إلاؾالمُت التي ًيبغي جد٣ُ٣ها املٗٞغ

بٗباعة أزغي، ٞان ئوكاء الصخهُت املتزهت التي  الىحضاهُت والغوخُت. و

غ الغوح. غ ال٣ٗل، ول٨ً أًًا جٍُى زم الهضٝ  5جإ٦ض لِـ ٣ِٞ في جٍُى

ل لئلؾالم، ٦ما حاء في ال٣غآن مهى جد٤ُ٣ ْلا  للتربُت إلاؾالمُت زحر ْلا 

م، ؾىعة ْلاهبُاء، آلاًت   :016ال٨ٍغ

 ع  
 
ال  ئ 

لى٪  ع ؾ 
 
ا أ   َ و  م 

َّ
  ِ  َ   َ ْ 

َ
   َ  َ .. ن  ح   

 
ٗامل

 
ل  ل 

 
ت م  ْ  َ  خ  ِ

َ
   

ْ
  ِ  

ً
 َ ْ  

اهُت  جدخىي هظه آلاًت حىهغ مهم لئلؾالم الظي ًدمل ٞع

مٟهىما أن ج٩ىن  اٞانه ربُتآلاًت بالت ذئطا عبُ إلاوؿان في الضهُا وآلازغة.

هخاج الكباب الظًً ؾِىٟظون الضٖىة املهمت "عخمت هضٝ إل د ربُتالت

 هبذ مً ٖىامل الخُٛحر الاحخماعي.ًللٗاملحن" و 

حُٛحر في املىا٠٢ والؿلى٥  يه تإلاؾالمُ ربُتمت املمحزة للتالؿ

 يحٗالُم إلاؾالم، و بٗباعة أزغي، التربُت إلاؾالمُت هاعقاص جىاؾب ب

ٟهم أن الُم٨ً ٞ 6مً أحل ئ٢امت شخهُت املؿلم. إلاههاٝجهض ال

ُٟت ال  ممؿاٖضة املخٗلمحن ٧ي له ي، هامبك٩ل الٗام و الختربُت ْو

ئلى أٖلى صعحت  م٢ت وال٣ضعة ٖلى ئْهاع هٟؿهزهاةو شخهُت مخٟى 

 جخٟى١ في الحُاة املاصًت و ٌٗجىشخهُت إلاوؿان أما إلاوؿان. 

. ُتإلاؾالم التربُتأًًا في الحُاة الغوخُت ال٣اةمت ٖلى  الاحخماُٖت و

حُاة ال، و طل٪ لخد٤ُ٣ جخضاٖم بًٗهم بًٗازالزت مً هظه املؼاًا 

، ٞان إلاهخاج املثالي الظي ئطا 7آلازغة.في الضهُا و  ةصاؿٗالو  ؿالمتال

ت املإؾؿت هًيبغي أن ًخد٣٣ ٫ ى إلاوؿان لضًه اؾخٗضاص للىن ى ه التربٍى

 .ط٦ُاءو ْلا  ماءئلى زهاةو الٗل

                                                           
6
 M. Arifin,  op.cit., hlm. 41 

7
 Zakiah Daradjat, dkk., Ilmu Pendidikan Islam  (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 28. 

8
 Hadari Nawawi, Pendidikan dalam Islam (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), hlm. 329. 
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الىا٢٘ الظي ٦ثحرا ما ًدضر في املاخم٘، ٣ٞض جبحن أن أما  و

إلاهدغاٝ أو اهتها٥ ال٣ُم ٌٗمل ٖضًضا مً ْلاشخام الظًً ٣ًىم بهم 

ت التي هي في املاغ  مىن مً طوي الُا٢اث البًُاء، اي املجز٫ أو املامٖى

مت ًغج٨بها املخٗلمحن  الىا٢٘ الىاؽ ًأجىن بال٣ضوة ئلى املاخم٘. وهظه الجٍغ

ُٟتهم. بل هظه  ما٫ واملؿإولىن في الايُإل بضوعهم و ْو وعحا٫ الٖا

مت أ٦ثر زُىعة مً جل٪ التي جإصيها ال٣ُىم ْلاصوى، وهي املام ت الجٍغ ٖى

 8التي جدخل الُب٣اث الضهُا، و أ٢ل حٗلُما.

ٞاهه ًض٫ ٖلى واخضة مً ٞكل التربُت في الٗاةض إلاهخاج و الىخاةج 

املإهلحن. واهُال٢ا مً هظا الىا٢٘، ًيبغي أن ٩ًىن التربُت )بك٩ل ٖام( و 

زانت التربُت إلاؾالمُت ٢اصعة ٖلى ئهخاج الكباب الظًً ٣ًاصعون ٖلى 

مت للٗاملحن". زهاةو الٗلماء الظًً ٌٗخبرون ال٣ُام بضٖىة "عخ

املسخهت لبىاء املاخم٘ املخدًغ ٌكاع في ال٣غآن بأولى ْلالباب. ٧لمت 

ً املؿلمحن الُىم هى  ُٟت مً امل٨ٍٟغ ٗها في ؾُا١ املٗجى والْى أوؿب لٞغ

ت واضحت مً الٗلماء و  أولى ْلالباب، ألهه في جل٪ ال٩لمت مامٖى

ً. و أولى ْلالباب هى مٟهىم هام في ال٣غآن املخٗل٣ت بُبُٗت  امل٨ٍٟغ

ُت إلؾالم.  01الاحخمإ و هٖى

ال٣غآن ٞطح الىبالء الظًً آمىىا و صعاًت ٦سضم هللا الظي له 

ُٗت. بل أُٖي ل٣با زانا ألولئ٪ الظًً لضيهم هظا املى٠٢،   م٩اهت ٞع

خملحن، ال٣لب، والظي ٢اصع ٖلى الاؾخٟاصة مً وٗمت هللا )ال٣ٗل املد

، وهي أولى ْلالباب. ال ًىٟي هللا ئم٩اهُت ل٩ي ال ٩ًىن ٖلى الضٖىةوقهىة( 

                                                           
9
 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar  (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 

409-411. 
10

 M. Dawam Rahardjo, Ensiklopedi al-Qur’an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci 

(Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 550. 
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ئٚغاء و مٟخىهت بالىخاةج مً جل٣اء هٟؿه، وبالخالي ٞان املٟخىهت حٗلخه 

 00ٖبضا مً الضهُا ألن الحب الٛلى ئلحها.

٣ا ملؼاًا و امخُاػاث التي ًخمخ٘ بها إلاوؿان، ًاب ئلُه أن ٩ًىن  ٞو

اث الظي ال ٨ًٟغ أو يهخم لىٟؿه ٣ِٞ، ول٨ً ٢اصع ٖلى وي٘ هٟؿها ٩٦اةى

الاهخمام و خؿاؾت صاةما ئلى البِئت خىله، ختى أن ئم٩اهُت ال٨ٟغ والظ٦غ 

حكتر٥ باؾخمغاع ْلاوكُت الُىمُت ٦ما أن إلاوؿان لِـ ٣ِٞ باٖخباعها 

ْلا٦ثر مثالُت مً مسلى٢اث هللا ول٨ً أًًا باٖخباعه يغوعة للحهى٫ 

 ال٣غآن أو ٚالبا ٌكاع بأولى ْلالباب.ٖلى إلاوؿان ال٩امل في 

ٌٗخ٣ض أولى ْلالباب بىحىص الحُاة الجؿضًت و الغوخُت، و الضهُا و 

ًيبغي أن ج٩ىن مخىاػهت البٗض الثاوي لالهدباه الحُاة ولِـ لها ما  آلازغة. 

اث واخض مجهم ًاب أن ٩ًىن الحٔ مً  .ًبرعها ببؿاَت جدضًض أولٍى

ألهه ٣ًىم  الحُاة آلازغة، وال٨ٗـ بال٨ٗـ.  الٗالم لها جأزحر ئًاابي ٖلى

ٖلى حٗالُم الىبي الظي ًخُلب املؿلمحن لخبضو ٦ما لى ٧اهذ خُاة الٗالم 

 ؾُِٗل ئلى ْلابض، والبدث ًٖ آلازغة ٦ما لى املىث ًلىح في ْلا٤ٞ.

غ الظ٦غ و  ولخد٤ُ٣ هظه ْلاهضاٝ ًاب أن ٩ًىن الخٗلُم ٢اصعا ٖلى جٍُى

ما٫ الهال  01حت.ال٨ٟغ و ْلٖا

هىٍت أولى ْلالباب ٌٗخ٣ض أنها حك٩لذ مً زال٫ ٖملُت الخٗلُم 

بأي همِ. همِ الخٗلُم امل٣هىص ٌٗجي أهه ٧ان الخٗلُم ًم٨ً أن جاٗل 

ما٫  املىار الظي مً املم٨ً حٗل همى و جُىع الظ٦غ و ال٨ٟغ وْلٖا

٣ا للؿُا١ ئلى الاهضوهِسخي، ق٩ل الح٣ُ٣ي للخٗلُم في  الهالحت. ٞو

ا مال٪ ئبغاهُم إلاؾالمُت الح٩ىمُت مااله٤ جيؿ٤ُ ًٖ حامٗت مىاله

٤ صمج بحن الخ٣الُض املٗهضًت و الخ٣الُض الجامُٗت.  ل  ٍَغ مىظ ػمً ٍَى
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 Toto  Tasmara,  Menuju  Muslim  Kaffah  Menggali  Potensi  Diri (Jakarta: Gema Insani,2000), 

hlm 118-119. 
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 Rahmat Aziz, Kepribadian Ulul Albab (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hlm. 3. 
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املٗهض ٧ىؾُلت التي أُٖى بىااح إلاهخاج إلاوؿان الظي ًغوحىن 

للظ٦غي، زم الجامٗت مٗغوٞت إلهخاج إلاوؿان الظي ٌٗىص بال٨ٟغ و ٦ظل٪ 

هت صاةما ٖلى ٖلى أؾاؽ هاخُخحن  جىلض  إلاوؿان ْلازال٢ُت و خٍغ

ما٫ الهالحت.  02ْلٖا

هاخُت أزغي، حامٗت مىالها مال٪ ئبغاهُم إلاؾالمُت الح٩ىمُت  في

الغمؼ في ق٩ل م٨خىبت باؾخسضام الحغوٝ الٗغبُت، ٦خب  امااله٤ لضيه

ت بالٟٗل، وختى ٞسغ لجمُ٘  "أولى ْلالباب".  ٖلحها ٧ان قٗاع مدْٟى

ٖىضما بالظ٦غ "حامٗت مىالها مال٪ ئبغاهُم  إلاؾالمُت  عي. الؿ٩ان الجام

٧ان  . "أولى ْلالباب"الح٩ىمُت مااله٤" زم ًخطح واخضة مجها هي حؿمُت 

الم و ْلازخام و ال٨ؿاء و  الغمؼ هىا٥ في ٧ل خٝغ الجامٗاث، مثل ْلٖا

حرها، ال ًسلو مً طل٪  ال٨خب التي وكغدها الجامٗت و ختى في الؿُاعة ٚو

 03ؼ.الغم

و بىاء ٖلى الىن٠ أٖاله، ٞالحاحت ئلى ئحغاء البدث خى٫ ٦ُُٟت 

ْلابدار و الضعاؾت ٖم٣ا خى٫  باخث٢ُم أولى ْلالباب. ؾُٟٗل ال جُب٤ُ

ٞلهظا، ؾُٟٗل  . ُٞه ٦ُُٟت حهىص الخُب٤ُ ٢ُم أولى ْلالباب م٘ املكا٧ل

معهذ بثطبيم كيم أولى ألالباب للطالب "ئحغاء البدث جدذ الٗىىان 

امعة املزكزي حامعة مىالها مالك إبزاهيم إلاشالمية الحكىمية الج

 .ماالهم"
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 Basri (eds), Tarbiyah Ulul Albab: Melacak Tradisi Membentuk Pribadi  (Malang: UIN-Malang 

Press, 2010) hlm. 2. 
14

 Imam Suprayogo, Mari Meng”Ulul Al Baab”kan Diri (http:www.imamsuprayogo.com, diakses 

20 April 2017 jam 11.00). 
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      البحث      ثزكيز   . 2

                                                   بددددددضأ مددددددً جلدددددد٪ زلُٟددددددت البدددددددث الؿدددددداب٣ت ٞهددددددظا البدددددددث ٣ًددددددضم بٗددددددٌ 

                                        ْلاؾئلت الظي اعاص الباخث ان ًبدثها. و هي:

مٗهض الجامٗت املغ٦ؼي بجُب٤ُ ٢ُم أولى ْلالباب للُالب ٠ُ٦  (1

 ؟إلاؾالمُت الح٩ىمُت مااله٤حامٗت مىالها مال٪ ئبغاهُم 

مٗهض الجامٗت بجُب٤ُ ٢ُم أولى ْلالباب للُالب ما املكا٧ل في  (2

املغ٦ؼي حامٗت مىالها مال٪ ئبغاهُم إلاؾالمُت الح٩ىمُت 

 ؟مااله٤

جُب٤ُ ٢ُم أولى ْلالباب ٠ُ٦ املداوالث في مٗالجت مكا٧ل  (3

مٗهض الجامٗت املغ٦ؼي باامٗت مىالها مال٪ ئبغاهُم ب للُالب

 ؟ؾالمُت الح٩ىمُت مااله٤إلا 

 

            أهذاف البحث  . 3

                       الهضٝ مً هظا البدث هي:

مٗهض الجامٗت بجُب٤ُ ٢ُم أولى ْلالباب للُالب لىن٠  (1

 .املغ٦ؼي حامٗت مىالها مال٪ ئبغاهُم إلاؾالمُت الح٩ىمُت مااله٤

ت املكا٧ل في  (2 مٗهض بجُب٤ُ ٢ُم أولى ْلالباب للُالب ملٗٞغ

ال٪ ئبغاهُم إلاؾالمُت الجامٗت املغ٦ؼي حامٗت مىالها م

 .الح٩ىمُت مااله٤

ت املداوالث في مٗالجت مكا٧ل  (3 جُب٤ُ ٢ُم أولى ْلالباب ملٗٞغ

مٗهض الجامٗت املغ٦ؼي حامٗت مىالها مال٪ ئبغاهُم بللُالب 

 .إلاؾالمُت الح٩ىمُت مااله٤



6 

 

 

            فىائذ البحث  . 4

                               ٞىاةض مً هظا البدث هي ٦ما ًلي:    أما 

              ٞىاةض الىٓغي   ( 0

  ى                                   عاؾددت أن جًدد٠ُ ٨ٞددغة واؾددٗت ٖددً ٢ددُم أولدد                  ومددً املخى٢دد٘ هددظه الض  (   أ

       ْلالباب.

                                                    ومددددددددً املخى٢دددددددد٘ أن ج٩ددددددددىن هددددددددظه الضعاؾددددددددت مؿدددددددداهمت ال٨ٟددددددددغ التربددددددددىي   (   ب

       ْلالباب.   ى                                 إلاؾالمي خى٫ الجهىص في جُب٤ُ ٢ُم أول

 

           اةض الٗملي  ى ٞ   ( 1

أمددل الباخددث أن هخدداةج هددظه الضعاؾددت ًم٨ددً أن ٌؿددخٟاص مددً ٢بددل                                                          ٍو

 :           ، في ما ًلي    ربُت                         حمُ٘ الظًً ٌكاع٧ىن في الت

غ الخُدددداب و الىٓددددغ لجهدددددىص   (   أ                                                       للمإؾؿدددداث الخٗلُمُددددت، ًم٨ددددً أن جدددددٞى

                                جُب٤ُ ٢ُم أولى ْلالباب في املإؾؿت.

                                                         للباخث، ٞان هظا البدث هى مداولدت للدخٗلم، و زاندت فدي الجهدىص   (   ب

                          ئلى جُب٤ُ ٢ُم أولى ْلالباب.

                                                     للماخم٘، هخداةج هدظا البددث ًم٨دً اؾدخسضامها ٦مدضزل و ًًد٠ُ   (   ث

ت في ماا٫ الخ       ٗلُم.                           ئلى ٦ىىػ املٗٞغ
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                  الذراشات الصابلات  . 5

في ٚغؽ ٢ُم الهض١   املكاًش البدث بٗىىان صوع ْلاولى، 

لُالب في املٗهض ؾىهان أمبُل الٗالى باامٗت مىالها مال٪ ئبغاهُم ل

، ٢ؿم التربُت Pardiyantoإلاؾالمُت الح٩ىمُت مااله٤ الظي ٦خبه 

مال٪ ئبغاهُم إلاؾالمُت، ٧لُت الٗلىم التربُت و الخٗلُم، باامٗت مىالها 

 .1101إلاؾالمُت الح٩ىمُت مااله٤، 

ًدىاو٫ هظا البدث ٦ُُٟت جُب٤ُ و صوع املكاًش في ٚغؽ ٢ُمت 

الهض١ ئلى الُالب، وأًًا ٌكغح الٗىامل و املاو٘ جدى٫ ٚغؽ ٖلى 

الهض١ ئلى الُالب في املٗهض ؾىهان أمبُل الٗالى باامٗت مىالها مال٪ 

ه٤. اؾخسضم هظا البدث املىهج ئبغاهُم إلاؾالمُت الح٩ىمُت ماال 

ُت مثل املالخٓت و امل٣ابالث و  الىنٟي بخ٣ىُاث حم٘ البُاهاث الىٖى

 .الىزاة٤

                                                وهدُاددددت لهدددددظا البددددددث هددددى ونددددد٠ جُبُددددد٤ مددددً ٢ُمدددددت الهدددددض١ فدددددي 

                                                  فددددي املٗهددددض ؾددددىهان أمبُددددل الٗددددالى مددددً زددددال٫ الخٗلددددُم املثددددالي          الُددددالب فددددي

                لُدالب أن ٣ًداصعون                            م٘ ٚغؽ ٢ُمت الهدض١ ًغىدى مدً ا                  والخٗلُم الضًجي. 

                                         ٖلى اؾدُٗاب ٢ُم الهض١ في الحُاة الُىمُت.

البدث بٗىىان جُب٤ُ ٢ُم التربُت الصخهُت أولى  الثاهُت،

ى ؾى٧ا  ْلالباب في بِئت أؾغة املؿلمحن في مى٣ُت مغحى ؾاعي حٍى

، ٢ؿم التربُت إلاؾالمُت، ٧لُت الٗلىم التربُت و Rinawatiماالهج ٦خبخه 

الها مال٪ ئبغاهُم إلاؾالمُت الح٩ىمُت مااله٤، الخٗلُم، باامٗت مى 

1103. 

ت هي واخضة مً مغ٦ؼ التربُت الثالزُت. التربُت في  التربُت ْلاؾٍغ

ً شخهُت الُٟل. ًُلب مً أؾغة  ْلاؾغة لها صوع مهم حضا في ج٩ٍى

أولى  املؿلمحن لخُب٤ُ حٗلُم الخىخُض في جد٤ُ٣ شخهُت إلاوؿان
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لضًه الهٟاث الخانت مجهم الخ٣ىي  ْلالباب. ئوؿان أولى ْلالباب

وال٣غبت بال٣غآن و املؿخم٘ الجُض و املخٗلم و ؾُٗض للهالة و الهضا٢ت 

ض و الخدلي بالهبر و ج٣ُم الهالة و الدؿامذ.  و الحٟاّ ٖلى الٖى

هىا٥ ق٩ل مً أق٩ا٫ الحغوٝ التي جدخاج ئلى أن جىي٘ في  

لخىخُض الظي ًبضأ م٘ الىعي بأهمُت جغبُت ا مىخه٠ الحُاة الح٣ُ٣ُت.

ت للمؿلمحن مً املخى٢٘ أن جخد٤٣ شخهُت أولى  صازل البِئت ْلاؾٍغ

 .ْلالباب

اؾخسضم هظا البدث املىهج الىنٟي الىىعي. هخاةج البُاهاث 

٣ت املالخٓت مً زال٫  إلاحمالُت التي جم الحهى٫ ٖلحها ًٖ ٍَغ

املى٢٘ و  الاهسغاٍ مباقغة في البِئت البدثُت واخضا مً أٞغاص املاخم٘ في

 م٣ابلت ٧اةً البدث.

                                                  مدددددددً هدددددددظا البددددددددث جبدددددددحن أن ئوؿدددددددان أولدددددددى ْلالبددددددداب ٢ددددددداصع ٖلدددددددى أن 

          وآلابدداء بددظ٫                                                    جخد٣دد٤ أؾددغة املؿددلمحن التددي ج٣ددىي ئلددى هللا ؾددبداهه وحٗددالى. 

ً ٖلدددى ج٣دددضًم                                                          ٧دددل حهدددض مدددً خُدددث جدؿدددحن هٟؿددده. ختدددى أن آلابددداء ٣ًددداصٍع

ب أ حر الخضٍع ٟا٫ في الخٗلم و جٞى           و الخٗىص.                                                ال٣ضوة و جىحُه ْلَا

غ مىاهج التربُت إلاؾالمُت في ج٩ىًٍ  الثالثت، البدث بٗىىان جٍُى

الصخهُت أولى ْلالباب في املٗهض ؾىهان أمبُل الٗالى باامٗت مىالها 

 Sitiمال٪ ئبغاهُم إلاؾالمُت الح٩ىمُت مااله٤، ٦خبخه 

Rohmaturrosyidah Ratnawatiإلاؾالمُت، باامٗت  ، بغهامج التربُت

 .1104إلاؾالمُت الح٩ىمُت حىغجا٦غجا، ُاا٧ا ؾىهان ٧ال

زلُٟت هظا البدث ًغح٘ ئلى وا٢٘ أن الٗضًض مً املٗهض الظي 

ول٨ً الٛغى  ق٩لخه الجامٗت دهضٝ ئلى صٖم شخهُت ؾلُمت. 

 والهضٝ لم ًخد٤٣ بك٩ل ٧امل ألن هىا٥ بٌٗ املكا٧ل ْلاؾاؾُت. 

ت ، بما في طل٪ مً ملٗهض الجامٗت واخض مجهم لم ًؼا٫ يُٟٗا في إلاصاٍع

غ املىاهج )قٍغ أؾاسخي( مهم حضا في ٖملُت التربُت.  خُث جٍُى
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غ مىهج التربُت 0هخاةج هظا البدث هي:  ( ٢ض أحغي جٍُى

ُٞما ًخٗل٤ ببٌٗ مباصب  ؾىهان أمبُل الٗالى املٗهض إلاؾالمُت في

غ املىاهج الضعاؾُت،  ْلالباب مً  أولى  ( هااح ج٩ىًٍ الصخهُت1جٍُى

غ  مىهج التربُت إلاؾالمُت. ًم٨ً هٓغ هظه الحالت مً الغ٧اةؼ  زال٫ جٍُى

( الٗضًض مً الٗىامل 2مً زال٫ البرامج التي ويٗذ في املٗهض،  ْلاعب٘

غ هظا املىهج ما ًلي: هٓام الخ٩امل بحن املٗهض و  التي حؿاهم في جٍُى

الجامٗت و جىاٞغ أؾاجظة الجامٗاث و الىؾاةل و الخٗاون حمُ٘ 

غاٝ. حكمل الٗىامل التي جمى٘: اليكاٍ ال٨ثحر و وحىص بٌٗ خحن  ْلَا

 ْلاوكُت التي هي ٚحر املسُِ ٢بلها.

صوع املٗهض ؾىهان أمبُل باملىيٕى  الجامعي البدث ،الغابٗت

اامٗت مىالها مال٪ لهالة الجماٖت بلُالب الٗالى في جىمُت اهًباٍ ا

 Ahmadئبغاهُم إلاؾالمُت الح٩ىمُت بمااله٤. ٦خب هظا البدث 

Najibul Choir ٢ؿم التربُت إلاؾالمُت، حامٗت مىالها مال٪ ئبغاهُم ،

 .1104الؿىت الضعاؾُت   إلاؾالمُت الح٩ىمُت بمااله٤.

املداوالث التي ٌٗملها املٗهض ( 0الىخاةج التي جىنلذ ئلُه هي: 

لهالة الجماٖت، مجهم: لُالب ؾىهان أمبُل الٗالى في جىمُت اهًباٍ ا

ُلت نالة الجماٖت و ال٣ُم و الح٨مت ٞحها. زاهُا، أوال، اٖتراٝ ًٖ ًٞ

اُٖاء الضاٞ٘ للُالب في ٖملُخت ٧ي ٩ًىن خماؾت. زالثا، اُٖاء 

املكا٧ل التي  (1 ال٣ٗىبت ملً ال ٌٗمل نالة الجماٖت في املسجض.

ًىاحهها في ٖملُتها ٌٗجى: أوال، في هاخُت الُالب، زاهُا، ٧ان البرهامج 

 ْلازغ زاعج املٗهض.

باملىيٕى آلازاع مً أوكُت حٗلُم  الجامعي  البدث ،مؿتالخا

ْلا٩ٞاع و حٗلُم ال٣غآن في جىمُت شخهُت أولى ْلالباب للُالب في مٗهض 

الجامٗت املغ٦ؼي حامٗت مىالها مال٪ ئبغاهُم إلاؾالمُت الح٩ىمُت 

، ٢ؿم التربُت إلاؾالمُت، Alifi Romadhoniبمااله٤. ٦خب هظا البدث 
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الؿىت   ل٪ ئبغاهُم إلاؾالمُت الح٩ىمُت بمااله٤.حامٗت مىالها ما

 .1105الضعاؾُت 

( ٖملُت جُب٤ُ وكاٍ حٗلُم 0الىخاةج التي جىنلذ ئلُه هي: 

املغخلت ْلاولى هي  ْلا٩ٞاع و حٗلُم ال٣غآن في مٗهض الجامٗت بٗضة مغاخل.

جسُُِ الخٗلُم. واملغخلت الثاهُت هي اليكاٍ ْلاؾاسخي للخُب٤ُ، 

 الخٗلُم آلازاع املترجبت ٖلى جُب٤ُ وكاٍ (1لثت هي الخ٣ُُم. واملغخلت الثا

ُت،  في جؼصًض َبُٗت أولى ْلالباب للُالب و ًىٓغ مً الىىاًي املٗٞغ

ٓهغ هظا  والىٟؿُت، والٗاَُٟت التي ح٨ٗـ أولى ْلالباب للُالب. ٍو

لهم او٩ٗاؾاث ٖلى همى َبُٗت أولى ْلالباب  الخٗلُم الخُٛحر أن وكاٍ

 .للُالب

 

ما البدث الظي أحغاه الباخث ًسخل٠ مً البدىر املظ٧ىعة أ

 جُب٤ُ ٢ُم أولى ْلالباب للُالبو ع٦ؼ الباخث بدثه ٠ُ٦ ًٖ  أٖاله. 

حامٗت مىالها مال٪ ئبغاهُم إلاؾالمُت في مٗهض الجامٗت املغ٦ؼي ب

و ٢ض لخو الباخث البدىر الؿاب٣ت بالجضو٫  . الح٩ىمُت مااله٤

 الخالي:

 الجضو٫ ْلاو٫ 

 ثزكيز البحث الفزق  املصاوة إشم، عىىان، شىة مرك

0. Pardiyanto، 

في   املكاًش صوع  

ٚغؽ ٢ُم الهض١ 

لُالب في املٗهض ل

البدث  -

باؾخسضام 

املىهج 

 الىىعي.

ًبدث  ًٖ 

 املكاًش صوع 

في ٚغؽ  

٢ُم 

الهض١ 

اؾخٗغى 

هظا البدث 

ًٖ ٖملُت 

جُب٤ُ ٢ُم 

أولى ْلالباب 
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ؾىهان أمبُل الٗالى 

باامٗت مىالها مال٪ 

ئبغاهُم إلاؾالمُت 

الح٩ىمُت مااله٤.  

البدث، ٢ؿم التربُت 

إلاؾالمُت، ٧لُت 

الٗلىم التربُت و 

الخٗلُم، باامٗت 

مال٪ ئبغاهُم  مىالها

إلاؾالمُت الح٩ىمُت 

 (.1101مااله٤، 

أحغي  -

البدث في 

املٗهض 

الجامٗت 

باامٗت 

مىالها مال٪ 

ئبغاهُم 

إلاؾالمُت 

الح٩ىمُت 

 مااله٤.  

الُالب في 

املٗهض 

ؾىهان 

أمبُل 

الٗالى 

باامٗت 

 مىالها مال٪

ئبغاهُم 

إلاؾالمُت 

الح٩ىمُت 

 مااله٤.  

و املكا٧ل 

التى ًىاحهها 

زم  

املداوالث في 

مٗالجتها 

للُالب في 

مٗهض 

الجامٗت 

املغ٦ؼي 

باامٗت 

مىالها مال٪ 

ئبغاهُم 

إلاؾالمُت 

الح٩ىمُت 

 مااله٤

1. Rinawati، 

جُب٤ُ ٢ُم التربُت  

خهُت أولى الص

ْلالباب في بِئت أؾغة 

 املؿلمحن في مى٣ُت

ى  مغحى ؾاعي حٍى

ؾى٧ا مااله٤ 

)البدث، ٢ؿم 

التربُت إلاؾالمُت، 

البدث  -

باؾخسضام 

املىهج 

 الىىعي.

أحغي  -

البدث ًٖ 

جُب٤ُ ال٣ُم 

 ولى ْلالباب.أ

٢ض أحغي 

البدث في 

مىا٢٘ 

مسخلٟت، 

وبالخدضًض 

 في مى٣ُت

مغحى ؾاعي 

ى ؾى٧ا  حٍى

 مااله٤

اؾخٗغى 

هظا البدث 

ًٖ ٖملُت 

جُب٤ُ ٢ُم 

أولى ْلالباب 

و املكا٧ل 

التى ًىاحهها 

زم  

املداوالث في 

مٗالجتها 
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٧لُت الٗلىم التربُت و 

الخٗلُم، باامٗت 

مىالها مال٪ ئبغاهُم 

إلاؾالمُت الح٩ىمُت 

 (.1103مااله٤، 

 
للُالب في 

مٗهض 

الجامٗت 

املغ٦ؼي 

باامٗت 

مىالها مال٪ 

ئبغاهُم 

 إلاؾالمُت

الح٩ىمُت 

 مااله٤

2. Siti 

Rohmaturrosyidah 

Ratnawati، 

غ مىاهج التربُت   جٍُى

إلاؾالمُت في ج٩ىًٍ 

الصخهُت أولى 

ْلالباب في املٗهض 

ؾىهان أمبُل الٗالى 

باامٗت مىالها مال٪ 

ئبغاهُم إلاؾالمُت 

 الح٩ىمُت مااله٤.

)البدث، بغهامج 

إلاؾالمُت،  التربُت

ؾىهان باامٗت 

البدث  -

باؾخسضام 

املىهج 

 الىىعي.

أحغي  -

البدث في 

املٗهض 

الجامٗت 

باامٗت 

مىالها مال٪ 

ئبغاهُم 

إلاؾالمُت 

الح٩ىمُت 

 مااله٤.  

جىاو٫ هظه 

البدث في 

غ مىهج  جٍُى

التربُت 

إلاؾالمُت 

لدك٨ُل 

شخهُت 

 أولى

 ْلالباب.

اؾخٗغى 

هظا البدث 

ًٖ ٖملُت 

٢ُم  جُب٤ُ

أولى ْلالباب 

و املكا٧ل 

التى ًىاحهها 

زم  

املداوالث في 

مٗالجتها 

للُالب في 

مٗهض 

الجامٗت 

املغ٦ؼي 

باامٗت 
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ؾالمُت إلا ٧الُاا٧ا 

الح٩ىمُت 

 (.1104حىغجا٦غجا، 

مىالها مال٪ 

ئبغاهُم 

إلاؾالمُت 

الح٩ىمُت 

 مااله٤

3. Ahmad Najibul 

Choir ، 

صوع املٗهض ؾىهان  

أمبُل الٗالى في 

جىمُت اهًباٍ 

لهالة لُالب ا

اامٗت الجماٖت ب

ها مال٪ ئبغاهُم مىال 

إلاؾالمُت الح٩ىمُت 

 البدث)بمااله٤. 

، ٢ؿم الجامعي

التربُت إلاؾالمُت، 

حامٗت مىالها مال٪ 

اهُم إلاؾالمُت ئبغ 

، الح٩ىمُت بمااله٤

1104) 

البدث  -

باؾخسضام 

املىهج 

 الىىعي.

أحغي  -

البدث في 

املٗهض 

الجامٗت 

باامٗت 

مىالها مال٪ 

ئبغاهُم 

إلاؾالمُت 

الح٩ىمُت 

  مااله٤. 

ًغ٦ؼ في صوع 

املٗهض 

ؾىهان 

أمبُل 

الٗالى في 

جىمُت 

اهًباٍ 

لُالب ا

لهالة 

 الجماٖت

اؾخٗغى 

هظا البدث 

ًٖ ٖملُت 

جُب٤ُ ٢ُم 

أولى ْلالباب 

و املكا٧ل 

التى ًىاحهها 

زم  

املداوالث في 

مٗالجتها 

للُالب في 

مٗهض 

الجامٗت 

املغ٦ؼي 

باامٗت 

مىالها مال٪ 

ئبغاهُم 

إلاؾالمُت 

الح٩ىمُت 

 ه٤ماال 
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4. Alifi Romadhoni, 

آلازاع مً أوكُت  

حٗلُم ْلا٩ٞاع و حٗلُم 

ال٣غآن في جىمُت 

شخهُت أولى 

ْلالباب للُالب في 

مٗهض الجامٗت 

املغ٦ؼي حامٗت 

مىالها مال٪ ئبغاهُم 

إلاؾالمُت الح٩ىمُت 

 البدث( بمااله٤.

٢ؿم  الجامعي،

التربُت إلاؾالمُت، 

اامٗت مىالها مال٪ ب

ُت ئبغاهُم إلاؾالم

 الح٩ىمُت بمااله٤.

1105). 

البدث  -

باؾخسضام 

املىهج 

 الىىعي.

أحغي  -

البدث في 

املٗهض 

الجامٗت 

باامٗت 

مىالها مال٪ 

ئبغاهُم 

إلاؾالمُت 

الح٩ىمُت 

 مااله٤.  

آلازاع ًغ٦ؼ 

مً أوكُت 

حٗلُم 

ْلا٩ٞاع و 

حٗلُم 

ال٣غآن في 

جىمُت 

شخهُت 

أولى ْلالباب 

 للُالب

اؾخٗغى 

هظا البدث 

ًٖ ٖملُت 

ب٤ُ ٢ُم جُ

أولى ْلالباب 

و املكا٧ل 

التى ًىاحهها 

زم  

املداوالث في 

مٗالجتها 

للُالب في 

مٗهض 

الجامٗت 

املغ٦ؼي 

باامٗت 

مىالها مال٪ 

ئبغاهُم 

إلاؾالمُت 

الح٩ىمُت 

 مااله٤
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   ات    صطلح        جعزيف امل  . 6

 بدثال اٖىىان هظ ٖضم ويىح في حٍٗغ٠ لخاىب ؾىء الٟهم و

 :حاثله٣ًُضم جأ٦ُضا لهظه امل اخثٞالب

 الخُب٤ُ (0

و هى ٖملُت  هى ْلاوكُت املىٓمت لحهى٫ ئلى الهضٝ املٗحن.

 ًىمُت ملماعؾت ٢ُم أولى ْلالباب في مٗهض الجامٗت املغ٦ؼي.

  

 أولى ْلالباب (1

ُت املاخم٘ الظي ًغجبِ م٘ الٗم٤ الغوًي )الظ٦غ(، هى  هٖى

ٖلى الحُاة  ٦بحر خدلُل )ال٨ٟغ(، و له جأزحرال خضة و

ما٫ الهال  04حت(.)ْلٖا

 

 مٗهض الجامٗت املغ٦ؼي  (2

حامٗت مىالها مال٪ ئبغاهُم  صازلاملٗهض الظي ج٣٘ هى 

إلاؾالمُت الح٩ىمُت مااله٤، في ْلانل ٌؿمى املٗهض ؾىهان 

مىظ الٗام الضعاسخي اؾمه أمبُل الٗالى ول٨ً اهخ٣ل 

 بمٗهض الجامٗت املغ٦ؼي. 1104\1103

 

 

 

 

                                                           
15

 Basri (ed), op.cit., hlm. 47. 
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            مزاحل البحث  . 7

 الباب ْلاو٫: امل٣ضمت

دخىي ٖلى زلُٟت البدث، و جغ٦حز البدث، و أهضاٝ اب ًهظا الب

البدث، و ٞىاةض البدث، و ابخ٩اع البدث )الضعاؾاث  الؿاب٣ت(، و حٍٗغ٠ 

  و مغاخل البدث. اثهُلحامل

 َاع الىٓغي إلا الباب الثاوي: 

اث مً الٗلماء التي جخٗل٤ بهظا  في هظا الجؼء قغح الباخث الىٍٓغ

ُٞما بُجها؛  ؿخسضم في هظه الضعاؾت. ْلاؾاؽ الىٓغي الظي ٌالبدث. 

 الخُب٤ُ، مٟهىم ال٣ُمت و أ٢ؿامها و مٟهىم أولى ْلالباب.

 : مىهج البدثالباب الثالث

الباب الثالث ًخًمً مً مىهج البدث املؿخسضم في هظا البدث. و 

ًخًمً في ؾبٗت مىيٗاث و هم م٣اعهت البدث و مى٢٘ البدث و مهاصع 

و وؾُلتها و زدلُل البُاهاث و الٟدو مً البُاهاث زم حم٘ الُاهاث 

 صحت البُاهاث و مغاخل البُاهاث.

 الباب الغاب٘

و بٗض بُان ًٖ مىهج البدث في الباب الثالث، في الباب الغاب٘ ٢ضم 

خهى٫ البُاهاث مً البدث. حمُ٘ البُاهاث التي خهلها الباخث ٢ضم في 

بالخٟانُل  ون٠ ملىيٕى البدثهظا الباب. ئطن جخًمً هظا البا مً 

 .وق٩ل جُب٤ُ ٢ُم أولى ْلالباب
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 الباب الخامـ

في هظا ال٣ؿم ًبدث الباخث الحهى٫ مً البدث و هي جدلُل ًٖ 

 البُاهاث امل٨ك٠ و الىىعٍاث املؿخاضمت. 

 الباب الؿاصؽ

الباب الؿاصؽ هى الباب ْلازغ و ُٞه ًخًمً ج٣ضًم الخالنت و 

 إلا٢تراخاث مً الباخث بٗض ئحغاء البدث.
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 ثاوىالباب ال

 إطار البحث

 

            طار الىرزي   إلا   . 8

              طار عً الليمة  إلا   ( 1

ؿخمض ٢ُمت مً مٗجى الالجُيُت  و  املُٟض بمٗجى vale'reَو

٢اصع ٖلى إلاعاصة و الُا٢ت وال٣ىة بدُث ًخم حٍٗغ٠ ال٣ُمت ٦صخيء 

خ٣اص  تعاجح مُٟضة و الظي ٌٗخبر أن ج٩ىن حُضة و ٣ا اٖل ٞو

ت مً الىاؽ. ُت ْلاقُاء التي ال٣ُمت  05شخو أو مامٖى هي هٖى

ىب ُٞه، وانلذ، ًٖ ج٣ضًغه  جاٗل مً املًٟل، مً املٚغ

مت م٨ً أن جاٗل الىاؽ الظًً ٌِٗكىن أن ٩ًىن ٦ٍغ  .ومُٟضة ٍو

وصاةما ج٩ىن ال٣ُمت مغجبُت م٘ الل٠ُ و إلاخؿان و 

الكهامت، و ؾ٩ُىن قِئا أن ًدٓى باخترام وجأًُض ومً ٢بل 

ح ٦بحر، و وحض أن ج٩ىن شخو الؿعي لضعحت أهه قٗغ باعجُا

 06ئوؿاها خ٣ُ٣ُا.

بهٟت ٖامت، وجى٣ؿم ال٣ُم ئلى ٢ؿمحن، وهي ٢ُمت الًمحر 

(values of being)   و٢ُمت الُٗاء(values of giving) . ٢ُمت

الًمحر هي ٢ُمت املىحىصة في إلاوؿان جُىعث الخ٣ا ئلى الؿلى٥ 

ً. ومً ْلامثلت ٖلى طل٪ الهض١ ، و و٦ُُٟت الخٗامل م٘ آلازٍغ

زم ٢ُمت الُٗاء هي  الصجاٖت، و املدبت للؿالم، ٢ىة واهًباٍ.

ال٣ُمت التي جدخاج ئلى أن جماعؽ أو حُٗى بٗض طل٪ ٢بلذ ٦أمغ 

                                                           
16

 Sutarjo Adisusilo, Pembelajaran Nilai – Karakter (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 56. 
17

 Ibid., hlm. 57. 
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ومً ْلامثلت ٖلى طل٪ املىالُت، حضًغة بالث٣ت، الاخترام،  مؿلم به.

مت. اصلت و٦ٍغ  07وصًت ٖو

 ت٣ُملا٦بحر في خُاة إلاوؿان،  ٣ُمت لها صوع مهم حضا وال

ت الهغإ جىحُه وجدٟحز  ج٩ىن ٖلى الخٗامل م٘ الحُاة، وحؿٍى

جل٪ ال٣ُمت ٖىض الاؾخاابت إلاًاابُت  وجىحُه خُاة إلاوؿان. 

وفي الى٢ذ  ؾٝى حؿاٖض الىاؽ ٖلى الِٗل بك٩ل أًٞل. 

هٟؿه، ٖىضما ٧ان الضاٞ٘ لِـ اؾخاابت ئًاابُت، زم ؾٝى ٌكٗغ 

 08وؿان.اإلالىاؽ أ٢ل ٢ُمت وختى أ٢ل ؾٗاصة ٧

أن  ،٣ُمت في أؾترالُاالهى زبحر في حٗلُم  و Hillو٢ا٫ 

 :٣11ُمت ٦مغح٘ ؾلى٥ الحُاة، وزالر مغاخل مجهمال

وهي ال٣ُم في مغخلت الخ٨ٟحر أو ال٣ُم  ،Values Thinking ( أ

ُت  .املٗٞغ

أو الىُت في الىاؽ أن  ٖخ٣اصو٢ُم إلا ، Values Affective ( ب

 .جٟٗل قِئا

ي ٧اهذ ٞحها ال٣ُمت التي ، وهي املغخلت التValues Actions ( ث

خ٣اص وأنبذ إلاًمان جترحم ئلى ئحغاءاث ملمىؾت أو  الٖا

 .الٟٗل

 

ت،  ُٞما ًخٗل٤ بمغاخل جُب٤ُ ال٣ُمت في الحُاة البكٍغ

Thomas Lickona  ت ال٣ُمت، و ؾلى٥ ال٣ُمت ًه٠ مٗٞغ

 وئحغاءاث ال٣ُمت.

                                                           
18

 Zaim Elmubarok, Membumikan Pendidikan Nilai (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 7. 
19

 Sutarjo Adisusilo, op.cit., hlm. 59. 
20

 Sutarjo Adisusilo, op.cit., hlm. 60. 
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ال٣ُم الصخهُت،  غبُتج ذ، أن اهخاLickonaفي هٓغة 

 components of goodٖىانغ مً خؿً الخل٤ )وهىا٥ زالزت 

character( ت ْلازال١ (، و الكٗىع moral knowing(، وهم مٗٞغ

(. moral action(، و الؿلى٥ ْلازالقي )moral feelingْلازالقي )

اُا. ال  ٧لهم ال جدضر صازل شخو لحٓت، ول٨ً ٖملُخه جضٍع

ت ْلازال١ ٣ِٞ، أل أن ٨ًٟي  ن بٟهم حٗلُم ال٣ُم في خضوص مٗٞغ

 ْلازال١. الٗمل ؾىٝ ًيخج عحل ط٧ي ول٨ً لِـ لهم ال٣ُم صون 

وم٘ طل٪، ال  وانل حٗلُم ال٣ُم مهم حضا ختى الكٗىع ْلازالقي.

بت  ٨ًٟي حٗلُم ال٣ُم ختى الكٗىع ْلازالقي ٣ِٞ ، ألن بدض الٚغ

وأهم زُىة  صون أن ًغا٣ٞه ئحغاءاث خ٣ُ٣ُت جيخج الغحل الىٟا١.

الؿلى٥ ْلازالقي. الؿلى٥ ْلازالقي هى  صعحت ال٣ُمت ختى غبُتهي ج

ت ْلازال١ ًم٨ً أن جخد٤٣ في الٗمل.  ٦10ُُٟت حٗل مٗٞغ

 

                 مفهىم أولى ألالباب       طار عً   إلا   ( 2

مغة في ٖضة  05في هو ال٣غآن  ًم٨ً ٧لمت أولى ْلالباب

نغح ٢َغل قهاب اهه اطا الخٗل٤ُ  أما٦ً ومىايُ٘ مسخلٟت.

، مما ٌٗجي أن اقخ٣اقي، ٧لمت ْلالباب هى نُٛت الجم            ّ              ٘ لل٩لمت لب 

الجلض الظي ٌُٛي  لضًه ٟى٫ ال حىهغ شخيء. ٖلى ؾبُل املثا٫،

اجه . بىاؾُت حٍٗغ٠ هظه ال٩لمه  .مدخٍى                   ّ                          ملء الٟى٫ ٌؿمى بلب 

ْلالباب ٞهم املهُلحاث التي هي الىاؽ  التي ًم٨ً اجساطها أولى

٤ الجلض،  الظًً لضيهم ال٣ٗل الخالو الظي ال ًلٟها ًٖ ٍَغ

 11مً ْلا٩ٞاع التي ًم٨ً أن جىلض الاعجبا٥ في الخ٨ٟحر.والًباب 

                                                           
21

 Sutarjo Adisusilo, op.cit., hlm. 62. 
22

 Moh. Padil, Ideologi Tarbiyah Ulil Albab (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), hlm. 32. 
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، أن أولى ْلالباب هى امل٨ٟغ A.M. Saefudinوو٣ٞا لغؤٍت 

ال٨ٟغي الظي لضًه جدلُال ص٣ُ٢ا لؤلٖغاى والٗملُاث في حمُ٘ 

أهداء الٗالم م٘ املىهج الٗلمي الاؾخ٣غاتي والاؾخيباَي، ًٞال ًٖ 

والىؾاةل الٗلمُت لهالح  بىاء ٨ٞغي في الضولت مً شخهُت الظ٦غ 

ً املؿلمحن هاةل  أولى والؿٗاصة للىاؽ حمُٗا. ْلالباب هى امل٨ٍٟغ

 12الظًً لضيهم هضٝ الحضة ٞدؿب، ول٨ً أًًا طاحي.

 

 13ْلالباب ٢ضم حال٫ الضًً عخمت زمـ زهاةو أولى

 :هي

زُىعة في َلب الٗلم وخب الجحىص هدى هللا، في ؾىعة آ٫  ( أ

 :081ٖمغان آلاًت 

ى  ف 
ن    ِ ئ 
اع   ِ  َّ ه  ٱلج  ل  و 

 ُ ٠  ٱل 
 
ل خ 

 
ٱز ى  و 

ع 
  
ٱأل ث  و  ى  م  ٤  ٱلؿ 

 
ل
 
َ   ِ ز َّ   َ  ِ  ْ

َّ
   ِ 
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ْ
  َ  ِ 
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ْ
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ِ
ّ

   
ٍ     َ َ 

ب  
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ل
  
 ِ ٱأل

  
ْ
 
َ ْ
  . 

 

ال٣ضعة ٖلى ٞهل شخيء مً الخحر والكغ في هٟـ الى٢ذ  الضيه ( ب

 :2جىحُه ٢ضعجه ٖلى ازخُاع واجبإ الخحر، في ؾىعة املاةضة آلاًت 
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٨  ُ ل   ٖ ذ    م 

غ    َ   َّ خ 
ُ
  َ  ْ

َ ْ
   ُ 

ُ
  ْ

َ
  َ  ْ َ ِ

ه   ُ ّ ه  ب 
 
ر  الل

ح 
 
ٛ ل  ل  ه 

 
ا أ م  ز ًغ  و 

 
ج خ 

 
م  ال ح 

 
ل ِ  ِ م  و   ِ 

َّ
     ِ  ْ

َ
  ِ  َّ ِ 

ُ
   َ َ   ِ   ِ

ْ
 ِ 

ْ
   ُ ْ 

َ
 َ   ُ

ا   م 
 

ال  ئ 
 ٘ ب  ل  الؿ 

 
٧
 
ا أ م   و 

 
ت ُد   ُ

الى   و 
 
ت  ً

 
ص  ر 

 
ت
  
امل  و 

 
ة

 
ىط

 
٢ ى 

  
امل  و 

 
ت  ٣ ى 

 
س ى 

  
امل   َ  و 

َّ
  ِ  ُ  ُ َّ    َ 

َ
 
َ
   َ َ  

ُ
 َ  ِ 

َّ   َ  
ُ
  َ ِ ّ َ 

َ
 
ُ ْ
  َ  

ُ
 

َ
  

ُ
 ْ 

َ ْ
  َ  

ُ
 َ  ِ

َ
  ْ

ُ ْ
  َ 

  ٞ م  
 
٨ ل 

  
م    ط

 
ػ ال

  
األ ىا ب 

م  ؿ 
 ٣ خ  ؿ 

 
ن  ح

 
أ ب  و 

ى الى ه 
 
ل  ٖ ذ   ب 

 
ا ط م  م  و  خ   ُ  

٦
 
 ْ  ِ ط

ُ
  ِ

 َ
    ِ 

َ
 ْ 

َ ْ
   ِ    ُ ِ 

ْ  َ ْ 
َ
  ْ 

َ
 َ  ِ  ُ       

َ
  َ  َ  ِ

ُ
   َ َ  ْ  ُ  ْ

َّ
 

َ
     ٤  ْ ٌ   ؿ 

م   ى   ُ ن    ال 
ى 

 
ك

 
از م  و  ه  ى 

 
ك

 
س

 
 ج

 
ال

 
م  ٞ

 
٨ ًى  ً  ص 

وا م  غ   ٟ  
٦  ً ً ظ 

 
ـ  ال ئ 

م  ً  ى   ُ َ  ال  ْ  َ
ْ
     ِ 

ْ 
َ

 
ْ
  َ  ْ ُ ْ 

َ
 

ْ
 

َ
  

َ
 

َ
  ْ 

ُ
  ِ  ِ  ْ  ِ    ُ َ 

َ
  َ  ِ 

َّ
   َ  ِ  َ   َ ْ  َ

ْ
  

م  
 

ال ؾ   
 

م  إلا
 
٨

 
ِذ  ل ي  ع  ي و  ت 

م   ٗ
م  و 

 
٨  ُ ل   ٖ ذ   م  م 

 
ج
 
أ م  و 

 
٨ ًى  م  ص 

 
٨

 
ذ  ل

 
ل م 

 
٦

 
َ  أ

َ
 ْ ِ

ْ
  ُ 

ُ
 

َ
  ُ  ِ َ َ   ِ 

َ  ْ  ِ  ْ 
ُ
  ْ

َ
  َ  ُ ْ َ 

ْ
 
َ
 َ  ْ 

ُ
  َ  ِ  ْ 

ُ
 

َ
  ُ 

ْ
 َ 

ْ
 

َ
 

اه ٠  إل   
ا  خ  ر  م  ح 

 
ت  ٚ ه  م 

 
س ي م  غ  ف 

 
ُ ً  اي 

م 
 
ا   ٞ ًى  ِ ص  ِ  ٍ  ِ  َ  َ ُ  َ  ْ

َ
  ٍ  َ َ 

ْ
 َ    ِ  َّ 

ُ
  ْ   ِ 

َ 
َ
      ً ىع   ِ   ٟ ه  ٚ 

 
ن  الل ا 

 
م    ٞ

 
 ُ  ٌ ز

َ
   َ

َّ
    َّ  ِ

َ
    ٍ 

ْ
 

ُم    . َ ِ  ٌ ع خ 

                                                           
23

 Muhaimin,  Arah  Baru  Pengembangan  Islam,  Pemberdayaan,  Pengembangan, Kurikulum 
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12 

 

 

 

ت أو ؾمإ زُاب طاث أهمُت بالٛت في ٢بى٫ امل ا٧ىنه ( ث ٗٞغ

ً، لضيه ت، ا٢تراح، أو  اآلازٍغ ال٣ضعة ٖلى وػن ال٩لماث، هٍٓغ

ً، في ؾىعة الؼمغ آلاًت .. .الحجج امل٣ضمت  :07آلازٍغ
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 أ

ىن   ٗ
ب 
 
د  ُ  ٞ  ٫ ى   ٣
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ً، لضيها مؿإولُت جدؿحن  ( ر ت لآلزٍغ وحىص اؾخٗضاص لى٣ل املٗٞغ

املاخم٘، وصٖا لخهبذ عاةضة في ئوكاء مهلحت املاخم٘، في ؾىعة 

ض آلاًت  1ئبغاهُم آلاًت   :11-08و في ؾىعة الٖغ
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ة و في الؿىع  086ٌكٗغ بالخٝى ئلى هللا، في الؿىعة الب٣غة آلاًت  ( ج

 :01الُال١ آلاًت 
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خهاةو الخامؿت املظ٧ىعة، ْلاولى و الثاهُت و المً 

٣ضعة ٖلى الخ٨ٟحر والظ٦غ، وأما الثالثت و الخامؿت  جخٗل٤ ال

ت الغابٗت اةضة للبكٍغ وه٨ظا،  .املغجبُت ال٣ضعة إلابضاُٖت ئًاابُت ٞو

٩ىن ْلالباب هى  ئوؿان أولى جأزحر ٦بحر  ماخم٘ لضًه مؼاًا مُٗىت ٍو

جغجبِ حىصة في الؿإا٫ ٖلى ٖم٤ الغوًي  .ٖلى الخدى٫ الاحخماعي

زحر ٦بحر ٖلى الحُاة لها جأ خدلُل الحضة )ال٨ٟغ( وال )الظ٦غ(، و 

ما٫ الهالحت( وه٨ظا ًخم حُُٛت أولى  ْلالباب مٗجى ٖلى  )ْلٖا

ما٫ الهالحت(. هىا٥ ال٣ى٫   زالر ع٧اةؼ )الظ٦غ، وال٨ٟغ، ْلٖا

املثلي، ج٩ىًٍ ئوؿان أولى ْلالباب هى خماؾت ٖلى أؾاؽ اجااه 

ما٫ و ال٨ٟغ،  )الظ٦غ، و املهمت ثالر ع٧اةؼ الٗباصة الٗالُت ب ْلٖا

 14الحت(.اله
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 Moh. Padil, Op.Cit., hlm. 32. 

 أولى ْلالباب

 الظ٦غ

ما٫ الهالحت  ْلٖا

 ال٨ٟغ
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ما٫  و ،ْلالباب الثالزت ىٖىانغ أول هي الظ٦غ و ال٨ٟغ و ْلٖا

الظ٦غ،  الهالحت أنهم الجىصة التي ال ج٠٣ بًٗهم بًٗا بىٟؿه.

ما٫ الهالحت مىٓىع ٧ىخضة ٧املت التي جُىعها  و ال٨ٟغ، و ْلٖا

جاعبُت أولى ْلالباب. ًخم الظ٦غ بك٩ل زام أو ًًٟل في الجماٖت، 

ق٩ل أوكُخه ٌٗجى نالة  دذ ئقغاٝ املٗلم.و مباقغة ج

م، و الهُام الىاحبي و الهُام  الجماٖت، و زخم ال٣غآن ال٨ٍغ

الؿىت، ٦ثرة ال٩لمت الُُبت و الهلىاث ٖلى الىبي نلى هللا ٖلُه و 

 ؾلم.

ها.  15الخ٨ٟحر هى ْاهغة ٣ٖلُت جغبِ بها ْلاقُاء التي وٗٞغ

. الىهج املخ٣ضم هى ًخم الخ٨ٟحر في الخٗلُم لصحظ ال٣ٗل و ال٨ٟغ

تهم مؿخ٣ال. غ مٗٞغ  أ٦ثر في ق٩ل ئُٖاء املؿإولُت للُالب لخٍُى

ُت الىخاةج التي خهلها الُالب أزىاء  ئهااػ الخٗلم ٣ًاؽ ٠ُ٦ هٖى

 الخٗلم.

ما٫ الهالحت صاةما باألبٗاص إلاوؿاهُت  غجبِ ْلٖا ٍو

اث الجىصة. َبٗذ  والخااوػ، ًاب أن ًخم طل٪ بأٖلى مؿخٍى

في ج٣ضًم الخضمت  أنْلالباب ال٣ُم و املىا٠٢ و آلاعاء جغبُت أولى 

ً ًاب أن ًخم بأًٞل خُثما ٧ان، وهظه ما حؿمى ْلاٞٗا٫  لآلزٍغ

 الهالحت.

 

 

 

                                                           
26

 Muhammad Mustari, Nilai Karakter; Refleksi untuk Pendidikan (Jakarta: PT. RajaGrafindo 

Persada, 2014), hlm. 70. 
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                     معهذ الجامعة املزكزي   ( 3

مإؾؿت ئؾالمُت  يه املضعؾت إلاؾالمُت الضازلُت )املٗهض(

إلاؾالمي التي هي ٖلى  ٢ضم لخد٤ُ٣ حُل الاؾتراجُيي وْلا

املضاعؽ إلاؾالمُت الضازلُت لضيها . لدكُٛل الحُاةاؾخٗضاص 

اة٠ التي ٢ُمت ٖالُت حضا و ال٨غامت في الٗالم  الٗضًض مً الْى

هىا٥ ٖلى ْلا٢ل زالر مضاعؽ حٗمل لخد٤ُ٣ أهضاٞها . مً الخٗلُم

ت في حمُ٘ حىاهبها ُٟت   .الىبُلت في جد٤ُ٣ ٢ىة املىاعص البكٍغ ْو

ُٟت وهي ْلامغ الظي ًخُلب ج الخٗلُم  ـ َلبت الٗلم، ْو ضَع

 املىحهت، و التربُت أي لخث٠ُ٣ الُالب بدُث ًخم جىححهها و

ُٟت مإؾؿت الضٖىة إلاؾالمُت التي جسضم املاخم٘.  16ْو

 حامٗت مىالها مال٪ ئبغاهُم إلاؾالمُت الح٩ىمُت مااله٤في 

داولت مل املٗهض هظا .ي مٗهض الجامٗت املغ٦ؼ خُث ًضعى الهٗىص 

الجامٗت، وزانت في مغخلت ق٩ل مخساعححن  تبٗثجد٤ُ٣ عؤٍت و 

 17ْلالباب. أولى

مً املٗهض أًًا ميكأة  هضاٝباإلياٞت ئلى طل٪، ٧ان ْلا  و

، مثل الهالة الجماٖت، و غ ز٣اٞت الخىٕى ٢غاءة ال٣غآن  لخٍُى

حرها. يهضٝ الحغم الجامعي ويٗذ مٟهىم جغبىي لخ٣ضًم  و ٚو

ت. ال املث٠٣ املهىُت و  اب و  ٗلماء ال٨ٍٟغ ي٘ طل٪ في ماالحن في ٍو

ت واملهىُت، ًٞال ًٖ  و٢ذ واخض، وهما ماا٫ الخىمُت ال٨ٍٟغ

غ  .املاا٫ الث٣افي أًًا لٛت أحىبُت، ٞمً املؿلم املٗهض ًضٖم جٍُى

غ املاا٫ الث٣افي.طبه أًًا   18اث الهلت لخٍُى

 

                                                           
27

 Basri (eds), op.cit., hlm. 36. 
28

 Rahmat Aziz, op.cit., hlm. 64. 
29

 Imam Suprayogo, Universitas Islam Unggul (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 55. 
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 ثالثالباب ال

 مىهج البحث

 

 مىهج البحث .0

 م٣اعبت البدث (0

عي بامل٣اعبت الىنُٟت و اؾخسضم هظا الباث الىهج الىى 

أن البدث   Lexy J. Meleong. في ٦خابه، ٦ك٠ ُتالخٓاث املُضاهامل

الىىعي هى البدث الظي يهضٝ ئلى ٞهم ْاهغة ما قهضجه ًٖ مىيٕى 

البدث، مثل الؿلى٥ و إلاصعا٥ و الخدٟحز و الٗمل، و ٚحر طل٪. بك٩ل 

٤ الىن٠ في ق٩ل ال٩لمت و اللٛت، في ؾُا١ ٦لي، و الُبُعي  ًٖ ٍَغ

 .21باؾخسضام الىهج الٗلمي املسخل٠ الخام و

زم أوضح أن في البدث ؾِخم الحهى٫ ٖلى البُاهاث في ق٩ل 

ال٩لماث و الهىع، ولِـ ْلاع٢ام. و٢ض ًدضر هظا بؿبب جُب٤ُ 

الوة ٖلى طل٪، ٧ل ما ًخم حمٗها مً املغجح أن  الىهج الىىعي.  ٖو

 ٩ً20ىن املٟخاح ملا جم بدثه.

ُت التي جغ٦ؼ ٖلى ًهى٠ هظا ال و بدث مً البدىر الىٖى

البدث املُضاوي، و التي أًًا ًم٨ً اٖخباعه وؾُلت لجم٘ البُاهاث 

ُت. ال٨ٟغة املهمت هي أن الباخث ًظهب ئلى املُضان ألصاء  الىٖى

 21املالخٓاث ًٖ شخيء في خالت الٓاهغة الىا٢ُٗت.

 

 

 

                                                           
30

 Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 

hlm. 6. 
31

 Ibid., hlm. 11. 
32

 Ibid., hlm. 26. 
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 خًىع الباخث (1

 البدث.  في هظا البدث، جهٝغ الباخث ٦أصاة عةِؿُت في

مى٠٢ الباخث في البدث الىىعي ٧املسُِ و املىٟظ و حام٘ البُاهاث 

و املدلل و املترحم و في نهاًت املُاٝ ٧اإلباٙل ًٖ هخاةج البدىر. زم 

٢ام الباخث ئلى وي٘ هٟؿها بىنٟها مغا٢با مكخاع٧ا، وهظا هى في 

ؿخم٘ بٗىاًت ب٣ضع  ٖملُت حم٘ البُاهاث الباخث ًاٗل املالخٓاث َو

 22م٩ان ختى ئلى أنٛغ شخيء.إلا 

 

 مى٢٘ البدث (2

مٗهض الجامٗت املغ٦ؼي باامٗت مىالها ٣ٖض هظا البدث في 

مال٪ ئبغاهُم إلاؾالمُت الح٩ىمُت مااله٤. ج٣٘ هظه الجامٗت في صازل 

حامٗت مىالها مال٪ ئبغاهُم إلاؾالمُت الح٩ىمُت مااله٤ التي ٖىىاهه 

ى ماال 41في الكإع ٚاحاًاها ع٢م  ضي: ، صًىٍى . 54033ه٤. الغمؼ البًر

 .454307( 1230)ع٢م الهاج٠: 

ض إلال٨ترووي:    . msaa.uinmalang@yahoo.co.idالبًر

مٗهض الجامٗت املغ٦ؼي و ازخاع الباخث هظا املى٢٘ ألهه عأي أن 

مٗغوٝ  مااله٤ باامٗت مىالها مال٪ ئبغاهُم إلاؾالمُت الح٩ىمُت

باؾم حامٗت أولى ْلالباب. بٗض طل٪ هٓغ في هااح املٗهض )٧ىاخض مً 

ت ٞحها. وبىاء  ُت الُالب بالبرامج املخىٖى أع٧ان الجامٗت( في جدؿحن هٖى

جُب٤ُ ٢ُم أولى ٖلى طل٪، اهخم الباخث في البدث ًٖ ٦ُُٟت 

                                                           
33

 Ibid., hlm. 164. 

mailto:msaa.uinmalang@yahoo.co.id
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ْلالباب للُالب في مٗهض الجامٗت املغ٦ؼي باامٗت مىالها مال٪ 

 بغاهُم إلاؾالمُت الح٩ىمُت مااله٤.ئ

 

 مهاصع البُاهاث (3

البُاهاث هي أزباع ًٖ شخيء، ٞاهه ًم٨ً أن ٩ًىن قِئا مٗغوٞا 

أو خ٣ُ٣ت ًخطح مً ْلاع٢ام و الغمىػ و ٚحرها. أما مهاصع البُاهاث هي 

 23مىيٕى و التي ًم٨ً الحهى٫ ٖلحها.

٣ا ب أن مهاصع  Lexy J. Meleong في ٦خاب Lofland ٞو

اهاث ْلاولُت في البدث الىىعي هي أ٢ىا٫ و أٞٗا٫، والبا٢ُت هي البُ

حرها.  24البُاهاث إلاياُٞت مثل الىزاة٤ ٚو

بك٩ل ٖام، جى٣ؿم مهاصع البُاهاث املكاع ئلحها في هظا البدث 

 :ئلى ٢ؿمحن، هما

 مهاصع البُاهاث ْلاؾاؾُت ( أ

غ البُاهاث مباقغة  املهاصع ْلاؾاؾُت هي املهاصع التي جٞى

 25ولى أو حؿمى باملهضع ْلانلي.مً ًض ْلا 

هظه البُاهاث ًهضع مً أ٢ىا٫ و أٞٗا٫ التي خهل ٖلحها 

الباخث مً امل٣ابالث و املالخٓاث املباقغة ٖلى أوكُت البدىر 

في املُضان. املهاصع ْلاولُت في هظا البدث هي مضًغ مٗهض الجامٗت 

ُه و َالبه.  املغ٦ؼي و مكٞغ
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 M.Iqbal Hasan, Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya (Jakarta: Penerbit Ghalia 
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ت ( ب  مهاصع البُاهاث الثاهٍى

ت هي املىاعص املأزىطة مً مهاصع  اصع البُاهاثمه الثاهٍى

 26أزغي ٚحر املؿخمضة مً املهاصع ْلاؾاؾُت.

في هظا البدث، املهاصع الثاهىٍت هي البُاهاث في ق٩ل 

 الىهىم امل٨خىبت أو الىزاة٤ جخٗل٤ بالبدث.

 

 الخ٣ىُاث لجم٘ البُاهاث  (4

، بما في هظا البدث، اؾخسضم حم٘ البُاهاث ٖلى زالر ج٣ىُاث

 ًلى:

 غا٢بتامل ( أ

املغا٢بت هي مالخٓت الٓىاهغ التي بدثها الباخث و حسجُلها 

في هظه الحالت املالخٓت جضزل في املالخٓت باملكاع٦ت،  27هٓامُا.

جُب٤ُ ٢ُم أولى ْلالباب الخٔ الباخث مباقغة ًٖ ٖملُت 

في مٗهض الجامٗت املغ٦ؼي باامٗت مىالها مال٪  التي و٢ٗذ للُالب

و باإلياٞت ئلى طل٪، ٌكتر٥ ؾالمُت الح٩ىمُت مااله٤. ئبغاهُم إلا 

 الباخث مباقغة ْلاوكُت التي ج٣ىم ُٞه.
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 Saifuddin Anwar, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pelajar Offset, 1998), hlm. 91. 
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 امل٣ابلت ( ب

امل٣ابلت هي مداصزت بالٛغى املٗحن. وأحغي املداصزت بحن 

حن، وهي ٞاٖل امل٣ابلت الظي َغح ْلاؾئلت و   (interviewer)الُٞغ

غ إلاح  (interviewee)مٟٗى٫ امل٣ابلت  28اباث ٖلى الؿإا٫.التي جٞى

في هظا البدث، اؾخسضم الباخث ج٣ىُت امل٣ابلت املخٗم٣ت 

(depth interview) ٝامل٣ابلت املخٗم٣ت هي املداولت ال٦دكا .

ً مً مىيٕى مٗحن أو خالت مُٗىت. لظل٪ في  الخبراث مً املسبًر

ئحغاء امل٣ابالث للٗثىع ٖلى البُاهاث اؾخسضم ْلاؾئلت التي جدخاج 

اث في ق٩ل مٗلىماث. لًبِ املسبر ْلاو٫، ٞان الباخث ئلى إلاحاب

لى ال٣غبت مً الىي٘  ت زانت، ٖو ًسخاع املسبر الظي لضًه مٗٞغ

الظي هى مدىع البدث، ٞاهه ًٟترى أًًا لضيهم ٖضًض املٗلىماث 

في مٗهض  التي و٢ٗذ َب٤ُ ٢ُم أولى ْلالباب للُالبًٖ ٖملُت 

اهُم إلاؾالمُت الجامٗت املغ٦ؼي باامٗت مىالها مال٪ ئبغ 

 الح٩ىمُت مااله٤.

و اؾخمغ الباخث امل٣ابالث ٚحر مىٓم. و ٢ض اؾخسضمذ جل٪ 

ت. ذ هظه  31امل٣ابلت للٗثىع ٖلى مٗلىماث ٚحر الًٍٗى و ٢ض أحٍغ

امل٣ابلت م٘ الٗضًض مىالُالب للحهى٫ ٖلى مٗلىماث ئياُٞت 

 طاث نلت.
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 Lexy J. Moleong, op.cit., hlm. 186. 
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 الخىز٤ُ ( ث

٤ وجدلُلها، الخىز٤ُ هي ج٣ىُت حم٘ البُاهاث بام٘ الىزاة

ؾىاء ٖلى ق٩ل امل٨خىب أو الهىعة و ئل٨ترووي. زم حم٘ الىزاة٤ 

٣ا لؤلٚغاى و جغ٦حز املكا٧ل.  30جم ازخُاعها ٞو

٣ت للحهى٫ ٖلى البُاهاث ًٖ  واؾخسضمذ هظه الٍُغ

الهىعة الٗامت في مٗهض الجامٗت املغ٦ؼي، و ملدخه، ه٩ُله 

 إلاصاعي، و ٚحرها مً املؿاةل املخٗل٣ت بالبدث.

 

 جدلُل البُاهاث (5

جدلُل البُاهاث هى ٖملُت البدث و حم٘ البُاهاث بك٩ل مجهيي 

حرها،  التي جم الحهى٫ ٖلحها مً امل٣ابالث، و املالخٓاث املُضاهُت ٚو

.ً  31لظل٪ ًم٨ً ٞهمها بؿهىلت و ئبالٚها ئلى آلازٍغ

و  Milesفي ٖملُت جدلُل البُاهاث في املُضان لىمىطج 

Hubermen 32ىهاث ُٞههىا٥ زالزت م٩: 

 جسٌُٟ البُاهاث ( أ

امل٣هىص مً جسٌُٟ البُاهاث ٌٗجي الخلخُو، و ازخُاع 

ْلاقُاء ْلاؾاؾُت، و التر٦حز ٖلى ْلاقُاء املهمت، والبدث ًٖ 

املىايُ٘ وْلاهماٍ. وه٨ظا، ًخم جسٌُٟ البُاهاث ٌُٗى نىعة 

                                                           
41

 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2006), hlm. 222. 
42

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta ,2009), hlm. 229. 
43

 Ibid., hlm. 245. 
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ويٌى و حؿهُل الباخث إلحغاء حم٘ البُاهاجبٗضها و البدث ٖجها 

 ج.ٖىض املدخا

 

 ج٣ضًم البُاهاث  ( ب

ٚالبا ما اؾخسضم لخ٣ضًم  Hubermenو  Milesوو٣ٞا 

 البُاهاث في البدث الىىعي هى الىو ال٣هصخي.

 

 الخد٤٣ الخلخُو و  ( ث

في جدلُل البُاهاث  Hubermenو  Milesالخُىة الثالثت ٫ 

ُت هي الخلخُو و الخد٤٣. و ط٦غ الخلخُو ْلاو٫ ال ًؼا٫  الىٖى

 ًىحض ْلاصلت ال٣ىٍت جضٖم في مغخلت حم٘ املإ٢ذ، وؾدخٛحر ئطا ال 

البُاهاث. ول٨ً ئطا َغح الخلخُو في املغخلت ْلاولى باألصلت 

 الصحُدت، ٩ٞان الخلهُو صحُدا.

 

 يبِ صحت الىخاةج (6

في جدلُل البُاهاث، ًدخاج الباخث الزخباع صحت البُاهاث ل٩ي 

للحهى٫ ٖلى البُاهاث الصحُدت ٞاؾخسضم  ج٩ىن البُاهاث صحُدت.

 الباخث زمؿت مً حؿٗت الخ٣ىُاث في يبِ صحت الىخاةج التي َغح

 Meleong.33 :ومجها 
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 ثابغةامل املالخٓاث ( أ

في ازخباع صحت البُاهاث مً زال٫  ثابغةامل و جخم املالخٓاث

املالخٓت و ٢غاءة مهضع البُاهاث بٗىاًت ختى البُاهاث الالػمت 

ىنى٫ ئلى الًم٨ً جدضًضها و ازخُاها و جهيُٟها، زم ًم٨ً 

 ت في ٖملُت الخٟانُل أو الخلخُو.ث٣أوناٝ الىخاةج ال

 

 الخثلُث  ( ب

وهى الاؾلىب الظي ٌؿخسضمه في يبِ صحت البُاهاث و 

لى ؾبُل الخد٤٣ شخيء آزغ، أي اؾخسضامها لٟدو ْلازغي أو ٖ

٣اعهت البُاهاث. املثل: م٣اعهت املالخٓت بامل٣ابلت، و م٣اعهت بُاهاث م

 زاة٤ و م٣اعهت املغا٢بت بالىزاة٤.امل٣ابلت ببُاهاث الى 

 

 املىا٢كت باأل٢غان  ( ث

خم هظا ْلاؾلىب مً زال٫ مىا٢كت البُاهاث التي جم  ٍو

ت واملهاعاث املىاؾبت،  غاٝ الظًً لضيهم املٗٞغ حمٗها مً ٢بل ْلَا

غاٝ املسخهت في ؾُا١  ً أو ْلَا مثل ْلاؾاجظة و الباخثحن املاهٍغ

 البدث، بما ٞحها ْلا٢غان.

 

 ًٖاءيبِ ْلا  ( ر

ً أو مغاحٗت البُاهاث،  ًخم هظا ْلاؾلىب باقغا٥ املسبًر

 لخأ٦ُض بحن بُاهاث هخاةج جٟؿحرم٘ هٓغة املبدث.
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 ٦ٟاًت املغاح٘ ( ج

لدؿهُل حهىص املُاب٣ت بحن جلخُو البدث م٘ البُاهاث 

ت، و حسجُل ْلاؾالُب  التي جم الحهى٫ ٖلحها مً ْلاصواث املخىٖى

 لها َىا٫ البدث.املؿخسضمت في حم٘ البُاهاث وجدلُ

 

 ئحغاءاث البدث (7

٢ضمذ ئحغاءاث البدث في ق٩ل مغاخل البدث ٖاما. أما 

 املغاخل أن ج٩ىن مؿخٗضة في هظا البدث هي:

مغخلت ٢بل البدث، حكمل ٖلى زُت البدث، و ازخُاع ماا٫  ( أ

، وازخُاع  البدىر، و الترازُو، الؾخ٨كاٝ وج٣ُُم املىيٕى

ً و اؾخسضامهم و اؾخٗضاص أص  واث البدث.املسبًر

مغخلت الٗملُت املُضاهُت، ٢ام الباخث مالخٓت مباقغة و ٞهم  ( ب

٣ت  ً، وأًًا ًٖ ٍَغ الٓىاهغ باؾخسضام امل٣ابالث ئلى املسبًر

الىزاة٤. بٗض حم٘ البُاهاث جم جدضًضها مً أحل حؿهُل 

 الباخث في جدلُل ْلاهضاٝ املغحىة.

ٝ. املغخلت ْلازحرة، حكمل ٖلى ٖغى البُاهاث في ق٩ل أونا ( ث

٣ا لؤلهضاٝ املغاص. و املغخلت الخالُت ٌٗجى  زم الخدلُالث ٞو

 حٍٗغٌ حمُ٘ البُاهاث املدهلت وْلاهضاٝ الجهاةُت في البدث.
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 الباب الزابع

 عزض البياهات و ثحليلها

 

             عزض البياهات  .   أ

               حال ملىكع البحث  ال     بيان   . 1

                                ثاريخ بىاء معهذ الجامعة املزكزي   (   أ

م٘ الظًً هم املدترمىن الُالب هى املاخ إلاؾالم ةهٓغ  في

 :00و الغاتٗىن، ٦ما في ؾىعة املااصلت، آلاًت 
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ألهه ٧املاخم٘ الظي أنبذ عاةض والصة الٗلماء و مً املخى٢٘ 

خه.  ت و ج٣ضًم جٟؿحر للماخم٘ بمٗٞغ غ املٗٞغ أن ٌؿخُُ٘ جٍُى

حٗخبر الُالب ٧املاخم٘ املهم لُخدغ٥ املاخم٘ إلاؾالمي ئلى 

خالٞت التي ٢اصعة ٖلى ٢غاءة الُبُٗت الح٣ُ٣ُت ٦ًغوعة إلالهُت ال

م، ؾىعة آ٫ ٖمغان، آلاًت   :٦080ما حاء في ال٣غآن ال٨ٍغ
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هٓغث الجامٗت في هااح الخٗلُم للُالب، ئطا ٧ان لضيهم 

ت الىاؾٗت، و الغؤٍت الحاصة، و  ت ٦ما شخو لضًه املٗٞغ هٍى

 .حٗالى الضماٙ الظ٧ي، و ال٣لب اللُىت و الحماؾت الٗلُا هلل
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في الجامٗت لخد٤ُ٣ هظا الىااح، ْلاوكُت الخٗلُمُت 

احن  مىحهت ئلى جم٨حن ئم٩اهُت الُالب و هىاًخه لخد٤ُ٣ الخٍغ

ج  :الظًً لضيهم الهٟاث الاؾخ٣ال٫، و مؿخٗض للخىاٞـ م٘ زٍغ

ت ْلا٧اصًمُت، و ال٣ضعة ٖلى ٢ُاصة  الجامٗاث ْلازغي، و لضًه املٗٞغ

ْلامت، و املؿإولت ًٖ جُىع إلاؾالم في املاخم٘، و يهخم صاةما ًٖ 

ًٍ، و ًدب أن جًٌي مً أحل الخ٣ضم املكتر٥، و أشخام آزغ 

 .ال٣ضعة ٖلى أن ٩ًىن مثاال للمدُُحن به

وحكمل اؾتراجُاُت جىمُت املإؾؿت التي جى٨ٗـ في ٢ضعة 

ٟحن ْلا٧اصًمُحن  لضيهم املهاعاث في ْلا٩ٞاع، و البدىر،  املْى

الضًيُت؛ ٢ضعة الخ٣الُض ْلا٧اصًمُت التي أصث  -وْلاوكُت الٗلمُت 

ت ئلى  والصة الؿلُت ْلا٧اصًمُت للماخم٘ ْلا٧اصًمي؛ ٢ضعاث إلاصاٍع

غ ئبضإ الؿ٩ان  ت و ال٣اصعة ٖلى خكض ٧ل الام٩اهاث لخٍُى ال٣ٍى

ال٣ضعة  ال٣ضعة ٖلى جى٢٘ املؿخ٣بل و ج٩ىن اؾدبا٢ُت؛ الجامعي؛

 ٖلى ال٣ُاصة الؾدُٗاب إلام٩اهاث ال٩املت مً ال٣ىة الضاٞٗت؛

ؾالمُت التي ٢اصعة ٖلى ٚغؽ ْلازال١ البِئت الا  وال٣ضعة ٖلى بىاء

مت ل٩ل الٟغص.  ٦ٍغ

 املٗهض لخد٤ُ٣ ْلامل ْلازحر، واخض مىه مُلىب بىحىص

حر نضي في جد٤ُ٣ مإؾؿت الخٗلُم  امل٨ث٠ و ٢اصع ٖلى جٞى

ؼ حك٨ُل الٗلماء  الٗلمُت و و إلاؾالمُت  الضًيُت، ًٞال لخٍٗؼ

ش أن وحىص املٗهض ٢اصع ٖلى  املهىُت. ألهه ٢ض جم إلاباٙل ًٖ الخاٍع

احن في ؾض الخىمُت  ئُٖاء ئؾهاما ٦بحرا للبالص مً زال٫ الخٍغ

ت ال٩املت. ئطا، ٞان وحىص املٗهض في ٧لُت بالجامٗت  البكٍغ

 إلاؾالمُت هى يغوعة أن جهبذ ع٦حزة مهمت مً املباوي ْلا٧اصًمُت.
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املٗهض مهم حضا  وبىاء ٖلى طل٪، عأث الجامٗت أن بىاء

ما٫ و حمُ٘ أوكُتها ًاغي مخ٩املت و لخد٣٣ه م٘ بغها مج ْلٖا

ؿدىض  مىخٓمت م٘ ْلازظ البرامج املىاؾبت بغؤٍت الجامٗت وبٗثتها. َو

مضعؾت الٗالُت إلاؾالمُت الح٩ىمُت  ٖلى ٢غاع عةِـ املٗهض بىاء

، و في ٖام 1111بمااله٤ و ٌٗمل عؾمُا في املؿخىي  ْلاولى لٗام 

ًٖ وي٘ الجامٗت  1114\4وكغث الةدت وػٍغ الضًً ع٢م  1114

 34التي جىُٓم وحىص مٗهض ؾىهان أمبُل الٗالي ه٩ُلُا.

 

 رؤية معهذ الجامعة و بعثحه وأهذافه  (   ب

غ الٗلىم  عؤٍت املٗهض هى جد٤ُ٣ اؾخ٣غاع ال٣ُٗضة ، و جٍُى

مت، و مغ٦ؼ  ما٫ الهالحت وْلازال١ ال٨ٍغ إلاؾالمُت و ْلٖا

ي الظ٧ي و املٗلىماث املٗهض ٧ىحىص ماخم٘ املؿلم الاهضوهِسخ

 الضًىام٩ُي، و إلابضاعي و الؿالمي.

 أما بٗثت مٗهض الجامٗت هي:

حٗل الُالب لضيهم إلاًمان الثباث و الٗم٤ الغوًي، و  (0

 ٖٓمت ْلازال١، واحؿإ الٗلىم والىطج املنهي.

ت. (1 حر املهاعاث باللٛخحن الٗغبُت وإلاهالحًز  جٞى

 حٗم٤ُ ال٣غاءاث ال٣غآن ومٗاهُه بصحُذ و باُض. (2
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 :أما أهضاٝ مٗهض الجامٗت هي

وحىص الجى الجُض لِؿاٖض ٖلى جىمُت شخهُت الُالب  (0

الظًً لضيهم إلاًمان الثباث و الٗم٤ الغوًي، و ٖٓمت 

 ْلازال١، واحؿإ الٗلىم والىطج املنهي.

غ ْلاوكُت الضًيُت (1  .وحىص الجى الجُض لخٍُى

غ اللٛت الٗغبُت  (2 ت جٟضخي ئلى جٍُى وحىص البِئت اللٍٛى

ت.وإلاها  لحًز

بت و املىاهب. (3  وحىص البِئت الجُضة لخىمُت الٚغ

 

 ة ملعهذ الجامعةذراشيإلادارة ال  (   ت

للىنى٫ ئلى أهضاٝ في ئصاعة املٗهض ًم٨ً جد٣ُ٣ها ٦ما 

٣ت إلص اعة الُالب في املغجيى، ٞامُ٘ املىحىصاث املٛلٟت بأي الٍُغ

والغوخُت. أما ه٩ُل ئصاعة مٗهض الجامٗت  ضعاؾُتْلاوكُت ال

 ي هى ٦ما ًلي:املغ٦ؼ 
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 الجضو٫ الثاوي

 ه٩ُل املضبغ

 الغاعي : مضًغ الجامٗت

 املضبغ هاةب مضًغ الجامٗت: 

 املؿدكاع : الض٦خىع ٦ُاهي الحاج خمؼوي، املاحؿخحر

 مضًغ املٗهض غا١ الىااح، املاحؿخحر: الض٦خىع الحاج ئق

 ؾ٨غجحر : الض٦خىع الحاج مدمض ٖىن الح٨ُم، املاحؿخحر

 ٢ؿم الُالبي الحاج ٟٚغان خىبالى، املاحؿخحر: 

ب، املاحؿخحر  ٢ؿم البدىر و الخىمُت : الض٦خىع الحاج ٍع

 ٢ؿم حٗلُم ْلا٩ٞاع : الض٦خىع الحاج قهضاء، املاحؿخحر

 ٢ؿم حٗلُم ال٣غآن : الض٦خىع الحاج ههغ هللا، املاحؿخحر

 ٢ؿم حٗلُم ال٣غآن : الحاج مدمض هاقُم، املاحؿخحر

 ٢ؿم الضًجي خىع الحاج أخمض مؼ٧ي، املاحؿخحر: الض٦

 ٢ؿم اللٛت : الض٦خىع الحاج ولضاها، املاحؿخحر

 ٢ؿم ْلامً و الصحت : الض٦خىع الحاج مااةض ٧ىم٨ُلى، املاحؿخحر

 ٢ؿم إلاجها٫ باملاخم٘ : الض٦خىع الحاج بضع الضًً مدمض، املاحؿخحر

٢٘ؿم جىُٓ : الض٦خىعة الحاحت ؾاللت، املاحؿخحرة  م املكاَع
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 الجضو٫ الثالث

 ه٩ُل مضبغ املباوى

 عةِـ : الض٦خىع ٦ُاهي الحاج خمؼوي، املاحؿخحر 

ًاء غا١ الىااح، املاحؿخحرقئ: الض٦خىع الحاج    ْلٖا

املضبغ ملبجى أؾماء 

 بيذ أبي ب٨غ

: الض٦خىع الحاج مدمض ٖىن الح٨ُم، 

 املاحؿخحر

 

  الى، املاحؿخحر: الحاج ٟٚغان خىب املضبغ ملبجى أم ؾلمت

ب، املاحؿخحر املضبغ ملبجى الٛؼالى   : الض٦خىع الحاج ٍع

  : الض٦خىع الحاج قهضاء، املاحؿخحر املضبغ ملبجى ابً عقض

املضبغ لبِذ جدُٟٔ 

 ال٣غآن
 : الض٦خىع الحاج ههغ هللا، املاحؿخحر

 

  : الحاج مدمض هاقُم، املاحؿخحر املضبغ ملبجى الغاػي 

بً املضبغ ملبجى ا

 زلضون 
 : الض٦خىع الحاج أخمض مؼ٧ي، املاحؿخحر

 

  : الض٦خىع الحاج ولضاها، املاحؿخحر املضبغ ملبجى الٟاعبي

  : الض٦خىع الحاج مااةض ٧ىم٨ُلى، املاحؿخحر املضبغ ملبجى  ابً ؾِىا

املضبغ ملبجى ٞاَمت 

 الؼهغاء

: الض٦خىع الحاج بضع الضًً مدمض، 

 املاحؿخحر

 

ضًات املضبغ ملبجى ز

 ال٨بري 
 : الض٦خىعة الحاحت ؾاللت، املاحؿخحرة
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            إهحاج البحث  .   ب

٣ت حم٘ البُاهاث التي جخ٩ىن مً املغا٢بت و امل٣ابلت و  بٗض ئجمام ٍَغ

٣ت  الخىز٤ُ ٞىحض الباخث البُاهاث و ٌؿخُُ٘ الباخث أن ًدللها بٍُغ

البدث الىىعي. و امل٣هىص مجها أن الباخث ؾُهىع و ٌكغح و ًبحن 

غ الٗام الخام. البُاهاث  ختى ًدهل ئلى الخهٍى

الظي مكهىع باؾم "مٗهض ؾىهان أمبُل  مٗهض الجامٗت املغ٦ؼي ئن 

ه٤. ٢ام الباخث  ال الٗالى" هى املٗهض الىخُض صازل الجامٗت في مى٣ُت ما

مٗهض الجامٗت بُب٤ُ ٢ُم أولى ْلالباب للُالب جئحغاء البدث ًٖ 

ًم٨ً  ؾالمُت الح٩ىمُت مااله٤،حامٗت مىالها مال٪ ئبغاهُم إلا املغ٦ؼي 

ض الُالب  الحهى٫ ٖلُه الحا٫، و الىي٘، و املى٠٢ للمٗهض في حٍٗى

 ٢ُم أولى ْلالباب. لخُب٤ُ

ً، و هم املضبغ،  في هظا البدث اؾخسضم الباخث بٌٗ املسبًر

حن خُث صوعهم مهم حضا في املؿاٖضة ٖلى جُب٤ُ  واملغبُحن، و املكٞغ

ٌٗ الُالب ٦ٟاٖل هظه ْلاوكُت في مٗهض ٦ظل٪ ب ٢ُم أولى ْلالباب، و

مً البُاهاث التي جم حمٗها الباخث زال٫ البدث، و ج٣ضًم  الجامٗت. 

 البُاهاث م٘ جدلُلها في الخالي: 
 

حامعة معهذ الجامعة املزكزي بطبيم كيم أولى ألالباب للطالب ث .1

 مىالها مالك إبزاهيم إلاشالمية الحكىمية ماالهم

مها الباخث في هظا املٗهض أن ُٞه مً املالخٓاث التي ٢ض

ًٓهغ  َب٣ذ ْلاوكُت لخُب٤ُ ٢ُم أولى ْلالباب في الحُاة الُىمُت. و

 املٗهض ٦ما ًلى: طل٪ مً هخاةج امل٣ابلت م٘ مضبغ

٦ما وٗلم حمُٗا أن هظه الجامٗت لضيها أعب٘ ع٧اةؼ، "

ازىحن مجها ًخم جُب٣ُها مً ٢بل مٗهض، وهي الٗم٤ 
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ٓمت ْلازال١ ى٨ٗـ الٗم٤ الغوًي مً الغوًي ٖو . ٍو

خم ازخُاع  أي شخو ًضزل في نٟٝى املضبغ، ٍو

ج املٗهض. زم ًخم  املضبغ لضًه الغوًي الٗالى بل زٍغ

حن الظًً لضيهم الخبرة. وهدً  أًًا املغبُحن و املكٞغ

غ أزال١  وٗلم أن في املٗهض مكهىع بالٟٗل في جٍُى

الُالب. و لظل٪، ٞمً الصحُذ هظا الجامٗت لضيها 

غ ْلازال١ ا اةٟها لخٍُى ملٗهض، الظي واخضة مً ْو

 35."وجدؿِىه في هظا الجامٗت

ًم٨ً أن هغي أن للمٗهض صوعا مهما حضا في  طل٪ البُانمً 

غ اهخماما بالصخيء  جد٤ُ٣ الغ٧اةؼ التي جضٖمها الجامٗت. ُٞه أن جٞى

الهٛحر لظل٪ ٞمً املخى٢٘ أن جدهل ٖلى هخاةج حُضة ٦ظل٪. و 

ملٗهض أن بمٗهض صازل الجامٗت ٞغ٧اةؼ أولى ٦ظل٪، ٢ا٫ مضًغ ا

ْلالباب للجامٗت ٌٗجى  )الٗم٤ الغوًي، ٖٓمت ْلازال١، واحؿإ 

ُٟت املٗهض هي جُب٤ُ الغ٦حزجحن ْلاولى زم  الٗلىم والىطج املنهي(. ْٞى

ُٟت  ُٟت ال٩لُت. ئطا نىعث وؿبت ْو أن الغ٦حزجحن الثاهُت هي ْو

9 في خحن أن الغ٦حزجحن الخالي هي  71املٗهض ٖلى الغ٦حزجحن ْلاولى هي 

11 9. 

 

حمٗذ في  ٦ما قغح الباخث في الؿاب٤ أن ٢ُم أولى ْلالباب

الٗمل الهالح. زم  (2) ،غال٨ٟ( 1)الظ٦غ، ( 0) مه زالزت هىاًي و

 :ؾِخم ون٠ هخاةج م٣ابالث الباخث م٘ أؾخاطة هىفي ٦ما ًلى

هى الهلىاث  الظ٦غ، و هاخُتهىا جُب٤ُ  َُب"

بالجماٖت و التي هي ئلؼامُت ٌٗجى نالة امل٨خىبت 

                                                           
ش  35  1106ًىهُى  08الحهُل مً امل٣ابلت م٘ أؾخاط ٖىن الح٨ُم التي و٢ٗذ في ًىم إلازىحن في جاٍع
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 الهبذ و املٛغب. ملاطا نالة الجماٖت ئلؼامُت هىا؟

هظا هى لصحظ هاخُت الغوًي الُالب ألن لِـ ٧ل 

اىن مً  م مً أنهم في املمجهم زٍغ ٗهض. ٖلى الٚغ

مغخلت الُالب الجامعي ول٨ً ما ػا٫ املُلىب 

للهالة الجماٖت ألنها دهضٝ ئلى شحظ هاخُت 

بٗض الهالة ؾ٩ُىن الظ٦غ مٗا. الهالة لٛت  وًي.الغ 

هي الضٖاء. ْلامل ٌٗجى ئطا ٧ان مً خُث ٢لبه حُض 

٩ُٞىن له جأزحر حُض ٖلى ٧ل شخيء. لظل٪ ًم٨ً أن 

ًٓهغ هاخُت الظ٦غ مً ٢بل وكاٍ ْلاوعاص بٗض نالة 

الجماٖت. زم هىا٥ ْلاوكُت ْلازغي مثل ٢غاءة 

 36."مىلض الضباعي و إلاؾخٛازت

الكغح، وٗٝغ أن هاخُت الظ٦غ مهم حضا للحٟٔ و  مً طل٪

غها. و املٗهض هى م٩ان مالةم حضا لخُب٣ُها. وهىا٥ ٖضًض مً  جٍُى

ْلاوكُت في جُب٤ُ هظه الىاخُت، وجخلخو ْلاوكُت في بغامج ٢ؿم 

الٗبىصًت، مجهم؛ نالة الجماٖت، ْلاوعاص بٗضة الهالة، جالوة ٌـ و 

 :طل٪ ٦ما ٢الذ مغأة الهالحتمىلض الضًبعي. و  التهلُل و ٢غاءة

جُب٤ُ هاخُت الظ٦غ، في املٗهض هىا٥ بٌٗ "

ْلا٢ؿام، خؿىا هظه الىاخُت ًم٨ىىا أن هغي في 

هىا٥ اهخمام خى٫ مماعؾت الُالب  ٢ؿم الٗبىصًه.

٠ُ٨ٞ ًم٨ً أن ًهلي بالجماٖت،  في الٗباصة.

ومماعؾت مىلض البرػهيي. ألن هاخُت الظ٦غ ال ًيبغي 

ولظل٪، ًيبغي للٗبىصًت  ة ٣ِٞ.بالظ٦غ بٗض الهال 

                                                           
ش ف ثلثاءال  التي و٢ٗذ في ًىم ة ئ٢امت هىفي زل٤اطالحهُل مً امل٣ابلت م٘ أؾخ  36  1106ًىهُى  14ي جاٍع
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جًُٟلها و جُب٣ُها ألن ال٣ٗلُت الغوخُت للُالب 

 37."ًاب أن حك٨ُلها حُضا

م مً أن هظه  الخالُت هي هاخُت ال٨ٟغ. الىاخُتزم  ٖلى الٚغ

أًًا  املٗهض ٩ًىن  الىاخُت في الىا٢٘ مؿإو٫ بها ال٩لُت، ول٨ً

ٓهغ  غ ٦ٟاءة ال٨ٟغ للُالب. ٍو طل٪ مً هخاةج باملؿاهمت في جٍُى

 :امل٣ابلت م٘ مغأة الهالحت ٦ما ًلى

زم هاخُت ال٨ٟغ أن هىا٥ الٗضًض مً ْلا٢ؿام وهي "

٢ؿم اللٛت، و ال٣ؿم حٗلُم ْلاأ٩ٞاع وحٗلُم ال٣غآن. 

بظل٪ ال٣ؿم جُغث هاخُت ال٨ٟغ للُالب في 

اللٛت )الٗغبُت  هى حٗلُم الخٗلُم ْلاوكُت

ت(، حٗلُم ْلا٩ٞاع و حٗلُم  ئطا، في  ال٣غآن.وإلاهالحًز

خُاة الُىمُت ٖىض الُالب بٗض الاؾد٣ُاّ زم 

مٗالجت هاخُت الظ٦غ في نالة الجماٖت و٢غاءاث 

ْلاوعاص زم شحظ هاخُت ال٨ٟغ مً زال٫ الخٗلم في 

 38."أوكُت نباح اللٛت واؾخمغ بالخٗلُم

 

أن الُالب ًاب لخُب٤ُ ٢ُم أولى  مً طل٪ ًم٨ً هٓغة

حٗلُم ْلا٩ٞاع، حٗلُم  الخٗلُم، وهي ُتْلالباب في هاخُت ال٨ٟغ بأوك

 و ُٞما ًلي جٟهُل ٖملُخه: ال٣غآن و حٗلُم اللٛت.

 : ًىم الثلثاء و الخمِـ  حٗلُم ْلا٩ٞاع إلاؾالمُت ( أ

 : ًىم إلازىحن و ْلاعبٗاء   حٗلُم ال٣غآن ( ب

 ىم إلازىحن ختى الجمٗتً:   حٗلُم اللٛت )نباح اللٛت( ( ث
                                                           

48
ش  ثلثاءالتي و٢ٗذ في ًىم ال مغأة الهالحتلت م٘ الحهُل مً امل٣اب   1106ًىهُى  14في جاٍع

49
ش  ثلثاءالتي و٢ٗذ في ًىم ال مغأة الهالحتلت م٘ الحهُل مً امل٣اب   1106ًىهُى  14في جاٍع
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ٗهض التي جم ونٟها في أًًا مىاؾبا حضا لبٗثت امل الخٗلُم

لخ٣ضًم الُالب لضيهم زباث ال٣ُٗضة و ٖٓمت ْلازال١،  البضاًت هي: 

ت، و ٢ضعة ٖلى حٗم٤ُ ٢غاءة ال٣غآن  ماهغ في الٗغبُت و إلاهالحًز

 :صحُدا. ٦ما أوضح أؾخاط ٖىن الح٨ُم

حٗلُم ْلا٩ٞاع ب٨خاب  هىا٥ املٗهض َُب، في هظا"

١ الُىمُت "٢ام٘ الُُٛان" ُٞه هىا٢ل خى٫ ْلازال 

التي جضٖم مماعؾت ٖٓمت أزال١ الُالب. خؿىا 

مً هاخُت املاصة انها مىاؾبت. زم جضٖمها الٗباصة، 

آلان الٗباصة  ألن الىاخُت الغوخُت صلُلها الٗباصة.

ٗت، لظل٪  ٣ا للكَغ الصحُدت هي ٖباصة التي ٞو

اؾخٗمل ٦خاب "الخظهُب" ألن هظا ال٨خاب لِـ 

ًأؾـ بالحجج ٦خاب ال٣ٟه ٣ِٞ ول٨ً أًًا 

 41". ؾٝى ٩ًىن ٞهمهم ٖلى هُا١ واؾ٘

اث املىاص التي  مً طل٪ الكغح ًم٨ً أن هىٓغ أن مدخٍى

٦ما في الخٗلُم مىاؾبا لبٗثت املٗهض. أما املىاص التي جضعؽ  جضعؽ في

 40املالخ٤.

 

ؾاؾُت هىا٥ أًًا أوكُت أزغي ْلاوكُت ْلا  ااهببزم 

خاطة  هىفي في امل٣ابلت جُب٤ُ هاخُت ال٨ٟغ. ٦ما ٢ا٫ أؾ خهىع ٖلىج

 ٖلى الخالي:

زم مً هاخُت ال٨ٟغ، و ٌؿمى بىخضة جىمُت إلابضإ "

اث هي  (UPKMللُالب ) -Elهىا٥ زالر مامٖى

                                                           
ش الحهُل مً امل٣ابلت م٘ أؾخاط ٖىن الح٨ُم التي و٢ٗذ في ًىم إلازىح 41  1106ًىهُى  08ن في جاٍع

51
 Hasil Dokumentasi Staff Ma’had. Materi Ta’lim Afkar & Qur’an. 
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Ma’rifah ، JDFI  و  HI . و التي جضبغ في ماا٫ ال٨ٟغ

ألن هىا٥ بغهامج املىا٢كت مٗا  ٗلمُت. ال٣ه حلالهي 

ث بك٩ل ٦لي ختى املىا٢كت مىاؾبا بالخسهها

 41."الٗلىم املىحىصة في ال٩لُت باامٗت

مُٟض حضا في جُب٤ُ ٢ُم أولى  UPKMًم٨ً أن ًغي أن 

حن  ْلالباب في هاخُت ال٨ٟغ للُالب. في البضاًت جل٪ زهىنا للمكٞغ

 . غها مخاهت للُالب، وفي جىمُخه ًغا٣ٞه املكٝغ ٣ِٞ ول٨ً في جٍُى

اث  مجهم: 42هىا٥ زالر مامٖى

 (٣Halaqoh Ilmiahت الٗلمُت )الحل ( أ

هي وخضة التي حٗمل في ماا٫ الٗلىم. هظه الىخضة حٗمل 

. وهي جاغي البدىر في   ٗهض.املٖلى شحظ صماٙ الُالب واملكٝغ

غ،  ُٞه أعبٗت أ٢ؿام مً املهاعة الىاٖمت،  البدث و الخٍُى

 .الخٗلُم والخٗلُل، الصحاٞت

 

 (JDFIحمُٗت الضٖىة و الًٟ إلاؾالمي ) ( ب

الًٟ إلاؾالمي. ُٞه ؾبٗت  هي وخضة التي حٗمل في ماا٫

أ٢ؿام، وهي عةِـ الجلؿت، الخُابت، ال٣غاءة، الخِ، 

 .الهلىاث ال٨الؾ٨ُُت، الهلىاث املٗانغة و اليكُض

 

ت ) ( ث  (El-Ma’rifahاملٗٞغ

هي الىخضة التي حٗمل في ماا٫ الصحاٞت. ٧ل أؾبٕى هي 

. ُٞه  جيكغ وكغة جدخىي ٖلى أوكُت في مٗهض لخل٪ ْلاؾبٕى

 مجهم الخهمُم، ْلاصب، الصحاٞت. ٢ال٢ت أ٢ؿام،

                                                           
52

ش  ثلثاءالتي و٢ٗذ في ًىم ال ة ئ٢امت هىفي زل٤اطالحهُل مً امل٣ابلت م٘ أؾخ   1106ًىهُى  14في جاٍع
53

 Hasil Dokumentasi Staf Ma’had. Buku Profil MSAA. 
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ْلالباب في  التي حؿعى ئلى جُب٤ُ ٢ُمت أولى أما الىخضة

ٗلمُت بالبدىر و املىا٢كاث بحن الُالب أو ال٣ت هاخُت ال٨ٟغ هي الحل

حن التي جىا٢ل املىيٕى زم جامُٗها مىاؾبا بال٩لُت  بحن املكٞغ

 املىحىصة.

ىضح الكغح أٖاله أن هىا٥ أًًا ْلاوكُت إلا  ياُٞت ٍو

حاهب ْلاوكُت ْلاؾاؾُت التي ًاب جُب٣ُها مغجبا مً ٢بل الُالب، 

مٗهض  واخض مجهم هى وكاٍ صٖم إلابضإ للُالب. ئطا، الُالب في

حضو٫ ْلاوكُت املخٗضصة حضا. أما  محامٗت مىالها مال٪ ئبغاهُم لضيه

 ًلي:٦ما حضو٫ ْلاوكُت 
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 الجضو٫ الغاب٘

 ىمُتحضو٫ أوكُت الُالب الُ

 الزكم الىكت ألاوشطة

 0 الؿاٖت الغابٗت نباخا نالة الخهجض و ئٖضاص الهالة

نالة الهبذ حماٖت و ٢غاءة وعص 

 الل٠ُُ
 1 الؿاٖت الغابٗت و الىه٠

 2 الؿاٖت الخامؿت  نباح اللٛت

 ًىم إلازىحن و ْلاعبٗاء : حٗلُم ال٣غآن

ًىم الثلثاء و الخمِـ : حٗلُم ْلا٩ٞاع 

 إلاؾالمُت

الؿاٖت  -ؿاٖت الؿاصؾت ال

 الؿابٗت و الىه٠
3 

 املدايغة في ال٩لُت
الؿاٖت الثاهُت  -الؿاٖت الثامىت 

 نهاعا
4 

 جصحُذ ٢غاءة ال٣غآن
الؿاٖت الثاهُت  -الؿاٖت الثامىت 

 نهاعا
5 

 البرهامج امل٨ث٠ لخٗلُم اللٛت الٗغبُت
الؿاٖت الغابٗت  -الؿاٖت الثاهُت 

 و الىه٠
6 

 7 الؿاٖت الخامؿت و الىه٠ ٖتنالة املٛغب حما

 8 الؿاٖت الؿاصؾت لُال ْلاوكُت بٗض نالة املٛغب

 البرهامج امل٨ث٠ لخٗلُم اللٛت الٗغبُت
 -الؿاٖت الؿاصؾت و الىه٠ 

 الؿاٖت الثامىت
01 

 00 الؿاٖت الثامىت لُال ٞغ٢ت الخٗلم و أوكُت جُىٍغ الُالب

 01 الؿاٖت الخاؾٗت مالخٓت الُالب
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 لجضو٫ الخامـا

 ُت )بٗض املٛغب(وكُت الُالبْلاحضو٫ 

 إلاثىين الثلثاء ألاربعاء الخميض الجمعة ألاحذ
 ًىم

 مبنى

٢غاءة عاجب و 

 الحضاص
 ٢غاءة ال٣غآن

٢غاءة ٌـ و 

 التهلُل

ْلاوكُت 

 الُالبُت

جضعؽ ال٣غآن 

 م٘ املكٝغ

نلىاث 

 الضًبعي
 الغزالى

٢غاءة عاجب و 

 الحضاص

ْلاوكُت 

 بُتالُال 

٢غاءة ٌـ و 

 التهلُل

جضعؽ 

ال٣غآن م٘ 

 املكٝغ

نلىاث 

 الضًبعي

٢غاءة 

 ال٣غآن
 ابً رشذ

٢غاءة عاجب و 

 الحضاص

جضعؽ ال٣غآن 

 م٘ املكٝغ

٢غاءة ٌـ و 

 التهلُل

نلىاث 

 الضًبعي
 ٢غاءة ال٣غآن

ْلاوكُت 

 الُالبُت

ابً 

 شيىا

٢غاءة عاجب و 

 الحضاص

نلىاث 

 الضًبعي

٢غاءة ٌـ و 

 التهلُل
 ال٣غآن٢غاءة 

ْلاوكُت 

 الُالبُت

جضعؽ 

ال٣غآن م٘ 

 املكٝغ

ابً 

 خلذون 

٢غاءة عاجب و 

 الحضاص
 ٢غاءة ال٣غآن

٢غاءة ٌـ و 

 التهلُل

ْلاوكُت 

 الُالبُت

جضعؽ ال٣غآن 

 م٘ املكٝغ

نلىاث 

 الضًبعي
 الفاربي

٢غاءة عاجب و 

 الحضاص

ْلاوكُت 

 الُالبُت

٢غاءة ٌـ و 

 التهلُل

جضعؽ 

ال٣غآن م٘ 

 املكٝغ

نلىاث 

 الضًبعي

٢غاءة 

 ال٣غآن
 أم شلمة

٢غاءة عاجب و 

 الحضاص

جضعؽ ال٣غآن 

 م٘ املكٝغ

٢غاءة ٌـ و 

 التهلُل

نلىاث 

 الضًبعي
 ٢غاءة ال٣غآن

ْلاوكُت 

 الُالبُت

أشماء 

بيت أبي 

 بكز

٢غاءة عاجب و 

 الحضاص

نلىاث 

 الضًبعي

٢غاءة ٌـ و 

 التهلُل
 ٢غاءة ال٣غآن

ْلاوكُت 

 الُالبُت

جضعؽ 

٘ ال٣غآن م

 املكٝغ

فاطمة 

 الزهزاء

٢غاءة عاجب و 

 الحضاص
 ٢غاءة ال٣غآن

٢غاءة ٌـ و 

 التهلُل

ْلاوكُت 

 الُالبُت

جضعؽ ال٣غآن 

 م٘ املكٝغ

نلىاث 

 الضًبعي

خذًجة 

 الكبري 
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بٗض الىاخُخحن املظ٧ىعة أٖاله، والىاخُت الخالُت هي هاخُت 

ا الٗمل الهالح. في جُب٤ُ هظه الىاخُت، املٗهض لضًه صوعا حُض

للُالب في جُب٤ُ ٢ُم أولى ْلالباب. ٦ما ٢الذ ئؾخُاٖت الغخمت في 

 :الخالُت

املٗهض جإزغ الُالب  زم في الحُاة الُىمُت البِئت في"

زهىنا لي للضعاؾت باض بؿبب عؤٍت الىي٘ مً 

 43"ْلانض٢اء الظًً حاهضوا للضعاؾت.

ألن املٗهض لضًه البِئت إلاؾالمُت و الجُضة. بالُب٘ هىا٥ 

مج أو ْلاوكُت التي جُب٤ ٢ُم أولى ْلالباب. الكغح الخالي البرا

 للم٣ابلت م٘ أؾخاطة هىفي:

زم في هاخُت الٗمل الهالح، إلاحغاءاث في جل٪ "

لُالب في ٧ل لُلت الجمٗت. هاخُت هي ًىم الهض٢ت ل

ٗىصون ٖلى الهض٢ت. ول٨ً في هاخُت أزغي ٌلظل٪ 

الٗمل الهالح ال ًاب بالهض٢ت ٣ِٞ ول٨ً 

م ا٫ الحؿىت. مثل اخترام م٘ ال٨باع ال ؾُما باأٖل

ٖىض احخمإ م٘ ٦ُاهي. وبالخالي مً أن ْلازال١ 

ًيبغي أن ٩ًىن مًٟل، ألن الظ٦ُت بضون ْلازال١ 

 44"ٞٗبثا.

داث ًم٨ً أن ًغي أن هظا الجاهب مً  مً هظه الخهٍغ

بل مً ْلاقُاء الهٛحرة  في الحُاة الُىمُت. ُب٤ْلازال١ ًاب أن ج

 ٢ا٫ أؾخاط بىصي:وال٣ًُت ٦ما 

                                                           
ش  عبٗاءالتي و٢ٗذ في ًىم ْلا  ئؾخُاٖت الغخمت٘ الحهُل مً امل٣ابلت م 43  1106ى لًُى  08في جاٍع

44
ش  ثلثاءالتي و٢ٗذ في ًىم ال ة ئ٢امت هىفي زل٤اطالحهُل مً امل٣ابلت م٘ أؾخ   1106ًىهُى  14في جاٍع
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" ٠ هىا هدً وٗىص ٖلى ٠ُ٦ صٖا الُالب ئلى املكٍغ

بل٣ب مٗحن مثل ْلار، ٧ا٥، باه٤ و ٚحر طل٪. ٞاهه 

وأًًا ئلى املضبغ،  ًض٫ ٖلى ْلازال١ الحؿً لل٨باع.

٣ى٫  خحن املصخي أو ًمغ ٖلحهم أن ٩ًىهىا ٌؿلمىا ٍو

 45"الؿالم.

ئلى ال٨باع  مً طل٪ البُاهاث, ًٓهغ أن هىا٥ إلاخترام للُالب

ئما ئلى املكٝغ أو ئلى ال٨ُاهي. و طل٪ ًٓهغ بأنهم ٌؿاملىن ئلى ال٨ُاهي 

 و ًسًٟىن أبهاعهم ئلُه.

 

معهذ الجامعة بثطبيم كيم أولى ألالباب للطالب في  املشاكل .2

 حامعة مىالها مالك إبزاهيم إلاشالمية الحكىمية ماالهماملزكزي 

و أما . كا٧لبالُب٘ ؾٝى جىاحه امل ٖملُت الخُب٤ُ،في 

 :املكا٧ل مجهم

لُالب. بؿبب ل املللٖلى إلاحمالي، ْلاو٫ هي "

ْلاوكُت ال٨ثحرة و املخ٨غعة ختى ٩ًىن الُالب 

و ؾٝى ٌؿبب قٗىع ال٨ؿل الظي ًاٗلهم  ٌؿأمىن 

ال ًدبٗىن ْلاوكُت بل هىا٥ مً ًظهب زاعج املٗهض 

 46."لٗضة أًام

 

 تُوكْلا ًم٨ً أن هىٓغ أن ،مً بُان أؾخاطة هىفي أٖاله

ال٨ؿل. مىاؾبا  مأزغهً ختى للاملب اٌكٗغو أن  لُالبحؿبب ا ةال٨ثحر 

 بما ٢ا٫ أؾخاط بىصي في امل٣ابلت:

                                                           
ش التي و٢ٗذ في ًىم إلازىحن بىصي ٞغاؾدُا اطالحهُل مً امل٣ابلت م٘ أؾخ 45  1106ًىهُى  08 في جاٍع

46
ش  ثلثاءالتي و٢ٗذ في ًىم ال ة ئ٢امت هىفي زل٤اطهُل مً امل٣ابلت م٘ أؾخالح   1106ًىهُى  14في جاٍع
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ألن الُالب ًخ٩ىن مً  وٗم .. هىا٥ املك٩لت. "

حن هم َالب  زلُٟاث مسخلٟت في خحن املكٞغ

الجامٗت أًًا ختى في بٌٗ ْلاخُان ٖىضما الُالب 

ض أولى ٌكٗىن بال٨ؿل للخٗلُم و ألوك ُت حٍٗى

ْلالباب ئطا، الٗضًض مً الُالب الظًً لِؿىا 

املاتهضًً ؾٝى ًدهلىن ٖلى ال٣ٗىبت لخ٩ىن 

 47."عاصٖا

 

 امل٣ابلت: عػقي مثله في و ٢ا٫

زم املك٩لت؟ عبما ألن ْلاوكُت ال٨ثحرة في املٗهض و في "

الجامٗت جاٗلىا وكٗغ بالخٗب ختى ال ًم٨ً أن 

ياٞت ئلى طل٪، أخُاها وكاع٥ ْلاوكُت بال٨مل. وباإل 

وكٗغ بال٨ؿل القترا٥ ْلاوكُت ألن ال٣ُـ باعصا 

 48."حضا

وحض الباخث أن الُالب في بضاًت الؿىت ، زم مً املالخٓت

 املٗهض. الضعاؾت مخدمؿا حضا القترا٥ حمُ٘ ْلاوكُت املىحىصة في

ول٨ً بمغوع الى٢ذ، مٗٓمهم أ٢ل خماؾا في اقترا٦هم. وباإلياٞت، 

بمٗجى الاهخماء  إلاٞا٢ت لضيهم. إلاٞا٢تا اهسٟاى ٞاهه بؿبب أًً

في وي٘ هٟؿهم ٧الُالب. ألن ٧ل إلاعاصة حٗىص ئلى ٧ل الٟغص  إلاٞا٢تو

 ٦ٟاٖل ْلاوكُت. ٦ما ٢الذ مغأة الهالحت:

                                                           
ش التي و٢ٗذ في ًىم إلازىحن بىصي ٞغاؾدُا اطلحهُل مً امل٣ابلت م٘ أؾخا  47  1106ًىهُى  08 في جاٍع

59
ش جمٗتالتي و٢ٗذ في ًىم ال ٞغاجاما عػقيلحهُل مً امل٣ابلت م٘ ا    1106ىهُى ً 12 في جاٍع
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و مك٩لخه هي أن ال يهغب مً حمُ٘ إلاوؿان ٌٗجى "

حن. ألن ٧ل شخيء  َبُٗت ال٨ؿل مً الُالب و املكٞغ

51"ًغاح٘ ئلى ٧ل ٞغص.
 

 

طبيم كيم أولى ألالباب للطالب املحاوالت في معالجة مشاكل ث .3

حامعة مىالها مالك إبزاهيم إلاشالمية معهذ الجامعة املزكزي ب

 الحكىمية ماالهم

حل الٞبٗض أن حكٗغ حمُ٘ املكا٧ل ؾُإصي بالخأ٦ُض ئلى 

 ملٗالجت املك٩لت. ًخم الحل ٦ما ًلي:

حر الابخ٩اعاث في جُب٤ُاملًُلب  ْلاوكُت مً أحل  ٗهض جٞى

٣ا ملا ٢الذ  اَٟي في هظا الخُب٤ُ. ٞو حٗل الُالب أ٦ثر خماؾا ٖو

 أؾخاطة هىفي:

زم بااهب حضو٫ أٖما٫  ملللو املك٩لت أهٟا هي ا"

ت، و هي  الُىمُت ال٨ثحرة ٣ًام ْلاوكُت الثاهٍى

حرها  50."املؿاب٣اث، الحٟلت إلاؾالمُت ٚو

الظي ًخٗامل  و ٦ظل٪ ٢ا٫ أؾخاط بىصي ٧املغبي ٢ؿم الُالبي

 املؿاةل مخٗل٤ بأوكُت الُالب:

ألهجي في ماا٫ الُالبي زهىنا في هظه الحالت "

أصبغأوكُت الُالب، لظل٪ هدً هداو٫ أن وُٗي 

                                                           
60

ش  ثلثاءالتي و٢ٗذ في ًىم ال مغأة الهالحتلت م٘ الحهُل مً امل٣اب    1106ًىهُى  14في جاٍع

ش  ثلثاءالتي و٢ٗذ في ًىم ال ة ئ٢امت هىفي زل٤اطالحهُل مً امل٣ابلت م٘ أؾخ 50  1106ًىهُى  14في جاٍع
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صاةما خماؾت و جدٟحز إلاًاابي للُالب بؿبب 

مالخٓخىا الُالب الظي لم ًخٗلم في املٗهض ؾِخ٨ٟغ 

ؾلبُا ئلى املٗهض. خؿىا هدً مً ٢ؿم الُالبي 

حر ْلاوكُت التي ًم٨ً أن حُٗي لهم  هداو٫ ئلى جٞى

ض مً الحماؾت و ْلالىان الجضًضة لهم ختى ال  املٍؼ

املٗهض. لظل٪ وكاَىا بٗض  ٌكٗغون بامللل بأوكُت

املٛغب هى ٚحر ملهم أهىا حٗلها مثحرة لالهخمام ٢ضع ما 

ًم٨ً. ٦ما الٗاصة ٣ٖضث ْلاوكُت الهاصعة و 

اث املبجى لخدؿحن مهاع   51."ادهممباٍع

 

ومً املخى٢٘ أن م٘ ْلاوكُت املثحرة لالهخمام ؾُاٗل الُالب 

دت بدُث ًخم٨ىىا أن ٌكتر٧ىا اليكاٍ باُض.  ٌكٗغ بالؿٗاصة و املٍغ

بٗض طل٪ ْلاقُاء التي ًم٨ً اؾخسضامها ٦دل للمك٩لت 

جُب٤ُ هظا هى ج٨ث٠ُ أوكُت الخىحُه. و ًم٨ً عؤٍت طل٪ مً قغح 

 ها:مغأة الهالحت في م٣ابلت مٗ

اصة إلاقغاٝ والخىحُه. ومً زم ًيبغي " يبغي ٍػ خله ٍو

أن ًخم بك٩ل حُض للُالب م٘ الاخخُاحاث الخانت 

 التي حٗجي َالب التي ًهٗب جىُٓمها.

زم في جىُٟظه ٣ًام إلاقغاٝ والؿُُغة ٖلى خُادهم 

ت ٦ُُٟت  الُىمُت. لظل٪ هىا٥ أوكُت الخىحُه ملٗٞغ

ُٟت الغةِ غالُالب. هظه هي الْى ؿُت مً جٍُى
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املكٝغ أي الخىحُه للُالب ألهه بضون جل٪ ْلاوكُت 

 52."أنها ال ًخم عنضها

ولظل٪، ٞان أوكُت الخىحُه مهمت حضا لُخم جُب٣ُها بدُث 

ًم٨ً الؿُُغة ٖلى حمُ٘ الُالب هي حمُ٘ أوكُتها. ال ًم٨ً ئه٩اع 

أن املكٝغ له صوع ٦بحر حضا في جُب٤ُ ٢ُم أولى ْلالباب في هظا 

ُٟت الغةِؿُت للمكٝغ هي ٦ما ًلياملٗهض. أم  :53ا الْى

الخىحُه واملغا٣ٞت الغوخُت ٌٗجى ٠ُ٨ً الُالب القترا٥ نالة  ( أ

 م٨خىبا ونالة الؿىت بالجماٖت، والخٔ ُٚاب الُالب ٞحها.

 

 الخىححهاث ْلا٧اصًمُت ( ب

ت (0  اللٍٛى

م  (1  حٗلُم ْلا٩ٞاع و حٗلُم ال٣غآن ال٨ٍغ

 الُالبُت (2

 ْلامً (3

 الخضبحر املجزلي  (4

 

( لخدٟحز الُالب في 0واحباث مثل: ) م مؿإولُاث ولضيهزم  

غ و جىحُه 1أصاء ٧ل ْلاوكُت، ) ( مؿاٖضة مالـ املضبغ في جٍُى

( أن ج٩ىن ٢ضوة و جيكُِ الُالب الجها٫ باللٛت 2الُالب، )

ت، و مكاهضدهم،) حصجُ٘ الُالب املىٓمت.  (3الٗغبُت وإلاهالحًز

م الهض١ و الخدهُل باإلياٞت، املكٝغ مً الُالب الظًً ئٖالء ٢ُ

الضعاسخي و الؿلى٥ الحؿىت ، و وي٘ هٟؿه ٦مغقض ْلا٢غان، و ْلار، 
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اًت. في الهىعة الٗامت هي ٦ما  و جمضًض م٣ضمي املضبغ في ٖملُت الٖغ

 :ًلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بٌٗ الحلى٫ املظ٧ىعة أٖاله هىا٥ الٗضًض مً أن هغي بٗض 

 ىبت. الحلى٫ التي ًخم جُب٣ُها ٌٗجى ال٣ٗ

ؾٝى ًدهى٫ الُالب ٖلى ال٣ٗاب. ئطا ٧اهىا ال ٣ًىمىن 

هٓام  ض. أما ئطا ٧اهىا ال ًُُٗىن هٓام املٗه بأوكُت في املٗهض. وأًًا

 54الخ٤.املفي  املٗهض ٦ما
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 ٧املٗلم و ْلار

 و الهاخب

ْلا٧اصم٩ُي 

 الٗالي

 

 املشزف

٦ٟاءة اللٛت 

الٗغبُت و 

ت  إلاهالحًز
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 ٦ما أوضح أؾخاط بىصي في هخاةج امل٣ابلت:

ألن الُالب ًخ٩ىن مً زلُٟاث مسخلٟت في خحن "

حن هم َالب الجامٗت أًً ا ختى في بٌٗ املكٞغ

ْلاخُان ٖىضما الُالب ٌكٗىن بال٨ؿل للخٗلُم و 

ض أولى ْلالباب ئطا، الٗضًض مً الُالب  ألوكُت حٍٗى

الظًً لِؿىا املاتهضًً ؾٝى ًدهلىن ٖلى ال٣ٗىبت 

 55."لخ٩ىن عاصٖا

وباإلياٞت، هىا٥ املداولت ٌٗجى امل٣اعبت التي اجسظها مالـ 

٠.املٗهض، مجهم؛ املضبغ، و املغبي، و ا ٦ما ٢الذ ئؾخُاٖت  ملكٍغ

 الغخمت:

زم أقٗغ أن هىا٥ ئعقاصاث مً املضبغ، و املغبي. بل "

ٓت  ٖىض الخٗلُم ٖاصة ْلاؾخاط ٌُٗى املٖى

 56."إلاًاابُت

ً جأزحر ئًاابي للُالب. هىا٥ مً البُان  أٖاله، أن للمضبٍغ

ٓت و ٦ظل٪ ْلاؾىة ٦ما ونٟها  بٌٗ البرامج، ٌٗجى إلاعقاصة، و املٖى

 ٖىن الح٨ُم:أؾخاط 

التربُت الحؿىت هي مً أؾىة حُضة. بك٩ل ٚحر مباقغ 

مً خُث الٗلم، املضبغون هم الظًً ًمل٩ىن صعحت 

ً. وأًًا هم مً  ٖلُا في الٗلم، هم حمُٗا املدايٍغ

مثا٫ نٛحر، لِـ هىا٥  طوي الخبرة ْلابىة وْلامىمت.

هظا هى مثا٫ في  مغبُت التي َٟله في خاالث املسضعاث.
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 خهت املضبغ أًًا في ماا٫زم  حر مباقغ.الىا٢٘ ٚ

غ  الخٗلُم. و أًًا املضبغ ًضبغ في ٧ل مبجى التي جٞى

ؼ أولى ْلالباب. ختى  الخىححهاث. هظا هى مً أحل حٍٗؼ

 57وحىصه في ٧ل البرهامج هى أؾىة للُالب.

٦ثحر مً الحلى٫ أو املداولت  و أزظ الٟهم أن هىا٥

جُب٤ُ ٢ُم ملكا٧ل في املضبغ ملٗالجت االتي ٖملها املكٝغ و 

 .مٗهض الجامٗت املغ٦ؼي بأولى ْلالباب للُالب 
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 الباب الخامض

 البحث

 

اؾدىاصا ئلى البدث التي أحغي، خهل الباخث ٖلى البُاهاث مً زال٫ 

مً البُاهاث وحضها الباخث ؾٝى ئحغاء جدلُل  .املالخٓاث وامل٣ابالث والخىز٤ُ

ض مً هخاةج البدث.  البُاهاث لكغح املٍؼ

اؾخسضم الباخث ج٣ىُت جدلُل البُاهاث في هظا البدث أي الخدلُل 

ىن ْلاقُاء  الىنٟي الىىعي. غاٝ الظًً ٌٗٞغ البُاهاث التي جم حمٗها مً ْلَا

ر٦حز البدث. ؾبا بتااملدخاحت للبدث. البُاهاث التي ؾِخم ٖغيها و جدلُلها مى

ض مً الخٟانُل ؾ  خم مىا٢كتها أصهاه.دملٍؼ

 

حامعة مىالها معهذ الجامعة املزكزي بألالباب للطالب  طبيم كيم أولىث . أ

 مالك إبزاهيم إلاشالمية الحكىمية ماالهم

أن ئوؿان أولى ْلالباب هى الؿاب٤  ٦ما ط٦غ الباخث في الكغح

و جخٗل٤  املاخم٘ الظي لضًه بٌٗ املؼاًا و الخأزحر ال٨بحر للخدى٫ الاحخماعي.

ُت املٗىُت بالٗم٤ الغوًي )الظ٦غ( ، و خضة الخدلُل )ال٨ٟغ( و جأزحره الىٖى

جل٪ الغ٧اةؼ )الظ٦غ، وال٨ٟغ، و الٗمل  ال٨بحر ٖلى الحُاة )الٗمل الهالح(.

أن جغبُت ال٣ُم  ض٫ً هظا الخُب٤ُالتي ًخم جُب٣ُها في الجامٗت. الهالح( 

جغبُت ال٣ُمت ونى٫ خُىة هي الأهم أن  Lickonaج٩ىن هاجحت, ٦ما ٢الذ 

ت ْلازال١ صعحت الؿلى٥ ْلازالئلى  قي. الؿلى٥ ْلازالقي هى ٦ُُٟت حٗل مٗٞغ

 58ًم٨ً أن جخد٤٣ في الٗمل.
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في جُب٣ُها مىٓىع مً ْلاوكُت املىحىصة في املٗهض والتي ؾِىا٢ل  

 الباخث واخضا ٞىاخض ٦ما ًلي:

 هاحية الذكز .1

٣ًام الظ٦غ شخهُا أو ًًٟل حماٖت، و في أي ق٩ل. ٦ما ٢ا٫ 

حن ئلهام أن الظ٦غ لِـ باأل ٢ىا٫ ٖلى املىبر ٣ِٞ. و لِـ بالهمـ ٖاٞع

ه . و ًخم جُب٤ُ هظ٦61ما خغ٦ت الٟم ٣ِٞ. ول٨ً جاغبت عوخُت

 ، مجهم:تالىاخُت بىاؾُت بغهامج الٗبىصً

 نالة الجماٖت ( أ

هي واخضة مً بغامج ٢ؿم  نالة الجماٖت في املسجض

الٗبىصًت في مٗهض الجامٗت. في هظا اليكاٍ هىا٥ أًًا ٦ك٠ 

خم هظا اليكاٍ بهضٝ أن الحًىع ٦ك٩ل مً أق ٩ا٫ إلاقغاٝ. ٍو

الُالب ًخٗىصون ٖلى الهالة حماٖت في املسجض. وه٨ظا، باإلياٞت 

ض الُالب ٖلى أصاء التزاماث ٦مؿلم، وهظا اليكاٍ ج٩ىن  ئلى حٍٗى

ض مً الالتزاماث التي م٘ مغوع الى٢ذ هظا حٛحر ئلى الحاحت ل٩ل  حٍٗى

الجُضة ٌٗجى للهالة َالب، باٖخباعها واخضة مً شخهُت املؿلم 

 في بضاًت الى٢ذ حماٖت.

 

 ْلاوعاص ( ب

هظا اليكاٍ هى مخىالُت مً نالة الجماٖت ألن بٗض 

٣ىص هظا  الهالة زم الُالب مُلىبىن ملخابٗت ٢غاءة ْلاوعاص. ٍو

اليكاٍ مؿإو٫ املسجض باؾخسضام م٨بر الهىث زم ٣ًلضه 
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ن الجماٖت. ويهضٝ هظا اليكاٍ لجٗل الُالب ًخٗىصون صاةما أ

 .ًظ٦غون هللا. وم٘ مغوع الى٢ذ ؾٝى ٌؿبب الٗاصة الجُضة لها

 

 ٢غاءة ٌـ و التهلُل ( ث

باإلياٞت ئلى ْلاوكُت املظ٧ىعة أٖاله، هىا٥ ْلاوكُت 

اصة  مثلها أي ٢غاءة ؾىعة ٌـ و التهلُل و ئؾدُٛازت. ويهضٝ ئلى ٍػ

اصة ٣ًام هظا  ب ئلى هللا. ٖو الغوخُت الُالب ل٩ُىن صاةما ٢ٍغ

املسجض ٧ل الخمِـ لُلت. وأًًا ٖاصة ًخم في ٧ل اليكاٍ في 

 مباوى.

 

 مىلض الضًباعي ( ر

٢غاءة مىلض الضًبعي هي ْلاوكُت التي ًاب أن ًدبٗها 

٣ا  ٣ٗض هظه ْلاوكُت ٧ل لُلت بٗض نالة املٛغب ٞو الُالب. َو

للجضو٫ املىحىص. وباإلياٞت هىا٥ أًًا أوكُت ٢غاءة مىلض 

مِـ لُلت بٗض نالة الٗكاء. و الضًبعي في مسجض التربُت في ٧ل الخ

يهضٝ هظه ْلاوكُت لجٗل الُالب ًخٗىصون صاةما ٖلى نلىاث 

 ٖلى الىبي مدمض نلى هللا ٖلُه و ؾلم.

 

 هاحية  الفكز .2

في هاخُت ال٨ٟغ مً املخى٢٘ أن الُالب ًم٨ً شحظ ٦ٟاءة ال٨ٟغ 

ت الضهُا ختى ًم٨ً أن  اصة صاةما مً أحل ٞخذ املٗٞغ و مداولت ٍػ

وباإلياٞت، ٖىضما ٩ًىن الصخو لضًه  اًت ٖلى ٢ضعة هللا.جاٗلهم صع 
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.ً  ٢ىة الخ٨ٟحر الجُض والٗالي ؾُاٗله أ٦ثر اختراما و ج٣ضًغا مً آلازٍغ

وهظا ٌكبه البُان؛ ٌٗخ٣ض حمُ٘ الٗلماء أن ج٣ضم املاخم٘ ٣ً٘ أؾاؾُا 

٣ت الخ٨ٟحر   60.في ٍَغ

 زم جُب٣ُها في مٗهض الجامٗت املغ٦ؼي هى ٦ما ًلي:

 الخٗلُمأوكُت  ( أ

ت.  الخٗلُم هظه أوكُت اصة املٗٞغ ٣ا لغقُض  مهم حضا لٍؼ ٞو

عيا، أن جٟؿغ الخٗلُم بأهه ٖملُت لى٣ل الٗلىم املسخلٟت ئلى 

 61الىٟـ الٟغصي صون أي خض و بٌٗ الكغوٍ.

 وجى٣ؿم أوكُت الخٗلُم في املٗهض ئلى زالزت:

 حٗلُم ْلا٩ٞاع إلاؾالمُت (0

خضَعـ والخٗلم حٗلُم ْلا٩ٞاع إلاؾالمُت ٧ىؾُلت لل

ب٨خاب ال٣ٟه وْلازال١. ٣ًام حٗلُم مغجحن في ْلاؾبٕى الىاخضة 

ـ ٦خاب  )في ؾىت واخضة( أي ًىم الثالزاء والخمِـ. زم جضَع

م٘ املٗلم و املضبغ. و ٧ان في ٧ل  "م٘ الُُٛانا٢"و  "ظهُبالخ"

 ٞهل صعاسخي ازخباع أو ج٣ُُم.

 حٗلُم ال٣غآن (1

ـ ال٣غآن حٗلُم ال٣غآن ٧ىؾُلت الٗملُت لخٗ لم و جضَع

م. ٣ًام هظا الخٗلُم مغجحن في ْلاؾبٕى )في الؿىت  ال٨ٍغ

ـ ب٨خاب جدٟت  الىاخضة( أي ًىم الازىحن وْلاعبٗاء. زم  الخضَع
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الُالب م٘ املٗلم و املضبغ. و ٧ان في ٧ل ٞهل صعاسخي ازخباع 

 أو ج٣ُُم.

 حٗلُم اللٛت )نباح اللٛت( (2

لهبذ. ُٞه ٣ًام بهظا البرهامج ٧ل نباح بٗض نالة ا

ت. مثل خٟٔ  ٖملُت الخٗلم بٗم٤ ًٖ اللٛت الٗغبُت وإلاهالحًز

 املٟغصاث، ًإل٠ الجمل الصحُدت و حٗىص املداصزت.

 

 ٣ت الٗلمُتاملىا٢كت م٘ الحل ( ب

ت و  اصة ٢ىة الحغحت وال٨ٍٟغ هظه ْلاوكُت هي املىخضي لٍؼ

جم٨ً إلام٩اهاث ْلا٧اصًمُت. و ٞحها ٣ٖضث مسخل٠ املىايُ٘ املخ٤ٟ 

 ها، م٘ الٗلماء الظًً لضيهم الخبرة و ال٨ٟاءة الٗلمُت مُٗىت.ٖلح

. زم في ها ؾِخم  وجاغي هظه ْلاوكُت مغة واخضة ٧ل أؾبٕى

ب ٦ُُٟت املىا٢كت الجُضة. بااهب طل٪،  ضعب ًالُالب بخضٍع

الُالب ملىا٢كت املىاص التي جاغي في املاخم٘ ل٩ي ال ٩ًىن الُالب 

ً باُض. ٖىضه الخ٨ٟحر الؿٌُي و ٦ظل٪ ًم٨ ً أن ج٣بل آعاء آلازٍغ

٦ما ٢الذ ئًٟي هىعخُاحى، ًخم حؿهُل الُالب ٖلى الخ٨ٟحر 

٣تهم(، ختى ٌكٗغون املؿاهمت الح٣ُ٣ُت في  والخهٝغ في ٍَغ

 62بِئتهم مً زال٫ الخٗلم.
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 هاحية ألاعمال الصالحة .3

ما٫ الهالحت صاةما باألبٗاص إلاوؿاهُت والخااوػ،  ًغجبِ ْلٖا

اث الجىصة.ًاب أن ًخم طل٪ ب َبٗذ جغبُت أولى ْلالباب  أٖلى مؿخٍى

ً ًاب أن ًخم  ال٣ُم و املىا٠٢ و آلاعاء التي في ج٣ضًم الخضمت لآلزٍغ

 بأًٞل خُثما ٧ان، وهظه ما حؿمى ْلاٞٗا٫ الهالحت.

الصخو ؾٝى  ألن ْلازال١ هى م٣ُاؽ لىااح التربُت إلاؾالمُت.

ت ٣ِٞ صون أن ًغا٣ٞه ْلازال١ الحمُضة.  ٣ًٟض ئطا ٧ان لضًه املٗٞغ

ولظل٪ ٞان جُب٤ُ هظه ٢ُم أولى ْلالباب مهم حضا لُخم جُب٣ُها و 

صٖمها بالبِئت ال٩اُٞت. هظه البِئت إلاؾالمُت مىحىصة في مٗهض 

 و أما الخُب٤ُ ُٞما ًلي: الجامٗت. 

 ًىم الهض٢ت ( أ

اصة ال٣ُمت الضًيُت  ًخم جُب٤ُ هظا البرهامج للمؿاٖضة في ٍػ

زم ٌٗلم هظا  اٖت البِئت الضًيُت في املٗهض.وأًًا لؼع  للُالب. 

حن  البرهامج أًًا أن بالهض٢ت ؾِخم ئياٞت م٩اٞأجىا. ٦ما ٢ا٫ ٖاٞع

في ٦ثحر  ئلهام: بالخدضًض م٘ الهض٢ت ؾٝى هدهل ٖلى الغػقي.

ض عػ١ هدهل ٖلُه.  63الهض٢ت و ًٍؼ

في هظا املٗهض الُالب مخدمؿت حضا في الهض٢ت ألن البِئت 

ما٫ الهالحت صاةما.جإزغ أًًا ختى ً  خم حصجُٗهم ٖلى ٢ُام ْلٖا
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 ال٨باعئلى ام إلاختر  ( ب

في الىا٢٘، ًاب ٖلى الخلمُظ أن ٩ًىن مدترما و زايٗا 

في هظا املٗهض اخترام الُالب ٦بحر  لؤلؾاجُظ ألن هللا ًأمغ بٟٗله. 

 . م ٦باع الؿً، أي املكٝغ انهم  للمضبغ. وباملثل، ٞانها أًًا ج٨ٍغ

خضٖاء املكٍغ٠ ببٌٗ ْلال٣اب ٦ك٩ل مً أق٩ا٫ اٖخاصوا ٖلى اؾ

 إلاخترام.

 

معهذ الجامعة املزكزي بطبيم كيم أولى ألالباب للطالب املشاكل في ث . ب

 حامعة مىالها مالك إبزاهيم إلاشالمية الحكىمية ماالهم

٧اهذ في ٖملُت الخُب٤ُ املكا٧ل. املكا٧ل التي ًىاحهها في هظا 

 الخُب٤ُ ٌٗجي:

 لُالبامللل ل .0

ل هظه الجامٗت لضيها الٗضًض مً الخىحهاث في الخٗلُم. صاز

اعاصث الجامٗت لخاٗل الخغححن الٗالُت و الىاٞٗت للماخم٘.٦ما في 

عؤٍت الجامٗت و بٗثتها أي لجٗل الُالب لضيهم الٗم٤ الغوًي )ْلازال١ 

لظل٪، الٗضًض مً البرامج الجُضة التي ًاب أن ٌكتر٦ها  الحؿىت(. 

ول٨ً  لؿىت ْلاولى ٖىضما ٌِٗكىن في املٗهض.الُالب، وزانت في ا

والخٗب. ألنهم ًاب أن  ملللابالخأ٦ُض ؾٝى جاٗل الُالب ٌكٗغون ب

 ٌكٗغ الٗضًض مً ْلاوكُت املىحىصة و ٧لهم ئلؼامي.

الصخيء املثلى مىحىص ألن في ٖملُت جُب٣ُه مليء بأؾالُب مملت  

حر حظابت. زم ٌؿبب ال٨ؿل في هٟؿهم. أخُاها ال٨ؿل م كٗىع مً ٚو

ٖضص ٢لُل مً الُالب، ول٨ً بمغوع الى٢ذ ؾ٩ُىن جأزحرا ٖلى البِئت 
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ختى جاٗلهم ال ٌكتر٧ىن ْلاوكُت في املٗهض و زانت ٖلى  خىلهم.

 جُب٤ُ أوكُت ٢ُم أولى ْلالباب التي حٗلتها الجامٗت. 

 

 مً الُالب إلاٞا٢ت ٖضم .1

يي  أن الُالب ًأحي مً الخلُٟاث املسخلٟت. بًٗهم زٍغ

حرهااملضعؾ يي املٗهض ٚو ٞظل٪ ًاٗل لهم  .ت الٗامت، و بًٗهم زٍغ

ش  مسخلٟت ئلى أوكُت املٗهض. و ْلاعاء جهىعاث ألن في الؿاب٤ لهم الخاٍع

الخٗلُمي املسخل٠. في خحن أنهم في بِئت واخضة م٘ أن في الحجغة، و 

ؾٝى جإزغ بالخأ٦ُض بًٗهم بًٗا. ٞظل٪ ًإزغ ئلى خاالث الُالب في 

مٗٓم  القترا٥ ْلاوكُت. إلاٞا٢تٗهض. أخُاها، ال ًمل٩ىن ٖملُتهم في امل

الُالب لضيهم الحماؾت ال٨بحرة في بضاًت الؿىت الضعاؾُت. زم جخٛحر 

مً ْلامل للضعاؾت في  ئٞا٢تهموطل٪ ألن  ٢لُال. االحماؾت جسًُٟ

 الجامٗت ٢ض اهسٌٟ.

و ٦ظل٪ بأن زلُٟت الضعاؾت لهم جأزغ ٦ثحرا ئلى ئٞا٢ت الُالب 

حن أن ًاٗل البِئت الحؿىت ختى جٓهغ للحُا ة في املٗهض. ٞال بض للمكٞغ

لضزى٫ الجامٗت و  ىالىُت ْلاول واغ ًال بض لهم أن إلاا٢ت للُالب. و 

 .مُٟضا ٩ًىهىن بال٨ؿالن ٞحها ٞال ًدهلىن قُأ ئطااملٗهض. 
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معهذ بطبيم كيم أولى ألالباب للطالب املحاوالت في معالجة مشاكل ث . ت

حامعة مىالها مالك إبزاهيم إلاشالمية الحكىمية كزي الجامعة املز 

 ماالهم

 امل٣اعبت بىؾاةل التربُت .0

 ال٣ضوة ( أ

ال٣ضوة في التربُت هي مً أهجح الىؾاةل املإزغة في ئٖضاص 

ىه هٟؿُا و احخماُٖا. طل٪ ألن املغبي ه املثل  ى الىلض زل٣ُا، و ج٩ٍى

لى في هٓغ الُٟل. ٣ًلضه ؾلى٦ُا و زل٣ُا مً خُث ٌك ٗغ أو ال ْلٖا

 64ٌكٗغ.

في هظا املٗهض، املضبغ و املغبي و املكٍغ٠ هم ًداولىن صاةما 

ُاء مثالُت للُالب ٖلى جُب٤ُ ٢ُم أولى ْلالباب التي جم  إٖل

ؿها. م مً ٧ىنهم الُالب الجامعي ول٨ً ال جؼا٫  جضَع ٖلى الٚغ

 بداحت ئلى مثا٫ حُض.

 

ٓت ( ب  املٖى

الب ئًماهُا، و مً أهم وؾاةل التربُت املإزغة في ج٩ىًٍ الُ

ٓت، و جظ٦حره  ئٖضاصه زل٣ُا و هٟؿُا و احخماُٖا جغبِخه باملٖى

 :٦014ما في ال٣غآن الؿىعة الىدل آلاًت  بالىهُدت.

م   ه 
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و٫ ئعقاصاث ملُئت بمضبغ املهض. في هظه الحالت، ٣ٖض حض

أنهم ٌُٗىن الخىحُه و ًخظ٦غون الُالب لٟٗل الخحراث صاةما. زم 

حر الضاٞ٘ أًًا في ٧ل ئحخمإ لُٟٗلىن الخحراث الظي  املغبي جٞى

 ًم٨ً أن ح٨ٗـ َبُٗت أولى ْلالباب.

٣ا لؿىلِؿدُاوي، هى ٖملُت ئُٖاء الدصجُ٘ أما  الضاٞ٘ ٞو

ل بما ًخماشخى م٘ الحضوص املُٗاة للُالب بدُث ًم٨جهم الٗم

لخد٤ُ٣ ْلاهضاٝ الخىُٓمُت حُضا. وبالخالي، ًأزغ ٖلى الخ٨ٟحر أو 

 65الؿلى٥ ألصاء ئحغاءاث مُٗىت.

 

 املالخٓت ( ث

 ً امل٣هىص باملالخٓت مالخ٣ت الىلض و مالػمخه في الخ٩ٍى

أما املالخٓت في املٗهض ملُئت بالخىحُه  ال٣ٗضي و ْلازالقي.

كٍغ٠ بأوكُت الخىحُه ٧ل ًىم مً زال٫ ٣ًىم امل والغنض.

 ٞدهها زم مغا٢بت ب٨ك٠ الحًىع.

ت  و ًم٨ً ج٣ضًم الخىححهاث بأق٩ا٫ وخاالث مخىٖى

بم٣اعباث مسخلٟت ؾىاء ٧اهذ عؾمُت أو ٚحر عؾمُت أو ٞغصًت أو 

 66حماُٖت أو ماخمُٗت.
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 ال٣ٗىبت ( ر

و ال٣ٗىبت مهم حضا، ؾىاء أ٧اهذ ٣ٖىبت ٢هام أو ٣ٖىبت 

ؼ ٞهي الٗالج الحاؾم الحاػم ملٗالجت الكٗىب و ئنالح  حٍٗؼ

  67ْلامم.

ختى ؾٝى ًدهل  جُب٤ُ هظه ال٣ٗىبت في خًىع ال٣ٗاب.

الُالب ٖلى ال٣ٗاب ئطا ٧اهىا ٨ًؿغون الىٓام الظي ٣ٖض مً 

 ٢بل.

 

 باألوكُت املبخ٨غة .1

ٝ مُلىب لخ٣ضًم أوكُت لِـ ٣ِٞ لؤلوكُت الغؾمُت، املكغ 

٧ان ْلاوكُت ُالب بأوكُت املٗهض. مبخ٨غة بدُث ال ًخم حكب٘ ال

ْلاوكُت إلاياُٞت  إلاياُٞت في هامل ْلاوكُت ْلاؾاؾُت. و أما

باإلياٞت ئلى  و٦ثحرة، مثل املؿاب٣اث، و البرهامج الدؿلُت ْلازغي. 

طل٪ ٞمً املخى٢٘ أنهم ٌكٗغون بالؿٗاصة لؿ٨ً في املهض و عىى ٖلى 

كُت مً أحل جُب٤ُ طل٪ حٗل أ٦ثر الحماؾت و اليكِ القترا٥ ْلاو

 ٢ُم أولى ْلالباب.
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 الباب الصادس

 إلاخححام

 

 الخالصة . أ

 أن الخالنت مً هظا البدث جخ٩ىن مما ًلي:

مٗهض الجامٗت املغ٦ؼي حامٗت بجُب٤ُ ٢ُم أولى ْلالباب للُالب  .0

ًى٣ؿم ئلى  مىالها مال٪ ئبغاهُم إلاؾالمُت الح٩ىمُت مااله٤

ُت الظ٦غ ًخم جُب٣ُها ببرهامج في هاخ ،و٫ ْلا ٌٗجى:   زالزت هىاًى،

ًخم جُب٤ُ هاخُت ال٨ٟغ ببرهامج جدؿحن  ثاوي،الالٗبىصًت، 

إلام٩اهُاث الٗلمُت الظي أي أوكُت الخٗلُم، و أًًا بغهامج 

صٖم ئبضإ الُالب أي أوكُت املىا٢كت في الحال٢ت الٗلمُت، 

ما٫ الهالحت ثالث،ال خترام الهٛاع ىحىص اب هاخُت مً ْلٖا

حىص ى زم ب، ئلى ال٨باع )املكٝغ و املغبحن و ْلاؾاجُظ()الُالب( 

 أوكُت ًىم الهض٢ت.

مٗهض الجامٗت بأما املكا٧ل في جُب٤ُ ٢ُم أولى ْلالباب للُالب  .1

 املغ٦ؼي حامٗت مىالها مال٪ ئبغاهُم إلاؾالمُت الح٩ىمُت مااله٤

هي الدكب٘ التي ٌكٗغها الُالب بؿبب ْلاوكُت  ،ىولْلا ٌٗجى: 

هي ٖضم الىعي ٖىض الُالب ، تثاهُال خ٨غعة ، وال٨ثحرة و امل

 القترا٥ حمُ٘ البرامج التي جم ئحغاؤها في املٗهض.

املداوالث في مٗالجت مكا٧ل جُب٤ُ ٢ُم أولى ْلالباب للُالب  .2

مٗهض الجامٗت املغ٦ؼي حامٗت مىالها مال٪ ئبغاهُم إلاؾالمُت ب

لى التربُت، ، هي امل٣اعباث بأؾاؽ ٖىولْلا ٌٗجى:  الح٩ىمُت مااله٤

ٓت و املالخٓت و ال٣ٗىبت. و  ، هي تثاهُالبىحىص  ال٣ضوة و املٖى
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ال٣ُام باألوكُت املبخ٨غة التي جاٗل الُالب حكٗغ بالغاخت 

ما٫ الهالحت  للِٗل في املٗهض ختى حصجٗهم صاةما ٖلى ْلٖا

 ب٣ُم أولى ْلالباب. تىاؾبامل

 

 إلاكتراحات . ب

ُٖى الباخث بٌٗ أٞ أٖاله، مؿىضا ئلى إلاهخاج مً البدث

 إلا٢تراخاث ٦ما ًلي:

 للجامٗت .0

ًيبغي للجامٗت بمغاحٗت حضو٫ ْلاوكُت للُالب الجضص  ( أ

ت ؾخاٗل  الظًً ٌِٗكىن في املٗهض. ألن ْلاوكُت املَٟغ

جُب٤ُ ٢ُم أولى ْلالباب في املٗهض أو في الجامٗت ال ًاغي 

 حُضا.

ض املباوى في املٗهض ل٩ي ٩ًىن جُب٤ُ ٢ُم   ( ب و ًم٨ً أن ًٍؼ

 ، لِـ في ؾىت واخضة ٣ِٞ.ًاغي حُضا.ولى ْلالباب أ

 

 للمٗهض  .1

ض جدؿحن إلاقغاٝ ٖلى ؾلى٥  ( أ ًم٨ً ًيبغي للمٗهض أن جٍؼ

الُالب مً أحل جدؿحن الىخاةج. ئطا لم ٨ًً إلاقغاٝ 

ت لُٗملىن ما ٌكاءون.  حُضا ٞأن الُالب ٌكٗغون بالحٍغ
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و ًم٨ً أن جاٗل ٠ُ٦ ٩ًىن الُالب أن ٌِٗكىا   ( ب

ض  بالٟغاخت ختى ٌؿخُٗىن أن ٌكتر٧ىا أوكُت الخٍٗى

 حُضا.

 للُالب .2

ًاب ٖلى الُالب أن ًغجٟ٘ الحماؾت و الؿٗاصة ئلى  ( أ

لضزى٫  ىالىُت ْلاول واغ ًال بض لهم أن  أوكُت املٗهض.

٩ًىهىن بال٨ؿالن ٞحها ٞال ًدهلىن  ئطاالجامٗت و املٗهض. 

 .مُٟضا قُأ

ال ٩ًىهىن  ثحرا ئلى بُىدهم ل٩يًيبغي للُالب أن ال ًغحٗىا ٦  ( ب

 مخسلٟىن في ٧ل الٗملُت في املٗهض.
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LAMPIRAN 

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 

 

Hari/tanggal : Senin, 19 Juni 2017  

Tempat  : Rumah Dinas  

Informan  : Ust. Dr. H. M. Aunul Hakim, M.HI 

 

Peneliti : Bagaimana implementasi nilai-nilai Ulul Albab di Ma’had ini? 

Informan : Seperti yang sampean ketahui bahwasanya UIN Maliki Malang 

memiliki empat pilar yang dua diantaranya adalah dilaksanakan 

oleh Ma’had yaitu kedalaman spiritual dan keluhuran akhlak. 

Kedalaman spiritual tercermin mulai dari siapa saja yang masuk 

dalam jajaran pengasuh, pengasuh sendiri dipilih oleh kampus 

mereka yang mempunyai spiritual tinggi dan memang dari 

lulusan ma’had. Kemudian murobbi/ah dan musyrif/ah juga 

dicari yang sudah berpengalaman. Kita ketahui bahwasanya di 

ma’had atau pesantren memang sudah terkenal dalam 

pengembangan akhalak santrinya. Oleh karena itu memang benar 

kampus ini mempunyai ma’had yaitu salah satu fungsinya untuk 

mengembangkan dan meningkatkan akhlak di kampus ini. 

Kemudian kampus ini memang mengembangkan niali-nilai ulul 

albab ya. Dan ulul albab itu sangat luas. Nah di ma’had ini ada 

ta’lim ta’lim afkar dengan kitab qomi’ thughyan yang disana 

dibahas tentang akhlak sehari-hari yang menunjang praktek 

keluhuran akhlak mahasantri. Nah dari sisi materi kan sudah 

cocok. Kemudian didukung oleh ibadah, karena spiritual kan 

indikasinya ibadah. Nah ibadah yang benar adalah yang sesuai 

dengan syari’at, makanya memakai kitab tadzhib karena kitab ini 

tidak sekedar kitab fikih tapi juga didasari dengan dalil-dalil 

sehingga pemahaman mereka akan luas. Nah itu dari segi 



 

 

 

ta’limnya sudah mendukung. Kemudian ini diterapkan, 

sebenarnya ketika mengajar itu juga sambil mendidik akhlak 

berupa etika santri kepada mu’allimnya, guru menegur atau 

mengingatkan dalam sikap. Ini kan tidak bisa ditemukan di luar. 

Termasuk musyrif/ah kan menegur mahasantri yang melanggar, 

berpakaian yang sopan, memberikan sanksi atau ta’zir. 

Kemudian semua pihak yang ada di ma’had juga ikut andil, dari 

pengasuh, murobbi, musyrif dan staff. Jadi lingkungannya 

kondusif. Memang dikondisikan bahwa musyrif memang 

ditugasi untuk meningkatkan akhlak mahasantri seperti sikap 

kerjasama, fastabiqul khoirot, saling membantu. 

Peneliti : Sudah dijelaskan bahwa semua pihak andil dalam implementasi 

tersebut, lalu bagaimana peran khusus dari pengasuh? 

Informan : Pendidikan yang baik itu adalah dari uswah ya contoh yang baik. 

Secara tidak langsung daei segi keilmuan, pengasuh adalah orang 

yang berpendidikan, mereka semua adalah dosen kan ya. Dan 

juga mereka berpengalaman mengasuh anaknya. Contoh kecil, 

tidak ada kan pengasuh yang anaknya terjerat kasus narkoba 

misalnya. Itu sebenarnya contoh secara tidak langsung. 

Kemudian pengasug andil juga dalam bidang ta’lim. Dan juga 

pengasuh membina di setiap mabnanya yang memberikan 

arahan-arahan. Ini dalam rangka menguatkan ulul albab juga kan. 

Bahkan kehadirannya dalam setiap event itu merupakan uswah 

bagi mahasantri. 

Peneliti : Kemudian apa saja problem yang dihadapi dalam 

implementasinya? 

Informan : Disini mahasiswa program-programnya padat. Sehingga ma’had 

kebagian waktu tidak banyak. Jadi sering mereka merasa 

kecapekan, ketika ta’lim tidur karena semalaman mengerjakan 



 

 

 

tugas. Jadi begitu padatnya kegiatan sehingga meskipun porsi 

mereka di ma’had lumayan banyak tapi kondisi mereka tidak 

stabil atau tidak fit dan tidak sepenuhnya mengikuti kegiatan. 

Maka dari itu perlu adanya sinkronisasi antara ma’had dan 

fakultas. Kemudian waktu tinggal di ma’had ini satu tahun. 

Materi-materi mungkin belum selesai dan pembiasaan akhlaknya 

kurang.  

Peneliti : Kemudian dari problem tersebut, bagaimana solusinya? 

Informan : Solusinya adalah menambah jatah tinggal di ma’had. Dulu akan 

dicanangkan empat tahun di ma’had tapi belum terlaksana. 

Sekarang akan diusahakan program ma’had selama dua tahun 

tapi khusus mahasiswa fakultas kedokteran. Insya Allah nanti 

kalau kampus 3 sudah jadi akan dicanangkan program ma’had 

selama empat tahun. Dulu juga sudah mencoba solusi seperti ini, 

karena kurangnya tempat jadi maunya kos-kosan di sekitar UIN 

ini akan terkait dan terkoordinasi dengan ma’had jadi tetap ada 

kegiatan ta’limnya. Jadi selepas dari ma’had tidak langsung 

hilang tradisinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LAMPIRAN 

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 

 

Hari,tanggal : Senin,19 Juni 2017 

Tempat  : Mabna Al-Faraby 

Informan  : Ust. Budi Prasetyo Margono, M.Pd 

 

Peneliti : Menurut panjenengan bagaimana nilai-nilai ulul albab diterapkan 

di Ma’had ini bagi mahasantri? 

Informan : Tugas ma’had itu sebenarnya ada dua, kita melaksanakan dua 

pilar besar dari UIN Maliki Malang, yaitu kedalaman spiritual 

dan keagungan akhlak. Kalau yang aspek keluasan ilmu dan 

kematangan profesional itu diurusi oleh pihak fakultas dan 

jurusan masing-masing untuk akademik mereka. Jadi sekali lagi 

tugas ma’had itu ada dua yaitu tadi kedalaman spiritual dan 

keagungan akhlak. Untuk kedalaman spiritual, itu kita membantu 

meluruskan, memberitahu, mengajarkan, dan menyempurkan 

mereka yang belum terlalu faham terhadap praktek-praktek 

ubudiyahnya di ma’had. Jadi disini ada pelajaran-pelajaran 

penting seperti ta’lim afkar yang ada bab fikih dan tasawufnya. 

Kalau keagungan akhlak disini kita mempraktekkan bagaimana 

tata krama seorang santri kepada kyai, ustadz, atasan, dan 

seniornya. Dua kitab yang sudah dipelajari itu sudah 

mengimplementasikan bagaimana seorang mahasiswa 

sesungguhnya untuk menjadi seorang mahasiswa ulul albab yang 

sejati melalui praktek-praktek yang diajarkan dalam kitab-kitab 

tersebut. 

Peneliti : Apakah pengimplementasian tersebut terlaksana secara optimal? 



 

 

 

Informan : Kalau kita lihat di data Idaroh ma’had pusat, secara system kita 

sudah berjalan lancar, kita sudah berjalan bertahun-tahun. Seperti 

ta’lim berjalan lancar. Ta’lim Afkar dilaksanakan pada hari 

Selasa dan Kamis. Selasa memakai kitab Tadzhib untuk fikihnya 

dan Kamis memakai kitab Qomi’ Thugyan untuk akhlak dan 

tasawufnya. Kemudian ta’lim Qur’an di hari Senin dan Rabu, 

mereka akan diajar secara langsung oleh Mu’allim yang direkrut 

dan diseleksi secara maksimal sesuai dengan kemampuan dan 

keahlian yang diharapkan supaya bisa mengajarkan yang 

diharapkan oleh kampus. 

Peneliti : Bagaimana peran pengurus dalam implementasi nilai-nilai ulul 

albab? 

Informan : Jadi disini kita butuh kerja tim yang solid untuk menciptakan 

suasana dan terciptanya dua pilar UIN tersebut, kita 

membutuhkan sosok seorang kyai atau atasan yang bener-bener 

bisa melindungi dan mengayomi yaitu mudir, dan dewan 

pengasuh kemudian di bawahnya ada murobbi/ah sebagai 

pelaksana teknis di lapangan per gedung itu yang bisa 

mengontrol kinerja dari musyrif pendamping dan mahasantri dan 

kita butuh musyrif/ah yang secara langsung turun di lapangan 

yang mendampingi mahasantri mulai dari mereka bangun tidur 

sampai mereka tidur lagi. Jadi memang butuh kerja tim yang luar 

biasa. Kemudian kami selaku murobbi mengontrol, 

mengevaluasi serta memonitoring bagaimana system yang sudah 

berjalan di lapangan. 

Kalau menyangkut tentang penerapan ulul albab disini itu 

memang sangat bener-bener ada. Karena memang dari 

mahasantri kan terdiri dari mereka bukan yang cuma lulusan 

pondok pesantren atau madrasah. Jadi mahasiswa baru UIN itu 



 

 

 

lulusannya dari berbagai macam kalangan dari SMA, SMK dan 

lain sebagainya. Mereka dikumpulkan jadi satu disini tujuannya 

memang untuk yang sudah mondok atau madrasah melanjutkan 

belajarnya, tradisinya  supaya tidak hilang dan tetep ada nuansa 

atau lingkungan atau bi’ah yang terjaga, bagi mereka yang belum 

pernah merasakan seperti itu kita ajari mereka, kita buat suasana 

itu dan kita ajarkan ini loh nilai-nilai ulul albab yang 

sesungguhnya karena generasi kalian nanti yang harus 

memimpin bangsa, agama ini, kayak gitu. 

Peneliti : Terus.. selama pelaksanaan mungkin ada problem yang 

dirasakan? 

Informan : Ya.. problem pasti ada. Karena tadi mahasantri yang terdiri dari 

berbagai kalangan sedangkan musyrif adalah mahasiswa juga 

jadi kadang kendalanya adalah ketika mahasantri itu malas untuk 

diajak ta’lim malas untuk diajak kegiatan pembiasaan ulul albab 

tadi jadi akhirnya banyak  dari mahasantri yang tidak rajin itu 

akan mendapatkan iqob karena ketidakrajinan mereka mengikuti 

kegiatan supaya jera. Ada juga beberapa musyrif yang karena 

kuliah atau sibuk di fakultas atau di kegiatan lain sehingga 

mereka kurang maksimal dalam mendampingi adek-adek 

mahasantri. Tapi secara keseluruhan system sudah berjalan 

lancar. Dan musyrif yang tidak bisa mengikuti kegiatan bisa 

diwakilkan sama musyrif yang lain sehingga dengan kendala 

apapun semua kegiatan itu berjalan dengan lancar dan sesuai 

dengan harapan. 

Peneliti : Kemudian, apa kegiatan lain yang juga menunjang implementasi 

ulul albab ini? 

Informan : Kan nilai-nilai Ulul Albab adalah mereka yang berfikir kritis, 

sholeh, tekun dan pekerja keras. Kemudian shobahul lughoh itu 



 

 

 

dilaksanakan pukul lima pagi nah mahasantri diharapkan mereka 

tidak ada sifat malasnya dan malah bikin semangat ketika 

kegiatan pagi. Jadi setelah sholat shubuh bukan kembali ke 

kamar untuk tidur tapi untuk melakukan kegiatan yang lain. 

Selain meningkatkan sifat rajinnya dan mengembangkan tingkat 

fikirnya, mereka juga mendapatkan tambahan ilmu dalam 

kebahasaan. 

Peneliti : Apakah ada kegiatan lain yang mendukung implemetasi nilai 

ulul albab, baik itu terstruktur maupun tidak? 

Informan : Ya ada banyak. Jadi disini kayak kita membiasakan bagaimana 

mahasantri memanggil kakak musyrifnya dengan sebutan-

sebutan tertentu seperti kakak, cak, bang dll. Itu menunjukkan 

sifat tatakrama yang baik mahasantri untuk orang yang lebih tua 

atau seniornya. Dan juga kepada dewan pengasuh, ketika sedang 

berjalan atau lewat mereka harus sungkem dan mengucap salam. 

Kemudian kita juga mengajarkan kepada mereka untuk 

senantiasa mengingat bahwa tradisi sholat jama’ah absen itu 

bukan cuma maghrib dan shubuh tapi untuk dzhur, ashar dan 

isya’ itu akan membiasakan mereka untuk sholat berjama’ah. 

Dan juga kegiatan ba’da maghrib, kana da sholawatan diba’, 

muhadloroh, tadarrus bersama pendamping, ada yasin tahlil dsb, 

itu juga salah satu indicator untuk menunjang kompetensi supaya 

mahasantri punya potensi skill di bidang keagamaan. 

Peneliti : Kemudian bagaimana persepsi mahasantri kepada program-

program yang sudah dicanangkan? 

Informan : Karena saya di bidang kesantrian terutama dalam hal ini adalah 

mengurusi kegiatan mahasantri, jadi kami berusaha untuk 

senantiasa memberi semangat dan stimulus aura positif kepada 

mahasantri karena persepsi kami bahwa mahasantri yang belum 



 

 

 

pernah mondok itu akan berfikiran negative kepada ma’had 

mungkin down atau tidak semangat. Nah kami dari divisi 

kesantiran itu berupaya untuk memberikan kegiatan-kegiatan 

solutif yang bisa memberikan semangat lagi kepada mereka dan 

warna baru kepada mereka supaya tidak bosan dengan kegiatan 

ma’had. Jadi kegiatan kita yang ba’da maghrib itu membosankan 

itu kita buat semenarik mungkin. Juga biasanya diadakan 

kegiatan outbond dan gebyar-gebyar mabna supaya 

meningkatkan skill mereka masing-masing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LAMPIRAN 

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 

 

Hari/tanggal : Selasa, 25 Juni 2017 

Tempat  : Masjid Ulul Albab 

Informan  : Ustadzah Iqomatu Nauvi Khuluq, S.Pd.I 

 

Peneliti : Bagaimana pelaksanaan implementasi nilai-nilai ulul albab di 

ma’had ini? 

Informan : Tidak bisa dipungkiri bahwasanya visi misi UIN adalah untuk 

melahirkan generasi ulul albab sedangkan tugas ma’had ada dua 

poin yang pertama adalah kedalaman spiritual dan yang kedua 

adalah keagungan akhlak. Nah disini implementasi dari segi 

dzikir, yaitu kalau di ma’had kan diadakan sholat berjama’ah 

yang wajib adalah shubuh dan maghrib. Kenapa kok sholat 

jama’ah diwajibkan disini. Ini untuk mengasah ruhani mahasantri 

karena tidak semua darimahasantri itu lulusan dari ma’had atau 

pesantren. Meskipun disini tingkatannya sudah mahasiswa tapi 

diwajibkan sholat berjama’ah karena bertujuan untuk mengasah 

aspek ruhani yang ada. Kan setelah sholat nanti ada dzikir 

bersama. Secara bahasa ash-sholatu ad-du’a. kalau ruhani dari 

segi hatinya sudah baik maka akan berdampak baik pada 

segalanya itu harapannya. Jadi aspek lughowi dzikir dapat 

ditunjukkan dengan kegiatan dzikir ba’da sholat jama’ah itu. 

Kemudian ada kegiatan lain seperti pembacaan sholawat 

diba’iyah, istighosah bersama. Kemudian dari aspek fikir, itu ada 

yang namanya UPKM (Unit Pengembangan Kreatifitas 

Mahasantri) disana ada tiga UPKM yaitu El-Ma’rifah, JDFI dan 

Halaqah Ilmiyah. Kalau yang mem back-up dalam bidang fikir 

itu adalah Halaqah Ilmiyah. Karena disana ada program diskusi 



 

 

 

bersama secara fakultatif jadi diskusinya sesuai dengan disiplin 

ilmu yang ada pada fakultas di UIN. Kemudian dari segi amal 

sholeh rutinitas yang dilakukan yaitu ada yaumus shodaqoh 

untuk mahasantri yang dilakukan setiap malam jum’at. Jadi 

mereka dibiasakan untuk bershodaqoh. tapi di sisi lain kan yang 

namanya amal sholeh tidak harus dengan shodaqoh melainkan 

dengan perbuatan baik. Seperti contoh bertatakrama yang baik 

dengan senior ataupun ustadz/ah apalagi ketika bertemu dengan 

kyai harus tawadlu’ maka dari itu akhlak yang harus diutamakan 

karena percuma meskipun pintar tapi tidak berakhlak.  

Peneliti : Kemudian apakah program-program tersebut sudah optimal 

dalam pelaksanaannya? 

Informan : Kalau menurut saya sudah optimal karena itu membiasakan dari 

awal, memang awalnya terpaksa kemudian bisa akhirnya 

terbiasa. Kalau penilaian bisa kita lihat dari presensi mahasantri 

itu sendiri. 

Peneliti : Lalu peran pengurus itu sendiri seperti apa? 

Informan  Perannya sangat penting sekali. Para murobbi/ah membuat 

agenda kemudian musyrif/ah yang menjalankannya. Kegiatan 

wajibnya ya ta’lim itu. Kemudian kegiatan sekundernya ada 

banyak juga sperti kegiatan ba’da maghrib dan irsyadat. Itu 

semua yang terjun ke lapangan adalah musyrif/ah kemudian 

murobbi/ah adalah sebagai pengontrol. 

Peneliti : Tidak lepas dari kegiatan-kegiatan yang ada, apakah 

problematika yang dirasakan dalam pelaksanaannya? 

Informan : Secara global yang pertama adalah kejenuhan mahasantri. 

Karena rutinitas yang padat dan berulang ulang akhirnya 

mahasantri jenuh kemudian akan menimbulkan rasa malas yang 



 

 

 

akhirnya membuat mereka tidak mengikuti kegiatan yag ada 

sampai ada yang pergi ke luar ma’had selama beberapa hari.  

Peneliti : Setelah problem yang dirasakan tersebut bagaimana solusi yang 

dilakukan? 

Informan : Tadi kan problemnya adalah kejenuhan maka dari itu di samping 

agenda rutinitas yang padat diadakan kegiatan sekunder, yaitu 

lomba-lomba, event-event PHBI dan lain-lain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LAMPIRAN 

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 

 

Hari/tanggal : Selasa, 25 Juli 2017 

Tempat  : Masjid Ulul Albab  

Informan  : Mar’atus Sholihah, SH 

 

Peneliti : Bagaimana pelaksanaan nilai-nilai ulul albab di ma’had? 

Informan : Implementasi dari aspek dzikir, kan di ma’had ini ada beberapa 

divisi ya, nah aspek ini bisa kita lihat pada divisi ubudiyah. 

Disitu mengurus tentang praktek keubudiyahan mahasantri. Jadi 

bagaimana mereka dapat sholat berjama’ah, mengamalkan 

sholawat al-barzanji kan aspek dzikir kan tidak harus dzikir yang 

setelah sholat itu saja kan. Maka dari itu aspek ubudiyah ini 

harus diutamakan dan dilaksanakan denga tegas karena mental 

spiritual mahasantri itu memang harus dibentuk dengan baik. 

Kemudian aspek fikir itu ada beberapa divisi yaitu divisi bahasa, 

divisi ta’lim afkar dan ta’lim Al-Qur’an. Disitulah mahasantri 

nanti akan dikembangkan aspek fikirnya dalam kegiatan ta’lim 

yaitu ta’lim bahasa (bahasa arab dan bahasa inggris), ta’lim afkar 

dan ta’lim Qur’an. Jadi dalam rutinitas mahasantri setelah 

bangun tidur kemudian diolah aspek dzikirnya dalam sholat 

jama’ah dan pembacaan wirid kemudian diasah fikirnya dengan 

belajar dalam kegiatan shobahul lughoh dan dilanjutkan dengan 

ta’lim. Sesuai dengan pepatah kalau pagi-pagi tidur nanti 

rezekinya dipatok ayam. Kemudian dalam aspek amal sholeh 

diaplikasikan dengan shodaqoh. Kemudian dalam 

pengimplementasiannya musyrif/ah mengawasi dan mengontrol 



 

 

 

keseharian mereka. Maka dari itu ada kegiatan pendampingan 

agar tahu bagaimana perkembangan anak dampingannya. Itulah 

tugas utama dari musyrif/ah adalah pendampingan ke mahasantri 

karena tanpa adanya kegiatan tersebut aktifitas mereka tidak 

terpantau.  

Peneliti : Bagaimana problem yang dirasakan? 

Informan : Problemnya yaitu yang tidak luput dari setiap orang yaitu sifat 

malas baik itu dari mahasantri maupun pengurusnya. Karena 

semuanya itu kembali pada individu masing-masing.  

Peneliti : Kemudian bagaimana solusinya? 

Informan : Solusinya ya harus ditingkatkan lagi pengawasan dan 

pendampingannya. Dan kemudian harus dilakukan pendekatan  

dengan baik untuk mahasantri yang berkebutuhan khusus 

maksudnya mahasantri yang susah diatur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LAMPIRAN 

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 

 

Hari/tanggal : Jum’at, 23 Juni 2017 

Tempat  : Mabna Al-Ghazali  

Informan  : M. Riski Pratama 

 

Peneliti : Bagaimana peran ma’had dalam implementasi nilai-nilai Ulul 

Albab?  

Informan : Menurut saya ma’had ini merupakan tempat yang sangat bagus. 

Bagus dalam artian memiliki fungsi yang positif. Karena jaman 

sekarang ini usia-usia mahasiswa ini merupakan usia dimana 

mereka itu mayoritas merasa bebas dari aturan-aturan yang 

selama ini mengekang mereka termasuk saya ketika di sekolah 

dulu. Nah ma’had merupakan sebuah solusi dari kampus yang 

bertujuan untuk tetap menjaga tradisi islami. Maka jika tradisi 

atau lingkungan islami sudah ada maka akan mudah untuk 

menerapkan nilai-nilai ulul albab seperti yang dijelaskan pada 

pilar UIN.  

Peneliti : Apa saja kegiatan yang bersifat ulul albab?  

Informan : Banyak sekali. Contohnya seperti sholat jama’ah, dzikir pagi, 

dzikir malam, khotmil Qur’an dan lain lain.  

Peneliti : Apa problem yang dirasakan oleh mahasantri?  

Informan : Problemnya apa ya. Mungkin karena saking banyaknya kegiatan 

di ma’had dan di kampus membuat kita merasa lelah sampai 

tidak bisa mengikuti kegiatan secara utuh. Selain itu juga 

terkadang malas mengikuti kegiatan karena cuaca yang sangat 

dingin.  



 

 

 

LAMPIRAN 

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 

 

Hari/tanggal : Rabu, 19 Juli 2017 

Tempat  : Masjid Ulul Albab  

Informan  : Istitoatur Rohmah 

 

Peneliti : Bagaimana peran ma’had dalam implementasi nilai-nilai Ulul 

Albab?  

Informan : Kalau mnurut saya di ma’had ini cukup membantu dalam 

implementasi nilai ulul albab karena mahasantrinya tidak hanya 

dari pondok saja ya tapi dari umum juga jadi ketika mereka 

masuk ke ma’had itu langsung senang dengan apa yang ada di 

dalamnya mulai dari ta’limnya, shobahul lughoh dan semua yang 

tentang hal-hal yang bersifat agamis, tapi ada juga sih yang 

kurang begitu suka. Ya sudah bagus sih sih, cuma tergantung 

pada individunya juga.  

Peneliti : Apa saja kegiatan yang bersifat ulul albab?  

Informan : Ya banyak. Contohnya: sholat jama’ah, pembacaan dzikir 

(meliputi pembacaan dzikir fajar, wirdul lathif, rotibul haddad) 

kemudian kegiatan ta’limnya juga. Kemudian dalam kehidupan 

sehari-hari lingkungan di ma’had mempengaruhi mahasantri 

khususnya saya untuk rajin mengaji karena melihat situasi 

teman-teman juga rajin mengaji. Kemudian yang saya rasakan itu 

adanya irsyadat dari pengasuh atau morobbi/ah bahkan ketika 

ta’lim pun biasanya ustadz/ahnya memberikan wejangan-

wejangan positif. Kemudian ada lagi di setiap hari Kamis itu ada 

kotak amal keliling kamar itu juga akan melatih mahasantri 

untuk selalu bershodaqoh dan mengamalkan ilmu yang didapat.   

 



 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

JADWAL KEGIATAN 

PUSAT MA’HAD AL-JAMI’AH 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 

TAHUN AKADEMIK 2016/2017 

 

JADWAL HARIAN MAHASANTRI 

PUSAT MA’HAD AL-JAMI’AH 

 

NO WAKTU KEGIATAN 

1 04.00 – 04.30 Shalat Tahajud / Persiapan shalat Shubuh berjama’ah 

2 04.30 – 05.15 Shalat Shubuh berjama’ah & Pembacaan Wirdul Lathief 

3 05.15  - 05.45 Shabah al-Lughah 

4 06.00 – 07.30 
Senin dan Rabu : Ta’lim Al-Qur’an 

Selasa dan Kamis : Ta’lim al-Afkar al-Islamiyah 

5 08.00 – 14.00 Kegiatan Perkuliahan Reguler 

6 08.00 – 14.00 Tashih Qiro’atul Qur’an (di sela-sela jam kuliah) 

7 14.00 – 16.30 Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab (PKPBA) 

8 17.30 – 18.00  Shalat Maghrib berjama’ah 

9 18.00 – 18.30 Kegiatan ba’da Maghrib (Kesantrian) 

10 18.30 – 20.00 Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab (PKPBA) 

11 20.00 – 21.30 
Smart Study Community (kelompok belajar mahasantri), 

Kegiatan Ekstra Mabna & UPKM 

12 21.30 – 22.00 Pengabsenan jam malam mahasantri 

 

NB:  

1. Pada hari Jum’at pagi, shabah al-Luhghoh diganti dengan Khatm Al-

Qur’an. 

2. Setelah shalat Maghrib, hari Senin – Jum’at adalah kegiatan sesuai dengan 

jadwal divisi kesantrian kecuali hari Kamis yaitu membaca Yasin dan 

Tahlil; dan hari Ahad membaca Rattib al-Haddad. 

 



 

 

 

KETERANGAN KEGIATAN BA’DA MAGHRIB 

 
Hari 

Senin Selasa Rabu Kamis Jum’at Ahad 

Mabna 

Al-

Ghazali 

Madaa’in 

Nabawiyyah 

Tadarrus 

bersama 

pendamping 

Muhadloroh 
Yasin-

Tahlil 

Tahsin 

Qiro’ah Al-

Qur’an 

Wirid 

Rattib al-

Haddad 

Ibnu 

Rusyd 

Tahsin 

Qiro’ah Al-

Qur’an 

Madaa’in 

Nabawiyyah 

Tadarrus 

bersama 

pendamping 

Yasin-

Tahlil 
Muhadloroh 

Wirid 

Rattib al-

Haddad 

Ibnu 

Sina 
Muhadloroh 

Tahsin 

Qiro’ah Al-

Qur’an 

Madaa’in 

Nabawiyyah 

Yasin-

Tahlil 

Tadarrus 

bersama 

pendamping 

Wirid 

Rattib al-

Haddad 

Ibnu 

Khaldun 

Tadarrus 

bersama 

pendamping 

Muhadloroh 

Tahsin 

Qiro’ah Al-

Qur’an 

Yasin-

Tahlil 

Madaa’in 

Nabawiyyah 

Wirid 

Rattib al-

Haddad 

Al-

Faraby 

Madaa’in 

Nabawiyyah 

Tadarrus 

bersama 

pendamping 

Muhadloroh 
Yasin-

Tahlil 

Tahsin 

Qiro’ah Al-

Qur’an 

Wirid 

Rattib al-

Haddad 

USA 
Tahsin 

Qiro’ah Al-

Qur’an 

Madaa’in 

Nabawiyyah 

Tadarrus 

bersama 

pendamping 

Yasin-

Tahlil 
Muhadloroh 

Wirid 

Rattib al-

Haddad 

ABA Muhadloroh 

Tahsin 

Qiro’ah Al-

Qur’an 

Madaa’in 

Nabawiyyah 

Yasin-

Tahlil 

Tadarrus 

bersama 

pendamping 

Wirid 

Rattib al-

Haddad 

FAZA 
Tadarrus 

bersama 

pendamping 

Muhadloroh 

Tahsin 

Qiro’ah Al-

Qur’an 

Yasin-

Tahlil 

Madaa’in 

Nabawiyyah 

Wirid 

Rattib al-

Haddad 

KD Madaa’in 

Nabawiyyah 

Tadarrus 

bersama 

pendamping 

Muhadloroh 
Yasin-

Tahlil 

Tahsin 

Qiro’ah Al-

Qur’an 

Wirid 

Rattib al-

Haddad 

NB: 

- Tempat untuk Tahsin Qiro’ah Al-Qur’an, Tahlil dan Wirid Rattib al-

Haddad; (Putra: Masjid At-Tarbiyah, Putri: Masjid Ulul Albab) 

- Tempat untuk Muhadloroh dan Madaa’in Nabawiyyah di aula masing-

masing mabna 

- Tempat untuk Tadarrus bersama pendamping di kamar mahasantri 

dampingan secara bergantian. 



 

 

 

JADWAL KEGIATAN 

PUSAT MA’HAD AL-JAMI’AH 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 

TAHUN AKADEMIK 2016/2017 

-  

Berdasarkan tata tertib Pusat Ma’had Al-Jami’ah, maka seluruh mahasantri 

wajib mematuhi aturan sebagai berikut: 

A. Kewajiban 

1. Menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan Ma’had 

2. Melaksanakan tata tertib yang dibuat oleh Ma’had 

3. Masuk mabna pukul 21.00 WIB. 

B. Larangan 

1. Memasuki lingkungan ma’had putri bagi mahasantri putra dan 

sebaliknya. 

2. Melakukan pelanggaran syar’I antara lain: berbuat asusila, mencuri, 

pacaran, dam duduk /berjalan dengan lawan jenis di lingkungan 

Ma’had. 

3. Membawa atau memakai pakaian serta aksesoris yang kurang sopan 

antara lain: (Putri) Baju sifon (tanpa manset), rok sifon (furing 

pendek), gamis sifon (furing pendek), celana ketat, jeans ketat, celana 

pensil (kecuali legging, baju ¾ (kecuali ada dekernya), baju ketat 

(kecuali manset sebagai lapisan), dan memakai jilbab di tempat umum. 

4. Bermalam di luar mabna, ma’had, atau rumah sendiri tanpa izin 

Pengurus Ma’had atau Murabbi/ah. 



 

 

 

5. Menginapkan tamu ke dalam kamar / mabna tanpa izin Pengurus 

Ma’had atau Murabbi/ah. 

6. Terlambat masuk mabna. 

7. Membawa barang elektronik kecuali HP, laptop, setrika, obat nyamuk 

elektrik dan membawa senjata api atau tajam yang dapat 

membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. 

8. Memindah, mengeluarkan, mengotori, serta merusak inventaris kamar 

dan fasilitas ma’had. 

9. Membawa sepeda motor atau mobil selama tinggal d Ma’had 

(kendaraan bermotor hanya boleh untuk pengasuh beserta keluarga, 

staff idaroh, murabbi/ah, dan pegawai tertentu. 

10. Membawa atau memelihara hewan peliharaan. 

C. Sanksi-Sanksi 

1. Teguran dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi 

perbuatan tersebut. 

2. Melakukan pelanggaran syar’i, yaitu: 

a. Berbuat asusila akan dikelurkan dari ma’had. 

b. Mencuri harus mengembalikan barang yang diambil dan 

dikeluarkan dari ma’had. 

c. Pacaran harus membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi 

perbuatan perbuatan tersebut. 



 

 

 

Mudir Ma’had 

 

 

Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag 

d. Duduk/berjalan dengan lawan jenis di lingkungan ma’had maka 

harus membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan 

tersebut. 

3. Membawa atau memakai pakaian serta aksesoris yang kurang 

sopanakan disita dan tidak akan dikembalikan. 

4. Bermalam di luar ma’had tanpa seizin murabbi/ah maka harus 

menjalankan sanksi dari murabbi/ah di mabna masing-masing. 

5. Menerima tamu bermalam di kamar tanpa izin murabbi/ah masing-

masing maka akan dikenakan sanksi berupa denda uang Rp 100.000. 

6. Terlambat masuk mabna maka akan ditindaklanjuti oleh pihak 

keamanan. 

7. Membawa barang elektronik dan senjata tajam yang dilarang Ma’had 

maka akan disita. 

8. Bagi mahasantri yang terbukti sengaja merusak atau menghilangkan 

fasilitas ma’had maka kepadanya diberi sanksi untuk mengganti biaya 

yang rusak/hilang ditambah 50% dari nominal harga barang tersebut. 

9. Membawa sepeda motor atau mobil selama tinggal di ma’had akan 

ditindaklanjuti oleh pihak keamanan. 

10. Membawa binatang peliharaan akan disita dan membuat surat 

pernyataan tidak mengulangi. 

 

 

  



 

 

 

  

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 وثائم الصىر 

 ٖملُت حٗلُم ْلا٩ٞاع إلاؾالمُت

 

 ٖملُت حٗلُم ال٣غآن

 

 ٖملُت حٗلُم اللٛت

 

 



 

 

 

 أوكُت زخم ال٣غآن

 

 ْلاوكُت الُالبُت

 

 أوكُت مىلض الضًبعي

 



 

 

 

 أوكُت ًىم الهض٢ت 

 

 أوكُت إلاعقاصاث

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 امل٣ابلت

 

 ابلتامل٣

 

 امل٣ابلت

 



 

 

 

 الصيرة الذاثية

 

 

 إلاؾم : أخمض خؼام بحه٣ي

 ع٢م ال٣ُض 02001111: 

سه 0884ًىاًغ  5: حىمباه٤،   م٩ان املُالص و جاٍع

حن  ئؾم الىالض : قمـ الٗاٞع

 ئؾم الىالضة : ؾتي ػلُسا

 ٧لُت/٢ؿم ٢ؿم التربُت إلاؾالمُت /٧لُت ٖلىم التربُت و الخٗلُم :

 ؾىت بضاًت الضعاؾت 1102: 

 الٗىىان حىمباه٤: 

 ع٢م الهاج٠  174537372712: 

 :chizam6195@gmail.com ض إلال٨ُترووي  البًر

 

 

 املصحىي الذراس ي

ٟا٫ "مؿلماث .0  الؿابٗت ٞترووٛان حىمباه٤ ”عويت ْلَا

 املضعؾت إلابخضاةُت إلاؾالمُت الح٩ىمُت صاع الٗلىم عحىنا حىمباه٤ .1

 ؾالمُت الؼاةضة صاع الٗلىم عحىنا حىمباه٤املضعؾت املخىؾُت إلا  .2

 املضعؾت الٗالُت إلاؾالمُت املخٟى٢ت صاع الٗلىم عحىنا حىمباه٤ .3

 

 


