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 خطاب البيان

وهبذا أبّين أن هذه األطروحة مل جتد أعمال الشخص األخر اليت استخدمت للحصول على درجة بكالوريوس 

عمل أو رأي اليت  كتبت أو نشرت من األخرين, إال أنه يف كتابه املشار يف إحدى الكليات, ومل جتد أيضا 

 إليها يف النص وذكر يف قائمة املراجع.
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حنمده اهلل الذي أنعم علينا أنواع النعم ولطائف  –احلمد هلل رب العاملني  –بسم اهلل الرمحن الرحيم 

اإلحسان, وفضلنا على سائر خلقه بتعليم العلم والبيان, وأشهد أن الإله إال اهلل وحده الشريك له مفيض اخلري 

ملبعوث خبري امللل واألديان. صلوات اهلل على عباده يف كل حال وآن, وأشهد أن سيدنا حممدا عبده ورسوله ا

 وسالمه على سيدنا حممد وعلى اله وأصحابه بدور معامل اإلميان ومشوس عوامل العرفان. 

 هي اإلستعراضةأمحد اهلل وأثين عليه على نعمه العظيمة وهي اهلداية والتوفيق والعون لكتابة هذه األطروحة 

وجةة  عما تتعلق عن البح  العلمي امل

فأقدم من قليب اخلالص العميق جةيل الشكر وأطيب التقدير لوالدي املكرمني  احلاج أمحد مشرف و 

 و الشفقة والدعاء الذين ميطران علي بالرمحة  –رمحة اهلل عليهما  –احلاجة رشيدة 

وال أنسي أن أذكر إخوان وإخواة نصرية, خاصنية, صمنت, حكمة الليلية, سيف الدين, صفي اهلل, 

سيف اهلل, هؤالء أنس يف الوحشة ودواء يف املرض والسقم الذي يغطين بكل حبهم وودهم وشفقتهم ويرافق 

 مجيع خطوايت بكل صربهم ودعائهم.

لتحية العالية الوافية اىل أصحايب وزمالئي الذين ساعدين يف كتابة هذه , وأيضا أقدم الشكر العاطر وا

 .6101األطرحة  وباخلاص الدرجة 

 



ويسعدين كالكاتبة أن أتقدم خبالص الشكر والتقدير مبناسبة هناية كتابة هذه األطرحة ملن قد  

 شجعوين و ساعدوين, منهم :

بوصفه مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم راهاردجو فضيلة الربوفيسور احلاج الدكتور موجيا  .0

 اإلسالمية احلكومية ماالنج.

فضيلة الدكتور احلاج نور علي املاجستري بوصفه عميد كلية علم التربية والتعليمية اجلامعة  .6

 مولنا مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

اإلسالمية اجلامعة مولنا مالك فضيلة الدكتور مارنو املاجستري بوصفه رئيس قسم التربية  .3

 ابراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

فضيلة الدكتور احلاج حممد فضيل املاجستري الذي تفضل باإلشراف وتقدمي اإلرشادات  .2

 النافعة والتوجيهات املفيدة والتوضيحات اليت ساعدنيت كثريا يف إكمال هذه األطروحة.

يل طريق السالم من خالل أشعة العلوم الذين ينورون احملترمون أستاذيت األفاضل املرشدون إ .5

 روحي وليب بعلومهم وإرشادهم حيت تتم كتابة هذه األطروحة.

 

  

 6102أغسطس  01ماالنج 

 

 فوأد الدين

 



 

 احملتويات

 املوضوع............................................................................................ا

 املوافقة...........................................................................................ب

 ث    ......................................................تقرير جلنة املناقسة........................

 ...............................................ث...........................................  اإلهداء

 الشعار.............................................................................................ج

 ..................................................................ح..................الواجبة الرمسية

 ب البيان ....................................................................................خخطا  

 كلمة الشكر والتقدير...............................................................................د

 .....................................ر....................................................احملتويات

 ملخص البح ....................................................................................ش

 باب األول مقّدمة

 0خلفية البح ............................................................................. . أ

 8.......................................................................... شكلةامل صياغة . ب

 8أهداف البح ............................................................................ . ت



 8البح ............................................................................. فوائد . ث

 9حد البح ............................................................................... . ج

 9البحوث السابقة.......................................................................... . ح

 00..........نظام البح  .................................................................. . خ

 دراسة املكتبةباب الثاىن 

 06.............................................................................التعليم طريقة . أ

 01..................................تعريف التعّلم........................................... . ب

 63........................التعّلم..................................................التعليم و  . ت

 62.......................التعليم والتعّلم عملّية.............................................. . ث

 61....................حقيقة التعليم........................................................ . ج

 69...........................................تعريف القيمة.................................. . ح

 32......................................................خالق..............األعليم لقيمة الت . خ

 باب الثال  طريقة البح 

 طريقة البح  . أ

 45.........................................................النهج ونوع البح ...... . أ

 25.تصميم البح .................................................................. . ب

 22مصدر البيانات.................................................................. . ت

 28البيانات............................................................مجع  تقنيات . ث

 28تقنيات حتليل البيانات........................................................... . ج



 شرح البيانات و أشعري  التاريخ كيائى احلاج حمّمد هاشم رابعباب ال

 29األشعري.................................................احلياة كيائي احلاج حممد هاشم  . أ

 21...............................................اشعري......... الكتب العلمية كيائي هاشم . ب

 16...................................................التعلم -فضل العلوم والعلماء، والتعليم  . ت

 اجلنباىن حممد هاشم األشعريعنذ حضرة الشيخ قيمة األخالق لطريقة التعليم  . ث

 81أداب العامل على حق نفسه....................................................... . أ

 89اداب العامل مع تالمذه وفيه اربعة عشر نوعا من األداب........................... . ب

 حتليل البينات امسباب اخل

 91ة و التّصوف..............................................................املعهداإلسالمّي . أ

 010..................................................الطريقة لقيمة األخالق أخالق التصّوف . ب

 باب السابع اخلالصة

 001اخلالصة............................................................................... . أ

 000...............................................................إقتراحات الدراسة....... . ب

 006.................................املراجع..........................................قائمة . ت

 003......................................................................الطالب..... حياة . ث

 

 



1 
 

 باب األوؿ

 مقدمة

 خلفية البحث . أ

 اإلسالمي أزمة التعليم عن  مشكالت عديدة العالم اإلسالمي اخيرا يواجو

حتى قاؿ  .االستعجاؿ على وجو حل من أجل  جهود تطلب جدا والمشكالت األخرى التي

ىذه  تالحظ. اإلسالمي التي يعيشها العالم وىذه ىي أسوأ الفاروقي  األزمة بالجانب التربوي

 تدىورلسبب ا العطاس إعطاء التحليل :  أف شديد التعقيد, سيد محمد نوقيب المشكلة

 التربية اإلسالمية بطريقة خطة في صياغة وإعداد تقصيرىم تأتي من المسلمينانحطاط و 

  1والمتكاملةالنظامية 

  (بياجيوجاف قاؿ ، بل البالغين لتشبو الطفل لقيادة محاولة يعني، التربية معظم الناس

 مع بالمقارنة يقتصر، وبالرغم الخلق وإف لم تكن كثيرة، وخلقة، إنتاجة التربية ىي (1896

 و من جهة األفراد  التي تنشئ  الجانبين، التربية  توسل على جو وقاؿ جاف بياجيو .آخر خلق

لتشجيع تقع على مسئولية المربين ين و   والفكرية و األخالقية االجتماعية قيمةالجانب اآلخر 

ولكن ىناؾ السببي.   ، وىذا التطور ىوالتطويرويستمر  من الوالدة يتطور الفرد .األفراد

عنصر المعياري، وكذلك المربوف يطلب القيمة. ىذه القيمة ىي القاعدة التي ىي بمثابة 

                                                           
1 Kemas Badaruddin, Filsafat Pendidikan Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2002,  hlm. 1 
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مرجعية في تحديد ما ىو مطلوب و مسموح و محظور. لذلك، فإف التربية ىي عالقة بين 

 يمة.الفرد المعياري والق

ذلك الرأي يعطي المعنى أف التربية ىي  كل مواقف الحياة التي تؤثر على نمو الفرد 

بأنها تجربة التعلم التي تجري في أي بيئة وفي طوؿ العمر.المعنى الضيق  التربية ىي  

التعليمية التي تعمل عاـ في المدرسة لمؤسسة التربية الرسمية. ولكن العقالء النفسية تنظر 

ي تأثير الكبار على  القصر من أجل لديو القدرة الكمالة والوعي الكامل للعالقات و التربية ى

 2وظيفة االجتماعية في المجتمع.

 العالقة، ودور العاطفي، وتنظيم وارتقاء السلوؾ  تطور العقل ىو التربية اإلسالمية

لحصوؿ الهدؼ و االستفادة حتى يستطيع للعالم قادر كيف يمكن بهذا العالم، و  اإلنسانية

أساس  مفهـوفي  متكاملة )كاملة( الفكرة كلها بينت الغرض من الحياة. وذلك قد تحقيق

وجب لإلعتقاد حتى زرع فى النفس اإلنسانية يعني التي  العقيدة مفهـو عرض اإلسالـ .متين

الشريعة اإلسالمية  الذي يشير إلى المعياري على السلوؾ شعورىا الرجل الذي دفع بأف

 إما يقـو ، السلوؾ تعبد اإلنسانية على استنداد مفهـو خلق اىداؼ اهلل نفسها  جملة وال,

 3جماعي. أو بشكل فردي

تحوؿ اتجاه المجتمع على اتجاه التحديث من جميع النواحي ظاىر يصعب تجنبها. العولمة 

في كل مجاؿ التي تحدث االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية وقعت باكثر قوة، وأنو 

                                                           
2 Syaiful Sagala,  Konsep dan Makna Pembelajaran Untuk Membantu Memecahakan Problematika Belajar 

dan Mengajar, Penerbit:  Alfabeta, cv 2002,  hlm.  1 
3 Moh Roqib & Nurfuadi,  Kepribadian Guru, Penerbit: Stain Purwokerto Press  2011,  hlm. 22 
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من احد المجاؿ الذي تتعرض  صعب بالنسبة لألفراد للتحايل على تغيير اجتماعي جذري.

ى التربية، والتي توجد فيها العالقة التعامل بين المعلم وامتعلم : المعلموف عن تأثير العولمة ى

"، ببطء ولكن بثبات تحوؿ التوجو. ىذه القدواة و والتقليدالمفاىيم مشتقة من جاو باالنسبة "

الحقيقة ىو الموقف من المجتمع، الذى يتأثر العولمة يعني أف العالقة بين المعلم والمتعلم 

ينا عالقة مبنية على التسامح أو اآلداب الشرقية، وىذه  معتمدة التى كانت تحريرة لم يعد لد

 في قطاع التربية، أيضا ىي أدى الظاىر على تسويق التربية  ملحوظة بشكل متزايد

 سوؼ ىذا تحوؿ، العولمة منأكثر غموضا و  أكثر تقدما عصر نظرنا الظاىرة إذا

الذي  التوجو لتربية الضروري أف يكوفل ف إعادة اإلعمارتكو  يكوف لها تأثير على التربية حتى 

 توازف إذا لم يكن ىناؾ المناىج مع المعلم والمتعلم العالقة بين .التربية حقيقية يؤدي إلى

 التربية نفسهافقدت المادة من و 

،الحدمن الوظيفة و دور في قد  المعلم موقف المعلم يكوف جعل  مجتمع اليـو

 كرامة اخفض من،و أيضا اإلسالـ كما يدرس في المثالي المعلم بالمقارنة مع انخفض

 أف سببها مجتمع اليـو المعلمين في منخفضة المكانة يبدو أف .اإلسالـ في تاريخ المعلمين

  :كما يلى،أشياء كثيرة

األوؿ ،يكوف تأثير اآلراء العقالنية والمادية و الواقعية للمعلم علم النفس. وذلك الرأي, 

 أدى ىذا الرأيو  .المؤسسات الخاصة موظفي الدولة أو المعلم ممن ليس أكثر من وينظر الى
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 في بعيد المسافة للقدواة التي ياثر ويالحق المعلم مبدأ، قل للمعلم العمل الميكنة في إلى

 .والمتعلم بين المعلم المسافة النفسية

، حياةىم . باإلتجاهوالواقعية تكوف اتجاه  رأى العقالنية قد وضعت المجتمع .الثانية 

، غير الدينيةنمط عقلية  نسبية, وذلك النتيجة،ال واقتصادية و، والعقالنية واقعيةال باعتبارات

 التي يقـو بها,   على العملية التربية  ذلكالمتعلم  اتخذو 

تؤثر مباشرة  عملية بحث العلم في األخالقية على الجوانب مناىج التعليم التؤكد .ثالثوال

 ىذهو  .المناسبة المعلمين السلوؾ لإل تجاه ماذا وكيف الذين ال يعرفوف سلوؾ المتعلم  على

المواد  جدا مع كثيفة بالمدارس العامة في المناىج الدراسية، وخاصة مشكلة أصبحت

 4العلمية.

ما  على 3تنص المادة  التعليم الوطني نظاـ بشأف 2223 سنة 22 رقم القانوف 

من اجل  الكريمة وحضارة شخصيةتشكيل المهارات و  لتطوير الوطنيةالتربية  يخدـ :يلي

 :اإلنساف إمكانات المتعلم ليصبحوا إلى تطويرالعقلية من حياة األمة، والتي تهدؼ 

 ؛اإليماف واإلخالص هلل عز وجل .1

 , األخالؽ الكريمة2

 ؛. صحة3

 ؛المعرفة .4

                                                           
4 Muhammad Zainur Roziqin, Moral Pendidikan di Era Global, Malang: Averroes Prees 2002,  hlm. 52 
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 ؛. إجادة5

 ؛. اإلبداعية6

 5.ومسؤولة دولة ديمقراطيةيكوف من مواطني و ؛ . مانديري7

حتى نستطيع أف نفهم أف نظاـ التربية الوطنية والتربية ىي وظيفة الينيا الثاني أف 

التربية  الموجو على األخالؽ اإلنسانية يعني األخالؽ الكريمة. وبالرغم ذلك  أف يناقش 

ألداب، واألخالؽ، األخالؽ يمكن أف تترافق مع مصطلحات مختلفة مثل األخالؽ، وا

مثل العادة الجيدة، من  المجاملة، األدب، وغر ذلك؛و بالرغم ذلك  ,6واالشخصية ,وغيرىا

وىذا  7من أف ىناؾ دائما الحواجز التي تميز بين ىذه المصطلحات إذا درست  العميق.

 المصطلح يمكن تصنيفها على أنها قيمة أخالقية الكريمة.

مستقبال  تنذر بالخطر شخصية الكوادر الوطنية كانت، ويزعم  األندونيسية الشباب

 المتكاسل، واألنانية، على قيد الحياة على أساس المتعة العادة .وكذلك مستقبل ىذه األمة

، ثقة األمة التي تريدوف األمةأىداؼ التوقعات و ، بعيدا عن الجباف، تعتمد على اآلخرين

 ولعالم ينعم بالسالـ.والنفسية، 

ينكر موقفو و  مؤخرا الذي أكد مواقف المتعلم على التى تنعكساألخالؽ  فقداف

من  األدب ال يقـو على المعلم غالبا ما المعلم على اتجاه موقف المراد ىو .المعلم وجود

                                                           
5 M. Furqon Hidayatullah, Pendidikan Karakter: Membangun Peradaban Bangsa. Surakarta: Penerbit Yuma 

Pustaka 2010, hlm. 12 

6 Ibid., hlm. 10 
2 Rosidin, Pendidikan Karakter Ala Pesantren Malang: Litera Ulul Albab 2013, hlm. V 
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ينبغي أف  الذي ثم مثل ذلك، الشباب اإلندونيسية شخصية وقع إذا.8 العلمية أجل إيجاد

، رجاؿ الدينورجاؿ المجتمع و  مما الحكومة كل األطراؼ أف من مسؤولية؟ يكوف مسؤوال

 اكتاؼ على ألف أبرزت الماضي أكثر مهنة، محاضر(. األستادالمعلم، والمعلم )واآلباء، 

 يقولوف، واآلباء، وكذلك الحكومة سوؼ أكثر على تفويض المعلم, المجتمع المعلمين التربية

نقص وغير ناجح  ولذا إذا كاف ىناؾتربية األطفاؿ فوضت على المعلم  والية تفويض أيضا أنو

 .تقاعش المعلم ىو عالمة على

أف ما فى الوقت حين  ؿ الوقتطو  حدثاف ت تقـو ربيةأف الت، المعلم ايضا قاؿ كما

 إخفاؽ .والمجتمع ةاألسر  أف العديد من و 12 إلى 7حوالي  فقط في المدرسة لمتعلما

المجتمع، األسرة و  بدعم من، إف لم يكن ذكاء معلمال .األسر والمجتمع ىو إخفاؽ لتربيةا

 عبثا سيكوفبعمل  المعلم

على ذلك  السليم إصالح القياـ فالمناسب ىذه الحجة إذا يكوف المعلم قبوؿ .

المجتمع  و ، في األسرة الطفل والوالد منظومة المدرسة، يدرس في، والمعلم الذي البيئة الثالثة

 .أو غير ذلك ناجحة تجعل األطفاؿ التعليمية التيبناء العادة  و  الذي يملك

أف  المعنى الواسع  "المعلم شخصية" التركيزعلىاإلصالح على بيئة الثالثة تستطيع 

 في المؤسسة والمعلم  والكليةا المدرسة الدينية أو في المؤسسة الرسمية او المدرسة المعلم

على ذلك المؤسسات يتضمن ىذا المعنى . والمجتمع في األسرة وغير الرسمية بالرسمية

                                                           
2 Muhammad Zainur Roziqin, Moral Pendidikan di Era Global, op. cit., Hlm. 4 
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 من ىذه األمة على من ىو على خطأ فى استعداد أجياؿ الوقوؼ حل وسط دوف البحث عن

 .الحكومةرجاؿ المجتمع و  المعلم و والوالد أو

العالية  كل شخص سينفذوف المهمةألف  لماذا يجب أف يكوف "شخصية المعلم" 

محبوبا ومحترما، واالقتداء  الذي اف يكوف  شخصية الرئيسية، ألف المعلم ىوالمعلم يملك 

 سيكوف ةإلى السلوؾ اليوميالتعليم  من أدائو في اإلبتدأ بو من قبل الطالب أو المتعلمين.

قلدىا، لذلك ييحتذى  األنماطو رجاؿ يصبح  اف . لكل معلميقلد على المتعلمينو  يحتذى

 وىو كيفية حل الصعوبات مهمتو.ومعرفة  الصبرة ، يجب أف يكوف من المربيةلتنفيذ واجباتها 

 عمليةكوف لحل المشاكل التي تواجهها، وخاصة المشاكل التي تتعلق مباشرة يأيضا يجب أف 

 التعليم والتعلم

التعليم ىو خلق بيئة النظاـ الذي يمكن اف تحدث عملية التعلم على المتعلم. 

ألىداؼ التعليمية التى يتكوف النظاـ من المكونات التي تؤثر من بعض الى بعض، المراد ا

تحققها، والمواد التي يدرسها، المعلم، والمنعلم الذاف يجب أف تلعب دورا كذلك في بعض 

العالقات االجتماعية، وأنواع من األنشطة ، فضال عن مرافق التعليم والتعلم والبنية التحتية 

 .المتاحة. تؤثر البيئة المادية واالجتماعية أيضا عملية التعليم مستمرة

 وإف نالني من والدى الفضل والشرؼ  *   أقدـ أستاذي على نفس والدي 

 9وىذا مرّبى الجسم والجسم كالصدؼ  *    فذاؾ مرّبى الّروح والّروح جوىر

 
                                                           

 أالال تنال العلم اال بستّة إلخ, نظم األخالق, ليربيا كديرى  2
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  مشكلةال صياغة . ب

 ؟   ىاشم اشعريحضرة الشيخ محمد عنذ قيمة األخالؽ لػ كيف طريقة التعليم 

 ؼ البحثاىدأ . ت

 حضرة الشيخ محمد ىاشم اشعرىعنذ قيمة األخالؽ لػ دراسة طريقة التعليم 

 البحث فوائد . ث

 :نظريا او عملياللفكر ػ ىذا البحث نرجو اف يجعل المصدر 

 ػ النظرية

التى تتضمن في الكتاب اداب العالم والمتعلم المؤلف  ا. استطاع المعرفة طريقة التعليمية

 حضرة الشيخ

 ىاشم اشعري 

 قيمةل طريقة التعليم في التربية المتعلقة األخالقية يعني  ثروة من المعرفةاستطاع ال ب.

  حضرة الشيخ  محمد ىاشم اشعريعنذ األخالؽ 

 عملياػ 

في تطبيق عملية التربية على  للمعلم اإلسالميمرجع المصدر لل ا. يستطيع أف تستخدـ 

 التعلمو  التعليم في عملية المتعلم

مؤسسة األخالقية لل التعليم على زراعةعملية  لتنفيذ بديال أف تستخدـ. يستطيع ب

 النظامى النظامي وغير في، رسميا؛ اإلسالمية
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 حد البحث . ج

حضرة الشيخ  محمد  عنذقيمة األخالقية لبالمناسب من الموضوع "دراسة طريقة التعليم 

شرح الباحث الخاص فى عملية التعليم من قبل المعلم )المدرس(، والتي  ىاشم اشعري"

والتأمل من أجل تنفيذ عملية التعليم والتعلم على المتعلم  باعتبار موضوع أصبحت المركز 

في التربية  لو دور مهم جدا في مجاؿ التربية فالتعليم قيمة األخالقية تستطيع اف تزرع  على 

المتعلم  ويمكن الوصوؿ حتى ينتج الجيل باألداب الجيدة ) األخالؽ الكريمة( مع ما في 

اداب العالم على نفسو والمعلم في التعليم والتعلم والعالم على  ىذه المناقشة تشتمل؛

 المتعلم.

 البحوث السابقة . ح

وىناؾ العديد من الدراسات السابقة التي درست الفكر كيائ الحج ىاشم اشعري. من 

الموضوعات التى ترفعها، اف الدراسات ال تعتبرخاصة بطريقة  التعليم الذي يتضمن في 

، والتي أصبحت  والمتعلم المؤلف حضرة الشيخ  محمد ىاشم اشعرياداب العالم الكتاب 

أساس التفكيرفي عملية التربية. في ىذه الدراسة سيشرح الخاصة قيمة األخالقية الواردة في 

ىاشم اشعري  اداب العالم والمتعلم ومما يتوصل التفكير  المؤلفعملية التربية. في الكتاب 

 فهـو وتطبيق في بيئة المعهدىي صورة أو الجو التربوي وصار م

 :الدراسات المقصودة مما يلي. على ىذا البلد بما فيو الكفاية في ىذا البلد الطويل انم ذيال

دراسة ىاشم األشعري )ية عند كيائي الحاج التربية اإلسالماداب المتعلم في أوال، مفهـو 
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في   التربية اإلسالمية قسمتابعين وىو الطالب أحمد الباحث ( اداب العالم والمتعلمالكتاب 

 .2228ماالنج اإلسالمية الحكومية بجامعة التربية ال كلية

الثاني، الفكرة التربية اإلسالمية كيائي الحاج أحمد دحالف وكيائى الحاج ىاشم األشعري 

)دراسة تحليلية مقارنة(، الباحث دنية موالنا وىو الطالب قسم التربية اإلسالمية في كلية 

 .2223امعة اإلسالمية الحكومية سوناف كاليجكا، فئة في عاـ التربية الج

الثالث، دراسة مفهـو التربوي عند كيائى الحاج ىاشم األشعري والتقدمية جوف ديوي )دراسة 

مقارنة(، والباحث سوماجي، وىو الطالب قسم التربية اإلسالمية في كلية التربية الجامعة 

 . 2223ئة من عاـ اإلسالمية الحكومية سوناف كاليجكا، ف

 اداب العالم والمتعلم(الرابع،اداب المتعلم عند كيائى الحاج ىاشم األشعري ) فى الكتاب 

وىي الطالبة قسم التربية اإلسالمية في كلية التربية الجامعة اإلسالمية الباحث فورواني 

 .2212الحكومية سوناف كاليجكا، فئة في عاـ 

الخامس،مفهـو اداب العالم والمتعلم )دراسة المقارنة  عند الزرنجي في تعليم كيائى الحاج 

الباحثة حمدف وىي الطالبة ة  قسم التربية  اداب العالم والمتعلم(ىاشم األشعري فى الكتاب 

 .2225اإلسالمية في كلية التربية الجامعة اإلسالمية الحكومية سوناف كاليجكا، فئة في عاـ 

الموضوعات الباحث لم يجد تفسيرا محددا للدراسة من نظر قيمة التربية التي تأسس  من

اداب العالم والمتعلم المؤلف حضرة الشيخ  األدابية )األخالقية( الواردة في " في الكتاب 
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" والباحث سيعلم و ويطالع ويبحث فيها بالخاص طريقة التعليم الواردة محمد ىاشم اشعري

 في ىذا الكتاب.

 ظاـ البحث ن . خ

 :التوضيح من الصورة العامة للبحوث النظامي، والصورة العامة ىي كما يلي

ىذا الفصل البحث للصورة العامة عن البحث النظامي المتعلقة ىذه  .الفصل األوؿ: مقدمة

األطروحة التي تشمل، خلفية البحث، صياغة المشكلة ، أىداؼ البحث، فوائد البحث وحد 

 البحثية والنظاميات السابق،البحث والبحث 

وىذا الفصل سيشرح الخاص على المضوع يعني المتححد  .الفصل الثاني: األسس النظرية

في المصطلح؛ التعليم، والقيمة واألخالؽ أف ىناؾ دراسة االرتباط و النقطة المناسبة بالبحث 

عنذ اداب العالم والمتعلم " في الكتاب الذي الباحث في الدراسة في الفصل الخامس،  

 " الشيخ  محمد ىاشم اشعري

الفصل الثالث: وطريقة البحث الذي تشتمل النهج ونوع البحث، مصدر البيانات، تقنيات 

 جمع البيانات، تقنيات تحليل البيانات 

ىذا الفصل ستشرح  سيرة   .حضرة الشيخ  محمد ىاشم اشعري وكتبو السيرة الفصل الرابع:

أشعري يبدأ منذ الرحم، إلى مرحلة   مما في الحياة محمد كيائي الحاج ىاشمأقصرو كثيفة 

في طلب العلم بحيث يمكن أف تعطينا اإللهاـ وأكتب أيضا الكتب  البلوغ مع مجهزة شاقة

 التي ىي الفكرية كاملة بما فيو الكفاية
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محمد حضرة الشيخ  عنذ اداب العالم " ،  التركيز على البحث"  سيبحث ىذا الفصل و

التعليم والتعلم. في  في عملية المسؤوليةتحمل ل للمعلم التركيز " يعني البحث ىاشم اشعري

 على تالميذهالمعلم ، وأداب نفسو أداب المعلم على ىذه المناقشة

البيانات األولية و  البيانات المستمدة من تحليلال علىيحتوي  الفصلىذا  :الفصل الخامس

 شاملة و تفاىم واسعة و  اجبحيث انت ومتكاملة الثانوية

 وكذلك تختتم سوؼ ىذا البحث الفصل األخير من فيالمختتم،  اإلنتاج و :الفصل السادس

 المختتمة على ىذه الدراسة و كذلك المدخالت
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 باب الثاني

 دراسة المكتبة

 التعليم طريقة  . أ

التي تعني "الطريق". كىناؾ قاؿ  "method"الطريقة مشتق من اللغة اإلنجليزية 

 methodكالتي تعني "السبيل إلى". ثم  "metodos"الشخص أف الطريقة مشتق من كلمة 

 الهدؼتحقيق ىي أداة ل كظيفة أنو فياستطاعة من التعريف: الطريق، 

 أحيانا كلكن الهدؼ، في تحقيق دكرا ىامة للغاية فقط جيدة، كليست الطريقة غالبا 

 .العوامل األخرل، باإلضافة إلى يكوف عامال حاسما حتى

الكثير يحدث، كالتدريس أك فهم / خاطئ، يمكن أف تولد بشكل جيد كالحصوؿ 

 دث،يح الكثيرعلى الكثير من أتباع. لكن في بعض األحياف يحدث العكس أم حاؿ، 

كىو   .أتباعالحصوؿ على الكثير من بشكل جيد ك  يمكن أف تولد، خاطئ / أك فهم التعليمك 

، ككانت عددة قليلة من الناس مقبولة اجتماعية من الصعب جدا فهم صحيح أكمذىب 

الحصوؿ على أتباعو. حتى ىذه المشكلة، من بين أمور أخرل، كيمكن إرجاع إلى: الطريقة، 

مع طريقة جيدة، كيجرم من خالؿ نشر مذىب صحيح أف ليست طريقة تعاليم كاذبة قدمت 

 1جيدة.

 

                                                           
1 Humaidi Tatapangarsa, Methodology Pendidikan Agama Islam, Malang: Yptp – IKIP Malang 1794, hlm. 6 
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 :125النحل  –سورة 

                      

                          

 2.العلم بالفهم ك بالمذاكرة كالدرس كالفكرة كالمناظرة: العربية القصيدة تصف

ليس فقط نقل المعلومات من المعلم إلى المتعلم. يجب  .التعليم ىو عملية معقدة   

التعلم أفضل من اتخاذ العديد من األنشطة كالعمل، كخاصة إذا كانت النتائج المرجوة في 

بمعنى من المعاني، في  .جميع المتعلم كبالرغم ذلك، فإف فكرة التعليم ليست صيغة بسيطة

حاجة إلى الصيغة التي يمكن أف تشمل جميع األنشطة كاإلجراءات في فعل التعليم نفسو 

 3(.1992)محمد علي، 

التعليم ىو عبارة عن  .التعليم ىو المعلم توجيو األعماؿ، كتوجيو أك تنظيم التعلم   

سلسلة من إيصاؿ المواد التعليمية للمتعلم حتى يتمكن من التلقي كالفهم،ك اإلدراؾ، 

فالتعليم يكوف لو ىدؼ، من بين أمور أخرل، بحيث يمكن   .كالملك كالسيطرة كتطويره

  (Dirjenbinbaga للمتعلم اكتساب المعرفة، كمن ثم يمكن أيضا تطوير المعرفة

 .1981 )اإلسالمية

                                                           
2
 Ibid., hlm. 22 

1
 Pupuh Fathurrohman, Sobry Sutikno, Strategi Belajar Mengajar – Strategi Mewujudkan Pembelajaran 

Bermakna Melalui Penanaman Konsep Umum & Konsep Islami, Bandung: Refika Aditama 2007, hlm. 8 
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المعلم ىو محاكلة لجعل حاؿ  أك منظومة البيئة في مثل ىذه الطريقة، لذلك أف  

التفاعل بين المتعلم كبيئتهم، بما في ذلك المعلم، كأدكات التعليم كما يسمى عملية 

 .(1981التعلم، حتى توصل أىداؼ التعلم المحددة )ناسوتيوف 

كيقاؿ صيغة أخرل أف التعليم ىو نقل المعرفة إلى المتعلم. كالتعليم نقل الثقافة  

للمتعلم. كالتعليم ىو األنشطة المنظمة أك تنظيم البيئة احسن ما يتوصل مع المتعلم ؿ 

 4(.1982بحيث تحدث عملية التعلم )ناسوتيوف، 

كتقديم المشورة  كالتعليم من قبل كيلياـ ق بيرتوف ىو محاكلة لتوفير التحفيز، 

 5.كالتوجيو، كالتشجيع للمتعلم لتمكين عملية التعلم

على  التعليم ىو نقل المعرفة من الشصية األكؿ، التعليم أراء النظر حوؿ ىناؾ ثالث 

 البيئة التعليمية،التعليم تعيين الثالث .التعلممن  المتعلم ىو توجيو التعليم ثاني،كال .المجموعة

 .التعليم الجيد عملية التعلم لتمكين

أنشطة التعلم كلها تركزت على  يهدؼ لنقل المعرفة فقط. النظر األكؿ، التقليدية, التعليم

 .المعلم

النظر الثاني، يتضمن المعني أف المعلم ىو المشرؼ، ثم أنشطة التعليم كالتعلم التي تركز 

                                                           
1
 Muhaimin, Abd. Ghofir, Nur Ali Rahman, Strategi Belajar Mengajar. Surabaya: Karya Anka Bangsa 1776, 

hlm. 55 
1
 Syaiful Sagala, op. cit.,  hlm. 62 
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البيئة, ىي التحفيز  نالنظر الثالث، التعليم ىو تعيين بيئة التعليمية احس .على المتعلم كلها

 6.لعملية التعليم ك التعلم

 :في ىذه الحالة يمكن تحديد بعض المواقف / نظرالمعلم علي التعليم ، كىي

في ىذه الحالة المعلم الذم  .. أف المعلم  أصحاب المصلحة الرئيسية في مجاؿ العليم1

ك نتائج التعلم يحدد الهدؼ من الدرس، كتحديد طرؽ / أساليب التعلم، كسرعة التعلم 

كالتعليم الذم يتركز اف المعلم يميل علي استخداـ اإلعالـ باعتبار الطريقة الرئيسية الذم 

كبعبارة  فقط, .يكتسب الحصوؿ علي المتعلم أقل عميق  ألف تشجيع المتعلم على حفظ

أخرل، استخداـ الذاكرة فقط كأداة رئيسية في السيطرة على مادة الدرس حتي  ينسى 

 .بسهولة

. كلما كاف التعليم في محاكلة المعلم لتحفيز المتعلم على التعلم كالتفكير بأنفسهم كتحديد 2

 الدكر الرئيسي ليس المعلم، كلكن المتعلم. .إجاباتهم على األسئلة كالمسائل التي تواجهها

ل كمن ىذا النظر الثاني تميل طريقة التعليم الذم يفض .المعلم يتصرؼ إال مساعد أك المربين

 .لألنشطة التفكيربو ك حل مشاكلهم الخاصة التي تواجهها

7 

                                                           
1
 Tabrani Rusyan, Atang Kusdinar, Zainal Arifin, Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar, Bandung: 

Remadja Karya CV 1787, hlm. 29 

 
7
 Nana Sudjana. Cara Belajar Siswa Aktif Dalam Proses Belajar Mengajar,Bandung: CV Sinar Baru 1788. 

Hlm. 8 

 تغيير السلىك علً الوتعلن عولية التعلن عولية التعلين
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، لتسريع إلى ضركرة المتعلم ذات الصلة .أكثر صلة ثانيال ىذا منالموقف النظر ك   

 يتعلق كخاصة فيما المجتمع، في تطوير ذات الصلةعملية تطوير الشخصية, ككذلك 

لم يعد  في ىذا المعنى المعلم كمقاـ 8المعرفة المتعمقة.ك  العمالة الماىرة توفيرمن باحتياجات

 كلكنو يعتبر أك المدرسة، في الفصل الدراسي كاحد حاكم النظر إليو على أنو من الممكن

ة مساعدلتوجيو ك  دائما على استعداد التي يجب أف يكوف التعلم(مدير ) التعليم مدير بمثابة

9.كشاملة سليمة نفسهم إلى مرحلة البلوغ رحلتهم المتعلم في
 

 التعلم . ب

كيقاؿ "اإلنساف ال يتعلم  ما ىو عليو كاالبقرة؛ أصبح المزيد من الدىن، كلكنو ال 

 )الدامابادا( ." أعرؼ ما

لو من مبدأ المنهج: رأم أنو التقليدم اف التعلم جمع مزيد  س. ناسوتيوف          

 .10المعرفة

التعلم انشطة التنمية النفسية من خالؿ التجربة، تقع على قدرة        

 .11التعلم النفسي تحت إشراؼ المعلم

                                                           
8
 Muhaimin, Abd. Ghofir, Nur Ali Rahman, Strategi Belajar Mengajar, op. cit.,  hlm. 59 - 58 

9
 Pupuh Fathurrohman, Sobry Sutikno, Strategi Belajar Mengajar, op. cit., hlm.  8  

30
 Ny. Roestiyah NK, Masalah – Masalah Ilmu Keguruan, Jakarta: PT. Bina Aksara 1782, hlm. 147 

33
 Umar Tirtarahardja dan S.L. La Sulo, Pengantar Pendidikan, Jakarta: PT Rineka Cipta 2008, hlm. 51 
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التعلم ىو العملية التي تمكن اف يعمل أنواع معينة من الكائنات الحية معظم    

 .12الحيوانات، بما في ذلك البشر، كلكن النباتات ال تفعل ذلك

 

تتميز تغيير ما في الشخص. التغيير نتيجة لعملية التعلم يمكن أف التعلم عملية التي  

يكوف أظهر في مجموعة متنوعة من األشكاؿ مثل تغيير المعرفة كالفهم، كالمواقف من 

السلوؾ، كالمهارات، كالمختصات، كالعادات، كتغيير الجوانب التي كانت من األفراد في 

 13 .دراستها

التعلم ىو عملية تغيير السلوؾ  .السلوؾ من خالؿ التجربةالتعلم ىو تعديل أك تعزيز    

 14.الفردم من خالؿ التفاعل مع البيئة

 :ىناؾ عدة محددة تعريفات للتعلم، من بين أمور أخرل

1. Learning can be defened as a change in behavior as a result of 

experience. The behavior can be physical and overt, or it can be 

intellectual or attitudinal, not easily seen. (Principles and techniques of 

instruction, USAF). 

، كيمكن أيضا (مرئية) تكوف جسدية السلوؾ الذم .تجربةنتيجة لل في السلوؾ تغير التعلم ىو

 .بسهولة ال ينظر إليو الموقف الذم أك الفكرية أف تكوف

                                                           
32

 Robert M. Gagne, Alih Bahasa Abdillah Hanafi, Abdul Manan, Prinsip – Prinsip Belajar untuk Pengajaran, 

Surabaya: Usaha Nasioanal 1788, hlm. 19 

31
 Nana Sudjana. op. cit., hlm.  5 

31
 Tabrani Rusyan, Atang Kusdinar, Zainal Arifin, op. cit., hlm. 9 
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2. Learning is the process by which an activity originates or changed 

though training procedures as distinguished from changed by factors not 

attributables to training. (Hilgrad, ER, Theories of Learning).  

 عن التغيراتتتميز ية( ك الترب( من خالؿ التدريب السلوؾ أك تغيير ظهور عملية التعلم    

 1981 .، جترابوتو )التربية( التدريب ال تمكن تصنيفها التي العوامل التي كتبها

 (1984غيج )تجربة نتيجة ل سلوكو يغير الكائن الحي التعلم العملية التي من خاللها. 3

 :كما في تعريف ذلك التي يمكن اتخاذه الفهم

 ا. في الدراسة ىناؾ سلوؾ الناشئة أك تغييرىا، سواء كانت سلوكية جسمنية اك نفسية 

التغييرات التي تحدث نتيجة لتجربة )التي تواجو حاالت جديدة( كممارسة الرياضة  ب.

 )التدريبية(

على سبيل المثاؿ،  .التغيرات في السلوؾ ليست بسبب التدريب )التربية( غير المصنفة .ج

 .وؾ بسبب حالة سكر بسبب التنويم المغناطيسي الختغير السل

ينطوم التعلم تغيرات في الكائن الحي نتيجة للتجربة، كىذا يعني أف التعلم يستغرؽ  .د

 .15كقتا

فإف نتائج الدراسة ستظهر إلى أم تغييرات  .السلوؾ البشرم تتكوف من عدد من الجوانب 

 في الجانب.

                                                           
31

 Muhaimin, Abd. Ghofir, Nur Ali Rahman, op. cit., hlm.  44 – 45  
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 :الجوانب. الجوانب التي ىي

 ( العاطفية6    معرفة    (1

 ( العالقات االجتماعية7    تعريف  (2

 ( األداب أك األخالقية8    العادة  (3

 16( الموقف9    المهارة  (4

 التقدير (5

كمع ذلك، ىناؾ أغلبية من التغييرات في السلوؾ )كالذم ىو أيضا ثابت( كلكن لم          

التغيرات التي تحدث عند .17 ها نموة في نفسوالتي تنتج يذىب لتعلم النضوج أف التغيرات

ىناؾ تغييرات التي تحدث بسبب النضج، ك قد ال تكوف قادرة كتمكن  .الرضع ليس تماما

الى  .كائن قادر على السيطرة علىعلى قادرا، ال يمكن أف يقبض األشياء من ثم التمكن 

عن أنها نتائج التعلم،جانب ذلك، ىناؾ نوع آخر من التغيير الذم ال يمكن أف تصنف على 

 كلكن عندما مكسورة، الراديو إلصالح أك مشكلة، يحل شخص يمكن أف طريق الصدفة

 18 .يفعل ذلك أنو ال يستطيع أف مرة أخرل ينبغي أف يعمل

                                                           
31

 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, Jakarta: PT. Bumi Aksara 2001, hlm. 30 
37

 Robert M. Gagne, Alih Bahasa Abdillah Hanafi, Abdul Manan, op. cit., hlm. 18 

38
 Muhaimin, Abd. Ghofir, Nur Ali Rahman, op. cit., hlm. 45 
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  :من األعراض دراسة الحالة القضية من التغييرات المذكورة ىذه ليست

  االرىاؽ البدني بسبب تغيير. 1

 تعاطي المخدرات بسبب تغيير .2

 الصدمة البدنية الشديد أك بسبب المرض تغيير. 3

 19الجسمنية بسبب النمو في تغيير. 4

ادخلت من قبل ديمياتي ك  بعض الخبراء ذكره مما يلي أكثر تعمقا دراسة مفهـو لفهم

 20(16 – 9: 1999موجيونو )

 التنمية التعلم التربية العناصر

المعلم لألداء التربية  . فافل1

 كالمتعلم لمفعوؿ بو

 المتعلم تغيير السلوؾ المتعلم لألداء التربية

المساعدة للمتعلم  .الهدؼ2

على الشخص 

 الكامل

لحصوؿ انتاج التعلم 

 ك خبرة الحياة

لحصوؿ تغيير 

 النفسي

عملية التفاعل  . عملية3

 للعوامل الخارجية

الداخلية على نفس 

 المتعلم

الداخلية على نفس 

 المتعلم

                                                           
39

 Oemar Hamalik, op. cit., hlm. 36 - 39 
20

 Syaiful Sagala, op. cit., hlm.  52 
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المئسسة التربية  المكاف. 4

التعليمية كخارج 

 المدرسة

 ام مكاف كاف ام مكاف كاف

طوؿ الحياة ك  . طوؿ الوقت5

 مناسب طبقة التربية

 طوؿ الحياة طوؿ الحياة

المعلم يملك سلطة  .الشركط الحاصل6

 التربية

 اإلرادة تغيير النفس تشجيع التعلم القوم

تشكيل الشخصية  . معيار الحاصل7

 التعليمية

استطاع الحل 

 للمشكلة

الحدث من التغيير 

 اإليجابي

عند المجتمع لتعليم  . فوائد8

 الحياة الوطنية

عند المتعلم للترفعة 

 المقامات الوطنية

عند المتعلم لتحسين 

 تنمية النفسية

الشخص بناء الممثرة  . اإلنتاج9

 ك اإلبداعية

اإلنتاج من التعليم 

 كالقياـ بو

ية التقدـ من ناح

المعرفي ك الواجداني 

 كالنفسي

 

التعلم في البشر ىو انشطة النفسي، الذم يقاـ في التفاعل النشاطي مع البيئة، 

كالذم أدل على التغيير في المعرفة كالفهم كالمهارات كقيمة المواقف. ىذا التغيير ىو ثابت 
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التغييرات يمكن أف يكوف نتيجة جديدة أك أيضا تحسينات على النتائج  21نسبيا كندبة.

الحصوؿ عليها بالفعل. نتيجة الدراسة قد يكوف نتيجة لالألكلية؛ قد يكوف أيضا نتيجة آلثار 

 22الجانب. عملية التعلم يمكن أف مستمرا بالوعي الكامل كيمكن أيضا ليس ىو الحاؿ.

ىو أساسا "التغييرات" التي تحدث في الشخص من بعض ىذه التعاريف، أف التعلم 

بعد القياـ بنشاط معين. على الرغم من حقيقة أنو ليس كل التغييرات ىي من الفئات من 

التعلم.على سبيل المثاؿ، التغيرات الجسدية، في حالة سكر، جنوف، كغيرذلك. في التعلم 

نبغي الحصوؿ من تلقاء نفسو، ىو العملية التي ينتج عليها. كىذا يعني أف التعلم ي \المهم 

أف البعض اآلخر مجرد كسيط أك دعم أنشطة التعلم من أجل التعلم يمكن أف تعمل بشكل 

 23جيد.

  تعلمال التعليم ك . ت

في حاؿ  المعلم كالمتعلم المتبادلة بين العالقة أك التفاعل ىما في األساس التعليم كالتعلم

 يشير .التعليم في أنشطة ال يمكن فصلهما التيالمفاىيم  ىماكالتعلم  24.التعليمالتربية ك 

 بقائد المعلم يقـو بو على ما التعليم يشيرالطالب(، ك ) الفرد يقـو بو ما إلى التعلم

 علىيكوف التركيز ك ، في كقت كاحد التي تجرم ىما األنشطة التعليم كالتعلم 25التعلم.

 26.المتعلم تغيير في، أم غرض دائم لديو، كالتعلم كاألنشطة التخطيطة معا. فهم ذلك

                                                           
23

 W.S. Winkel. Psikologi Pengajaran,Jakarta: PT Grasindo 1771, Hal: 36 
22

 Ibid., hlm. 38 
21

 Pupuh Fathurrohman, Sobry Sutikno, Ibid., hlm. 6 
21

 Tabrani Rusyan, Atang Kusdinar, Zainal Arifin, op. cit., hlm. 5 
21

 Nana Sudjana, op. cit., hlm. 8 
21

 Pupuh Fathurrohman, Sobry Sutikno, op. cit., hlm.10 
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 التعليم ك التعلم عملية . ث

المعلم حقيقتو ىو أب الركحي )األب الركحي( للمتعلمو، كالتي توفر غذاء للركح مع      

العلم.، تعليم األخالؽ ككذلك تصويب ذلك. كبالتالي، كالمعلم لديو مكانة عالية كما ىو 

أكثر قيمة من دماء الشهداء. حتى موضح في حديث النبي، الحبر عالما )علماء( ىو 

 27يضع اإلسالـ مع مستول درجة الرسل.

للوصوؿ إلى كل رجل شخص ناضج يتطلب قدرا معينا من الجودة كالمهارة التي يجب 

تطويرىا من خالؿ عملية التعليم ك التعلم. ىذه عملية التعلم ىو العملية التي تحدث بين 

الشخصية، كالمعلم كالمتعلم كىي خاصة. حتى  المعلم كالمتعلم األساسي اثنين بمناسبو

يرجو في األمل من خالؿ ىذه العملية المتعلم لديو كمية معينة من المعارؼ كالمهارات 

 28المحددة التي يمكن أف تشكل كبيرة الشخصية المتكاملة.

، et.alالتخلف المجاؿ )بلـو  -بنيامين س بلـو في كتابو تصنيف األىداؼ التربوية 

على أنو في عملية التعليم كالتعلم كسيتم الحصوؿ على القدرة التعليم الذم ( 1956

 يتكوف من ثالثة جوانب، كىي:

 . جانب من جوانب المعرفة )المعرفي / رئيس(1

 / القلب( afafective. جانب من جوانب الموقف )2

 . الجوانب المهارات )الحركية / اليد(3

                                                           
27

 Ibid., hlm.131 
28

 Ibid., hlm. 5 
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 المهارات، كىي: 6من . جوانب المعرفة )المعرفية( كيتكوف 1

 أ( إتقاف المعرفة )المعرفة(

 ب( مهارات الفهم )فهم(

 ج( مهارات تطبيق )تطبيق(

 د( مهارات التحلل )تحليل(

 ق( مهارات الكشفية )التوليف(

 ك( تقييم المهارات )التقييم(

 . جوانب الموقف )العاطفية( كيتكوف من خمسة المهارات:2

 )استقباؿ(أ( مهارات التحفيز تلقي 

 ب( القدرة على االستجابة المحفزات )االستجابة(

 ج( القاضي مهارات شيئا )تقييم(

 د( القدرة على تنظيم قيمة )منظمة(

 chacterization by a value or value)ق( القدرة على استيعاب )تحقيق( على قيمة 

complex) 

 . الجوانب المهارات )الحركية(3

جموعة متنوعة من المهارات من األىمية، كتشمل: في ىذا الجانب سوؼ تكسب م

 التصور
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)مجموعات(، )استجابة االتجاه( آاللية، فإف الجواب ىو مجمع )مجمع على استجابة(، 

 .29كالتكيف )التكيف( كالمنظمة )األصلي(

 عملية التعليم كالتعلم( التفاعلنمط ) .30التعليم عناصر رسم بياني العالقة 

 

 

 

 

 

ىناؾ ثالثة أنماط من االتصاؿ في عملية التفاعل بين المعلم كالمتعلم كىو االتصاؿ   

 كما العمل، كالتفاعل، كالمعاملة. 

 أ( االتصاؿ كما في العمل أك التواصل في اتجاه كاحد.

 ب( اإلتصاؿ كما تفاعل في اتجاىين

 االتجاىات،ج( االتصاؿ كمعاملة في العديد من 

                                                           
29

 Muhaimin, Abd. Ghofir, Nur Ali Rahman, op. cit., hlm. 67 - 92 

10
 Nana Sudjana. op. cit., hlm. 7 dan Tabrani Rusyan, Atang Kusdinar, Zainal Arifin, op. cit., hlm. 2 

 الهدف

الطريقة/  الوادة

 األدواد

 القيوة
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 التعليم . ج

لسوؼ تشمل المتعلم  التعليم ىو محاكلة تربية المتعلم للتعلم. أنشطة التعلم       

التعليم ىو عملية  1996 31)مهيمن(،. على تعلم شيء بطريقة فعاؿ كبكفاءة

 32.التواصل بين المتعلم كالمعلم، كالمواد التعليمية

التعليم ىو تعليم المتعلم باستخداـ مبادئ التعليم ك النظرية التعلم ىو أحد      

التعليم ىو عملية االتصاؿ في اتجاىين، التعليم من  .المحددات الرئيسية لنجاح التعليمية

مفهـو التعليم عن  .قبل المعلم من المربية، أف التعليم أجرم من قبل المتعلم أك التالميذ

( ىو عملية بموجبها الشخص ببيئة التي تمكن عمدا 1986:195طريقة كورم )

لتمكينها بالمشاركة في سلوكيات معينة في حاؿ معينة أك توليد استجابة لحالة معينة، 

 .كالتعليم ىو مجموعة فرعية خاصة من التربية

 مفهـو التعليم

 التعليم يعني يتضمن كل أنشطة صممت تهدؼ لمساعدة الشخص على التعلم     

عملية التعليم أصال سئل المعلم لمعرفة المهارات األساسية  .كالقدرة أك القيمة الجديدة

التي يمتلكها المتعلم كتشمل القدرة في األساس، كالدافع، كالخلفية األكاديمية، 

 استعداد المعلم على التعرؼ على .كالخلفية االجتماعية كاالقتصادية،كغير ذلك

                                                           
13

 Yatim Riyanto,  Paradigma Baru Pembelajaran: Sebagai Referensi Bagi Guru/ Pendidik Dalam 

Implementasi Pembelajaran Yang Efektif Dan Berkualitas, Jakarta : Kencana Media Group 2010, hlm. 131 

32    Hujair AH. Sanaky, Media Pembelajaran. Yogyakarta : Safiria Insania Press 2007, hlm.  3 



28 
 

عاصمة الرئيسية لتقديم المواد التعليمية كمؤشرا لنجاح  خصائص المتعلم في التعيم ىي

 33.تنفيذ التعليم

المواد الدراسية في عملية التعليم كىي عملية من أعماؿ المربي أك المعلم، كما تركز     

 فعل مجرد

بين التعليم كالتعلم مع التربية  .من إعطاء دفعة قوية في التعلم على تحقيق أىداؼ التعلم

كبالحقيقة عملية التعليم ىي من العملية التعليمية  .منفصال أك متضاربةليست شيئا 

 المتكاملة

ىو أنشطة المعلم في التصميم  (1999:297) التعليم عند دميتي ك موجيئونو    

 .UUSPN التعليمي، لجعل المتعلم التعيلم الفعالي، كالذم يؤكد على توفير مصادر التعلم

عليم ىو عملية التفاعل المتعلم مع المعلم ك مصادر التعلم اف على الت 2003عاـ   20 رقم

التعلم التعليم عملية التعلم الذم بني من قبل المعلم لتطوير التفكير اإلبداعي  .في بيئة التعلم

يمكن أف تحسن قدرة المتعلم على التفكير، كيمكن تحسين القدرة على بناء المعرفة 

 34المادة الدراسية. الجديدة كجهدا جيدا لتحسين التمكن من

في ىذه العملية أصبح الفاعل ككذلك  .التعليم عملية تفاعل المتعلم مع بيئة التعلم     

الفاعل الدراسي، كأف المعلم كبيئة التعلم األخرل تصبح الشركط الهامة التي تصاحب عملية 

                                                           
33   Syaiful Sagala, op. cit., hlm. 61-62 

34 Ibid., hlm. 62 
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يو عملية دكر المعلم في عملية التعليمية  أكثرفهم الميسر حتى أف المتعلم لد .التعليم

 35.التعلم

 القيمة . ح

كلمة القيمة، ثم ترجمة إلى االندكنيسية في القيمة، مشتقة من اللغة الالتينية    

(. 2002القديمة )موسوعة المصطلحات العقارات،  Valoirأك الفرنسية فاليرم 

من  36قيمة أك قيم كثمن. ،valoirكيمكن تفسير الشعور داللي محدكدة، فاليرم، 

حرفيا جيدة / سيئة فهذا يعني توسعت في كل شيء يفضل، في الرغبة، من الناحية 

كلكن عندما يرتبط الكلمة بالفعل مع كائن أك  37تهدؼ كالمتفق عليها. -المثالية 

المتصورة من جهة نظر معينة، كالثمن  الواردة فيو كتفسيرات متباينة. سعرت ىناؾ 

االجتماعية كاألنثركبولوجيا، كاالختالفات في االقتصادية، كعلم النفس كعلم 

السياسية كالدينية في تفسير ثمن يولد قيمة تسبب ليس فقط من خالؿ االختالفات 

في المواد الفائدة اإلنساف إلى حالة أك الى دراسات علمية، بل أكثر من ذلك، فإف 

 38سعر قيمة يجب أف يكوف مفصلية لتحقيق االستفادة معنى الحياة.

                                                           
35 Dharma Kesuma, Cepi Triatna, Johar Permana, Pendidikan Karakter Kajian Teori dan Praktik Di Sekolah, 

Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2011, hlm. 108 

36 Rohmat Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai, Bandung : Alfabeta, CV 2004, hlm. 9 

39 Hamid Darmadi, Dasar Konsep Pendidiksn Moral,Bandung: Alfa Beta CV 2007, hlm. 50 

38 Rohmat Mulyana, op. cit., hlm. 9 



10 
 

ضركرم ألف القيمة كشف ىذه الوثيقة يمكن أف تغطي عموما ثالثة مجاالت ىذا     

ىي: القيمة الفكرية )صحيح، كاذبة(، كالقيمة الجمالية )جميلة، ليست جميلة(، كاألخالؽ 

 39)حسن سيئة(.

كشكك  .اصطالح القيمة ، سواء كاف عن العلم، مشتق الحصوؿ من مصدر الهدؼ        

حديدا على ىذه القيمة، على سبيل المثاؿ: المنطق، كاألخالؽ، كعلم العديد من فركع العلم ت

 .الجماؿ

ك ىذا المنطق يسائل حوؿ قيمة الحقيقة، بحيث يمكن الحصوؿ على قواعد لها من التفكير 

كاألخالؽ تساءؿ عن قيمة اللطف، كىو الخير من السلوؾ البشرية في  .الصحيح كمتسلسلة

حين مافي علم الجماؿ كتساءؿ عن قيمة .بعضها البعض الحياة اليومية، كالتي تتصل مع

  40.الجماؿ، كل من الجماؿ الطبيعي كالجماؿ في شيء الذم جعل  من قبل اإلنساف

القيمة األساسية الواردة في نفس المتعلم، كىناؾ أربعة أنواع كما يطلق عليو القيمة     

كل  .الجماؿ، قدسية / القداسة كتشمل القيمة: قيمة الحقيقة كالفضيلة، كقيمة .اإلنسانية

 41. ذلك تأتي القيمة الحقيقية في كل الفكرية كاألخالقية كالجمالية كالدينية

(، كالقيمة المحددة في فكرتين 1993في تقرير كتبو نادم ركما )اليونسكو،    

من جهة، تناقش اف استندت قيمة اقتصادية على قيمة المنتج، الرفاىية كاألسعار،  .متضاربة

__ مع مثل ىذه الجوائز عالية في المواد. بينما في حاالت أخرل، فإف القيمة المستخدمة 
                                                           
37 Ibid., hlm.19 

40 Muhammad Djunaidi Ghoni, Nilai Pendidikan, Surabaya : Usaha Nasional, hlm. 11-12 

41 Ibid., hlm.30 
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 مجردة القيم ىي .بشكل كاضح يمكن قياسها كاللتمثيل األفكار أك المعاني المجردة 

 قدمت .كالمساكاة كالحرية كالسالـ، كاإلنصاؼ، كالصدؽ خرلمن بين أمور أ، قياس كيصعب

يعزز  في نظاـ مع بعضها البعض المترابطة القيمة ىي مجموعة من نظاـ القيم ، فإفايضا

 42.كاإلنسانية التقاليد الدينية القيمة من كقد استمدت .كال يمكن الفصل بينها بعضها بعضا

تستخدـ إلسم مجردة يعني قيمة  في مجاؿ الفلسفة، كغالبا مشكلة القيمة   

(worthكىي السمة التي تستحق كجود أم شيء ،).  مع خصائص ، الشيئ المختلف من

 .األشياء األخرل

كي مور، في الكتاب مبدلء  كقاؿ ليانغ جيى )الدكاترة( الذم يستشهد برأم   

ىو المسند إلى بينما الطبيع ىو الشيء الذم  .األداب، كقاؿ أف القيمة الطابعة التجريبية

الفاعل، حين ما أف الطبيعة التجريبية من ىذه الصفة ىو الشيء الذم يمكن أف يعرؼ عن 

 43.طريق التجربة

قد تكوف اإلحالة القاعدة كاألخالقية كالقوانين  .القيمة المرجعية كالثقة في االختيار 

القيمة المتصورة  التنظيمية كالعادات كالدين كالقواعد المرجعية األخرل التي لها سعرة ك 

القيمة ىي مجردة، كانوا كراء الحقائق، أنجبت العمل، تعلق األداب للشخص ،  للشخص.

القيمة مفهـو المجرد في  44ظهر األرز غيض من العمليات النفسية كتتطور نحو أكثر تعقيدا.

                                                           
42 Rohmat Mulyana, op. cit., hlm. 8 

43 Muhammad Djunaidi Ghoni, op. cit., hlm. 17  

44 Rohmat Mulyana, op. cit., hlm. 98 
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 البشر علي المجتمع بشأف المسائل التي تعتبر جيدة، كالحق، خاطئة، كأخرل سيئة. القيمة

 45يؤدم إلى سلوؾ كالرضا عن الحياة اليومية

القيمة ىي القاعدة التي ىي بمثابة مرجعية في تحديد ما ىو مطلوب، المسموح بها،    

القيمة ىي صورة لشيء جميل كمثير لالىتماـ، المبهر، كمذىل، كالذم يجعلنا  46كحظرىا.

غب في الحصوؿ سعداء، سعداء كأمر من شأنو أف يجعل شخص أك مجموعة من الناس تر 

 47عليها.

( ما المكونات األساسية 1دراسة القيمة، دراسة قيمة / الخير الموجهة لإلجابة: )  

 48( أم نوع من  نوع من جيد في نفسو2لحياة طيبة، ك )

 أربعة أنواع من لو إلى أف القيمة، كيخلص "الفلسفة عناصر" في كتابو، اككاتوؼويس كقاؿ ل

  :من بين أمور أخرل المعاني،

 .مفيد يعني ث49. الور1

 أك جميلة صحيحة جيدة أك، كىذا يعني قيمةال يمثل. 2

                                                           
45 Muhaimin & Abdul Mujib, pemikiran pendidikan islam, Bandung : Trigeda, 1773, hlm. 110 

46 Syaiful Sagala, op. cit., hlm. 9 

49 Mumidayeli, Filsafat Pendidikan, Bandung: PT Refika Aditama 2011, hlm. 101 

48 Dharma Kesuma, op. cit., hlm. 25 

47 Muhammad Djunaidi Ghoni, op. cit., hlm. 15 
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 يوافق المسند ككذلك القضية أك طبيعة الرغبة كائن أك، كىذا يعني  قيمةال يحتوم على. 3

 .الموقف

 .العرض أك قيمة مرغوب فيو ىو بأف شيئا ما اتخاذ قرار، فإف ذلك يعني القيمة . كضع4

(، كعلم كاذبة - المنطق)صحيح معاييرعند  شيئا جيدا شيء يستحق القيمة ىي   

كحراـ  الكاذب ) الدين (ليست عادلة  -ائقة  /عادلة  ) كسيئة الجيدةالجماؿ، كحسن 

 .كالحياة الثقة بالنفس كنظاـ إشارة ككذلك (كحالؿ

  القاعدة -األخالقية  –القيوة  وهضام أبعاد وصف

 )ًىرها( رسالة - الوحتىي     القيوة  حجر الزاوية في

 (قاعدةالقيوة )

 

 الديي .1{ الوٌطق 

   العلن .2{

 القاًىى.3{ األداب 

Ipoleksobudhankam الىضعي .4{ جوالية 

 العادة والثقافة .5{  

 كصف موجز:

القيمة )الذم يرتبط دائما مع المفاىيم( قد تنشأ من )األمر( كاحد أك أكثر من األساس  1

 )القاعدة( أعاله أك قد يكوف أيضا من ذلك الثالثة

 الٌطق
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. الدرس من كجهات نظر مختلفة أك القاعدة أك أف محتول الرسائل من أنواع مختلفة من 2 

القواعد الحالية / التنفيذ /، كمعنى كرسالة "سعيد" تكوف أيضا مختلفة. القيم الدينية األساسية 

، كالوقت المجتمع / اإلنساف معدؿمتابعة حركة ك  دكر فعاؿ /الشخصيةسعداء ال تتغير أبدا، 

 50كالمكاف

 قيمة محددة التي تحتوم على المتطلبات أكالمحددة، ، كالمعايير، القاعدة، ك  العادة ىي .3

، بشكل منظم تتصرؼ، حتى أف الناس في الفعل المواطنين يطاع من قبل التي يجب أف

في حالة  ، أممعاقبة دائما تقرف المباني نورما( (BP - 7، 1993:23) كآمنة المنظمة،

 51.القواعد علىالجاني فرضت التي

 عليم لقيمة األخالؽالت . ز

ىناؾ نوعاف من األساليب التي تستخدـ لتعريف األخالؽ، أم النهج اللغوم     

 )اللغوية( كنهج اإلصطالح )المصطلح(.

كيقاؿ لنهج اإلستقائي كلمة "األخالؽ" يأتي من الكلمة العربية جمع من شكل المفرد )خلق( 

الذم في تعريفو من قبل اللغوم: األخالؽ، كمزاجو، كالسلوؾ أكالشخصية. يحتوم على 

الجملة من حيث المطابقة مع عبارة "خلق" )خلق( مما يعني أف الحادث، فضال المرتبطة 

                                                           
50  Hamid Darmadi, , op. cit., hlm. 28 

51 Mansur Muslich, Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional, Jakarta: PT Bumi 

Aksara 2001, hlm. 94 
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لق" )خالق(، ما يعني اف الخالق ك "المخلوقات" )مخلوؽ( كالتي تعني بشكل كثيق إلى "الخا

  52خلق.

منجد، الخلق يعني األخالؽ، كمزاجو، كالسلوؾ أكالشخصية. كيعرؼ في القاموس آل      

فضل كعلم األخالؽ، الذين يسعوف إلى معرفة علم السلوؾ البشرم، ثم إعطاء قيمة األعماؿ 

 53للقواعد األخالقيات.الجيدة أك سيئة المناسب 

 يقوؿ الفكرة القائلة ك تنشأ الفكرة  كيقاؿ في اللغوم في كتابو بهذه كقاؿ عابدف ناتا    

كلكن  الجذر، كلمة اسم الذم ليس لديو، أم مشتاؽاسم غير أك  اسم الجامد ىي األخالؽ

 نفس بمعني  يعنيخلق اك خلوؽ  كلمةل ىي جمع الكلمة .في الواقع ىو الحاؿ الكلمة

 .النحو المذكور أعاله كاحد

              

القلم  68:4( ) 

             

)137: 26 الشعارأ   ) 

 اَْكَمُل الُمْؤِمِنْيَن ِاْيَماننا َاْحَسنُػُهْم ُخُلقنا

 )ركاه الترمذل( 
                                                           
52 Djumranjah, Filsafat Pendidikan, Malang: Bayumedia Publishing 2006, hlm. 21 - 22 

53 Umar Tirtarahardja dan S.L. La Sulo, Pengantar Pendidikan, Jakarta: PT Rineka Cipta 2008, hlm. 33 – 35. 
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 إنمابعثت ألتمم مكاـر األخالؽ

 ركاية احمد()حديث 

اآلية  ثم عن المعنى األخالقي،الخلوؽ  كلمة  اآلية األكلى المذكورة أعاله استخداـ  

عن المعنى خلوؽ  باستخداـ ثم الحديث األكؿ األخالؽ للعادة على كلمة يستخدـ الثانية

كبالتالي فإف  األخالقي. كلمة األخالقي كيستخدـ أيضا  ثم حديث الثاني يستخدـاألخالقي، 

أك أم شيء كالتي  عادة، كمزاجو, كالمركءةفي المعنى اللغوم األدب، كالالخلوؽ األخالؽ أك 

 .54الشخصية أصبحت

لشرح معنى ىذا المصطلح حيث األخالقي يمكن أف نشير إلى مجموعة كاسعة من    

 :رأم الخبراء في ىذا المجاؿ، كىي

الحقوؿ كحسن الخلق السابقة، ذلك مكاكية, المعركؼ فيما بعد باسم خبير بارز في  . ابن1

 الحرؼ:

 55.حاؿ للنفس داعية لها الى افعالها من غير فكر كالركية

خصائص جزءا ال يتجزأ من الركح التي دفعت لو لفعل أم شيء من دكف الحاجة إلى التفكير 

 .كالنظر

. في موسوعة التربية كيقاؿ أف األخالؽ ىو األداب ، كالشخصية، كاألخالؽ )الوعي 2

ألخالقي كالمعنوم( أف السلوؾ الجيدة ىي نتيجة لموقف عقلي صحيح تجاه خالقو ا
                                                           
54 Uyoh Sadulloh, Filsafat Pendidikan, Bandung: Alfabeta CV 2009, hlm. 54 - 56 
55 Syaiful Sagala, op. cit., hlm. 5 
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  56.كزمالئو

( المعركؼ فيما بعد حجة االسالـ )المدافعين عن 1111-1059. اإلماـ  الغزالي )3

 اإلسالـ(، 

ذلك ، مضللة التي تعتبر األيديولوجيات من مختلف اإلسالـ في الدفاع عن مهارتو بسبب

 :الحرؼ

عبارة عن ىيئة فى النفس راسخة عتها تصدر األفعاؿ بسهولة كيسر من غيرحاجة الى   

 فكر كرؤية

 . كفي المعجم الواسط، قاؿ إبراىيم أنيس قاؿ أف األخالؽ:4

حاؿ للنفس راسخة تصدر عنها األعماؿ من خير اك شر من غير حاجة الى فكر   

 كرؤية

نوع األفعاؿ، جيدة أك سيئة، دكف  -نوع من  جزءا ال يتجزأ من طبيعة الركح، التي كلدت مع

 الحاجة إلى التفكير كالنظر.

 . في كتاب ديرة المعرفة األخالقية بمعني:5

 57ىي صفات اإلنساف األدبية

 :. البركفيسور, أحمد أمين، تفسير األخالؽ6

                                                           
56 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi,Bandung: Alfabeta 2012, hlm. 21  
59 Umar Tirtarahardja dan S.L. La Sulo, op. cit., hlm. 51 
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عرؼ بعضهم الخلق بأنو عادة اإلرادة يعنى أف اإلرادة إذا اعتادت شيئا فعادتها ىي  

 المسماة بالخلق

في حين ما يعرؼ الناس أف يسمى الطابع إرادة ىذه العادة، كىذا يعني أنو سوؼ تعتاد إذا  

 58.كاف أم شيء، كيسمى العادات األخالقية

عموما تعريف أعاله ذات طابع ال أحد يبدك متناقضا، كلكن ىناؾ أكجو شبو بين 

كبير، كيمكننا من خاللو معرفة خصائص تعريف األخالقي تبدك مكملة إلى حد   .كاحد كاآلخر

 :الخمس التي يمكن أف تعمل في الفعل األخالقي، كىي

األكؿ، الفعل األخالقي ىو الفعل الذم تزرع في النفوس من شخص، لذلك فقد أصبح 

 .شخصية

 .الثاني، الفعل األخالقي ىو الفعل الذم يتم القياـ بو بسهولة كدكف تفكير

قية ىي األفعاؿ الناشئة عن الناس الذين فعلوا ذلك بأنفسهم، دكف الثالث، كاألفعاؿ  األخال

 .إكراه كضغط من الخارج

 .الرابع، أف الفعل األخالقي ىو فعل ذلك مع الحقيقي، كليس الرئيسي أك للعب التظاىر

الخامسة، كذلك تمشيا مع خصائص الفعل الرابع من األخالؽ )األخالؽ الحميدة كخاصة( 

                                                           
58 Noeng Muhadjir, Ilmu Pendidikan Dan Perubahan sosial Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif, 

Yogyakarta: Rake Sarasin 2000, hlm. 1 - 4 
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الخالص كحده كجو اهلل، كليس ألف الناس تريد أف أثني، أكألنهم يريدكف يتم تنفيذ العمل 

 59.الحصوؿ على شيء في الثناء

كقاؿ أحمد أمين: أف علم األخالقي ىو العلم الذم يتعامل مع اإلنساف اإلجراءات 

التي يمكن أف تعتبر جيدة أك سيئة. كلكن ليس جميع المؤسسات الخيرية ىي األعماؿ 

أك سيئة يمكن القوؿ. العديد من اإلجراءات ال يمكن أف تسمى الفعل األدابية جيدة 

 األخالقي، كال يمكن أف يقاؿ أف

تكوف جيدة أك سيئة. البشر الذين ال يتصرفوف على أساس اإلرادة الحرة أك اختيار مثل 

كصل مشرؽ بعد  -التنفس، كامض، ك تقلب القلب كراء ذلك كفوجئت عندما كصلت 

 سمى األخالقي، ألنو تم الفعل بدكف خيار.حلوؿ الظالـ ال ي

من بين أىم جوانب التربية في اخواف المسلمين ىي الجوانب النفسية أك المعنوية. 

اإلماـ الحسن البنا "  -انهم أىمية كبيرة كأكلوية كتعتبره معلما األكلى للتغيير المجتمع. اسمو 

لسكك الحديدية كاحد إلى آخر عصا قيادة التغيير" كعصا أف يحوؿ رحلة القطار من خط ا

يقوؿ  -إعادة صياغة  -كمن مسار كاحد نحو االتجاه اآلخر. في ىذه الحالة يكرر انو 

 الشاعر:

 60لعمرؾ ماضاقت بالد بأىلها * كلكن أخالؽ الرجاؿ تضيق

                                                           
57 Ibid., hlm 3 - 8 

60 Rohmat Mulyana, op. cit., hlm. 17 
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 الجيل الجديد من أنجبت التي في التربية مسلم اإلخواف حركة أمجاد عامل ىذا ىو

النضاؿ من  ككذلك كأسرتو لنفسويعمل ك  بشكل صحيح اإلسالـ يفهموفالذين  المسلمين

  .شعبو كتوحيد تعاليمو، لتحقيق دين اهلل إقامة أجل

 .تكوين شخصية التربية ىو أف الغرض من الذين يقولوف الخبراء رأم كاجو الكثير

الركح األداب ىو ك  التربية األخالقية القوؿ بأف على سبيل المثاؿعطية األبراسي  محمد

 61.التربية اإلسالميةالغرض من ك 

كقاؿ بعض العقالء ال يحتاج على تحسين الشخصية ، ألف األخالؽ ىي  

لهذه الفرقة أف مشكلة أخالقية من الطبيعة  .التي جلبت البشر منذ الوالدة الغرائبية )غازراة(

أيضا أف تكوف البشرية نفسها، كىي النزعة أك الميل إلى الخير موجود في البشر، كيمكن 

مع إطاللة مثل ىذا، ثم سوؼ تنمو  .القلب أك الحدس الذم  تميل دائما إلى الحقيقة

ك ىذه  .)غير المكتسبة( شخصية من تلقاء نفسها، حتى من دكف إنشاء أكاإلكتساب

المجموعة من المفترض أيضا أف األخالؽ ىو صورة من الداخلية، على النحو المبين في 

الناس الذين  .ىذا فعل الظاىر لن تكوف قادرة على تغيير أعماؿ الباطناألعماؿ الظاىرية ك 

 .المثاؿ قصيرة من موىبتو ال يمكن في حد ذاتو رفع لو، كبالعكس

كبالرغم ذلك، ىناؾ أيضا فكرة أف األخالؽ ىي نتيجة التربية كالتدريب، كالمربي 

وف من علماء المسلمين تدعم مجموعة فكرة على الثاني عادة يأت .كالنضاؿ الشاؽ كالجاد

                                                           
61 Asmaun Sahlan & Angga Teguh Prastyo, Desain Pembelajaran Berbasis Pendidikan Karakter, Jogjakarta: 

Ar- Ruzz Media  2012, hlm. 32 
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الذين يميلوف إلى األخالؽ. ابن مسكويو، كابن سينا، الغزالي كغيرىم، بما في ذلك مجموعة 

 :قاؿ اإلماـ الغزالي في المثاؿ التالي من يقوؿ إف األخالؽ ىي نتيجة من المكتسبة

رسوؿ  لوكانت االخالؽ التقبل التغير لبطلت الوصايا كالعواعظ كالتأديبات كلما قاؿ    

 اهلل صلى اهلل عليو كسلم حسنوااخالقكم

في تطوير األخالؽ التالي لتنمو لتصبح علما مستقال، علم نطاؽ الموضوع، كاألىداؼ، 

 62.كالمراجع، كتيار من القادة الذين تطويره

جوىره، اعتمادا ل أف تعرؼ شيئا، كىذا ىو "العلم" تعريف من خالؿ النظر في

، على النحو المذكور أعاله الطبيعة أك، كمزاجو، كالسلوؾ األدابية كىي،  كتعريف الخلوؽ

، ، كمزاجو الشخصية للتعرؼ على ىي محاكلة، انجليزيو من كجهة نظر، األخالؽكعلم 

  جوىره.شخصية الفرداعتمادا ل أككالسلوؾ 

، كالعلـو لذلك .األخالقية العلـو، علم األخالؽ تعريف كوثر آؿ في القاموس

 / القانونية كمن ثم إعطاء البشرية السلوؾ التعرؼ على يسعى إلى ىي العلم الذم األخالقية

 .القاعدةاألدابية خالؽقاعدة األيتوفق ل جيد أك سيئ ىو الفعل الذم قيمة إلى

 كيقاؿ في الكتاب داءرة معرفة: -

علم األخالؽ ىو علم بالفضائل ككيفية اقتنائها لتتحلى النفس بها كبالرذائل ككيفية 

 وقيها لتتخلى عنهات

 كيقاؿ في الكتاب مجمع الواسط: -
                                                           
62 Muhammad Djunaidi Ghoni, op. cit., hlm. 17- 20 
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 علم األخالؽ علم موضعو احكاـ قيمتو تتعلق باألعماؿ التى توصف بالحسن كالقبح

 كقاؿ يعقوب حمزة في كتابو  اداب اإلسالمي في فهمو لعلم األخالؽ يقوؿ:      

 أخرل:علماء األخالؽ من بين أمور معنى كل المصطلحات المقترحة من قبل 

العلم ىو علم تحديد الحدكد الطابع بين الخير كالشر، بين اإلعجاب كالدنيئة،  -   

 كالكلمات أك أفعاؿ البشر كالغيب

علم األخالؽ ىو معرفة العلـو الذم يعطي فكرة جيدة كسيئة، كالذم يعلم أعرب العلم  -

 63كالعالقات اإلنسانية كجهتهم النهائية من جميع الشركات كظائفهم.

لم األخالؽ ىي المعرفة األخالقية، كالتي ىي النظرية. ، إذا كاف ما يسمى ع

 بالشخصية "األخالقية" كىذا ىو عملي، كتعريف العلـو األخالقية، من بين أمور أخرل:

 البركفيسورأحمد أمين عن علم األخالؽ: - 

فهو علم يوضح معنى الخير كالشر كيبين ماينبغى أف تكوف عليو معاملة الناس 

بعضهم بعضا، كيشرح الغاية التى ينبغي أف يقصدىا الناس فى أعمالهم كينير السبيل لعمل ما 

 ينبغ

حتى أكثر من كظيفة علم األخالؽ ليس فقط أعربت مجموعة متنوعة من النظريات 

كالرغبة، كأيضا التأثير كتوجيو إرادة اإلنساف كالتي يمكن أف تشكل الحياة كاألفعاؿ تحسين 

 القيم النبيلة في الحياة من أجل تحقيق

 :يقاؿ الشيخ الحافظ المسعودم على النحو التالي
                                                           
63 Asmarani Hal. 3-5 
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كموضوعو: األخالؽ  .علم األخالؽ ىو علم يعرؼ بو صالح القلب كسائر الحواس

صالح القلب كسائر الحواس فى  :من حيث التحلى بمحاسنها، كالتخلى عن رذائلها كثمرتو

 64.الدنيا كالفوز بأعلى المراتب فى األخرة

كستوجو حيث الطالب كتنمية  .كبالتالي، يؤثر على البيئة التعليمية ركح الطالب

 65.شخصية

  :على النحو التالي نهجين األقل من خالؿ سلوؾ النظاـ اآلداب أك يمكن أف تتحقق

  تحفيز1. 

 ظركؼ محددة، من الحاؿ. التشجيع بسبب تتحقق التي السلوؾ البشرم ىو  التحفيز

      :التاليةلألسباب يتحقق ل

 كغير ذلك النسخ، سؤاؿ الوجواب،، الالتدريب -

 المعرفي2. 

كالنظريات  آؿ القرآف حججة المعلومات التي توأسس استنادا إلى تقديم ىو المعرفي

 .المفاىيمك 

  :من خالؿ أف تتحقق ىى

 .كىلم جرا، كالمناقشات، كالدراما، كالمحاضرات الدعوة  -
                                                           
64 Zahrudin, Hasanudin sinaga, Hal. 37-40 

65 Ibiid  
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 األخالؽ، كىي:مجاؿ الدراسة ىو موضوع 

 . األخالؽ أف العالقة مع اهلل1

 . األخالؽ ىي على اتصاؿ مع النفس2

 . األخالؽ المتعلقة األسرة3

 . األخالؽ المتصلة المجتمع4

 66. األخالؽ ىي على اتصاؿ مع العالم.5

 

                                                           
66 Zainuddin Ali, Pendidikan Islam, Jakarta, 2009, PT. Bumi Aksara, Hal. 30 
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 باب الثالث

 طريقة البحث

 طريقة البحث . أ

 ا. النهج ونوع البحث

النهج المستعمل  في ىذه الدراسة ىو المنهج الوصفي النوعي )التفسيري(؛ أي الطريقة 

النوعية من خالل وصف وشرح أنماط المرتبطة الظاىرة والتحدد على العالقات التي تؤثر 

 1على ىذه الظاىرة.

وىنا، فإن الباحث تحديد طريقة التعيلم قيمة األخالقية المربي )المعلم(؛ المعلم على نفسو، 

والمعلم على المتعلم ثم يوحد جميع العناصر التي أن تدعم  –والمعلم في التعليم والتعلم 

بما في ذلك رأي الباحث البيانات األولية التي أن تدعم البيانات الثانوي الحصول عليها 

 نفسو.

 ب. تصميم البحث

نظرا للبحث في ىذه األطروحة تشتمل البحث الوصفي، حين ما على أن دراسة وصفية لديو 

بعض النوع من البحوث،كما يلي : البحث المسحي؛ دراسة الحالة؛ تنمية البحث؛ دراسة 

 2متابعة ؛ بحث تحليل الوثيقة؛ دراسة الوقت والحركة؛ ودراسة االتجاىات.

                                                           
1
 Rosidin, Pendidikan Anak Versi Lukman,  Al – Hakim, Malang: Proposal Sekolah Tinggi Agama Islam 

Ma'had Aly Al-Hikam Malang. Mengutip dari Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, 

Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 6002,  hlm. 89 

6 Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, Jakarta: PT. Bumi Aksara  6002,  hlm. 74-15 
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كتبة األبحاث ىذا البحث باستخدام التصميم تحليل الوثيقة او دراسة موبالرغم ذلك، فإن 

 )األبحاث المك

تعريف بحث تحليل الوثيقة ىي  دراسة المنظمة  للسجالت أو الوثيقة للمصدر للبيانات 

الواردة فى  3الرئيسية. مما على أن البيانات التي سيبحث الباحث ىي البيانات األولية

 والمصادر التي ترتبط البحث / الدراسة سيدرسها. -المتعلم اداب العالم و الكتاب 

 مصدر البيانات . ب

وقال لوفالن، ومصدر البيانات األولية في البحث النوعي ىي الكلمات واألفعال؛ والباقي ىي 

بيانات الزيادة  مثل الوثيقة وغيرىا. ألن البحث في ىذه األطروحة ىو دراسة المكتبة، 

 فمصدر البيانات األساسية

 .ىي مصادر مكتوبة

ػ وتنقسم مصادر مكتوبة على الكتب والمجالت العلمية )بما في ذلك أطروحة، أطروحات، 

ثم مصادر البيانات  .مجلة(، مصدر المحفوظات، والوثائق الشخصية والوثائق الرسمية

 :وىي واألولية والثانوية،

 األول, البيانات األولي

  ارشاد الساري في جمع مصنفات الشيخ كتاب اداب العالم والمتعلم في الكتاب

ىاشم أشعري, مكتبة التراث اإلسالمي بمعهد تبوايرنج جومبانج, الطبعة األولى 

 ه1415
                                                           
3
 Ibid., hlm. 10 
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 خليل، كيائي الحج محمد ىاشم األشعري, اداب التربية اإلسالمية ) الموعظة  محمد

ىاشم أشعري للمعلمين والطالب, الناشر:. تيتيان وجانا،  كيائي الحج محمد

 ، باندوغ2227

 شعرني, نمط العالقة المعلم والمتعلم )دراسة التفكيرعند الزرنجي و كيائي الحج 

 ، يوجياكارتا2227ىاشم األشعري(، الناشر: تيراس، 

  (، 1447-1771محمد الرفاعي، كيائي الحج ىاشم األشعري )سيرة موجزة

 ، جوجاكارتا2224الناشر: كراج، 

 ( ترجمة التكيفية كتاب اداب العالم والمتعلم رشيدين, تربية الشخصية فن المعهد

، 2213المؤلف كيائي الحاج ىاشم األشعري(، الناشر: لينتيرا اولوا األلباب، عام 

 ماالنج

 والكتب التي تناقش أداب العالم والمتعلم 

 والثاني, البيانات الثانوية

 ،كتب التربية اإلسالمية 

 المؤلفات العلمية )األطروحة(؛ 

  شبكة الدولية؛المقاالت من 

 قاموس، موسوعة، مجلة، وغيرىا. 
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 جمع البيانات تقنيات . ت

وقال العقأل ، دراسة  وثائقية. دراسة ىذا البحث ىي البيانات المستخدمة في تقنيات جمع

 .صورة او إلكترونيةو  والوثيقة مكتوبة تقنياتتحليل الو  ىي جمع البيانات للجمع الوثيقية

كتاب اداب العالم والمتعلم المؤلف كيائي األساسية من الالوثيقة و  وتحليلها الوثيقة وتجمع

  .التي تجمعها البيانات الثانوية من الوثيقة، و ىاشم أشعريالحاج 

 تقنيات تحليل البيانات . ث

 طريقة التحليل صفي 

 .بياناتتحليال لل أجري، ثم البياناتجمع وتصنيف ىي محاولة ل الوصفي طريقة التحليل

 في شكل التي تجتمعها ىي البيانات التحليل للبيانات الوصفي، ليغي ج مولونج وقال 

، وغير  نوعي تطبيق طريقة ىذا عن طريق ويتسبب .شكل أرقام وليس فيالصور الكلمات و 

 في البحث ما مفتاحما يحتمل  أن جمع كلذلك 

 طريقة التفسير  

طريقة التفسير للكشف عن جوىر الفكر عند كيائي الحاج ىاشم أشعري  من حيث عملية 

التعليم لذلك من طريقتين للتحليل، فإن الباحث قراءة، ودراسة، ومراجعة البيانات المكتوبة 

من مصدر البيانات األولية التي في نظرية والمصادر الثانوية التي تدعم أو مكملة للبحث ؼ 

 ن البحث اتساعا في الدراسة والفهم. ثم الباحث بتحليل ومقارنة ىذه البيانات البحث أن يكو 
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 الباب الرابع

 شرح البياناتو  التاريخ كيائى الحاج محّمد ىاشم أشعري

 محمد ىاشم األشعري   حضرة الشيخ كيائي الحاج  . أ

 كيائي الحاج محمد ىاشم األشعري  الحياة  . أ

بن األشعري بن عبد الواحد بن عبد كيائي ىاشم االسم الكامل ىو محمد ىاشم 

الحليم أو المشهور باسم بغاوان بانوا بن عبد الرحمن المشهور  أيضا لقب جيك تيغكير 

حاديويجايا( بن عبد اهلل بن عبد العزيز بن عبد الفتاح بن موالنا اسحاق بن عين  )سلطان

عاء محمد ىاشم حين ما علي اكرحانف و خولوك، استد .المشهور باسم سنن كيري الياقين

حليمة بنت لينة بن صيحاح بن عبد الجبار بن فغيران بانوا أحمد بن جاك تغكير أو  بن

المشهور أيضا باسم ماسكريبت لمبو فتغ ) فرابو براويجايا السادس(. حين مافي الصدر 

رة فرابو براويجايا السابع ىو كرتاويجايا أو دامروالن التي من زواجو من األمي  األخر يقال أن

جاكا تغكير ابن  أيضا ىناك ذكر لهذا 1. شامبا، من موليد لمبو فتغ )براويجايا السابع

يشير أول ذكر لنسب مساراألب ، حين  2.براويجايا الرابع الذي أصبح ملكا في ماجاباىيت

 ما أن الثاني من مسار األم.

                                                           
1 Muhammad Rifai, K.H. Hasyim Asy’ari Biografi Singkat 1781 – 1448, Jogjakarta: Garasi,2004, Hal:15 

2 Sya’rononi, M.Ag, Model Relasi Ideal Guru & Murid (Telaah atas Pemikiran al – Zarnuji dan K.H. Hasyim 

Asy’ari, Yogyakarta: Teras, 2008, Hal: 53 
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في  السالالت تمثل اثنين مني كيائي ىاشم علي ذلك، نسبال اثنين كما يتبين من

، سلسلة مسارات والد .(اإلسالم(الدين ) والنخبة األرستقراطية الجاوية نبل أو، نسب واحد

تيغكير(، وفي  جوكو أوحاديويجايا  سلطان) جافا مسلم نبل لاللتقاء مباشرة مع الجينية

 ىاشم ,كيائيمسارات والدة في حين أن .(غيريسنن )جافا الدينية لل النخبة نفسوالوقت 

 3 .النبالء الجاوية الهندوس خلفيات براويجايا السادس )لمبو فتغ( الملك من سليل مباشر

 جوكو االسم المستعار، بما في ذلك أبناء لو عدة (السادسلمبو فتغ )براويجايا 

 بالقرب من، وىي قرية تيغكير من الشباب تيغكير( بالقب كريبت. جوكو تيغكير يعني

 األطفال النبالة. األمير أو معنى من الكلمة حينما كريبت يأتي .ساالتيغا

 .بناوا الذي لديو أيضا ابن اسمو األمير سامبو تيغكير لديو ابن يدعى األمير جوكو

في  .بناوا واصبح معلم الطريقة في القدوس، ألنو ليس مثل الشؤون الدنيوية والمملكة  األمير

عودتو من سامبو ىذا أنو منح لقب عند  حين ما أرسل ابنو اإلسم األصلي محمد الي سامبو.

ابنو أحمد وابنو عبد الجبار. كان عبد الجبار ابن صيحاح الذي أصبح في وقت  .أمير سامبو

  .الحق الشخص كيائي المشهور كان لديو ابنتان، ليينة وفاطمة

كيائي صيحاح حينما كان العالم عموما يفتح القرية لعمل علمو الذي جاءوا عليو  

  4المسكنة أقل من  .وىي قرية  القرية .و، سواء من داخل ومن خارج جاالطالب جاء إليو

                                                           
3 Achmad Muhibbin Zuhri, Pemikiran KH. M. Hasyim Asy’ari Tentang Ahl al – Sunnah wa al jama’ah, 

Surabaya: Khalista, 2010, Hal: 68 
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صيحاح إنشاء مدرسة داخلية التي تشتهر في أوائل  كياي .الغرب جومباغ اآلن كم من بلدة

 .في جاو الشرقي 19 -القرن 

 كياي وىناك من يدعى عثمان الطالب جيبارا الذي لديو معرفة ونظرية واسعة

مع مجموعة واسعة من المعرفة والمهارة، واالجتهاد، ثم . عثمان كقانونصيحاح يجعل 

في وقت الحق أصبح  مدرسة داخلية المعهد في كاداغ يحصل على الثقة لمواصلة قيادة

 4. 19 -عثمان كياي ىي أيضا قيادي بارز في أواخر القرن  عثمان معرفة كبيرة واسعة كياي

لدت عدة أبناء، ولكن لم تعش طويال. ومع عثمان الزواج مع ابنة كياي صيحاح  

وسميت حليمة أو وينية. وينية يعني  1851ذلك، لنعمة اهلل عز وجل، ابنة ولدت في عام 

البذور أو البذور التي سيكون من المتوقع بالنظر إلى أن العديد من أحفاد. لديو العديد من 

 اإلخوة.

الب الذين يأتون من مناطق مختلفة، أصبح قاعدة، والمدارس الداخلية دائما الط       

محمد األشعري، الذي جاء من  كاداغ  وكذلك الحال بالنسبة للمعهد كاداغ. بين المعهد

ديماك، وىي منطقة مشهورة للنهوض الدين اإلسالمي في جاوة الوسطى. ديماك المملكة 

 ح.رادين فت تشتهر تاريخها المجيد كما إمبراطورية إسالمية الشهيرة تحت قيادة

محمد األشعري مع روح ديماك جائت الي جومباغ لطالب العلم في المعهد كاداغ ، 

قياد كياي عثمان. وليس بعض الوقت في دراسة ىناك، محمد األشعري مختار المنزلية. ألن 
                                                           
4 Sya’rononi, Hal: 54 
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الخير األخالقي، كادح، وكان متبختر، كان الكبد المهم كياي عثمان، حتى النهاية وقال انو 

 ة كيائي نفسو.يشارك لحليمة، ابن

ولدوا من الزواج من محمد ىاشم الذي أصبح في وقت الحق في الحياة رجل عظيم 

وحكومة معترف بو كرائد من بطل االستقالل الوطني، الذي ىو المعروف باسم كيائي الحاج 

 5ىاشم األشعري.

 24ليتزامن مع  1871فبراير،  14كيائي الحاج ىاشم األشعري ولد في الثالثاء 

، تمباء رجو جومباغ. كان ىذا المعهد  ه، في المعهد اإلسالمي كاداغ 1287، وفي القعدة

وقد ولد في المعهد جده ألمو، وىو كيائي عثمان  6كم إتجاه من مدينة جومباغ.  2اإلسالمي 

أخوات، والده ىو  11كياي ىاشم ىو االبن الثالث من   19،7الذي يأسس في أواخر القرن 

أمو  .كياي األشعري األصل ديماك، والطالب الذاكي في المعهد اإلسالمي في كياي عثمان

أبناء وبنات أخرى   .أم ىو الطفل األول من ثالثة رجال وامرأتين .حليمة، ىي ابنة كياي عثمان

 ف. من الزفاف كياي األشعري وجائي كياي عثمان ىو محمد ، ليلير، فاضل وجائي عار 

نافعة، أحمد صالح, روضية، حسن،   أشقاء، وىي 11لديو  .حليمة، من مواليد كياي ىاشم

والده، كان كيائي األشعري مؤسس المعهد  8.أنيس، فطانة، ميمونة، معصوم، نهروي، وعدنان

                                                           
5 Muhammad Rifai, Hal: 16 - 18 

6 Zuhairi Misrawi, Hadratus Syaikh K.H. Hasyim Asy’ari (Moderasi, Keumatan, dan Kebangsaan), Jakarta: 

Kompas, 2010, Hlm. 34 

8 Syamsun Ni’am, Wasiat Tarekat Hadratus Syaikh Hasyim Asy’ari, Jogjakarta: Ar – Ruzz Media, 2011, 

Hlm. 77 - 74 

7 Ibid: 36 
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مي كاداغ، ال يزال في المعهد اإلسال مقدمي الرعاية كيائي عثمان اإلسالمي صلبة، بينما جده،

جومباغ،  ، وتقع في بلدة بغرب جومباغ. في المعهد اإلسالمي تمباء براس جومباغ منطقة

 9.الذي أسسو والد جده كيائي صيحاح

 عالمة ، ىاشم كياي األم ،جائي حليمة، ورأى في رحم أمو في حين ال يزال

 .محتوياتو وسقطت على من السماء القمر يحلم، وقال انو ليلة واحدة سقطت .ملحوظة

 الحقة، أيام خاصة فيشخصية و  الطفل سوف يولد جدا، وىذا ىو عالمة جيدة الحلم بالطبع

ما  أمو في رحم ىاشم كياي،  عالمة أخرى - من اهلل، والتوجيو والموىبة الذكاء الذي لديو

 توقعات .امتياز الناس باعتبارىا من قبل العديد من أيضا يفسر، وىو ما شهرا 14 يقرب من

 11 .في وقت الحق توقعاتثبتت و ، شخصية رئيسية ليصبح ىاشم كياي

 لمستو، ويعطي المعهد اإلسالمي منذ والدتو في واألسرة التي تعيش الطالب خلفية

نشأ في بيئة المعهد و ، وتعليما عموما المعهد اإلسالمي بوصفو وقال انو، .هاشمالخاصة ل

 كياي،  ىو والده الدين علوم التوجيو وتوفيريربي  الشخص األول الذي .اإلسالمي

 11.األشعري

                                                           
4 Herry Mohammad, dkk, Tokoh – Tokoh Islam Yang Berpengaruh Abad 20, Jakarta: Gema Insani,2006, 

Hal: 21 

10 Zuhairi Misrawi, , Hlm. 36 

11 Herry Mohammad, Hal: 21 - 22  
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االنتقال من كاداغ الي قرية كراس ، وىي قرية  في سن خمس سنوات،كيائي ىاشم  

 جومباغ بمثابة األب واألم الذان يبنان المعهد اإلسالمي جديد. ىنا، كيائي  في جنوب مدينة

كراس واستكشاف مجموعة متنوعة   عاما، قبل نهاية، وترك 15ىاشم أمضى طفولتو حتى سن 

 12.من الوقت الصعود السمعة يصل إلى مكة المكرمة

 .سنوات 6في بداية إنشاء المعهد اإلسالمي كراس ، كان العمر كياي ىاشم عمره   

كما انو يجعل  .وقال انو شهد مباشرة الكفاح والده لتثقيف الناس وانقاذىم من برك الجهل

في ىذه الحالة، في وقت سابق  .استكشاف علوم الدينالطالب في المدرسة من أجل 

وقال أن والعلماء، مثل  شخص غارق في الدين، وسوف يعطي تأثير كبير في نمو حياتو.

اإلمام الشافعي، ىو الرقم الذي ىي مزورة من خالل التعليم المبكر، والتي يرد ذكره في 

 13.سنوات 5التاريخ قد حفظ القرآن الكريم في سن 

ىاشم األشعري: إن العلماء اإلندونيسي على  ( في كيائي 1963ن السالم )صالحي  

وكان طالبا مجتهدا، عنيد، وحقا في  كراس..كياي ىاشم تصف الشباب في المعهد اإلسالمي

جميع المواد يمكن الحصول عليو بسهول، وحسن،  .التعلم للوصول إلى التأمل العليا

 14.سأثار ىذا إعجاب كثير من النا .والكمال

                                                           
12 Achmad Muhibbin Zuhri, , Hal: 64 

13 Zuhairi Misrawi, , Hlm. 37 

14 Ibid: 40 
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بين ذكائو  .ينظر لو عالمة انو سوف يصبح الطفل مشرق ىاشم  منذ الطفولة  

عاما، وقد تم موثوق ىاشم من قبل والده لتعليم الطالب أنو كان أكبر  13الواضح، منذ سن 

 15منو سنا.

 وقال انو لم، سن مبكرة جدا في في المدرسة مدرسا تم تعيينو على الرغم من أنو

 لالستفادة منها أخذ المبادر، وقال انو 15في سن  .العلم بحر من لويد من خالل يثبط

المعهد اإلسالمي  كان في المعهد اإلسالمي األخر. األول في البداية في تعلم إلى وإضافة

يعني ونوكويو  المعهد اإلسالمي متنوع إلى علمية رحلة في تجول ثم  16.،جومباعونورجو

دماغان بغكاالن ، وفي  مادورا، مادورا المعهد ترغكيان،  توبانفروبولغكو، المعهد اإلسالمي 

 استقر لمدة سنتين، المعهد اإلسالمي في ىذه .سورابايانهاية المعهد اإلسالمي سيواالن، 

 17 .يربي في المعهد اإلسالمي وىو ،كيائي يعقوب علي ابنتو، اقتيد  ذكائوبسبب و 

 كياي،  رائع جدا مع الطالب ابنتو على الزواج اىتمامو يعقوب كياي عندما عرض    

، في الواقع .إلى المذبح ترتفع يعتقد أن وليس لطلب العلم ما زال سعيدا ألنو ىاشم رفض

 .لو ابنة أن يتزوج أصعب من مهمة أن تعطى طلب منووقال انو 

(، استطاع يعقوب إلقناع كياي كياي ىاشم قائال: 1963عند صالحين السالم )  

 -اإلمام  الحقيقي للمعرفة، والذي كشف عنوواقع األمر ىو البحث  !ىاشم '، ابن،

                                                           
15  Herry Mohammad, Hal: 21 

16 Zuhairi Misrawi, , Hlm. 41 
18 Sya’rononi, M.Ag, Model Relasi Ideal Guru & Murid …Hal: 54 
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الناس الذين يدرسون علوم الدين ىو مثل السباحة في بحر  الياقين,الماوردي في كتابو منهاج 

من الناس، بعيدا على نحو متزايد في وسط المحيط تسبح في البحر بدال من النمو أضيق في 

لم تظهر لو على الشاطئ، وال يمكن أيضا أن  .وعميقة رأيو ، على العكس من ذلك، واسعة

بعد كل شيء، ليس ىناك من  .يعرف على وجو اليقين كيف عرض وعمق البحر في تلك المرة

سبب لشخص الحق في افتراض أن الزواج، على الرغم من أن يقود إلى البيت، إلى أن 

روح  -الشخص مشتعلة توقفت بسبب البحث عن المعرفة والمعرفة تطالب، طالما الصدر 

 .النيران، يريد أن يصبح رجل عظيم وأيضا في المجتمع يعني مزدحمة في وقت الحق اليوم

وبالفعل، فقط داخل تجويف الصدر الشعب مرشح كبير يشعر أقل حده استوفت الشروط 

 .التي حققت بالفعل

يعقوب، الذي النوايا الحسنة المعلم، كياي  -سماع العبارة، بدأ التفكير كياي ىاشم  

ومع ذلك، ىناك شيء واحد يجب أن مرت قبل الشروع في الزواج،  .أصبح فيما بعدالنكاح

 لذلك، بعد الحصول على موافقة كال الوالدين، كياي ىاشم عقد .وىذا ىو رضاي والديو

 1892.18النكاح مع جائي خديجة في عام 

 يعقوب ) ائيكي واحدة من ابنة .كيائي ىاشم إلى نفيسة ، يزوج21في سن   

م  بعد ذلك بوقت  1318ه   1892وكان زواجو في عام  سيواالن، فانجي، سيدوارجو(.

مع  .قصير، كيائي ىاشم مع زوجتو وابوزوجتو وذىب إلى مكة المكرمة ألداء فريضة الحج

                                                           
17 Zuhairi Misrawi, Hlm. 43 – 44 
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بعد سبعة أشهر، توفي  .زوجتو، نفيسة، كيائي ىاشم ثم مواصلة البقاء في مكة لطلب العلم

في وقت الحق أربعين يوما، ثم عبد اهلل والدتو في  .والدتها البن اسمو عبد اهللنفيسة بعد 

 قرركيائي .ىاشم وفاة اثنين من الشخص الذي أحب حقا، جعلت دمركيائي  .الحياة اآلخرة

 19.طويلة في األراضي المقدسة والعودة إلى إندونيسيا -ىاشم أخيرا ال زالت قائمة 

افقو شقيقو أنيس، عاد ىاشم إلى مكة المكرمة لمواصلة بعد سنة في إندونيسيا، ير   

لن يبقى طويال في مكة المكرمة، أنيس في  .ولكن، مرة أخرى كان اهلل خطط أخرى .الدراسة

ىذا ىو السبب، وقال انو استغل وقتو من خالل دراسة الثابت  .ىاشم وحده .الدعوة اإللهية

الحج إلى غار حراء، والذي يقع في  كل صباح السبت كياي ىاشم غالبا ما تجعل 21.حقا

ىذه األنشطة من  .كم  11المسافة لالنتقال من منزلو إلى غار حراء ما يقرب من  .جبل النور

رسول اهلل صلي اهلل عليو وسلم، في األيام األولى لإلسالم، عندما تلقى الوحي  أجل محاربة

لروتيني أيضا لحظة لتعلم باإلضافة إلى ذلك، يتم استخدام ا .األولى في كهف التاريخية

 .القرآن الكريم قراءة سورة وحفظ الحديث النبي محمد وختم

 لمدة ستة أيام الطعام ينسى أن يحضر ال ىاشم كيايغار حراء،  ل غادر في كل مرة  

صالة  إلجراء يوم الجمعة النور جبل من ونزوال التاريخية كهف في لعدة أيام استقر .الحصص

بالنسبة للعديد في  القيام بو غار حراء في العادات التهنس .الحرامالمسجد  في الجمعة

                                                           
14 Achmad Muhibbin Zuhri, Hal: 80 

20 Herry Mohammad, Hal: 22 
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المدينة  محمد في النبي قبر يزورالى أود أيضا أن ىاشم كياي باإلضافة إلى ذلك، .الشهر

 21.المنورة

المعهد  قادة،  عبد اهلل بن كيايالترماسي ا  محفوظ الشيخ أساتذتو، كان ىذه المرة          

 الترماسي محفوظ في جاو. الشيخ كياي بين .جاو الشرقية، فاجيتان، تريماساإلسالمي  

من  .البخاري اإلمام الحديث الذي رواه في علم خبير من ىو علماءال المعروفة باشخصية

 .صحيح البخاري الحديث اجازة تعليم يحصل على، وىنا محفوظ الشيخ

كياي الكاريزمية   99 الموضوعفي كتاب ب المشهوري العزيزعند كيائي الحاج 

أيضا أحمد أمين العطار،  يدرس لشيخ ىاشميسية، باإلضافة إلى الشيخ محفوظ،ااإلندون

، الشيخ إبراىيم العربي، الشيخ يماني سعيد، سيد زاواوي السيد ىاشم بن سلطان، سيد أحمد

، الملكيالسقاف، السيد عباس  -، الشيخ رحمة اهلل، سيد علوي بن أحمد الحبسي حسين

 .، والشيخ بطارية السلطان الداغستانيبادافول الشيخ صالح زاواوي  يد عبد اهللس

تدريس ىاشم أيضا يحضر بانتظام المجالس  كيائيأثناء دراستو في مكة المكرمة،    

 السقاف والسيد الحسيني -سيد علوي بن أحمد العالمة تعاليم الشريف، ودائما اتباع الحرم 

 والزيارات المتكررة لمنزل ثان معلمو.  ىو مألوف جداانو  .المفتي

أثناء اإلقامة في مكة على أي حال، كيائي ىاشم يعرف مع العديد من األصدقاء      

، والتي لها نفس المصير، الذي ىو وغير ذلكالذين ىم من الهند وباكستان وبورما وماليزيا 

                                                           
21 Zuhairi Misrawi, , Hlm. 46 
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غالبا  .والبرتغالية اإلنجليزية،، الهولنديين مستعمرة من قبل إما .المستعمرة األمة نفس ,نفسو

 الطقوسصعوبة والجهل و  الفقر كل –في كل بلد  معاناة الشعبالنقاش حول و  لقاء ما يكون

 تحت تقرير توحيد، ثم لصديقو فكرة لمساواة ىاشم يملك,كيائي ىنا عصير التفاح .إلى اهلل

 22.منهملكل  دولة لكل الدولة يمكن أن تغير أن تفعل شيئا، راية اإلسالم

كان اسمو كما معلم واحد في  .كياي ىاشم جنون والجدية في دراسة ثمرة حلوة          

 والشيخ الخطيب - البنتاني لنوويابين اسم العلماء ىو  .الحرم مع علماء من اندونيسيا

من بينها ىو  .درس لو  من مختلف البلدان سجل العديد العلماء مشهورات 23مناغكابوي.

)خبير الحديث المفتي في بومباي، الهند(، الشيخ عمر حمدان )  المايمنيالشيخ سعد اهلل

حسب اهلل تمباء  الوىاب،كيائي (السوريين)شهاب أحمد بن عبد اهلل في مكة المكرمة( آل

)كودوس() كيائي  دحالنكودوس(، كيائي الحاج (اسناوى)كيائي الحاج رادين  براس جومباغ

 24(لح )تايوئي الحاج صاشمسري دينأجار جومباغ( كيا ريبص

كما ذكر أعاله، كيائي ىاشم يحصل على التوجيو المباشر للشيخ الخطيب           

، زعم تأثر بعض  .واتباع الحالقات، والذي ىو في العنوان من قبل المعلم– مناغكابوي

كيائي ىاشم، تجمع خاص أيضا التفكير الناقد أستاذه، على الرغم  عرض الجانب معينة من

                                                           
22 Susatyo Budi Wibowo, Dahlan Asy’ari, Jogjakarta: Diva Press, 2011, Hal: 110 - 111 

23 Zuhairi Misrawi, Hlm. 44  

24 Achmad Muhibbin Zuhri, Hal:  86  
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جدلية الفكري بين المعلم والتلميذ )الشيخ  .كيائي ىاشم ناحية أخرى يختلف معمن 

 .كيائي ىاشم( مثير جدا لالىتمام الخطيب

باإلضافة خدم على المذىب  .الشيخ الخطيب مكانة خاصة جدا للطالب األرخبيل          

على أول شهادة الحرام، كان واحدا من العلماء الذين الحصول  -الشافعي المسجد المفتي 

جافا )سلطة الترخيص( للتدريس في المسجد الحرام، وكذلك أصبح واحدا من الشهادة في 

امتياز, التي ىي عادة ما تكون مخصصة فقط لرجل الدين ولد مكة  ىذا ىو واحد .المسجد

 .كل من ىذه الميزات تعزيز نفوذه في األرخبيل المجتمع كلو في مكة المكرمة .المكرمة

ىاشم كيائي  للجدل، بما في ذلك المثيرة بعض األفكار يعتبر الشيخ الخطيب          

رأي واحد مثير للجدل رفض  .العلماء(، تلك النقطة ووالمسلمين التقليدية أرخبيل )جا

الجماعة، خصوصا عملية مع اإلتفاق  وعدم .علي الطريقة النقسبندي الشيخ الخطيب

 ه. 1326 ه1324التي كتبها لو بين عام  االطروحاتمن خالل ثالث  سكبنقسبندية 

 انتقد ىنا، الشيخ الخطيب ,ثنائيةتشببهم باالعابدين  في اظهار العقل الكاذبين قائع األولى

باإلضافة رسول اهلل .  متصلة مباشرة معالنقسبندية  بشدة صحة ادعاءات النسب الجماعة

حظر على أكل اللحوم وفرض  عزلة في عملية شكك إلى ذلك، قال الشيخ الخطيب أيضا

المريد   وانتقدت الصحيفة بشدة أيضا تعاليم الرابطة )الترابط( بين .لجميع أعضاء الجماعة

 فيو مرشد تتخيل يجب أن الطالب إقامة حيثأتباعو(،  الروحي المعلم) المتبع و  ومرشد

  .التأمل من عملية كجزء
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منذ أن يكون في  .لشيخ الخطيبفي ىذه المسألة،كيائي ىاشم ال يتفق مع نظرة انتقادية ا

في الواقع، كيائي ىاشم أيضا درس لفترة وجيزة  .مكة، كيائي ىاشم ان يحب في الجماعة

 25و النقسبندية من خالل معلم واحد الشيخ محفوظ( وحصل على دبلوم المعهد القادرية 

جماعة ىاشم ورث أيضا المواقف والتفكير النقدي حول  وحتى مع ذلك، كيائي           

كيائي ىاشم حول عملية الجماعة بعد  يمكن مالحظة من وجهة نظررأي .الشيخ الخطيب

كيائي ىاشم لم يدافع بالضرورة عملية التجمعات كلو، ولكن التعامل مع  .عودتو إلى وطنو

كيفية الطريقة أنو ال تثمن وفقا لمبادئ  شركة جدا وجهات النظر المختلفة، والمعتقدات،

كيائي ىاشم علي  يعتقد ان الشيخ الخطيب أيضا مؤثرة جدا في وجهة نظر .الجماعة نفسها

 26.المذىب  في الفقو

في البداية عاش في منزل في  .، كياي ىاشم العودة إلى مسقط1899في عام           

ثم، وقال انو ساعد جده، كيائي عثمان، والتدريس كاداغ أخيرا، وقال  .ابوزوجتو في كيديري

كياي ىاشم استئناف  ه، كياي األشعري، في المعهد اإلسالمي كراس جومباغ.انو ساعد والد

ىذا  .إلى جانب دراسة، وكان يعرف أن يحب التدريس .الحب جدا، وىو التدريس أنشطة

ىو وفقا للرسالة الرسول صلى اهلل يصبح كل مسلم المعلم، المتعلم، المستمع، وعلى األقل 

تاة ابنت رملي من قرية كاراغكاتيس )كيديري( اسمو كيائي ىاشم، يزوج من ف  27من المحب.

                                                           
25 Ibid. 86 -84.  

26 Ibid: 70 

28 Ibid: 51 
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ه الزواج من  1315م أو  1899جعل الزواج عودتو من مكة المكرمة في عام  .خديجة

 .م(، توفي خديجة 1911الزوجة الثانية أيضا لم يدم طويال، ألن بعد عامين )

عهد الم المربي الياسابنتو كيائي ، نفيقةمرأة اسمها ال ىاشمكبائي   تزوج، للمرة الثالثة          

عشرة  الحصول على ىاشمنفيقة كيائي  مع زواجو من نتائج .ونمادي اإلسالمي سيواالن

 عبد الكريم,الخالق عبد) الحكيم عبد، عبد الواحد، عزة عائشة،، خيرية، ىانا) :، وىيأطفال

  .يوسف ومحمد، مسرورة، عبيد اهلل

في  نفيقة توفي، ألن منتصف الطريق أيضا في توقفتنفيقة  الزواج مع كيائي ىاشم          

 . م 1921عام 

الذي ىو ، مسرورة مرة أخرى مع على الزواج ىاشمكيائي   قرر ، بعد وفاة النفيقة          

 ىذا الزواج من نتائج.،فاكو )كيديري( كافورجو حسنالمعهد اإلسالمي كيائي  ابنة أيضا

نفيقة يعقوب , ومحمد، خديجة، فاطمة، القادر عبد :أربعة أطفال ديول كيائي ىاشم .الرابع

 .حتى وفاتو الزواج كيائي ىاشم وىذا

المشهور، ولكن  من رجال الدين باعتباره ليس فقط ىاشم الشيخ ومن المعروف          

 استراحة األسبوع، عادة يومين األرض, عشرة الدونمات من .الناجح والتاجر المزارعأيضا 
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 كما ذىب إلى األرز. في بعض األحيان فحص عندما ىذا ىو .للتدريس ىاشم الشيخ

 28.محاصيلو وبيع، والحديد، الخيول للتجارة سورابايا

 أو سكتة دماغية الدمرتفاع ضغط نتيجة ال، توفي ىاشممصادر مختلفة، كيائي عند ال          

، المبعوث، وجاء 1947يوليو  2 على .في ذلك الوقت الجمهورية عن حالة أنباء بعد تلقي

 من اثنين .لتر الهولندي العسكري العدوان أنباء عن لكسر سوديرمان والجنرال تومو بونج

 ىزيمة تمكنت من بوم بور العام حلفاء بقيادة الهولندية أن القوات األخبار التي حصلت عليها

، ذلك فحسبليس  (..(ماالنج()السيطرة على األراضي سيغوساري الجمهورية و  جيش

الموقع  ويوضح .لقوا حتفهم الكثير منهم، كضحايا المدنيين أيضا جعلوالقوات الهولندية 

 .عن الحادث التفاصيل في المعهد اإلسالمي تبوئيرغ الرسمي

م  1947يوليو  21ه، يتزامن مع تاريخ  1366من رمضان  3في ذلك المساء، و          

مساء، كيائي ىاشم انتهى لتوه يؤدي صالة التراويح. كالعادة، جلس على   9في الساعة 

كرسي إللقاء محاضرات لألم المسلمات. بعد ذلك بوقت قصير، وىناك جاء أحد النزالء 

يائي ىاشم تلبية رافق المبعوث من قبل كيائي على موقع رسول سوديرمان وبونج تومو. ك

 غفران )زعيم عسكر سبيل اهلل سورابايا(. تسليم الضيف رسالة من العام سوديرمان. 

ليلة واحدة لطلب وقتا للتفكير والجواب في اليوم التالي.  سوف يعطى كيائي ىاشم          

 ي:محتويات الرسالة ى

                                                           
27 Syamsun Ni’am, Hlm. 41 
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مقياس لالستيالء على مدينة ماالنج  -جافا كبيرة  أ( في ىجوم عسكري الشرقية الهولندية

 اإلقامة في المنطقة، بسوكي ، سورابايا، مادورا، بوجونكورو، كيديري وماديون. 

ب( كيائي الحاج حضرة الشيخ سأل ىاشم الجالء لساراغان، ماكتان، حتى ال ننشغل من 

م الهولندية. اذا ما حدث قبل الهولنديين. ألنو إذا اشتعلت أنو سيضطر إلى إصدار بيان دع

 ذلك، فإن الروح المعنوية للمقاتلين سوف ينهار.

 ج( أمر الرتب العسكرية حول جومباغ لمساعدة إجالء كيائي ىاشم. 

 في اليوم التالي، كيائي ىاشم يعطي جوابا ال تفضل لقبول العرض. 

العامة  مساء، يأتي مرة أخرى مبعوث 9م،  1366من رمضان  7بعد أربعة أيام، على 

سوديرمان وبونج تومو. جلب المبعوث بريد إلكتروني ليتم تسليمها إلى حضرة الشيخ. بونج 

تومو كيائي ىاشم استدعاء األمر سبيل اهلل الجهاد الصادر عن المسلمين اإلندونيسيين، ألنو 

ب في ذلك الوقت الهولندي تتقن منطقة اإلقامة ماالنغ والعديد من الجنود غير النظاميين حز 

اهلل وسبيل اهلل  الذين ىم الضحايا. حضرة الشيخ يسأل مرة أخرى لليلة واحدة إلعطاء 

 الجواب.

سورابايا( مع سبيل اهلل غفران )زعيم كيائي قرير  ي تالشيخ حضرة منذ وقت ليس ببعيد، تلقى

( قد سبيل اهللماالنج )كما معقل حزب اهلل و  سيغوساري مبعوثين اثنين، بونج تومو، أن مدينة

سقط في أيدي الهولنديين. شروط الحصول على النضال، وزيادة الخسائر في صفوف 
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ىاشم، "يا اهلل" يا اهلل "..." بينما يمسك رأسو. ىاشم المدنيين. االستماع إلى التقرير، قال 

 ىاشم الالوعي. كيائي ثم  

أت تصل بعد ابنتو ال يكون في تبوايرغ. ولكن بوقت قصير ما بد -في ذلك الوقت، وابنو 

سماع والده كان فاقدا للوعي. عند فحص الطبيب،كيائي ىاشم عان من نزيف في الدماغ 

(asemblonding) .علي محمل الجد 

ه،  1366من رمضان  7أو  1947يوليو  25صباحا، تزامنا مع تاريخ  13:11الساعة 

هلل وانااليو حضرة الشيخ كيائي الحاج محمد ىاشم اشعري  استدعاء سبحانو وتعالى. انا 

 راجعون

 في الدفاع عن اصراره بسبب . المثوى األخيركيائي ىاشم المعهد اإلسالمي تبوايرغ

بموجب مرسوم  سوكارنو الرئيس بطال قوميا كان اسمو كيائي ىاشم أن خالل حياتو الوطن

 249/1964 .29رقم المرسوم الرئاسي() رئاسي

 حضرة الشيخ ىاشم اشعري السيرة النفسية موجز

 .ه1287 القعدة ذي 24و  م 1871فبراير  14 على، المعهد اإلسالمي جومباغ في ولد•

 م 1876في عام  األجهزة قرية نقل إلى•

 سيدوارجو م 1891في عام ، بانجي، في المعهد اإلسالمي سيواالن تعلم•

                                                           
24 Achmad Muhibbin Zuhri, Hal: 80 - 83 
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 م 1892في عام  يعقوب خديجة كياي من ابنة متزوج•

 م 1892في عام  الحج ما يصل•

 بصوت عال م 1883في عام  إسالمية مدرسة التدريس في بدأ •

 م 1899 - 1893 من العام مكة المكرمة في تعلم•

 م 1899في عام  إندونيسيا وبالعودة إلى•

 م 1899في عام  إنشاء المعهد اإلسالمي تبوايرغ•

 م 1926يناير  31 في نهضة العلماء منظمة إنشاء•

 م 1942مارس  9 يومالياباني  الجيش الهولندي على ركبة•

 م 1942في عام  من قبل اليابانيين وسجن اعتقل•

 م 1942أغسطس  18 السجن في العودة من إعفاء•

 م 1943في عام  من قبل اليابانيين الدينية(رئيس مركز عين سوموبيطو)•

 م 1945أغسطس  15 فيقوات الحلفاء ل استسلمت اليابان•

 م 1945أغسطس  17 في حتا - من قبل سوكارنو اإلندونيسي االستقالل إعالن•
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 31م 1947يوليو  25 على،جومباغ تبوايراغ في رحمة اهلل راجع إلى•

 الكتب العلمية كيائي ىاشم اشعري  . ب

 البحرالجزء السفلي من  في كبيرة الؤلؤ العالي ىو ىدية ىاشم كيايالكتب العلمية  

 جيل جديد من تلد العصورألن على مر الحياة، وتعليم مبادئ التوجيهيةل الستخدامها العميق

 ىذا الكتب العلمية العظيمة المعروف،، ينبغي أن يكون والجماعة اىل السنة الخبراء

 .مما كان متوقعا الذروة نشرالعملي، ونحن  فهوم،الم

عصام  المرحوم،حفيده   من، وخاصة بنجاح وثقت التي ىاشم الكتب العلمية كياي

 :ىي كما يلي، و الدين حاذق

 ىذا الكتاب اكتمل .(التبيان في النهي عن مقاطعات الألرحام و األقارب و اإلخوان ( ) •

اإلسالم،المعهد اإلسالمي  -التراث  المكتبة والناشر ه، 1261 شوال 21يوم االثنين 

 مخاطر فضال عن الخالفات في منتصف األخوة أىمية ىذا الكتاب يبين، تبوايرغ بشكل عام

 القرابة قطع

تكون التفكير األساسي نهضة القانون األساسي لجمعية نهضة العلماء. ىذا البيان يالمقدمة  •

في  مسلم أكبر منظمة وراء إنشاء مهمةالرسالة الو ، والحديث، القرآن العلماء من آيات

                                                           
30 Zuhairi Misrawi, ( mengutib sumber, Solichin Salam, K.H. Hasyim Asy’ari: Ulama Besar Indonesia, 

Jakarta: Jaya Murni, 1466). 
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 الذي سيكون حول أساسية قوية أفكار دينية توفير من أجل مهم جدا ىذا الكتاب .العالم

 الرئيسية موطئ قدم

أىمية  على ىذا المقال يحتوي الرسالة في التعقيد األخد في المذىب األئمة األربعة. •

 واإلمام حنيفة اإلمام أبو، اإلمام مالك، اإلمام الشافعي، أربع مذاىب الكاىن اإلشارة إلى

 حنبل بن أحمد

في  المشاكل التي تنشأ كيفية حل المشورة بشأن ىذا المقال يحتوي (مواعظ )النصائح( •

 من أي وقت مضى تبث ىذا المقال .التمكين بناء الوحدة في بسبب فقدان الشعب خضم

 وقد ترجم .في  باندوغ الذي عقد، 1935نهضة العلماء في عام  الحادي عشر المؤتمر في

أغسطس  15تاريخ  5بانجي المجتمع رقم  حمكا بويا .من قبل األستاذ أيضا ىذا العمل

1959 

األحاديث 41يحتوي على  بمبادئ جمعية نهضة العلماء. ىذا البحثأربعين حديث يتعلق  •

التي يحتوي على  ىذه األحاديث  .العلماء نهضة بواسطةاألساس  يجب أن تكون في التي

على كل  أساسا قوياالتي ينبغي أن تكون في الحياة، و  والعمل الجماعي التقوى لزيادة الرسالة

  .األلياف التحدي لذلك التي حياةال األمة تتنقل

 على حب لجميع المسلمين ىو دعوة ىذا الكتابالمحب في محبة سيد المرسلين.  نورال •

اتباع جميع و  في جميع األوقاتصلوات ال إرسال عن طريقصلى اهلل عليو وسلم  اهلل والرسول

 العظيمةاألخالقية محمد و  سير أيضا ىذا الكتاب يحتوي باإلضافة إلى ذلك، .تعاليمو
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 حول ىذا  تحذيرا يحتوي ىذا الكتابالموليد بالمنكرات,  عواجبات لمن يسنآلتنبيهات آل •

بعيد  االحتفال تقليد ونحن نعلم أن .بمولد النبي االحتفال األشياء في االعتبار عند الموضوع

أن  من أجل لذلك، .التقليدية ياج نموذجي مسلم التقاليد ىي واحدة من النبي محمد ميالد

 ىذا الكتاب، ويمكن االحتفال وراء الهدف الرئيسي، حيث أن سارت على ما يرام االحتفال

نشر ألول ، 1355 ثاني ربيع 14 الكتابة على الكتاب في االنتهاء من ىذا .اإلحالة جعل

 تبوايرغ، اإلسالمي التراثالمكتبة  من قبل مرة

والبدعة. ىذا  السنةالموتي والشروط الساعة و بيان مفهوم اىل  والجماعة السنة أىلرسالة  •

السنة  بين نموذجيةتمييز نظرا لل في ذلك كارين من األعمال المهمة ىو واحد من الكتاب

حقيقة اىل  من خالل فهم ىاشم، وأوضح كيائي ىذا الكتاب األكثر أىمية في .البدعةو 

 أوقات النهاية على عالمة أيضا ىذا الكتاب يشرح .السنة والجماعة

 يحتويىذا الكتاب  - :الفاسوروئاني ياسين بن عبد اهلل الشيخزيادة تعليقات فن منذوبة  •

انتقادات  تحتوي على القصيدة التي) .ياسين بن عبد اهللالشيخ و  ىاشم كياي بين جادلةم

 نهضة العلماء الدين تفكير من حادة

األمور المتعلقة  -ىذا الكتاب يحتوي على أشياء . النكاححكام األبيان  في حا مصب ضوء •

 في الزواج وقالحق)األحكام, والشروط واألركان،وعلى  بالزواج، بدءا من الجوانب القانونية

القضايا التي نوقشت في  19يحتوي  . ىذا الكتابالذرة المنتشرة في مسائل تسع عشر •

مشاكالت  19لمشاكل وتشمل في شرح ا المنورة اللؤلؤيشرح ىذا الكتاب )كياي ىاشم 
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 - 1971قضايا في عام  19عن حوالي  السوأل والجواب  في شكلمن األولياء و الطريقة 

نشر عن طريق اليوسف ىاشم،  منصور من كيائي الحاج طلحةعلى الكتاب  الترجمة ىذا

 (قدوس طباعة أبراج

 يظهر افي لغة جاو . ىذا الكتاب ىو مكتوب على اإليمان(الرسالة) رسالة في العقائدآل •

 التوحيدفي المشاكل المتعلقة 

، التي تحتوي يكتب أيضا في جاو الكتاب وىذاالصوفية(. الرسالة من التصوف )رسالة • 

الكتاب طبع ىذا (. و استعراض المعرفة الشريعة, الطريقة و الحقيقةعلى المشكلة الصوفية )

 الرسالة في العقائدكتاب المع  واحد في كتاب

عالم و المتعلم في ما يحتاج اليو المتعلم في احوال تعليمو و ما يتوقف عليو أداب ال •

 من قبلاإلعتماد ىذا الكتاب يحتوي على األشياء التي يجب المتعلم في مقامات تعليمو. 

التعلم تسير بشكل جيد وتحقيق األىداف المرجوة  -م يحتى أن عملية التعل والمعلم المتعلم

 الكتاب المعلم(الكتاب أداب المعلم )أخالق الكتاب ىو خالصة في مجال التعليم. ىذا 

 )م(، تعليم المتعلم في طريقة  التعلم الكتاب العلمي 871صحنن )شيخ محمد بن العلمي ال

الكتاب العلمي الشيخ برىان الدين الزرنجي و تذكيرات الشمل و المتكلم في اداب العالم 

 الشيخ ابن الجامعة.والمتعلم. المولف 
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البحوث العلمية اعاله، ىناك عدد من البحوث العلمية في شكل  14وغير ذلك من 

. حاشية على فتح 1مخطوطة، وليس المنشور، من بين البحوث العلمية أخرى فيما يلي :

الرسالة التوحيدية. . 2الرحمن بالشرح رسالة الوالي رسالن لشيخ اإلسالم زكريا الألنصري. 

)وجود . تمييز الحق من الباطل 5. القالئد فى بيان ما يجب من العقائد. رسالة الجماعة. 3

ية تدفق لاختالف في الحقيقة من الباطل كياي ىاشم يقدم لمحة عامة عن العقيدة والعم

كياي ل. عند نظر باري كيديري سوكوواغي, كانداغان ديني في قريةالرجل التطويرىا من قبل 

. الجاصص فى أحكام 6 31.كمبوغان  ىاشم، ىذا التدفق يأتي من المعلم الروحي في منطقة

 32. المناسك الصغرى.7النقوص. 

 .التعلم -فضل العلوم والعلماء، والتعليم  . ت

اى ويرفع  ...قال اهلل تعالى: يرفع اهلل الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات

 33.جمعوا من العلم والعملالعلماء منكم درجات بما 

 :المعروف في كفاية األتقياء يكتب التفسير أعاله، ما يلي السيد أبو بكر

قال المفسرون: يعنى يرفع اهلل الذين آمنوا منكم درجة واحدة والذين أوتوا العلم درجات  

                                                           
31 Karya ini sudah diterbitkan dan dapat di baca hasil penelitian Dr. Syamsun Ni’am, M.Ag.  Wasiat Tarekat 

Hadratus Syaikh Hasyim Asy’ari, Jogjakarta: Ar – Ruzz Media, 2011, Hlm. 114 

32 Zuhairi Misrawi & Achmad Muhibbin Zuhri, dari dua sumber tersebut kami tulis karya – karya K.H. 

Hasyim Asy’ari sehingga menutup kekurangan dan penambahan dari penulis, hlm. 46 – 44 & 76 – 41. 
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هكتبة التراث اإلسالهٍ بوعهد  السارٌ فٍ جوع هصنفات الشُخ هاشن أشعرٌ, اداب العالن والوتعلنارشاد كُاهً الحاج عصام الدَن حاذق,  

12ه, صز. 1415تبىاَرنج جىهبانج, الطبعة األولً   
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 34.كثيرة

أىل العلم ألنهم  )العلماء( وقال كياي ىاشم أن اهلل سوف يرفع درجة رجال الدين         

 .وعمل نفسهم

ال حضارة عظيمة في العالم التي ال تبدأ مع  .العلم ىو أساس نهوض الدين واألمة

الحضارة الفارسية، والحضارة اليونانية، والحضارة العربية والحضارة الصينية، الحضارة  .العلم

يسية للتقدم كل ما يخرج من االفتراض القائل بأن العلم ىو قاطرة رئ .الغربية التي الماضي

 35.من حضارتهم

عملية  العلم ىوجوىر المجتمع و  أمر من مهم جدا في العلم أن موقف وىذا يعني

 أفضل حضارةال سيغير  العمل الذيان العلم و يعني  ىذه الجانبين حين ما أن التربية ىي

 يجلب العلم الذي وليس للبشريةالمصلحة الفضيلة و  تجلب التي من شأنها أن الحضارة

الرئيسية  العلوم ىي لذلك الموارد البشرية المتحضرةالتي تأسس  .العالم األضرار التي لحقت

 األولى المطلوب.

 :العلم عملوقال كياي ىاشم أيضا ل

وغاية العلم العمل بو، ألنو ثمرتو وفائدة العمر وزاد األخرة، فمن ظرف بو سعد ومن 

 فاتو خسر،

                                                           

 24ص. السُد أبً بكر الوعروف بالسُد بكري الوكً ابن السُد هحود شطا الدهُاطً, كفاَة األتقُاء وهنهاج األصفُاء, حرهُن, 34

50
 Zuhairi Misrawi, , Hlm. 147 
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العلم، ألن عمل العلم ىو ثمرة من العلم من تسليط الضوء على العلوم ىو عمل 

من تلقف عليو لذلك فهو السعادة، ولمن ال يحقق  .ومنفعة الحياة، وتوفير اآلخرة

 .ذلك، انو يفقد المال

إذا نظرنا إلى الوضع الحالي أن الكثير من الناس الذين لديهم معرفة أن الخلفية 

المفترض لتزيين العلم وعمل العلم نفسو التعليمية العالية لم تنحرف عن الهدف من العلم ىو 

العلم يلد، والحكمة، والعدالة، والوحدة، والمصلحة، وتقدم الحضارة للدولة بحكم األمر  أن

فئة النخبة الشخصية التي  -الواقع علمانية مادية المعامالت التي أصبحت الفكرة الشخصية 

ة كبيرة علينا خاصة تجاه يمكن أن تكون لها آثار على االجتماعي للمجتمع وىذه قضي

 التجديد المقبلة التي يمكن أن تولد الشخصية تتفوق الشخصية في جميع الجوانب،

  اشعري قال عن فضل العلم: ىاشم كياي

فانك اذا ، وقال ابن الزبير ان ابابكر كتب الي وانا بالعراق يابني عليك بالعلم

 .واذا استغنيت كان جماال، افتقرت كان ماال

 يقلل من الكان   العلم أينما لصاحبوامتيازات و  توفر الفوائد العلم مهمة جدا  قيمة

 العلى وقال انو اليزال يعيش مضيئ الوصف على صاحبو. قيمة

وعن معاذ بن جبل رضي اهلل عنو تعلموا العلم فان تعلمو حسنة، وطلبو عبادة، ومذاكرتو 

 . يعلمو صدقةتسبيح، والبحث عنو جهاد، وبذلو قربة، وتعليمو لمن ال
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القيمة الدينية ذات أىمية خاصة لو، وىذا يعني  -النشاط العلمي ىي قيمة العبادة           

تعاليم محمد صلى اهلل عليو وسلم،أنو موقف عقالني لتقدم الحضارة أن التعاليم العظيمة 

ء  الذي رحمة للعالمين ال يمكن أن ننكر أن انتصار اإلسالم على دوافع العديد من العلما

ظهرت فيو البيانات المذكورة في التاريخ المكتوب اإلسالمي، وبالعكس حقيقة في التاريخ 

 .يعنى يد المسلمين  -الذي يسبب افتراض العلوم من األيدي 

الحضارة الكبيرة  في العالم حقيقة تسبب لفقد العلماء التي لديهم عمق المعرفة 

الدليل أن الحضارة الكبرى سقطت (Day of Empire) ايمي جوا في   .والقلب العظيمة

ألنها لم يعد لدينا للحفاظ على صحة النظام العالمي القائم على العدل والحكمة، 

على أىل العلم الذي لديهم رؤية  -كل ذلك ىو أيضا ألن السلطة أبقى بعيدا  .والمساواة

 36.واضحة وبناء

 وانشد وىب ابن منبو : 

 وصاحب العلم محفوظ من التلف  #     العلم بّلغ قوما ذروق الّشرف

 بالموبقات فماللعلم من خلف  #   ياصاحب العلم مهال التدنسو  

 والجهل يهدم بيت العز والشرف   #      العلم يرفع بيتا العماد لو

وقال صلى اهلل عليو وسلم : اغُد عالما اومتعّلما او مستمعا اومحّبا لذلك والتكن 

 الخامس فتهِلك
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 م أشعري قال على فريضة العلم:كيائي ىاش

 العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة...وقال صلى اهلل عليو وسلم : طلب 

 كما في الحديث:

وقال صلى اهلل عليو وسلم: من سلك طريقا يطلب فيو علما سلك اهلل بو طريقا من 

 طرق الجنو

  المدينة - ةتقاطعة العلى طريق اليوم  االجتماعية مجتمع قدكانت المفارقة السخرية

ىو  ما إذا كان ىذاالتربية, من حيث لمست  الذين لم الناسىناك العديد من و  ،القرية ،

مجرد  انتقال السلطة ورث وما إذاكان، قبل نصف قرن عصراالستعماري إرث بسبب وجود

 1945دستور عام و  البانشاسيال ةالقيم وجهة نظر على التي ال ترتكز المعامالت سلطة

 المادة الثالث عشر التربية و الحضارة الفصل :، كما ذكروالدولةمصادر الوطنية الكأساس 

غير  ىو المجتمع الذي أم ىو .37في التربية لكل مواطن يحق :من الصيغة  1الفقرة  31

 ها.نفس للتربية واالحترام عدم االىتمام ىي مشكلةربية, وىذا سيكون الت إلى أىمية مبال

وسلم : من غدا لطلب العلم صلت عليو المالئكة وبورك لو في وقال صلى اهلل عليو 

 معيشتو
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 Panduan, Pemasyarakatan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1445 Dan 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI 2011, 

hlm. 185 
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 ،عليو أنعم بركة الحياة التيضمانة للالذي يطلب العلم وكانت  اإلنسان

وقال ابن المبارك رضي اهلل عنو اليزال الرجل عالما ماطلب العلم, فاذا ظن انو قد 

 علم فقد جهل.

 دراسة من حيث سن أي حد، وىناك أيضا المهلة المححدة ليستطلب العلم 

 طويل العمر(. )التربية اإلنسان طوال حياةمصنوعة  )التربية التعليم

وقال وكيع اليكون الرجل عالما حتى يسمع ممن ىو اسن منو وممن ىو مثلو وممن 

 ىو دونو

ا ألنه ينبغي أن نأخذالمكان  كان  حيثوالوقت في أي مكان  العلم ليس التعلق 

تعليم المتعلم كتاب ال، في صلي اهلل عليو وسلم النبي محمد قال  كما التي فقدت الحكمة

 الموألف الزرنجي:

 الحكمة ضاّلة المؤمنين اينما وجد اخدىا 

 موقف أىل العلم:

النبي صلى اهلل عليو وسلم يعين نوعين من اإلنسان. األول اىل العلم و والثاني اىل 

ارنة من احدىما كماقال النبي صلى اهلل عليو وسلم, في العبادة ) وليس أساس العلم( والمق

 الحديث:
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ولما ذُكر عنده صلى اهلل عليو وسلم رجالن احدىما عابد واألخر عالم, قال فضل 

 العالم على العابد كفضلى على ادناكم

من قبل النبي صلى اهلل عليو  تعتبر ىي الكلمة المهمة التي في رواية الحديث أعاله

 معرفةال بسبب م الحق يظهررتبة األخر إلن العلال فوق عالي موقف، وىذا العالم لشعبو وسلم

  .من الداللة تضيء أن بدوالتي ت

 .الحديث نقل عن ىاشم كياي

 العلماء ورثة األنبياء :قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم

رجل  يعني النبي صلى اهلل عليو وسلم  سوأ كان مع موقفموقف العلماء من الدرجة 

، والدين اهلل تعالىرسالة  ومسؤولية كأصحاب أمانة األنبياء موقف صاحب ىو الدين )العلماء(

 رحمة للعالمين.

 وقال صلى اهلل عليو وسلم يشفع يوم القيامة ثالثة األنبياء ثم العلماء ثم الشهداء

 كماقال النبي صلى اهلل عليو وسلم ونقل القاضى الحسين:

وسلم قال من صلى خلف عالم فكأنما صلى خلف نبي,  وروى انو صلى اهلل عليو

 فمن صلى خلف نبي فقد غفر لو.
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 مثل  العالم، وراء من صلى الجماعة  :قال، أن النبي صلى اهلل عليو وسلم وقد روي

 الذنوب. فيغفر النبي وراء صلي، وقال ومن النبي من صلي خلف

ص رضي اهلل عنهما قال سمعت وفي الصحيحين عن عبد اهلل بن عمرو بن العا          

ولكن ، رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم يقول ان اهلل ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعو من الناس

 فسئلوا فافتوا بغير، حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤسأ جهاال، يقبض العلم بقبض العلماء

 علم فضلوا واضلوا.

ووضع المقام من ورثتهم الذي  الدرجة األولىمن  العلماءان و  النبي االىتمام أىمية

 صبحيو  األخالقيسوأ  األمة،، وسقوط للشعبالجهل مشكالت األمة، من أن يحلل 

، اآلخرة إلى المستقبل من العالم والسعادة سالمة الحياة الذين يقدمون والمعلمين الموجهين

 .الظالمالدولة الوطنية و  االتجاىات ضوء مثلوالتقدم 

بن عيينة رضي اهلل رضي اهلل عنو ارفع الناس عند اهلل منزلة من كان بين  وقال سفيان

 اهلل وبين عباده وىم األنبياء والعلماء.

 وقال ايضا, يعني ان العالم يعلم العلم:

وقال صلى اهلل عليو وسلم : من غدا إلى المسجد اليريد إال اّن يتعلم خيرا اويعلمو  

 كان لو كأجر حّج تامّ 

 بن عياض رضي اهلل عنو عالم معّلم يُدَعى كبيرا فى ملكوت السماء. وقال الفضيل
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المذكور  وعند اهلل،نفسو العظمة في لقب يدعي أيضا العلم يعلماإلنسان الذي 

مسئولية ليولد الجيل العالي على  على  العظيمة, قيمةال ان كانت أي المربي العالم و  .أعاله

 في الحياةيجب أن يكون متوازنا و . وريكل حال من ناحية عقلي و القلبي و الشع

، وكالىما والدنيوي العلماء األخروي في التمييز بين في رأيو األشعري ىاشم كيا

 الذين يدعون أنهم، الكثير من الناس على أرض الواقع الحقائق ألن، يجب أن يكون مؤىال

، وعالوة على ذلك .عالم مناألخالق و  الهوية تعكس المؤىالت التي ال يملك، ولكن علماء

مع  قليال بخيبة أمل ليس أن الجمهور حتى في نفوسهم بارزة جدا الدنيوية النزعاتفإن 

 .الفضاء العام في الدورالذي ينفيذىم

 وقال النبي صلى اهلل عليو وسلم:

قال صلى اهلل عليو وسلم يؤتى بالعالم يوم القيامة فيلقى فى النار فتندلق أقتابو فيدور 

الحمار بالرحى, فيطيف اىل النار فيقولون مالك, فيقول كنت آمرا بالخير  بها كما يدور

 والآتيو وانهى عن الشر وآتيو.

وعنو صلى اهلل عليو وسلم من تعلم علما مما يبتغى بو وجو اهلل تعالى اليتعلمو اال 

 ليصيب بو غرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنو

فقيل لو ماموت   لم موت القلب ,وقال الحسن البصرى رضى اهلل عنو عقوبة الع

 القلب, قال طلب الدنيا بعمل األخرة
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 طريقة التعليم قيمة األخالق المعلم والمتعلم . ث

 نفسوحق لم على اعأ. أداب ال

 وىي: وفيو عشرون ادبا  سوفى حّق نف عالمالاداب  في ىاشم كياي

   .ةتعالى فى السّر و العالني مراقبة اهلل ان يديم. 1

خوفو تعالى فى جميع حركتو وسكناتو وأقوالو وافعالو, فانو امين على ما استودع  ان يالزم. 2

 مة والخشية, وترك ذلك من الخيانة.فيو من العلوم والحك

 (27وقد قال تعالى التخونوا اهلل والّرسول والتخونوا اماناتكم وأنتم تعلمون )األنفال : 

  .ان يالزم السكينة. 3

لى الرشيد اذا علمت علما فلير عليك اثره ووقاره وسكينتو وحلمو كتب مالك رضي اهلل عنو ا

 لقولو صلى اهلل عليو وسلم: العلماء ورثة األنبياء

 .وقار,وال سكينةال وا معومم وتعلّ العل وام: تعلّ رضي اهلل عنو قال عمر

 .ان يالزم الورع. 4

   .التواضعان يالزم . 5

ويحترز من نفسو,  ،ه وعالنيتوتعالى فى سرّ  هلل تواضعحق على العالم ان يالسلف: بعض وقال 

 .ويقف عما اشكل عليو

 تعالى الخشوع هلل ان يالزم .6

 .ان يكون تعويلو في جميع اموره على اهلل تعالى. 7
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ل بو الى األ غراض الدنيوية من جاه او مال او سمعة او شهرة ما يتوصّ ان يجعل علمو سلّ . 8

 .م على اقرانواو تقدّ 

اليعّظم ابنأ الدنيا بالمشي اليهم والقيام لهم اال اذا كان في ذلك مصلحة تزيد على ان  .9

ما ان يذىب بعلمو الي مكان من يتعلم منو وان كان المتعلم كبير القدر, ىذه المفسدة, السيّ 

بل يصون علمو كما صانو السلف الصالح, واخبارىم في ذلك مشهورة مع الخلفاء وغيرىم  

بن انس انو قال دخلت على ىرون الرشيد, فقال لي يا ابا عبد اهلل ينبغي  كما روي عن مالك

ىذا العلم منكم  اهلل األمير انّ  أ, قال قلت أعزّ ان تختلف الينا حتى يسمع صبياننا الموطّ 

, والعلم يؤتى وال يأتى, فقال صدقت, أحرجوا لتموه ذلّ , وان ذلّ خرج, فان انتم أعزرتموه عزّ 

معوا مع الناس, وقال الزىري ىوان بالعلم ان يحملو العالم الى بيت الى المسجد حتى تس

الو فال بأس تذباقتضتو مصلحة راجحة على مفسدة ا م فان دعت الى ذلك ضرورة اوالمتعلّ 

 وعلى ىذا يحمل ماجاء عن بعض السلف في ىذا, وبالجملة من أجلّ  مادامت الحال ىذه,

و كان العلماء قبلنا قد وىذا معاين, وقال وىب بن منبّ  و اهلل ومن أىانو أىانو اهلل,العلم أجلّ 

استغنوا بعلمهم عن دنيا غيرىم رغبة في علمهم فأصبح اىل العلم اليوم يبذلون الىل الدنيا 

ا رأوا من سوء موضعو اىل الدنيا قد زىدوا في علمهم لمّ  علمهم رغبة في دنياىم, فأصبح

 نى حيث قال :ولقد أحسن القاضى ابو الحسن الجرجا عندىم,

 ندا طمع صّيرتو لى سّلما #  ولم اقض حّق العلم ان كنت كّلما

 الخدم من القيت لكن ألخدما #  ولم ابتذل فى خدمة العلم مهجتى
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 اذا فاتّباع الجهل قد كان اسلما #   ااغرسو عّزا واجنيو ذّلة

 ولو عّظموه فى النفوس لعظما #  ولو ان اىل العلم صانواه صانهم

 محّياه باالطماع حتى تجّهما #   انوه فهان ودنسواولكن اى

بنفسو او بعيالو  ل منها بقدر اإلمكان الذي ال يضرّ ق بالزىد في الدنيا والتقلّ ان يتخلّ . 11

ان يستقذر التعّلق بالدنيا النو اعلم  واقّل درجات العالم على الوجو المعتدل من القناعة,

عبها, فهو احّق بعدم اإللتفات اليها واإلشتغال بهمومها, بخّستها وفتنتها وسرعة زوالها وكثرة ت

وروى عنو صلى اهلل عليو وسلم عّز من قنع وذّل من طمع, وعن الشافعى رضى اهلل عنو لو 

اوصى العقل الناس صرف الى الزّىاد, فليت شعرى من احّق من العلماء بزيادة العقل وكمالو, 

خزفا يبقى, لكان ينبغى للعاقل ايثار فنى واألخرة وقال يحيى بن معاذ لوكانت الدنيا تبرا ي

الخزف الباقى على التبر الفانى, فكيف والدنيا خزف فان واألخرة تبر باق, وحقيق لمن علم 

ان المال متروك لوارث, ومصاب بحادث, ان يكون زىده فيها اقوى من رغبتو, وتركو اكثر 

 من طلبو.

طبعا, وعن مكروىها عادة وشرعا, كالحجامة  . ان يتباعد عن دنيئ المكاسب ورذيلتها11

 والدباغة والصرف والصياغة ونحو ذلك.

ن نقص مروءة ويستنكر مّ لتهم وان بعدت, فال يفعل شيأ يتضان يجتنب مواضع ا. 12

ظاىرا, وان كان جائزا باطنا, فاءنو يعرض نفسو للتهمة وعرضو للوقيعة ويوقع الناس في 

الظنون المكروىة وتأثيم الوقيعة, فان اتفق شئ من ذلك لحاجة او نحوىا أخبر من شاىده 
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جاىل بو, كيال يأثم بسببو او ينفر عنو فال ينتفع بعلمو وليستفّد البحكمو وبعذره ومقصوده  

ولذا قال النبي صلى اهلل عليو وسلم لرجلين رأياه يتحّدث مع صفّية ثم أجازا على رسلكما 

مجرى الدم فخفت ان يقذف ها صفية بنت حيّي, ثم قال ان الشيطان يجرى من ابن ادم انّ 

 فى قلوبكما شيأ فتهلكا,

لصالة في مساجد . ان يحافظ على القيام بشعائر اإلسالم وظواىر األحكام كاءقامة ا13

الجماعة, وإفشاء السالم للخواّص والعواّم, واالمر بالمعروف والنهي عم المنكر مع الصبر 

كرا على األذى, صادعا بالحق عند الكبراء باذال نفسو هلل تعالى اليخاف فيو لومة الئم. ذا 

اهلل عليو قولو تعالى: واصبر على ما أصابك ان ذلك من عزم األمور. وماكان رسول اهلل صلى 

وسلم وغيره من األنبياء عليو من الصبر على األذى, وماكانوا يتحّملونو فى اهلل تعالى من 

إنكار اتباعهم عليهم مثل قصص ادم مع بنيو,وشيث مع قومو, ونوح وىود وصالح مع 

وب وما ابتلي بو, وابراىيم مع نمروذ وابيو, ويعقوب مع بنيو, ويوسف مع اخوتو, وايّ قومهم, 

د صلى بعد ما نجوا من البحر, وعيس مع اصحاب المائدة, ومحمّ ى مع بني اسرائيل وموس

اهلل عليو وسلم مع قومو, ثم مع اصحابو في يوم الحديبية ويوم القسمة, حتى قال رحم اهلل 

بعد وفاة النبى اخي موسى لقد اوذي باكثر من ىذا فصبر, ثم ماجرى البي بكر رضي اهلل عنو 

م مع الصحابة خاّصة, ثم مع اىل الرّدة, ثم ماجرى للصحابة رضى اهلل صلى اهلل عليو وسل

عنهم من مقاسات اجالف الناس على كثرة اختالف المقاصد, ثم التابعين وتابعيهم الى يومنا 

 ىذا, فلو فيهم أسوة حسنة.
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ان يقوم باءظهار السنن وإماتة البدع وبامور الدين ومافيو مصالح المسلمين على الطريق . 14

المعروف شرعا المألوف عادة وطبعا, واليرضى من افعالو الظا ىرة والباطنة بالجائز منهما. بل 

وىم يأخذ نفسو بأحسنهما واكملهما, فاءن العلماء ىم القدوة واليهم المرجع فى األحكام, 

هلل على العواّم, وقد يراقبهم األخد عنهم من حيث الينظرون, ويقتدى بهداىم من ة احجّ 

اليعلمون, فاءذا لم ينتفع العالم بعلمو فغيره ابعد من اإلنتفاع بو, ولهذا عظمت زّلة العالم لما 

 ب عليها من المفاسد القتداء الناس بو,يترتّ 

لية, فيالزم تالوة القرأن وذكر اهلل تعالى . ان يحافظ على المندوبات الشرعية القولية والفع15

بالقلب واللسان, وكذلك ما ورد من الدعوات واألذكار فى الليل والنهار ومن الصالة 

والصيام, وحج البيت الحرام مهما قدر على ذلك, والصالة على النبي صلى اهلل عليو وسلم 

 تو وإجاللو وتعظيمو واألدب عند سماع اسمو وذكر سننو,ومحبّ 

ان يعامل الناس بمكارم األخالق من طالقة الوجو وإفشاء السالم مإطعام الطعام و كظم . 16

األذى عن الناس واحتما لو منهم, واإليثار وترك اإلستءثار, واإلنصاف وترك  الغيظ, و كفّ 

اإلنتصاف وشكر التفضيل وايجاد الراحة والسعي في قضاء الحاجة, وبذل الجاه في الشفاعة 

الفقراء, والتحبب الى الجيران واالقرباء والرفق بالطلبة وإعانتهم وبرىم, واذا رأى ف بوالتلطّ 

ف ورفق كما فعل النبي صلى اهلل صالتو وطهارتو او شيأ من الواجبات أرشده بتلطّ  من اليتمّ 

م في عليو وسلم مع األعرابي الذي بال في المسجد, ومع معاوية بن الحكم حين تكلّ 

 الصالة.
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ر باطنو ثم ظاىره من األخالق الرديئة, ويعّمره باألخالق المرضّية, فمن األخالق . ان يطهّ 17

الرذيلة الغّل ةالحسد والبغي والغضب لغير اهلل تعالى والغّش والكبر والرياء والعجب والسمعة 

والبخل والبطر والطمع والخيالء والتنافس في الدتيا والمباىات والمداىنو والتزّين للناس 

مدح بما لم يفعل والعمى عن عيوب النفس واإلشتغال عنهما بعيوب الخلق والحمّية وحّب ال

والعصبّية لغير اهلل تعالى والغيبة والنميمة والبهتان والكذب والفحش في القول واحتقار 

الناس, فالحذر الحذر من ىذه الصفات الخبيثة واألخالق الرذيلة, فانها باب كّل شّر, بل 

د بلى بعض اصحاب النفوس الخبيثة من فقهاء الزمان وعلمائو بكثير من ىي الشّر كّلو, وق

ىذه الصفات ااّل من عصمو اهلل تعالى. السيما الحسد والعجب والرياء والّتكّبر, وادوية ىذه 

األمراض مستوفاة فى كتب الرقائق, فمن اراد تطهير نفسو منها فعليو بتلك الكتب, ومن 

لهداية لإلمام الغزالى رحمو الّلو تعالى, ومن ادوية الحسد الفكر انفعها وألطفها كتاب بداية ا

بانو اعتراض على اهلل تعالى فى حكمتو المقتضية تخصيص المحسود بالنعمة مع مافيو من 

تعب القلب وتعذيبو بماالضرر فيو على المحسود, ومن ادوية العجب تذّكر اّن علمو وفهمو 

عم فضل من اهلل تعالى عليو وامانة لديو ليرعاىا حّق وجودة ذىنو وفصاحتو وغير ذلك من الن

رعايتها, واّن معطيها ايّاه قادر على سلبها منو فى طرف عين, وماذلك على اهلل بعزيز, افأمنوا 

مكر اهلل فاليأمن مكر اهلل اال القوم الخاسرون, ومن ادوية الرياء الفكر بان الخلق كّلهم 

 لو وال على ضرره بمالم يقّدره اهلل عليو فلم يحبط عملو اليقدرون على نفعو بما لم يقضو اهلل

ويضّر دينو ويشغل نفسو بمراعاة من اليملك لو فى الحقيقة نفعا والضّرا مع ان اهلل يطلعهم 
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على نّيتو وقبح سريرتو كما صّح فى الحديث من سّمع سّمع اهلل بو ومن راءى راءى اهلل بو, 

لو تعالى اليسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ومن ادوية احتقار الناس تدبّر قو 

األية, وقولو تعالى انّا خلقناكم من ذكر وانثى الى قولو تعالى ان اكرمكم عند اهلل اتقاكم, 

وقولو تعالى فال تزّكوا انفسكم ىو اعلم بمن اتّقى, فربّما كان المحتقر اطهر قلبا عند اهلل 

 #  التحتقر فى العالمين اقّلهم وازكى عمال واخلص نّية كما قيل :

 فلربّما كان الحقير اجّلهم

ويقال اّن اهلل أخفى ثالثة فى ثالثة, ولّيو فى عباده ورضاه فى طاعتو وغضبو فى معاصيو, ومن 

األخالق المرضّية إكثار التوبة واإلخالص واليقين والتقوى والصبر والرضا والقناعة والزىد 

ريرة وحسن الظّن والتجاوز وحسن الخلق ورؤية اإلحسان والتوّكل والتفويض وحسن الس

وشكر النعمة والشفقة على خلق اهلل والحياء من اهلل تعالى ومن الناس والخوف والرجاء, 

ومحبة اهلل تعالى ىى الخصلة الجامعة لمحاسن الصفات كّلها, وانماتتحّقق بمتابعتو صلى اهلل 

 اهلل فاتّبعونى يحببكم اهلل ويغفرلكم ذنوبكم. عليو وسلم لقولو تعالى قل ان كنتم محّبون

. ان يديم الخرص على ازدياد العلم والعمل بمالزمة الجّد واإلجتهاد والمواظبة على 18

وظائف األوراد من العبادة. قراءة وإقراء ومطالعة ومذاكرة وتعليقا وحفظا وبحثا, واليضّيع شيا 

العمل االّ ماال بّد منو بقدر الضرورة من اكل من اوقات عمره في غيرما ىو بصدده من العلم و 

وشرب او نوم واستراحة لملل او اداء حّق زوجة او زائر او تحصيل قوة  مّما يحتاج اليو او 

أللم او غيره مّما يتعّذر معو اإلشتغال, وكان بعضهم اليترك الدرس لعروض مرض خفيف, بل  
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قال صلى اهلل عليو وسلم  انّما األعمال كان يستشفى بالعلم ويشتغل بو بقدر اإلمكان, وقد 

بالنّيات ألن درجة العلم درجة وراثة األنبياء, والتنال المالى ااّل بشق األنفس, وفى صحيح 

مسلم عن يحى بن كثير قال ال يستطاع العلم براحة الجسم, وفى الحديث حّفت الجّنة 

 بالمكارة , وقيل شعرا :

 بّد دون الشهد من ابر النحلوال  #  تريدون ادراك المعالى رخيصة

وقال الشافعي رضى اهلل عنو حّق على اىل العلم بلوغ غاية جهده فى اإلكتثار من علمو, 

والصبر على كّل عارض دون طلبو, وإخالص النّية هلل تعالى فى إدراك علمو نّصا واستنباطا, 

احرص على ما ينفعك والرغبو الى اهلل تعالى فى العون عليو وقد قال صلى اهلل عليو وسلم 

 واستعن باهلل تعالى.

. اليستنكف عن استفادة ما اليعملو مّمن ىو دونو منصبا او نسبا او سّنا, بل يكون 19  

حريصا على الفائدة حيث كانت فان الحكمة ضاّلة المؤمن يلتقطها حيث وجدىا, قال سعيد 

بن جبير اليزال الرجل عالما ماتعّلم العلم فاءذا ترك التعّلم وظّن انّو قد استغنى واكتفى 

 و اجهل مايكون, وأنشد بعض العرب :بماعنده فه

تمام العمى طول السكوت على   #  وليس العمى طول السؤال وانما

 الجهل

وكان جماعة من السلف يستفيدون من طلبتهم ما ليس عندىم وصّح رواية جماعة من 

الصحابة عن التابعين. وابلغ من ذلك قراءة النبي صلى اهلل عليو وسلم عى ابّي بن كعب 
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 عنو, وقال امرني اهلل ان أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا, وقال العلماء من فوائده رضي اهلل

انو اليمتنع الفاضل من األخد عن المفضول وقال الحميدى وىو تلميذ الشافعى رضى اهلل 

عنو صحبت الشافعى من مكة الى مصر فكنت استفيد منو مسائل وكان يستفيد مّنى 

ال لنا الشافعى انتم اعلم بالحديث مّنى فاذا صّح عندكم الحديث, وقال احمد بن حنبل ق

 الحديث فقولوا لنا حّتى نأخذبو.  

. ان يشتغل بالتصنيف والجمع والتاء ليف ان كان اىال لذلك فانو يطلع على حقائق 21

الفنون ودقائق العلوم لال حتياج الى كثرة التفتيش والمطالعة المراجعة, وىو كماقال الخطيب 

البغدادى يثبت الحفظ ويذكى القلب ويشحذ الذىن ويجيد البيان ويكسب. جميل الذكر 

وجليل األجر ويخلد الى أخر الدىر, واألولى ان يعتنى بما يعّم نفعو وتكثر الحاجو اليو, 

ويترك التطويل الممّل واإليجاز المخّل مع اعطاء كّل مصّنف مايليق بو, واليخرج تصنيفو من 

بو وتكرار النظر فيو وترتيبو, ومن الناس من ينكر التصنيف والتأليف فى عنده قبل تهذي

ىذاالزمان على من ظهرت اىليتو وعرفت معرفتو, وال وجو لهذا اإلنكار اال التنافس بين اىل 

األعصار, واال فمن تصّرف فى مداده وورقو بكتابة ما يشاء من اشعار او حكايات مباحة او 

ذا تصّرف فيهما بتسويدما ينتفع بو من علوم الشرع و أالتها فاولى غير ذلك الينكر عليو, فا

ان الينكر عليو, امامن اليتأّىل لذلك فااإلنكار عليو مّتجو لما يتضّمنو من الجهل وتغرير من 

 يقف على ذلك التصنيف ولكونو يضّيع زمانو فيما لم يتقنو ويدع اإلتقان الذى ىو اجرى لو.

 فيو اربعة عشر نوعا من األداباداب العالم مع تالمذه و  .2
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ان يقصد بتعليمهم وتهذيبهم وجو اهلل تعالى ونشر العلم وإحياء الشرع ودوام ظهور الحّق  .1

وخمول الباطل ودوام خير األّمة بكثرة علماءىا واغتنام ثوابهم وتحصيل ثواب من ينتهس اليو 

العلم بين رسول اهلل  علمهم من بعدىم وبركة دعائهم لو وترّحمهم عليو ودخولو في ساىلة

صلى اهلل عليو وسلم وبينهم وعده في جملة مبّلغي وحي اهلل تعالى واحكتامو الى خلقو فان 

تعليم العلم من اىم ىمور الدين واعلى درجات المؤمنين قال صلى اهلل عليو وسلم ان اهلل 

م الناس تعالى و مالئكتو واىل السموات واألرض حتى النملة في حجرىا يصلون على معلّ 

الخير ولعمرك ماذا ااّل نصيب جسيم وان نيلو لفوز عظيم اللهم التمنعنا عن العلم بمانع 

 والتعقنا عنو بعائق ونعوذبك من قواطعو ومكّدراتو وموجب حرمانو.

ان اليمتنع عن تعليم الطالب لعدم خلوص نّيتو, فان حسن النّية مرجو ببركة العلم قال  .2

ر اهلل فأبى العلم ان يكون اال هلل قيل معناه فكان عاقبتو ان صار بعض السلف طلبنا العلم لغي

اهلل, وال اخالص النّية لوشرط في تعليم المبتدئين مع عسره على كثير منهم ألّدى ذلك الى 

تفويت العلم على كثير من الناس, ولكن العالم يحّرض المبتدئ على حسن النّية بتدريج قوال 

حسن النّية ينال الرتبة العلية من العلم والعمل وفيض الطائف وانواع وفعال, ويعّرفو انو ببركة 

الحكم وتنوير القلب, وانشراح الصدر وإصابة الحق وحسن الحال والتسديد في المقال 

وعلّو الدرجات يوم القيامة, ويرّغبو في العلم وطلبو في اكثر األوقات بذكر ما اعّد اهلل تعالى 

فانّهم ورثة األنبياء وعلى منابر من نور يغبطهم األنبياء والشهداء  للعلماء من منازل الكرمات,

ونحو ذلك مما ورد فى فضل العلم والعلماء من األيات واإلخبار واألثار واألشعار, وقد 
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ذكرت بعض ذلك فى الباب األول, ويرغبو مع ذلك بتدريج على ما يعين على تحصيلو من 

من الدنيا عن شغل القلب بالتعّلق بها وغلبة الفكر  اإلقتصار على الميسوري, وقدر الكفاية

وتفريق الهم بسببها, فان انصراف القلب عن تعّلق األطماء بالدنيا واإلكثار منها والتأّسف 

على فائتها اجمع لقلبو واروح لدينو واشرف لنفسو واعلى لمكانتو واقّل لحّساتو واجدر لحفظ 

م نصيبا وافرا ااّل من كان في مبادئ تحصيلو على العلم وازدره, ولذا قّل من نال من العل

 ماذكر من الفقر والقناعة واإلعراض عن طلب الدنيا وعرضها الفاني.

ان يحّب لطالبو مايحّب لنفسو, كما ورد في الحديث ويكره لو ما يكره لنفسو, ويعتني  .3

إلحسان اليو بمصالح الطالب, ويعاملو بما يعامل اعّز اوالده من الخنّو والشفقة عليو وا

والصبر على جفاه وعلى ماوقع منو من نقص اليكاد يخلو االنسان عنو وسوء ادب في بعض 

االحيان, ويبسط عذره بحسب اإلمكان, ويوقفو مع ذلك على ما صدر منو بنصح وتلّطف ال 

بتعنيف وتعّسف, ويقصد بذلك حسن تربيتو وتحسين خلقو واصالح شأنو, فان عرف ذلك 

رة فال حاجة الى صريح العبارة, وان لم يفهم ذلك اال بصريحها اتى بو, وراعى لذكائو باإليشا

التدريج والتلّطف ويؤّدبو باألداب السنية, ويحرضو على األخالق المرضّية, ويوصيو باألمور 

 العرفّية, وعلى األوضاع الشرعية.

اذا كان اىال لذ ان يسمع لو بسهولة اإللقاء في تعليمو وحسن التلّفظ في تفهيمو, السيما  .4

لك لحسن ادبو وجودة طلبو وحرصو على ضبط  الفوائد وحفظ النوادر  واليدخر عنو من 

انواع العلوم ما يسألو وىو اىل لو,  الن ذلك ربما يوحش الصدر وينّفر القلب ويورث 
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الوحشة, وكذ لك اليلقى اليو ما لم يتأّىل لو الن ذلك يبرد ذىنو ويفّرق فهمو, وان سألو 

الب شيأ من ذلك لم يجبو ويعّرفو ان ذلك يضّره والينفعو وأن منعو ايّاه منو للشفقة عليو الط

واللطف بو اللبخل عليو, ثم يرّغبو عند ذلك في اإلجتهاد والتحصيل لتأّىل لذلك وغيره, 

 وقد قال اإلمام البخاري في تفسير الربّاني انو الذي يربي الناس بصغار العلم فبل كباره.

على تعليمو وتفهيمو ببذل جهده وتقريب المعنى من غير إكثار اليحتملو ذىنو  ان يحرص .5

او بسط اليضبطو حفطو, ويوضح لمتوّقف الذىن العبارة فيو ويحتسب إعادة الشرح لو 

وتكراره, ويبدأه بتصوير المسائل ويوضحها باالمثلة وذكر الدالئل, ويقتصر على تصوير 

لفهم مأخدىا ودليلها, ويذكر األدلّة والمأخد لمحتملهما, المسئلة وتمثيلها لمن لم يتأّىل 

ومبّين لو معاني اسرار حكمها وعللها وما يتعّلق بتلك المسئلة من فرع واصل, ومن وىم فيها 

في حكم وتخريج ونقل بعبارة حسنة األداء بعيدة عن تنقيص احد من العلماء, ويقصد ببيان 

يحة, ويذكرما يشابو تلك المسألة ويلتبس بها وما ذلك الوىم النصيحة وتعريف النقول الصح

يفارقها ومايقاربها, ويبّين مأخذ الحكمين والفرق بين المسألتين, وال يمتنع من ذكر لفظة 

يستحيا من ذكرىا عادة ان احتيج اليها ولم يتّم التوضيح اال بذكرىا, فان كانت الكناية تفيد 

ّرح بذكرىا بل يكتفى بالكناية عنها, وكذ لك اذا  معناىا وتحصل مقتضاىا تحصيال بّينا لم يص

كان في المجلس من اليليق ذكرىا بحضوره لحياء او لخفاء فيكنى عن تلك اللفظة بغيرىا, 

ولهذه المعانى واختالف الحال ورد في الحديث التصريح تارة والكناية اخرى, واذ فرغ 

طلبة يمتحن بها فهمهم الشيخ من شرح درس فال بأس بطرح مسائل تتعّلق بو على ال
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وضبطهم لماشرح لهم, فمن ظهر لو استحكام فهمو بتكرار اإلصابة في جواب شكره, ومن 

لم يفهمو تلّطف فى إعادتو لو, والمقصود بطرح المسائل ان الطالب ربما استحيا من قولو لم 

لئال افهم إما لرفع كلفة اإلعادة على الشيخ او لضيق الوقت او لحياء من الحاضرين او 

تتأخر قرأتهم بسببو, ولذ لك قيل الينبغي للشيخ ان يقول لطالب ىل فهمت اال اذا امن قولو 

نعم قبل ان يفهم, فان لم يأمن من ذلك لحياء او غيره فال يسألو عن فهمو, ألنو ربمايوقعو 

و في الكذب بقولو نعم لما قّدمناه من األسباب, بل يطرح عليو المسائل كما ذكرناه, فان سأل

الشيخ عن فهمو فقال نعم فال يطرح عليو المسائل بعد ذلك اال ان يستدعي الطالب ذلك 

وينبغى للشيخ ان يأمر الطلبة بالموافقة فى  الحتمال خجلو بظهور خالف ما أجاب بو,

الدرس كما سيأتى ان شأاهلل تعالى, وباءعادة الشرح بعد فراغو فيما بينهم ليثبت فى اذىانهم 

 مهم والنو يحّثهم على اشغال الفكر ومؤاخدة النفس بطلب التحقيق .ويرسخ فى افها

ان يطلب من الطلبة فى بعض األوقات إعادة المحفوظات, ويمتحن ضبطهم لماقّدم لهم  .6

من القواعد المبهمة والمسائل الغريبة, ويختبرىم بمسائل تنبنى على اصل قّرره او دليل ذكره, 

عليو مفسدة اإلعجاب شكره وأثنى عليو بين أصحابو فمن راه مصيبا فى الجواب ولم يخف 

ليبعثو وايّاىم على اإلجتهاد فى طلب اإلزدياد, ومن راه مقّصرا ولم يخف نفوره عّنفو على 

قصوره وحّرضو على علّو الهّمة ونيل المنزلو في طلب العلم, السّيما ان كان مّمن يزيده 

 الحال اعادتو ليفهمو الطالب.التعنيف نشاطا والشكر انبساطا, ويعيدما يقتضى 
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انو اذا سلك الطالب فى التحصيل فوق ما يقتضيو حالو او مايحتملو طاقتو وخاف الشيخ  .7

ضجره او صاه بالرفق بنفسو وذّكره بقولو صلى اهلل عليو وسلم ان المنبت ال ارضا قطع وال 

ع سئامة او ضجر ظهرا أبقى, ويحملو على االناة واإلقتصاد فى اإلجتهاد, واذا ظهر منو نو 

اومبادى ذلك امره بالراحة وتخفيف اإلشتغال, وال يثير غلى الطالب بتعّلم ما ال يحتملو فهمو 

او سّنو وال بكتابة ما ينفر ذىنو ويعلم حالو, فان لم يحتمل الحال التأخير أشار عليو بكتاب 

يليق بذىنو, وااّل سهل من الفّن المطلوب, فان رأى ذىنو قابال وفهمو جّيدا نقلو الى كتاب 

تركو, وذلك الن نقل الطالب الى ما يدل نقلو اليو على جودة ذىنو يزيد انبساطو, والى ما 

يدل على قصوره يقّلل نشاطو, وال يمّكن الطالب من االشتغال فى فّنين او اكثر اذا لم 

أشار عليو  يضسبطهما بل يقّدم األىّم فاألىم, واذا علم او غلب على ظّنو انو اليفلح فى فنّ 

 بتركو واإلنتقال الى غيره مما يرجى فيو فالحو.

ان ال يظهر للطلبة تفضيل بعضهم على بعض عنده فى موّدة واعتناء مع تساويهم فى  .8

الصفات من سّن او فضيلة او تحصيل او ديانة, فان ذلك مما يوحش الصدر وينّفر القلب, 

دبا فأظهر إكرامو وتفضيلو وبّين ان وان كان بعضهم اكثر تحصيال واشّد اجتهادا واحسن ا

زيادة إكرامو لتلك االسباب فال بأس بذ لك, النو ينشط ويبعث على اإلتصاف بتلك 

الصفات, وكذلك اليقّدم احدا فى نوبة غيره او يؤّخره عن نوبتو اال اذا رأى فى ذلك مصلحة 

 س.تزيد على مراعاة مصلحة النوبة فان سمح بعضهم لغيره فى نوبتو فال بأ
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ان يتوّدد لحاضرىم ويذكر غائبهم بخير وحسن ثناء, وان يعلم اسماءىم وانسابهم     .9

ومواطنهم واصولهم ويكثر لهم الدعاء بالصالح, وان يراقب احوال الطلبة فى ادابهم 

وتهذيبهم واخالقهم باطنا وظاىرا, فمن ظهر منو من ذلك ما اليليق من ارتكاب محّرم او 

فساد حال او ترك اشتغال و اساءة ادب فى حق الشيخ او غيره او  مكروه او مايؤّدى الى 

كثرة كالم لغير فائدة او معاشرة من اليليق عشرتو او غير ذلك عّرض الشيخ باالنهى عن 

ذلك بحضور من صدر منو ذلك معّرضا بو المعينا لو فان لم ينتو بو نهاه عن ذلك سرا او 

ينتو نهاه عن ذلك جهرا او يغلظ القول عليو ان  يكتفى باإلشارة مع من يكتفى بها, فان لم

افشاه لينزجر ىو وغيره ويتأّدب بو كل سامع, فان لم ينتو بو فال بأس بطرده واألعراض عنو 

 الى ان ينزجر ويرجع والسيما اذاخاف على بعض رفقائو واصحابو من الطلبة موافقتو.

ء السالم وحسن التخاطب ان يتعاىد الشيخ ايضا ما يعامل بو بعضهم بعضا من افشا .11

فى الكالم والتحابب والتعاون على البّر والتقوى وعلى ما ىم بصدده, وبالجملة فكما 

يعّلمهم مصالح دينهم لمعاملة اهلل سبحانو وتعالى يعّلمهم مصالح دنياىم لمعاملة الناس 

 لتكمل لهم فضيلة الحالتين.  

اعدىم بما تيّسر عليو من جاه ان يسعى العالم فى مصالح الطلبة وجمع قلوبهم ومس .11

ومال عند قدرتو على ذلك وعدم ضرورتو, فان اهلل فى عون العبد مادام العبد فى عون اخيو 

ومن كان فى حاجة اخيو كان اهلل في حاجتو ومن يّسر على معسر يّسر اهلل تعالى عليو حسابو 

 يوم القيامة, والسّيما اذا كان ذلك إعانة على طلب العلم.
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بعض الطلبة او مالزمى الحلقة زائد عن العادة سأل عنو وعن احوالو وعّمن  اذا غاب .12

يتعّلق بو, فان يخبر عنو بشيئ أرسل اليو او قصد منزلو بنفسو وىو أفضل, وان كان مريضا 

عاده, وان كان في غّم خفض عليو, وان كان مسافرا يتفّقد اىلو ومن يتعلق بو, ويسأل عنهم 

م بما أمكن ولو بالدعاء, واعلم ان الطالب الصالح اعود على ويتعّرض لحوائجهم ويصله

العالم لخيرى الدنيا واألخرة من اغني الناس واقرب اىلو اليو, ولذ لك كان علماء السلف 

الناصحون هلل ودينو يلقون شبك اإلجتهاد لصيد طالب ينتفع الناس بو في حياتهم ومن 

فع الناس بعلمو وعملو وزىده وإرشاده لكفى بعدىم, ولولم يكن للعالم اال طالب واحد ينت

ذلك الطالب عند اهلل تعالى, فانو اليتقل شيئ من علم احد الى احد ينتفع بو اال كان لو 

نصيب من األجر كما جاء    فى الحديث الصحيح عن النبي صلى اهلل عليو وسلم اذا مات 

او ولد صالح يدعولو, وىذه العبد انقطع عملو اال من ثالث صدقة جارية او علم ينتفع بو 

المعانى الثالثة موجودة فى معّلم العلم. اما الصدقة فاءقراؤه العلم وإفادتو ايّاه, اال ترى قولو 

صلى اهلل عليو وسلم فى المصّلى وحده من يتصّدق على ىذا اى بالصالة معو ليحصل لو 

ضل من الصالة فى فضيلة الجماعة, ومعّلم العلم يحصل للطلب فضيلة العلم التى ىى اف

جماعة وينال بها شرف الدنيا واألخرة, واما العلم المنتفع بو فظاىر الن المعّلم كان سببا 

إليصال ذلك العلم الى كّل من ينتفع بو, واما الدعاء الصالح فالمعتاد المستقّر على السنة 

 اىل العلم والحديث قاطبة من الدعاء لمشايخهم.
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سترشد سائل اذا قام يجب عليو من حقوق اهلل تعالى ان يتواضع مع الطالب وكّل م .13

وحقوقو ويخفض لو جناحو ويلّين لو جانبو, قال اهلل تعالى لنبيو صلى اهلل عليو وسلم واخفض 

جناحك لمن اتّبعك من المؤمنين, وصح عن النبي صلى اهلل عليو وسلم ان اهلل أوحى الّى ان 

 تواضعوا, وماتواضع احد االرفعو اهلل.

اطب كاّل من الطلبة السّيما الفاضل بمافيو تعظيمو وتوقيره ويناديو باحّب ان يخ .14

األسماء اليو, وان يرّحب بالطلبة اذا لقيهم وعند اقبالهم عليو, ويكرمهم اذا جلسوا اليو 

ويؤنيهم بسؤالو عن احوالهم واحوال من يتعلق بهم بعد رّد سالمهم, ويقابلهم بطالقة الوجو 

لموّدة وإظهار الشفقة, ويزيد فى ذلك لمن يرجى فالحو ويظهر وظهور البشر وحسن ا

صالحو, وبالجملة فهم وصّية رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم فيما رواه ابو سعيد الخدرّي 

رضى اهلل عنو صلى اهلل عليو وسلم قال اّن الناس لكم تبع, واّن رجاال يأتونكم من اقطار 

 م فاسثوصوا بهم خيرا.األرض ويتفّقهون فى الدين, فاذا اتوك

 

 



79 
 

 الباب الخامس

 تحليل البيانات

 المعهداإلسالمّية و التّصوف . أ

األخالق  قيمة البحث األساسي الموضوع "دراسة طريقة التعليم  إلى قبل أن ندخل

 المؤلف حضرة الشيخ  محمد ىاشم اشعري الجنبانى" فى كتاب اداب العالم والمتعلم

كتاب ال في األخالق قيمة الذي يطّبق تعليم األساسي من المصدر فينبغي أن نذىب

الصوفية  و  المعاىد اإلسالمية ثقافة يمكن فصلها عن، يعنى ال نفسو اداب العلم والمتعّلم

كيائي الحاج ىاشم  التاريخي المؤّلف نظرنا إلى إذا تلك القيمة  الذى يطّبق كمصدر أساسي

 أنف التقليدية الصوفية ىوأيضا و  المعهد اإلسالمي  ومؤسس الكاريزميةكيائي   أشعري ىو

  .ينفصل الالشيء الوحيد الذي المعهد اإلسالمي ووالتصّوف 

المعهد االسالمي ىو المؤسسة التربية اإلسالمّية  التي ىي قديمة جدا في إندونيسيا 

: 7>>4سنوات ) 733-633من ماستو, السّن من  المعهد اإلسالمّي في تقدير حوالي 

لوسيلة للحياة، وغالبا ما تسمى بتفّقة فى الدين،  (. المعهد اإلسالمي  ىو تعليم الدين53

الطويل، فقد   من خالل التأكيد على أىمية األخالق في الحياة اإلجتماعّية. مع ىذا الوقت

أصبح جزءا من الثقافة اإلندونيسية. ال توجد سجالت التي يمكن أن توفر معلومات واضحة 

قدرما يمكن المعهد اإلسالمي، كما قال  حول متى بدأ المعهد اإلسالمي في إندونيسيا. على
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م. ألن ىذا السّن  :4-46ماستوا أعاله، المعهد اإلسالمي بدأ في االندونيسي حول القرون 

الطويل ىو أيضا غالبا يسمى باعتبارالمؤسسة اإلسالمّية التقليديّة. إلن التقليدي ىنا غالبا 

التي تشمل على سبيل  -العلماء السلفية ترتبط ما بالحقيقة أن المعهد اليزال مرتبطة العقلية 

 4المثال علماء السلف الفقة، الحديث، التفسير، التوحيد، والتصّوف.

، فهمال للتعّلم، اإلسالمية التقليدية المؤسسة التربّية المعهد اإلسالمي يسّمى باعتبار

 الدينية األخالق أىمية من خالل التأكيد على اإلسالم تعاليم وعملواستكشاف، ووالتأّمل 

الكتب اإلسالمّية التقليديّة و  ، المعهد والمسجد، والطالب، وتعليم اليومي السلوك لتوجيو

من المعهد  أىمية ىو العنصركيائى   .من المعهد اإلسالمي العنصر األساسي، وىو  كيائي

 .مؤسساغالبا يكون و ،  اإلسالمي

 األىداف من التربّية على النحو التالي:

شخصية المسلم، يعنى شخصية اإليمان والتقوى على اهلل، اإلنشاء وتطوير  

واألخالق المرضّية، أو المنفعة للمجتمع و الخدمة للمجتمع  أو الموظف للمجتمع ولكن 

الرسل، الذي أصبح الموظف للمجتمع باعتباره شخصية الرسول محمد صلى اهلل عليو وسّلم 

حرة وثابت في الشخصية، ونشر اإلسالم )اتباع السنة النبوية( و قادرة على الوقوف وحده، 

والدين أو فرض انتصار المسلمين في الوسط المجتمع، ومحبة العلم من أجل تطوير شخصية 

 5إندونيسيا، تنمية الشخصية يريد للذىاب وىو محسن ، وليس المسلمين فحسب.

                                                           
1 Simuh, Abdul Muhayya dkk, Tasawuf dan Krisis, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, hal. 150 - 151 
2 Ibid., hlm. 174 
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، ونمط الحياة بسيطة محمد صلى اهلل عليو وسّلم، النبي شخصية التصّوف يبنى على

 الرسول أخالق .القرآن ضوء على نقاءالطالق و  ال يمكن فصل الرسول بجدية.وأخالقولكن 

  .التصوف اإلسالميوخط الموقف األمال  نقطةال ىى

من  التصوف الحريّة أن المقصود من المشهور الصوفي، وىو المصري وقال ظنّ 

  .اإليمان() يقين مع منتصبا يقف ثم واليأس، الشك

الظن ان التصّوف اإلسالمى يسّبب او التصّوف  الصوفية اللغة منالتعريف متاىة 

ىذا  الفارسية. –الهندوسية و باطنية،  اليونانية و الصوفية المواد الصوفية يتضمن اإلسالمى

 على التشابو التي تظهر وجود من صادق اعترافلعدم  .والمربك خاطئىالتطبيق ال ىو الرأي

 في وجد التصوف اإلسالمى .روحو تدريبكيفية على تعريف المصطلح و  أو الظاىرة،

 6.والسنة للقرآنالحياة الدين و  قضايا كل عن طريق عوائد مطلقة وىي الخاصة؛ الخصائص

 وبالرغم ذلك فإن ) تصفية القلب عن صفة المذمومة (. ىو التصوف وبالحقيقة

 مصدرة على كلالذى صارت  الباطن أو الروحي النفس أو القلب أو التصوف ىي من الهدف

ىو  وبالرغم ذلك فإن التصوف .مرضاة اهلل ل حصول تزكية القلب لكسب البشرية السلوكية

اهلل و حبل من فى حبل  ينبغي لإلنسان أن يتوقف الذىن كيف أن يعلم في اإلسالم التعاليم

 7والسنة. من القرآن يستند الذي العالم الطبعي حبل من الناس و

                                                           
3 Harun Nasution, Ahmad Sanusi dkk, Thoriqot Qodiriyyah Naqsabandiyyah, Tasikmalaya: Institut Agama 

Islam Latifah Mubarokah (IAILM), 1990, hal. Vll - Vlll 
4 Ibid., hlm.  170 - 171 
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 في أنمعرفة اهلل  أعلى األخالق كمظهرمن مظاىر ىو التصوف الجوىر تعاليم

 في العبادة كيف يمكن الشخص اإلحسان: حديث النبي صلى اهلل عليو وسلم يسمىال

حديث  صلى اهلل عليو ال كما يبّين في8 .اهلل تحت مراقبة دائما التكلم(و عبادة، والسلوك، )

 وسّلم : 

صّلى اهلل عليو وسّلم بارزا يوما للناس عن أبى ىريرة رضى اهلل عنو قال : كان النبّى 

فأتاه رجل فقال : مااإليمان ؟ قال : اإليمان أن تؤمن بااهلل ومالئكتو وبلقائو ورسولو وتؤمن 

بالبعث قال : مااإلسالم؟ قال : اإلسالم أن تعبد اهلل والتشرك بو شيأ وتقيم الصالة وتؤّدى 

قال : ان تعبد اهلل كأنك تراه فاءن لم  الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال : ماإلحسان؟

 9تكن تراه فاءنو يراك )رواه البخارّى(

التجار و  يكتب ان اإلنسان اإلسالمّي العربي 596: 3;>4زماكساري دوفر   

مع السكان  التجاريةقامة اإلتصاالت ال م ; منذ القرن إلى إندونيسيا لقد جاء اإلسالمي

 في القرنالفكرية واالقتصادية و ، في السياسية, الجيشمتأخر  المسلمين فى وقت :األصلي,

 .بين المسلمين الحياة الدينية الحفاظ على الذي يستطيع حركة التصّوف، ثم م 45-46

جنوب شرق  بما في ذلك األوسط، منطقة الشرق إلى خارج دين اإلسالم انتشار يشفعون في

                                                           
5 Abdul Mustaqim, Akhlak Tasawuf Jalan Menuju Revolusi Spiritual, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007, 

Hlm. 7 
6 Imron Abu Amar, Di Sekitar Masalah Thariqat Naqsyabandiyah, Kudus : Menara Kudus, 1990, Hlm. 16 

 
7 Simuh, Abdul Muhayya dkk, op. cit., Hlm. 146 
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 يبدوغيري على سبيل المثال امفيل و  جاوا، وخاصة في ألول مرةتعاليم اإلسالم  مركز .آسيا

 ;.تطورت للمعهد اإلسالمي، والتي في الشرق األوسط الزاوية اتصال نظام

 مع نفس الخصائص ثقافة الفرعيةال أن ينظر إليو باعتباره أيضا التصوفبالطبع، و 

من  ومباشرة من خالل مجموعة متنوعةالخبرة التصوف و  قيمة  - اإلرث قيمةالتركيز على و 

الطريقة  ونهج كال والجمع بين كال النهجين،  غير المباشر النهج، و مباشرة وىو النهج النهج،

 التصوف من خالل أسوة المعلم و كيائي مع حالة من خالل العمل ممارسة مباشرلنهج وا

 متكاملة المواد الجنسية  مع التصوفية الكتب من خالل تدريس غير مباشر والنهجاإلنساني. 

 الصوفيةوإعطأ العملية معينة،  التصوف كتب خالل تدريسع كال النهجين من النهج الجمو 

طريقة  تخصصت الطريقة الخاّصة من المعهد الخاص من قبل نهج الطريقة يعطى .أيضا

 >.معينة

 الطريقة لقيمة األخالق أخالق التصّوف . ب

وجهة  وىي العلماء لتعريف التصّوف، التي تستخدمها وجهة النظائر ىناك ثالث، حتى اآلن

من  رأيت . إذااإلنسان اإللهيفي النضال و  اإلنسان الذين لديهم البد اإلنسان المحدود، نظر

 أنفسهم من خاللتطهير محاولة ل يمكن تعريفو بأنو، والتصوف اإلنسان المحدود نظرال جهة

  .اهلل تعالى والتركيز على تأثيرالحياة الديويّة، إبعاد

                                                           
9 Ibid., hlm.  169 
9 Simuh, Abdul Muhayya dkk, op. cit., Hlm. 175 - 176 
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، ثم يجب فى النضال الذياإلنسان  يستخدم  الذيإذا رأيت جهة النظر ثم 

 التعاليم الدينية المستمدة من األخالق مع نفسو لتجميل محاولة يمكن تعريفو بأنو التصوف

ثم كالمخلوق اإللهي  جهة النظراإلنسانإذا رائت و  .اهلل سبحانو وتعالى التقرب إلى من أجل

 األنشطة لوسيلة على توجيو النفس تمكنالتي   الوعي فى الفطرة يمكن تعريفو بأنو التصّوف

 .ربط اإللهيي التي يمكن أن

بالجملة محاولة  أن التصوف، فيظهر إذا كانت ثالثة التعاريف المذكورة المّتصلة

الحياة  تأثير يحرر نفسو من األنشطة التي يمكن أن مع مجموعة متنوعة منتدريب النفس ل

 وبعبارة أخرى .اهلل سبحانو وتعالى قّرب إلىوالت األخالق الكريمة ، حتي يظهرالدنيويّة

ىو  ىذاو   .القرب على اهلل للحفاظ على إلرشاد الروحي النشاط المرتبط ىو التصوف

 43.صوفتالمن  الحقيقة

 ألنني بتحليل بالتفصيل عن مشكالت األخالق الصوفّية يمكن الكاتب ان يكتب ال

،  كتاب أداب العالم والمتعلمال في نفيذهياألساسي الذي  باعتباره المصدر التصوف جوىر

 ىاشم محمدكما إرشاد المؤلف كيائي الحاج مباشرة   مكن قراءةعن ىذه المشكالت ت

 ىاشمكيائي الحاج  يوصىالقلب كما عالج  مكنت األدوية التي ,أما بالنسبة  .األشعري

 الهدايةة فى بداي ترقية القلبو  مفيدة بين أكثر يةالتصوف بالكتمن  صفوالتي ت األشعري

 أبي السيدالمؤّلف  األتقياء كفايةمن الكتاب   الرجوع  يمكن أيضا، أو اإلمام الغزاليالمؤلف 

                                                           
10 Abuddin Nata, op. cit., Hlm. 190 - 191 
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ات على المصطلح فهميعني  الصوفية عالم فياإلصطالحية  العبارة شرح ىنا معروف - بكر

 , اإلخالص, الصدق, قناعة, الزىد والتوكل ونحو ذلك  سبيل المثال

مقياسا األخالق و يجب اضحة التي كانت و  ظهرت قيمة األخالق التصوفية على المعّلم 

 :كما في القرآن إل تباع النبي محمد صلى اهلل عليو وسلم،شخصية المعّلم ان يجعل النمط لل

لقد كان لكم فى رسول اهلل أسوة حسنة لمن كان يرجوا اهلل واليوم األخرة وذكر اهلل  

 (54زاب : كثيرا ) سورة األح

وبالجملة المذكورة ألن كيائى الحاج محّمد ىاشم أشعري قد إىتّم بما يتعّلق من المشكالت 

لنفسو فاألخالق البد للمعلم العشرون المذكور ىي األخالق األخالقية يعنى شخصية المعّلم 

در ويعمل من الصوفّية اللصدق توّجو الى اهلل من المص قيمة األخالق التصوفية التى تعّلم

 األساسي القرأن والحديث, 
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 أدبا: العشرون وفيو نفسوعلى حّق   الخالصة ىيكال أداب العالم

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حبل من اهلل

 

اٌ يحبفع ػهى 

انًُذٔثبد انششػيخ 

 انمٕنيّخ ٔانفؼهيّخ

 يشالجخ هللا تؼبنى

فى انسّش 

 ٔػالَيّخ

خٕف هللا تؼبنى فى 

جًيغ حشكبتّ 

ٔسكُبتّ ٔالٕانّ 

 ٔافؼبنّ

 انٕسع
 انخشٕع هلل تؼبنى

 انضْذ ٔ انمُبػخ انتٕكم

اٌ اليجؼم ػهًّ 

سهًّب يتّٕصم ثّ 

انى األػشاض 

 انذَيٕيخ

اٌ يحبفع ػهى 

انميبو ثشبئش 

اإلسالو ٔظٕاْش 

 األحكبو

اٌ يمٕو ثبءظٓبس 

انسٍُ ٔإيبتخ انجذع 

 انضالنخ
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 انتٕاضغ انسكيُخ ٔ انٕلبس

يتجبػذ ػٍ دَيئ اٌ 

انًكبست ػبدح ٔ 

 ششػب

اٌ يجتُت يٕاضغ 

 انتٓى

اٌ يذيى انخشص 

ػهى اصديبد انؼهى 

ٔانؼًم ثًالصيخ 

 انجّذ ٔاإلجتٓبد

اٌ يشتغم 

ثبنتصُيف ٔانجًغ 

ٔانتأنيف اٌ كبٌ 

 اْال نزنك

 النفسحبل من 

 

اٌ يطّٓش ثبطُّ يٍ 

 األخالق انشديئخ
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 البيان :

  او شهرة او تقّدم على اقرانوالثامن من جاه او مال او سمعة 

  التاسع 

 ,الحادى عشر كالحجامة والدباغة و والصرف والصياغة ونحو ذلك 

اثُبء انذَيب اليؼظّى 

 االّيصهحخ

 ٔ أػّض انؼهى

 ٔال رّل االّ يصهحخ

اٌ يؼبيم انُبط 

 ثًكبسو األخالق

اٌ يطّٓش ظبْشِ 

يٍ األخالق 

 انشديئخ

اٌ اليستُكف ػٍ 

استفبدح يباليؼهًّ 

يًٍ ْٕ دَّٔ 

يُصجب أ َسجب أ 

 سُّب

 اسالنّ حبل من 
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  الثانى عشر أخبر من شاىده بحكمو وبعذره ومقصوده كيال يأثم بسببو او ينفر عنو

 فال ينتفع بعلمو وليستفيد الجاىل بو

 ى األذىالثالث عشر األمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الصبر عل 

 الثامن عشر قراءة وإقراء ومطالعة ومذاكرة وتعليقا وحفظا وبحثا 

  وفى صحيح مسلم عن يحى بن كثير قال اليستطاع العلم براحة الجسم ااّل ماال بّد

 منو بقدر الضرورة

  والتاسع عشر قرأة النبى صلى اهلل عليو وسلم على أبّي بن كعب رضى اهلل عنو, وقال

ليك " لم يكن الذين كفروا" وقال احمد بن حنبل قال لنا امرنى اهلل ان أقرأ ع

 الشافعى انتم اعلم بالحديث مّنى فاذا صّح عندكم الحديث فقولوا لنا حّتى نأخد بو

  والعشرون فانو يطّلع على حقائق الفنون ودقائق العلوم لالحتياج الى كثرة التفتيش

هو ويترك التطويل الممّل والمطالعة والمراجعة, بمايعّم نفعو وتكثر الحاجة الي

واإليجاز المخّل مع اعطاء كّل مصّنف ما يليق بو, وال يخرج تصنيفو من عنده قبل 

 تهذيبو وتكرار النظر فيو وترتيبو
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 مع تالمذه وفيو أربعة عشر نوعا: الخالصة ىيكال أداب العالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البيان :

  األول قال صلى اهلل عليو وسلم ان اهلل تعالى ومالئكتو واىل السموات واألرض حتى

 النملة فى جحرىا يصّلون على معّلم الناس الخير

  الثانى تحريض والتعريف والترغيب بتدريج قوال وفعال على ما يعين على تحصيلو فى

 تعليم المبتدئين

اإلختبس ثكتبة 

 يهيك ثزُّْ

 اإلخالص

اٌ اليًتُغ ػٍ 

انطبنت نؼذو تؼهيى 

 خهٕص َيتّ

 يؼبيهٓى

ّٕ ٔانشفمخ  يٍ انحُ

ٔاإلحسبٌ 

 ٔانصجش

اٌ يسًح نّ 

ثسٕٓنخ اإلنمبء فى 

تؼهيًّ ٔحسٍ 

 انتهفّع فى تفٓيًّ

اٌ يحشص ػهى 

تؼهيًّ ٔاألْم فى 

 يبّدح انذساسي

 اإليتحبٌ

ػهى ضجطٓى 

ٔاإلختجبس ػهى 

 فًٓٓى

 انؼذل ثيٍ انطهجخ

 اإلْتًبو

احٕال ٔ انًشالجخ 

انطّهجخ ثبطُب 

 ٔظبْشا

اٌ يتؼبْذ يب 

يؼبيم ثّ ثؼضٓى 

ثؼضب,حجم يٍ هللا 

 ٔحجم يٍ انُبط

اٌ يسؼى انؼبنى 

 فى يصبنح انطهجخ

ػُذ لذستّ ٔػذو 

 ضشٔستّ

اإلْتًبو 

نحبضشْى 

 ٔغبئجٓى

اٌ يتٕاضغ يغ 

انطبنت ٔكّم 

 يستششذ سبئم

اٌ يخبطت كالّ 

يٍ انطهجخ السيًّب 

 انفبضم

 ع تالميذهمحبل 
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  عن سوء أدبو باإلشارة واالّبصريح العبارةالثالث يوقفو 

  الرابع اليدّخر عنو من أنواع العلوم ما يسألو وىو أىل لو ااّل يضّره والينفعو, وقد قال

 اإلمام بخارى فى تفسير الرباّنى انّو الذى يرّبى الناس بصغار العلم قبل كباره

  بتصوير المسائل الخامس إعادة الشرح والتكرار لمتوّقف الذىن العبارة, ويبدأ

ويوضحها بااألمثلة وذكر الدالئل, ويقتصر على تصوير المسئلة وتمثليها لمن لم 

يتأىل لفهم مأخذىا ودليلها, ويذكر األدلّة والمأخد لمحتملها,يبّين معاني اسرار 

بعبارة حسنة األداء بعيدة عن  حكمها وعللها ومايتعّلق بتلك المسئلة من فرع و اصل

علماء,ويذكر مايشابو تلك المسألة ويلتبس بها وما يفارق بها تنقيص احد من ال

ومايقارب بها,ويبّين مأخذ الحكمين والفرق بين المسألتين, وال يمتنع من ذكر لفظة 

يستحيا من ذكرىا عادة ولم يتّم اال بذكرىا وااّل بل يكتفى بالكناية عنها,ورد فى 

تتعلق الدرس على الطلبة, فان الحديث التصريح تارة والكناية اخر,طرح المسائل 

سألو الشيخ عن فهمو فقال نعم فال يطرح عليو المسائل بعد ذلك اال ان يستدعي 

 الطالب ذلك

  السادس فمن راه مصيبا فى الجواب ولم يخف عليو مفسدة اإلعجاب شكره وأثنى

 عليو بين أصحابو, ومن راه مقّصرا ولم يخف نفوره عّنفو على قصوره

  السابع بقولو صلى اهلل عليو وسلم ان المنبتَّ ال ارضا قَطع وال ظهرا أبقى, و ويحملو

على االناة واإلقتصاد فى اإلجتهاد, وال يثير غلى الطالب بتعّلم ما ال يحتملو فهمو 
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او سّنو, فان رأى ذىنو قابال وفهمو جّيدا نقلو الى كتاب يليق بذىنو, وااّل تركو, وال 

ن االشتغال فى فّنين او اكثر اذا لم يضسبطهما بل يقّدم األىّم يمّكن الطالب م

 فاألىم, واإلنتقال الى فى فّن غيره مما يرجى فيو فالحو.

  التاسع ان  ان يتوّدد لحاضرىم ويذكر غائبهم بخير وحسن ثناء وان يعلم اسماءىم

ك وانسابهم ومواطنهم واصولهم ويكثر لهم الدعاء بالصالح, عّرض الشيخ عن تل

األخالق الرديئة ال معّينا لو, فان لم ينتو سّر او يكتفى باإلشارة مع من يكتفى بها, 

 فان لم ينتو جهرا, فان لم ينتو فال بأس بطرده واألعراض عنو 

  ,والحادى عشر من جاه و مال, فان اهلل فى عون العبد مادام العبد فى عون أخيو

ن يّسر على معسر يّسر اهلل تعالى ومن كان فى حاجة اخيو مان اهلل فى حاجتو, وم

 عليو حسابو يوم القيامة

  والثانى عشر زائدا عن العادة سأل عنو,فان لم يخبر أرسل اليو او قصد منزلو

افضل,وان كان مريضا عاده, وان كان مسافرا يتفّقد اىلو ومن يتعلق بو, ويسأل عنهم 

كان علماء السلف ويتعّرض لحوائجهم ويصلهم بما أمكن ولو بالدعاء, ولذ لك  

الناصحون هلل ودينو يلقون شبك اإلجتهاد لصيد طالب ينتفع الناس بو في حياتهم 

ومن بعدىم, كما جاء فى الحديث الصحيح عن النبي صلى اهلل عليو وسلم اذا مات 

 العبد انقطع عملو اال من ثالث صدقة جارية او علم ينتفع بو او ولد صالح يدعولو
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 ع مع الطالب وكّل مسترشد سائل اذا قام يجب عليو من والثالث عشر ان يتواض

حقوق اهلل تعالى وحقوقو, قال اهلل تعالى لنبيو صلى اهلل عليو وسلم واخفض جناحك 

 لمن اتّبعك من المؤمنين

  والرابع عشر بمافيو تعظيمو وتوقيره ويناديو باحّب األسماء اليو, وان يرّحب بالطلبة

ويكرمهم اذا جلسوا اليو ويؤنيهم بسؤالو عن احوالهم  اذا لقيهم وعند اقبالهم عليو,

واحوال من يتعلق بهم بعد رّد سالمهم, ويقابلهم بطالقة الوجو وظهور البشر وحسن 

الموّدة وإظهار الشفقة, وصّية رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم فيما رواه ابو سعيد 

لكم تبع, واّن رجاال الخدرّي رضى اهلل عنو صلى اهلل عليو وسلم قال اّن الناس 

 يأتونكم من اقطار األرض ويتفّقهون فى الدين, فاذا اتوكم فاسثوصوا بهم خيرا
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 الخالضة 

 خطة في صياغة وإعداد تقصيرىم تأتي من المسلمينانحطاط و  تدىورلسبب ا أن

 ,والمتكاملةالنظامية  التربية اإلسالمية بطريقة

ر من ىاشم أشعرى فى عملّية التعليم والتعّلم ينظر على القيمة األخالقّية يعنى يصد

يستطيع ان صار و التعّلم يعنى  المعلم الذى يحتمل المسئولّية فى التعليم األخالق الصوفّية

عن ان يسعى  , كماوىذه البّد لو  األخالق المرضّيةعن اسوة حسنة الى المتعّلم مستخدمة 

األخالق الرديئة كيال بسببو الينتفع بعلمو,ثم بالمعروف والنهى عن المنكر على المتعلم 

و يراكب  اليومّية وعلى كل وقت عما يتعّلق العلمّية ةمنفعة فى الحيابـأدب جّيد واألنشطة ال

وبالجملة حبل من اهلل وحبل من الناس وىذان قد اىتّم  على تنمّية المتعلم للحصول تعليمهم

 عليو فى عمّلة التعليم

ما بو باألخالق المرضّية على المتعّلم من ناحية ادبهم وأخالقو و ما  وكذالك ان يعالم

أحوالو بالتحريض والتعريف و الترغيب والتدريج  كما ان يسعىبذىنهم للفالح الّدراسي,   يليق

المعّلم سيطر العلم ويرشد وايضا يعّين على تحصيلو فى تعليم المبتدئين, قوال وفعال وما

ويهتّم على احوالو واىلو ان يتواضع على الطلبة المتعلم على كتابو من الصغار ثم الكبار,

حضرة الشيخ ىاشم أشعرى قد اىتّم عن حقوق المتعّلم الذي  احسن على المعّلمبحسن ما 

ن يشتمل من من المشكالت التعليمّية حتى صار اإلنسان الكامل باألخالق المرضّية ليس م
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بالجملة المعّلم ان يعصم الواجبات التى تحتمل المسئولّية فى نفسو على  عقلّية فحسب

  دارين للحصول الدنيويّة و األخرويةّ  لمحقوق المتعلم لنيل منفعة الع

 

 الدراسة قتراحاتإ

التربّية مهمة لحياة األّمة ألن التربّية التى تقتضى للمستقبل يعنى لحياة المتعلم 

فلذالك كل من الذي يتعّلق فى تعليمهم الفهم من التعليم واإلىتمام على تنمّية األوالد 

ألنو يحتمل على المسئولّية وقد نظرت فى زماننا ىذا وبالخاص العالم ونشئتهم أىمّية التعليم 

فيجب علّي  المعّلم من احده ىوحقيق السيما من التعليم و انّ التربّية اإلسالمّية تحتاج فى الت

يبحث عن البحث العلمي عماكان من الكتب السلف الصالح التى تستطيع المساىمة فى 

ث و نبغى للطالب من بعد ان يبحث عن البحاإلسالمّية ويلتربّية الم التربّية وبالخاص اع

من التعليم والتعّلم العالم والمتعّلم ونحو ذلك والبحث  التربّية اإلسالمّية عمافى ةالعلميّ 

حن ونحو ذلك اإلمام غزالى و الشيخ الزرنجي والشيخ ابن س العلمى من السلف الصالح

الشيخ احمد دىالن, ونحو  الشيخ نوقيب العطّاس,محّمد رشيد رضا, حتى العلماء العناصر

كما بحثت ذلك أرجو من ىذه البحث المستخدم ذلك وىذه مهمة جّدا للتربّية الخلوقّية  

 األساسى  الى المعلم لتعليم المتعلم احسن
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