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 المعروف
 رئيس القسم التربية اإلسالمية

 
 

 الدكتور مارنو الماجستير
  100211222112121111يف: ظرقم التو 



 

  الدكتور احلاج حبر الدين فناين املاجستري
 التعليم يف كلية علوم الرتبية و احملاضر

 قجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالن
 املشرف اتكذكر امل

 1122يونيو21، قماالن                    رامحنطو دوي سافوترا: البحث اجلامعي لاحلال
 )أربعة( نسخة 4التعلق:

 احملرتمإىل 
 نقبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالالتعليم جامعة موالنا مالك إعميد كلية علوم الرتبية و 

 يف
 قماالن     

 رمحة اهلل وبركاتهو السالم عليكم 
ة اءاللغة و تقنيات الكتابة و بعد قر بعد قيام التوجهات للبحث اجلامعي، سواء من حيث احملتوى و 

 يما يلي:هكذا البحث اجلامعي للطالبة ف
 رامحنطو دوي سافوترا:     اإلسم
 22221211:    قيدرقم ال
 : الرتبية اإلسالمية    القسم

ترسيخ القيم الصوفية يف حتسني أخالق الطالب يف املعهد :  موضوع البحث اجلامعي
  كادينق ماالنق  اإلسالمي السلفي مفتاح اهلدى

Pesantren Miftahul Huda Gading Malang) (Pondok 

فريى املشرف أن البحث الئق لتقدميه إىل جملس املناقشة، ملا له الكفئ واستكمال الشروط 
 املستلزمة.

 والسالم عليكم و رمحة اهلل و بركاته
 املشرف 

 

 الدكتور احلاج حبر الدين فناين املاجستري
111111211412401141رقم التوظيف :   

 



 

 تقرير لجنة المناقشة

في تحسين أخالق الطالب في المعهد مفتاح الهدى اإلسالمي السلفي  ترسيخ القيم الصوفية 
 كادينق ماالنق

(Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading Malang) 

 البحث الجامعي
 (22221211مقدم ب: رامحنطو دوي سافوترا )

 وقررت اللجنة أهنا 1122يوليو  0لقد متت مناقشة هكذا البحث اجلامعي يف تاريخ 
 نجاح

 (S. Pd. I)واستحقاقها درجة سرجانا يف قسم الرتبية اإلسالمية 

 لجنة اإلمتحان
 رئيس جلنة املناقشة،

 إستعانة أبو بكر املاجستري
 243313141111211111رقم التوظيف : 

 كاتب جلنة املناقشة،
 الدكتور احلاج حبر الدين فناين املاجستري 

 240114111111112114رقم التوظيف: 
 املشرف،

 الدكتور احلاج حبر الدين فناين املاجستري 
 240114111111112114رقم التوظيف: 

 2املمتحن 
 الدكتور كياهي احلاج حممد أسراري املاجستري

 240421111111112112رقم التوظيف : 

 التوقيع 
 
: 

 
 
: 

 
 
: 

 
 
: 

 

  

 املعرف
 عميد كلية علوم الرتبية والتعليم

 
 الدكتور الحاج نور علي الماجستير

 102213111001111112رقم التوظيف:
 



 

 إقرار الباحث
 

 الرحيمحمن ر بسم اهلل ال
 تشهد هكذه الورقة أن البحث اجلامعي الكذي كتبها:

 : رامحنطو دوي سافوترا   االسم

 22221211:   رقم القيد

أقرر بأن هكذا البحث الكذي حضرته لتوفري شروط النجاح للحصول على درجة 
يف قسم الرتبية اإلسالمية بكلية الرتبية والتعليم جبامعة موالنا مالك إبراهيم  (S-1)سرجانا 

ترسيخ القيم الصوفية يف حتسني أخالق اإلسالمية احلكومية ماالنق حتت العنوان: 
 Pondok Pesantren)الطالب يف املعهد مفتاح اهلدى اإلسالمي السلفي كادينق ماالنق 

Miftahul Huda Gading Malang). 
 

حضرته بنفسي وما زورهتا من إبداع غريي أو تأليف اآلخر. واذا ادعى أحد 
استقباال أنه من تأليفه وتبني أنه فعال ليس من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية على ذلك، ولن 
تكون املسؤولية عليه من جلنة املناقشة يف قسم تربية اإلسالمية جبامعة موالنا مالك 

 حلكومية ماالنق.إبراهيم اإلسالمية ا
 حرر هكذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة والجيربين أحد على ذلك.

 
 1122 يونيو 21، ماالنق

 
 رامحنطو دوي سافوترا

 22221211رقم القيد: 

 



 

 هداءاإل

  :ل امعيهدي هكذا البحث اجلأ

 منةؤ سيتي م واهانا و

 الصادقة املودة مع البلوغ إىل الطفولة من الرتبية و التوجيه توفرا مت قد انالوالدان الكذ

 للباحث  واخلري النجاح أجل من املخلصة

 األسرة المحبوبة

 دائما التعلم على والتحفيز التشجيع عطيت يتال

 يرتالماجس نانيبحرالدين فالحاج الدكتور 

هكذا البحث  من دائما نتهاءاإل حىتباإلخالص  و اإلشراف التوجيه ريوفالكذي  املشرف

 اجلامعي

 دار العلوم جومبانقمعهد   

 لباحثو التعليم عن الدين و احلياة ل الكذي قد أعطى الرتبية

 2112األصدقاء في الفصل الدولي سنة 

و األخوة و  والصداقة النضال الشعور يعطي نالكذيكاألسرة الثانية يف هكذه اجلامعة 

حممد  باخلصوص إىل أصدقاء األقربني الكذين ساعدون يف جهاد الباحث يف هكذه اجلامعة،

رضوان، أري اكا بودي أريت، نوىف حلمي، جايورا هاريانطا، حرة نفيسة، ألف نور 



 

، يوينليلي نور ايانا، رينا نور وه ،خري األنام فهمي، فؤاد حسن، فخرجال نور رزق، 

  مستغفرة، أمحد سيخ. اتيك

 

  اإلسالمية الحكومية موالنا مالك إبراهيم بجامعة LKP2Mالحركة 

 قماالن

 إىل الباحث  واخلربة املعرفة من كثريا يعطي الكذي

 
 
 

 بارك اهلل لهم و سهل اهلل في كل أمورهم
  



 

 اإلستهالل

 بَ رَّ قَ ا ت َ مَ وَ  بِ رْ حَ الْ بِ  ه  ت  ن ْ ذَ آ دْ قَ ا ف َ ي  لِ وَ  يْ ى لِ ادَ ِإنَّ اهلَل َقاَل َمْن عَ "
 يْ دِ بْ عَ  ال  زَ ا ي َ مَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ت  ضْ رَ ت َ ا اف ْ مَّ مِ  يَّ لَ إِ  بَّ حَ أَ  ئ  يْ شَ بِ  يْ دِ بْ عَ  يَّ لَ إِ 

 يْ ذِ الَّ  ه  عِ مْ سَ  ت  نْ ك    ه  ت  بْ بَ حْ ا أَ ذَ إِ فَ  ه  بَّ حِ ى أ  تَّ حَ  لِ افِ وَ الن َّ بِ  يَّ لَ إِ  ب  رَّ قَ ت َ ي َ 
 ه  لَ جْ رِ ا وَ هَ بِ  ش  طِ بْ ي َ  يْ تِ الَّ  ه  دَ يَ وَ  هِ بِ  ر  صِ بْ ي    يْ ذِ الَّ  ه  رَ صَ بَ وَ  هِ بِ  ع  مَ سْ يَ 
 "ه  نَّ ذَ يْ عِ أَل   يْ نِ اذَ عَ ت َ اسْ  نِ ئِ لَ وَ  ه  نَّ ي َ طِ عْ أَل   يْ نِ لَ أَ سَ  نْ إِ ا وَ هَ ي بِ شِ مْ يَ  يْ تِ الَّ 

 )رواه بخاري(
 “Barang siapa yang memusuhi Wali-Ku, maka Ku izinkan ia diperangi. 

Tidaklah hamba Ku mendekatkan diri kepada Ku dengan suatu amalan lebih 

aku sukai dari pada jika mengerjakan amal yang aku wajidbkan kepadanya. 

Hamba Ku senantiasa mendekatkan diri kepada Ku dengan amalan-amalan 

sunnah hingga Aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi 

pendengaran yang ia mendengar dengannya, menjadi penglihatan yang ia 

melihat dengannya, menjadi tangan yang ia memegang dengannya, jika ia 

meminta perlindungan kepada Ku pasti Aku lindungi” (HR. Bukhari) 

  

                                                           

   1134الصفحة:  2اجلزء:  0213باب التواضع رقم احلديث: صحيح البخاري، كتاب الرقاق 



 

  قديرتكلمة الشكر وال
 

أوال، محدا كثريا متواليا، وإن كان يتضاءل دون حق جاللة محد  هللااحلمد 
احلامدين، وأصل وأسلم على رسله ثانيا صالة تستغرق مع سيد البشرسائر املرسلني 

ترسيخ القيم الصوفية يف "ا البحث اجلامعي حتت املوضوع . فإّنين وقد أهنيت هكذوبعد
مي السلفي كادينق ماالنق حتسني أخالق الطالب يف املعهد مفتاح اهلدى اإلسال

(Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading Malang)" 
لنيل درجة سرجانا يف قسم الرتبية اإلسالمية لكّلية علوم الرتبية والتعليم جبامعة 

أتوجه باحلمد والثناء اجلزيل إىل اهلل  موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
قين إىل إهنائها وأعانين على إمتامها فله احلمد وله الشكر أوال سبحانه وتعاىل الكذي وف

 وأخريا. 
وأقّدم الشكر اجلزيل والتقدير جلميع األشخاص الكذين يتدخلون يف إهناء هكذا 
البحث من خالل مساعدهتم وتشجيعهم على إهناء وامتام هكذا البحث مادية كانت أو 

 وهم: ،غري مادية
احملبوبني الكذين يوّفرون دائما الشعور باحلب واحلنان  الوالدان ومجيع أعضاء األسرة .2

 مادية كانت غري مادية.  ،واأللفة إىل الباحث. ال يفوتين أن أشكر لكّل جهودهم
الدكتور احلاج  األستاذ ق،اجلامعة موالنا ملك إبراهيم احلكومية اإلسالمية ماالن مدير .1

 املاجستري. موجييا راهارجو
 .الدكتور احلاج نور علي املاجستري التعليم، و الرتبية علم عميد كلية .1
 الدكتور مارنو املاجستري. ، رئيس شعبة الرتبية اإلسالمية .4
الكذي توىّل اإلشراف على هكذا البحث وبكذل وقته  املاجستري الدين فناين الدكتور حبر .2

 لتخرج هكذه الرسالة بالشكل العلمي الصحيح. اوجهده كثري 



 

راهيم اإلسالمية احلكومية لك إباجامعة موالنا مكذ واألستاذات يف يمجيع األسات .0
الكذين قد بكذلوا من الوقت واجلهد يف تعليم وتربية الباحث من املستوى األول  قماالن

 حىت املستوى النهائي. 
خصوصا ملدير  كادينق ماالنق  اإلسالمي السلفي املعهد مفتاح اهلدىمجيع جمتمع  .3

على إعطاء مجيع اخلرب و احلقائق ، وي مصلحااملعهد الشيخ كياهي احلاج بيض
 لسهولة يف كتابة هكذا البحث اجلامعي.

زمالء يف قسم الرتبية اإلسالمية ويف مقدمتهم زمالء يف الفصل الدويل العربية المجيع  .3
 على تشجيعهم ومساعدهتم للباحث على إعداد هكذه الّدراسة.

 فواحدا. ستطيع الباحث ذكره واحديالبحث ال  كذاكّل من ساهم يف إهناء ه .4
وال شّك ال يتخلي هكذا البحث عن األخطأ كتابية كانت أو حمتوية. فاإلقرتاحات 

 من القارئني جدير.  اتوالتوجيه
نفعنا اهلل هبكذا العلم. واهلل أسأل أن جيعل عملي خالصا لوجهه الكرمي وأن يتقبّله 

 مين يوم العرض عليه وأن جيعل من هكذا البحث أداة نفع للناس.
  

  1122 يونيو 21، قماالن
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 مستخلص البحث
 

أخالق الطالب يف املعهد  ترسيخ القيم الصوفية يف حتسني. دوي راحمنطوسافوترا، 
 Pondok Pesantren Miftahul Huda)كادينق ماالنق  اإلسالمي السلفي مفتاح اهلدى

Gading Kota Malang). 
البحث اجلامعي، قسم الرتبية اإلسالمية، كلية علم الرتبية و التعليم، جامعة موالنا مالك 

 املاجستري. حبر الدين فنايناحلاج  الدكتوراملشرف:  .براهيم اإلسالمية احلكومية ماالنقإ
 خالق، املعهداألحتسني ، الصوفيةالقيم  ترسيخ،كلمة الرئيسية: 

 . لنيل إطمئنان القلوب يف حياتهصفة العبد إىل اهللتعميق هو ترسيخ الصوفية 
 ية أو غريها.مسعمل الناس واعية لتوجيه الشخصية والكفاءة للطالب إما يف التعليم الر 

. عمل الناس واعية لتوجيه الشخصية واألخالقهناك عالقة بني علم التصوف و 
 .ية أو غريهامسوالكفاءة للطالب إما يف التعليم الر 

هتم علم التصوف. عقد هكذا ياإلسالمي السلفي املعهد مفتاح اهلدى كان 
املعهد مفتاح اهلدى  يف يف حتسني أخالق الطالبلبحث ملعرفة ترسيخ القيم الصوفية 

 كادينق ماالنق.
الوصفي الكذي يهدف  كيفيستخدم املدخل الالباحث حبث الكيفي بإاستخدم  

 مدير املعهدو  مريبمصادر البيانات من  وأما لوصف املظاهر املوجودة يف جمال البحث.
باملالحظة و املقابلة  هي وبعض الطالب. طريقة مجع البيانات اليومية يمؤدو  واألساتيكذ

 .أخكذ االستنباط عرض البيانات و يانات ومجع البحتليل البيانات بطريقة و و الوثائق. 
( مراحل ترسيخ القيم الصوفية يف حتسني أخالق 2) يهالبحث  هكذا نتائجو 
( 1. )بيئات الطريقة وحتسني علم الطريقةتعليم الكتب الصوفية و  منهاالطالب 

أخالق الطالب منها شرح علم التصوف يف ترسيخ القيم الصوفية يف حتسني إسترياتيجية 
عوائق يف الدوافع وال عوامل (1)األسوة عن تطبيق القيم الصوفية. الكتب الرتاث و  تعليم



 

بيئة املعهد  يهأخالق الطالب. أما عوامل الدوافع ترسيخ القيم الصوفية يف حتسني 
كل   عوائق هيعوامل ال. وأما املشايخ واألستاذ لطالهبم األسوة الصوفية منالديين و 

 واملشايخ. اتيكذواألس اهممنها الطالب والوالدعهد مفتاح اهلدى امل ريصاعن
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The Internalization of Sufism Values is a process of deep esperience 

about the nature of a servant to his God to reach deep calmness. Guidance of 

behavior is human effort consciously to guide and direct the human's personality 

and abilities, both in the formal and non-formal education. There was a significant 

relationship between sufism science and moral science. Because worship in Islam 

is closely related to moral education. The human who always worship to his God 

is a noble person. And the sufi have implemened the worship on guidance noble 

moral in themselves. 

The Islamic boarding school of Miftahul Huda Gading Malang is a 

boarding school Salaf its prioritize sufism science highly. This reasearch was 

conducted to know process of the internalization of sufim values in the guidance 

of behavior of students in Islamic boarding school of Miftahul Huda Gading 

Malang. 

Researchers used qualitative research methods in conducting this 

research. Using descriptive analytical approach in order to know the symptoms 

that exist in the field. Sources of data and informans are the headmaster, teachers, 

organizer and some students. The analysis of the data by collecting data, 

presenting data, and conclusions. 

The results indicate that (1) The stages of internalization of sufism 

values in the guidance of behavior of students are: first, to inform the values of 

sufism to the students through teaching of the books of sufism. Second, do baiat. 

Third, guidance of thoriqoh. (2) The strategies of internalization of sufism values 

in the guidance of behavior of students are: first, through teaching of the books of 

sufism in required and recomended teaching. Second, through modelling is gives 

examples to students about aplication of the values of sufism. (3) The supporting 

and inhibiting factors of internalization of sufism values. The supporting factors 

include religion environment and do exampling from teachers. While inhibiting 

factors from all elements of the islamic boarding school of Miftahul Huda Gading 

Malang City. 
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Internalisasi nilai-nilai sufistik adalah proses pendalaman yang mendalam 

tentang sifat hamba kepada Tuhan-Nya untuk mencapai ketenangan yang 

mendalam. Pembinaan Akhlak adalah usaha manusia secara sadar untuk 

membimbing dan mengarahkan kepribadian serta kemampuan anak, baik dalam 

pendidikan formal maupun nonformal. Terdapat hubungan yang sangat signifikan 

antara ilmu tasawuf dan akhlak. Hal ini dikarenakan ibadah dalam Islam erat 

sekali hubungannya dengan pendidikan akhlak. Orang yang bertakwa adalah 

orang yang berakhlak mulia. Dan kaum sufilah, terutama yang pelaksanaan 

ibadahnya membawa pada pembinaan akhlak mulia dalam diri mereka. 

Pondok Pesantren Miftahul Huda merupakan pondok salaf yang sangat 

mengutamakan pendidikan tasawuf. Dilaksanakan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui proses internalisasi nilai-nilai sufistik dalam pembinaan perilaku 

peserta didik di Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading Kota Malang.  

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dalam melaksanakan 

penelitian ini. Menggunakan pendekatan analisis deskriptif dengan tujuan untuk 

mengetahui gejala-gejala yang ada di lapangan. Sumber data dan informan yaitu 

pengasuh pondok, kepala pondok, guru-guru, pengurus, dan beberapa santri. 

Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Adapun analisis data dengan cara pengumpulan data, penyajian data, dan 

pengambilan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) tahapan-tahapan internalisasi 

nilai-nilai sufistik dalam pembinaan perilaku peserta didik yaitu pertama, 

menginformasikan nilai-nilai tasawuf kepada santri melalui pengajian kitab-kitab 

tasawuf. Kedua, melakukan bai’at. Ketiga, pembinaan thoriqoh. (2) strategi 

internalisasi nilai-nilai sufistik dalam pembinaan perilaku peserta didik yaitu 

pertama, melalui pengajian kitab-kitab tasawuf baik di pengajian wajib yaitu 

madrasah diniyah dan pengajian sunah. Kedua, melalui modelling, yaitu 

memberikan teladan atau contoh bagaimana penerapan nilai-nilai tasawuf kepada 

para santri. (3) faktor pendorong dan penghambat internalisasi nilai-nilai sufistik 

dalam pembinaan perilaku peserta didik. Adapun faktor pendukung meliputi 

faktor lingkungan yang agamis dan teladan dari dewan kyai dan ustadz. 

Sedangkan faktor penghambat timbul dari semua elemen Pondok Pesantren 

Miftahul Huda Gading Kota Malang. 
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 باب األول

 مقدمة

 

 خلفية البحث  -أ

نيب حممد شيئ الينتهي منذ عصر ال عن إذا حتدثنا عن الرتبية اإلسالمية فنتحدث

لنفسيتهم  لناساواآلن كان صلى اهلل عليه وسلم ونشأهتا يف الدنيا حىت نـهاية العامل. 

طبيق م تإحدى منه التوقعات الشديدة.حيتاجون  حىت مدى السنواتعلى  ضرورا

 طالب.لل لنافعةاتريب العلوم ظاهرا وباطنا. طبعا، العلوم مفهوم الرتبية اإلسالمية ألهنا 

 القيم الصوفية. أي برتسيخ القيم اإلسالمية جليل الشباب برتسيخالتوقعات ويتحقق 

ريقة يف قاموس اللغة اإلندونيسيا الكبري هو تأثر و تعميق وعلى طتعريف الرتسيخ 

  1والتعليم والتدريس حىت ترسيخ القيم عميقا يف النفس.الرتبية 

 لربه العبد أخالق هي ،(Said Agiel Siradj) سعيد عقيل سراج وأما الصوفية عند

وعند  2.ةاإلسالمي الروحية حركةهي   اإلسالمية صوفيةال إذان. أمجعني والكون ونفسه

احليوانات فة صبد من عال تطهريإن الصوفية احلديثة،  ةالصوفيأى  اجلنيدي البغدادي

                                                           
1 Kamus Besar Bahasa Indonesia.1989, hlm. 336  
2 Munir Mulkhan, Abdul. Islam Murni Dalam Masyarakat Petani. (Yogyakarta: Yayasan Bentang 

Budaya. 2000). hlm. 78 
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 ةياإلنسانأى الصفة طبيعة  بشرية نقية وضغطالوالطبيعة متساوية لالفراج عن األخالق 

مهية على أيعمل عمال و  حقبعلم متسك و   مكان للروحانيةريشهوة وتوفال ي عنهنو 

 صلى واتباع السنة رسول اهلل حتقيق الوعد إىل اهللو  لناسمعروف ل وأمر أساس اخللود

 3اهلل عليه وسلم.

 القرآن الكرمي اليت يفيات كانت اآلالقرآن واحلديث.   هي الصوفية مصادر

 .عباده واهلل بني تتحدث عن معامالت 

يظهر دراسة ف الباطنيةمن  و .اإلسالم احلياة الظاهرة والباطنة احلياةينظم  غالبا

 صدر لتعاليم اإلسالم والقرآن واحلديث ملدراسة الصوفية و يهتم إهتماما  .الصوفية

 يف له حمبة للناسلقرآن عن إمكانية اهلل بل كما قال اهلل يف ا.وأصحابه النيبحياة و 

دليل ، 8بالتوبة للناس يف سورة التحرمي:على سبيل املثال األمر  ،45سورة املائدة:

هدى اهلل لنوره من يشاء يف سورة ي ،111يف سورة البقرة:للناس أن اهلل جيد خرياهتم 

، نبه اهلل الناس ألن ال تغرهنم احلياة الدنيا وال تغرهنم باهلل الغرور يف سورة 34النور:

 54.5، واستعينوا بالصرب والصالة يف سورة البقرة:4فاطر:

                                                           

 2ص.  (.أمحد أمني. كتاب األخالق. )مصر: دار الكتب املصرية 3 

4 Abudin Nata. Akhlak Tasawuf. )Jakarta:Radja Grafindo Persada. 2002(. hlm.181 
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 َمن   قال اهلل نإ :كما قال النيب .احلياة الروحية لإلنسان عن احلديث يفقد ورد 

 افرتضت ممّا إيلّ  أحبّ  بشيئ عبدي إيلّ  تقّرب وما باحلرب اذنته فقد وليا يل عادى

 اّلذي مسعه نتك أحببته فإذا أحبه حىّت  بالنوافل إيلّ  يتقرب عبدي يزال وما عليه

 سألين وإن هبا ميشي اّليت ورجله هبا يبطش اّليت ويده به يبصر اّلذي وبصره به يسمع

  4."ألعيذنّه استعاذين ولئن ألعطيّنه

صفة العبد عميق ت أن الرتسيخ الصوفية هوالصوفية و  ونستنبط من بيان الرتسيخ

  لنيل إطمئنان القلوب يف حياته. إىل اهلل

وف إىل ثالثة أقسام، هي: التص يف دراسة التصوف ينقسم الصوفية التصوف

إىل س فالن ربق. وهذه الثالثة هلا األهداف املتسوية هي تالفلسفي واألخالقي والعملي

ل وصول األهداف لنيولذا على اإلنسان أن يتخلق خبلق كرمي  بتخليته وجتليته.اهلل 

لفلسفي ا مدخل التصوف  ،األولمن حيث املدخل.  هذه الثالثةختتلف و الصوفية.

التصوف مدخل  ،الثاينو  العقل فيه بناء على مصدر دراسته فكرة الفالسفي.يستخدم ف

 والتجلي. و وهي التخلي والتحلي .فيه ةتدرجيي اخللقيةيستخدم الطريقة ف األخالقي

تجلي مكاشفة باحملمودة وأما ال النفس التخلي ختلية النفس من املذمومة وأما التحلي تزين

العملي  مدخل التصوف ،الثالثو  عن اهلل حىت ظهر نور اهلل. الناس هبا املانع حياجب

                                                           

 2385الصفحة:  4اجلزء:  7136باب التواضع رقم احلديث: صحيح البخاري، كتاب الرقاق  4 
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التصوف  ونليعم نالناس الذي .الطريقة أو األوراد ويرتفع إىل فيه يستخدم الرياضةف

اء يعتمد ذلك األفعال إعتمادا ووعالفلسفي واألخالقي والعملي فله أخالق الكرمية.

 على األخالق. هاما إسهاماإذان التصوف له  7وليس إجبارا.

أن العبادة عالقة بني علم األخالق عن  (Harun Nasution) هارون ناسوتيون قال

وفقا لرأيه  مودة.خلق بصفة احملتاملتقي هو الذي أن ي برتبية األخالق.يف اإلسالم ترتبط 

حىت ترجى الرتبية اإلسالمية قادرة على ترسيخ  6أن الصويف يأدب الناس بأدب احلسن.

 طالب.لالقيم الصوفية يف حتسني أخالق الكرمية ل

أحد املكان لرتبية اإلسالمية الذي قرره اجملتمع هو املعهد. املعهد كمؤسسة الرتبوية و 

ن املعهد يشاركها أل وهو املؤسسة الرتبوية اليت نشأ وتطور يف اجملتمع.منذ اإلستعمارية 

ة املؤسسة علر قسمني مدرسة احلكومة كانت و عادعلى اليف استخبارات حياة األمة. 

 هلية.األ

الرتبية  غريها.بو ختتلف  ختتصخرى للمعهد أنه مؤسسة الرتبية الدينية ومعىن األ

الب املعهد طيف املعهد تشتمل على الرتبية اإلسالمية والدعوة والتطوير اجملتمع وغريهم. 

                                                           
6 Prof. Dr. Abuddin Nata, M.A. Akhlak Tasawuf. (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), hlm: 17-18 

 11املصدر السابق.، ص.  7
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وهم يسكنون يف املعهد وأحيانا يسمى ب"فوندوك" وهنا طلع . "santri"يسمى ب

 مصطالح املعهد.

ر املعهد و شهميا هو مؤسسة الرتبية القدمية األصلية يف إندونيسيا. قد املعهد تارخي

دل على هذا وجود الرتبية اإلسالمية وأسلم اجملتمع يف يقبل إستقالل اإلندونيسيا. 

 Agung Mataram". 8"و "Panjang"و  "Demak"حكومة سلطان 

 يف إندونيسيا بناء على أشكاله منها: املعهد أنواع 

 يعلم فيه الكتب الرتاث )ألفها العلماء السلفية(املعهد الذي  .1

 املعهد السلفي الذي يزيد تدريبة املهارة لطالب أو األنشطة يف املهارة املعينة. .2

لطالب بل يركز يف الدراسة الصوفية ويسكن ااملعهد الذي يعلم فيه الكتب الرتاث  .3

 خارجه.يف املعهد وأحيانا 

لتعليم جملس ااملعهد الذي يعلم فيه األنشطة اإلسالمية مثل حتفيظ القرآن و  .5

 اإلسالمية ويسكن الطالب يف املعهد وأحيانا خارجه.

 املعهد اخلاص لقصور عقلي .4

 بل يعلم فيه أيضا الرتبية الرمسية املعهد الذي يعلم فيه الكتب الرتاث  .7

                                                           
8 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai 

Masa Depan Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 2011), hlm. 21 
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  1يقرن بعض األمور املذكورة.املهعد الذي  .6

 حتسني أخالق يف األنواع يدل هناك املعهد فيه ترسيخ القيم الصوفيةهذا نستنبط من 

. أحد املعهد املطبق على ترسيخ القيم الصوفية يف حتسني األخالق الطالب الطالب

 كادينق ماالنق.اإلسالمي السلفي  عهد مفتاح اهلدى املهو 

مشهور باملعهد التصوف، ولكنّا ويعّلم فيه  اإلسالمي السلفي  املعهد مفتاح اهلدى

يقدم أساس الرتبية الصوفية يف املعهد  علوما أخرى اى ليس علم التصوف فقط.

ية فالطريقة مث لرتقية تربية الصوفية فتوجد األنشطة الصوفية بزيادة الدراسة الصوف بالتعليم.

ندية وهي الطريقة النقشبعمل التصوف. فالطريقة يف معهد مفتاح اهلدى الطريقة القدرية 

 ياة اليوميةح اخلرجيون فيه يعاملون الطالب و فال عجب كان إذان املعتربة باندونيسيا.

نسان قد طبق املعهد الذي له نظرة حتسني اإلبالتصوف ويأثر يف أخالقهم احلسنة اى 

ف ديت يهأنشطة تعليم الكتب ال هاملتقي واملتخلق حبسن اخللق عميقا. تدل على هذ

ا ترشيد الطالب يف األعمال الصوفية، مثل دراسة كتاب احلكم و إحياء علوم الدين هب

  10وإرشاد العباد وغري ذلك.

                                                           
9 Departemen Agama RI, Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah Pertumbuhan dan 

Perkembangannya, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2003), hlm. 16 
. يف 2114مايو  21. مقبلة مع مدير املعهد مفتاح اهلدى كادينق ماالنق. كياهي احلاج بيضوي مصلح 11

 عة اخلامسة والنصف مساء. يف بيته املعهد مفتاح اهلدى كادينق ماالنقالسا
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تقرب إىل اهلل. ولذا، هي األعمال الصوفية الناشئة على ممار الطريقة هي طريقة ال

الزمان يف العامل اإلسالمي بطلوع اجلمعياة الطريقة اليت هدفها للتقرب إىل اهلل تعاىل 

 وإبتغاء مرضاه. كما قال تعاىل 

يف احلقيقة الطريقة هي علم ملعرفة األحوال النفس وصفاة القلب وهبا تعرف الصفة 

 . )العمل عنها( من الصفة املذمومة عمل هبا()ال احملمودة

وصول مبجاهدة نفسه للسلك هبا السالك )الساكن قلبه ويسلك إىل اآلخرة ساملا( 

 11الغرورة.اىل ختلية القالب من الصفة 

أخالق  رسيخ القيم الصوفية يف حتسنيوعلى اجلملة جذب الباحث يف إستيعاب ت

 كادينق ماالنق.  اإلسالمي السلفي يف املعهد مفتاح اهلدى الطالب

 

 أسئلة البحث -ب

 رسيخ القيم الصوفية يف حتسني أخالق الطالب يف املعهد مفتاح اهلدى تكيف  .1

 كادينق ماالنق؟اإلسالمي السلفي  

فتاح رسيخ القيم الصوفية يف حتسني أخالق الطالب يف املعهد متة كيف إسترياجتي .2

 كادينق ماالنق؟  اإلسالمي السلفي اهلدى
                                                           
11 http://gadingpesantren.com/statis-16-tentangthoriqoh.html (diakses pada tanggal 24 November 

2014, pukul: 10.34 WIB) 
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 سيخ القيم الصوفية يف حتسني أخالق الطالب يفرت ل ئقواعوال الدوافع ماذا عوامل .3

 ؟كادينق ماالنق  اإلسالمي السلفي املعهد مفتاح اهلدى

 

 أهداف البحث -ج

 رسيخ القيم الصوفية يف حتسني أخالق الطالب يف املعهد مفتاح اهلدىتملعرفة  .1

 كادينق ماالنق  اإلسالمي السلفي

هد مفتاح رسيخ القيم الصوفية يف حتسني أخالق الطالب يف املعت إسترياجتيةملعرفة  .2

 كادينق ماالنق  اإلسالمي السلفي اهلدى

طالب سيخ القيم الصوفية يف حتسني أخالق الرت و العوائق ل الدوافععوامل ملعرفة  .3

 كادينق ماالنق  اإلسالمي السلفي يف املعهد مفتاح اهلدى

 

 فوائد البحث -د

 ملصاحل النظرية والعلمية، منها: يرجي هذا البحث له منفعة

غالبا، مؤمول هذا البحث له منفعة لتطوير العلوم خاصة علوم تربية اإلسالمية يف  .1

 أخالق الطالب يف مؤسسة املعهدي أو احلكمي. حتسنيتنفيذ 
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 للباحث .2

 لقيما نرجو هذا البحث كمدخل تربية األخالق و زيادة العلم اجلديد عن ترسيخ

عندما  وإرشادة طريقة تربية األخالق بالطال قالأخ سنيحت يف ةالمياإلس يةالصوف

 .أستاذيكون 

 "ماالنق كادينق اإلسالمي السلفي اهلدى تاحفم" املعهدللمؤسسة  .3

 ملقيا مؤمول نتائج البحث كوسيلة تطور تربية األخالق علميا خاصة يف ترسيخ

اإلسالمي  دىاهل تاحمف" املعهد يف بالطـال قالأخ سنيحت يف ةميالاإلس صوفيةال

 .ماالنق كادينق السلفي

 

 حدود البحث -ه

سعة جدا. لذا وا الطالب مناقشة يف ترسيخ القيم الصوفية يف حتسني األخالق

 أسئلة البحث منها:هناك حد البحث لريكز 

و لقيم ثة املراحل منها مرحلة حتويل االرتسيخ يف هذا البحث هو الرتسيخ بثال .1

 عرب الرتسيخمرحلة  مرحلة مبايعة القيم و

قق اتباع السنة يف األقوال واألفعال ويتحالقيم الصوفية يف هذا البحث على  .2

 باحلفظ وحسن اخللق.
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 الدراسات السابقة -و

ث حو معادلة البحث املبحوث بني الباهذا البحث ملعرفة إختالف أيستخدم 

السابق. ويهدف الدراسات السابقة لتجنب تكرار البحث من نفس الواحد و يعرف 

 أين اجملال املختلف بني الباحثون السابقون.

 لذلك، يقدم الباحث جدول الذي يتعلق هبذا البحث، كما يلى:

 (1جدول )

 الدراسات السابقة

إسم  منرة

 الباحث 

 إختالف مرادف موضع البحث

1 Mochmad 

Jazuli 

(2112)  

Internalisasi 

Pendidikan Akhlak 

dengan Pengalaman 

Shalawat Wahidiyah 

di Madrasah 

أهداف  

البحث ملعرفة 

ترسيخ القيم 

اإلسالمية 

 لرتبية األخالق 

يستخدم جمال 

البحث أي بوسيلة 

 صلوة واحيدية
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2 Ulfatun 

Niswah 

(2111)   

Internalisasi Nilai-

Nilai Agama Islam 

dalam Pembinaan 

Akhlak Mahmudah 

melalui Pembiasaan 

dan Keteladanan di 

Panti Asuhan Putri 

Aisyiyah 

Lowokwaru Malang  

أهداف 

البحث ملعرفة 

ترسيخ القيم 

اإلسالمية 

لرتبية األخالق 

 احملمودة

موضوع البحث هو 

القيم الدينة 

اإلسالمية وهذا 

البحث القيم 

 الصوفية.

3 Heni 

Puspita 

Sari 

 

Internalisasi Nilai-

Nilai Islam dalam 

Pembentukan 

Akhlak Siswa di 

Madrasah Aliyah 

Negeri Malang 1 

أهداف 

البحث ملعرفة 

ترسيخ القيم 

اإلسالمية 

لرتبية األخالق 

 الكرمية

القيم اإلسالمية يف 

هذا البحث عموما 

ليس ختصص على 

 جمال معينة.
 

 

 

 



21 
 

 

الثانيباب   

 اطا  الظري اإل

 

 تعييف تيسيخ القيم الصوفية  -أ

 تعييف التيسيخ .1

يس الرتسيخ لغة تأثر و تعميق و إستيعاب عميقا على طريقة الرتبية والتعليم والتدر 

 2.حىت ترسيخ القيم عميقا يف النفس

أن الرتسيخ تنظيم األفكار أو ( Kartono) طانار كا  قالوأما إصطالحا كما 

، (Waluyo) والويو واألفعال القيم األخرى لتكون جزاء من نفسه. وقالاألخالق 

الرتسيخ هو عملية اليت جتعل واقع موضوعّي للوعي، خاصة أعضاء اجملتمع يف سياق 

ويف علم النفس، الرتسيخ كجمع األخالق و معايري األخالق 1.التنشئة االجتماعية

األخالق املستمدة على ترسيخ أخالق أن ( Freud) فريط شخصية. وقالالواآلراء يف 

 3الوالدين.

                                                           
1 Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1989. hlm. 336 
2 Bagja Waluyo. Sosiologi:Menyelami Fenomena Sosial di Masyakat. (Bandung:PT. Setia Purna 

Inves.2007). hlm. 43 
3 Chaplin.James P. Kamus Lengkap Psikologi. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.1993). hlm. 

256 
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حتسني  اليت تعلم فيها القيم اإلسالمية بطريقة الرتسيخ  هيإذان الرتبية اإلسالمية 

 يف الدنيا واآلخرة عميقا أى جتمعهمب القيم اإلسالمية اأخالق الطالب يف إضطر 

ل عوجت طالبحياة اليف كاملة  اإلسالمية قيمالحتقق حىت  اومستمر  اتدرجيي طالبلل

ديات ملواجهة حت مسوف تكون قادرة على توفري استعدادهو  هلم األخالق الكرمية

 .اإلسالمية عقيدةالوخاصة  اقيعماإلسالمية العصر من خالل القيم 

  4وكانت ثالثة مراحل عملية الرتسيخ يف حتسني أخالق الطالب، منها:

 القيم حتويلمرحلة  .2

حلة املربيني يف إعالم القيم اجليدة و غري اجليدة. يف هذه املر هذه املرحلة هي عملية 

 حيدث التواصل الفعالية بني املربيني والطالب.

 مرحلة مبايعة القيم  .1

 مرحلة تربية القيم بإتصال ثنائى أو عالقة بني الطالب واملعلمني تفاعالت املتبادلة.

 مرحلة عرب الرتسيخ .3

بالعقل ط عملية ترسيخ القيم ميكن أن يرتبن ، ألتصنع طفال مبدعا يف هذه املرحلة

 خالق. اليوجد حتسني األخالق مباشرة ولكن كانت عملية الرتبية األخالق. واأل

                                                           
4 Bagja Waluyo. Sosiologi:Menyelami Fenomena Sosial di Masyakat. (Bandung:PT. Setia Purna 

Inves.2007). hlm. 43 
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ملية أو ألن تربية األخالق حتتاج ع هناك عالقة بني الرتسيخ والرتبية األخالقية

 تسهيل املعرفة و تطوير القيمأهداف تربية األخالق هو ( Dharma) دارما قال ترسيخ.

الرتسيخ ، إذان 5إما يف عملية التدريس أو بعدها.املعينة حىت تظهر يف سلوك الطالب، 

 .حقيقةميقة و راحل علتغيري األخالق الكرمية مبهو أمر أساسي يف حتسني األخالق الىت 

 

 القيمتعييف  .2

 تعييف القيم لغة وإصطالحا (أ

فات: واألحكام القيمية يف اجملال الرتبوي ففي التعرييكثر استخدام مصطلح القيم 

مأخوذ من لغة الطينية   "value"القيم يف لغة اإلجنيليزيا و 6القيم لغة مجع من القيمة.

"valere"  أو لغة فرنسية قدمية"valoir" أي مثن الذهب و النقود  7الشيئ معناهم مثن

  8و قيم املهارة و املعيار أو اجلودة.

                                                           
5 Amirulloh Syarbini. Buku Pintar Pendidikan Karakter Panduan Lengkap Mendidik Karakter Anak 

di Sekolah, Madrasah dan Rumah. (Jakarta:as@-prima.2012). hlm. 23 

عادل حسن عبد الرمحن العقاب، "القيم الرتبوية إلدارة الوقت يف حياة اإلنسان املسلم" جامعة السودان للعلوم  6 
 3والتكنلوجيا كلية الرتبية. ص: 

7 Rahmat Mulyana. Mengartikan Pendidikan Nilai. (Bandung: Alfabeta. 2004). Cet.1. hlm. 7 
8 Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

(Jakarta:Balai Pustaka. 1995). Cet. 4. hlm. 690 
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 و ألن القيم له عالقة بني تعريفات رأي خمتلفة القيم وعندهمالعلماء  شرحقد 

أن ( Kosttaf) كاستاف  لذلك قال تعيني احلدود.لطات الناس الشمولية وصعبة نشا

  9مباشرة فقط. يعمله ويفهمهبل  ال ميكن تعريفهقيقية احلالقيم جودة 

 :كما يلي،  بعض العلماءكما قال  إصطالحا القيم

 يف كتابه معجم الفلسفة يشرح عن القيمة هي: (Lorens Bagus)لرين باكوس  (2

ضد و ة. حسنومها كعالية  شيء يثمن و يقيممن ناحية مزية هي تظهر القيمة  (أ)

 .اى ليس له قيم قيم السلبيةقيم اإلجابية هي 

 20من ناحية علم اإلقتصاد مستمد بوظيفة القيم املادية.تظهر القيمة  (ب)

هر الظا. والقيم ومثايلشيئ جمرد  أهنا ةالقيم( Sidi Gazalba) سيدي كزلبا يعرف (1

ب و املطلوب وغريه والشيئ احملبشيئ شعر اللكنه  والصحيح وخطأوالوقائع 

 22وغريه.

أنه شيئ معياري وحاول وقائم  ةالقيم( Noeng Muhadjir) نوغ مهاجر يعرف (3

 21وضعه.حيتاج ل. وهو املثايل ال احلقيقي حىت ودافع

                                                           
9 Chatib Thoha. Kapita Selekta Pendidikan Islam. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996). hlm. 61 
10 Bagus Lorens. Kamus Filsafat. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2002). hlm. 7 
11 Sidi Dazalba. Sistematika Filsafat. Buku IV. (Jakarta: Bulan Bintang. 1978). hlm. 20 
12 Noeng Muhadjir. Pendidikan Ilmu dan Islam. (Yogyakarta: Reka Sarasin. 1985). hlm. 11-12 
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املفيد يف حياة  زوقللاوهر اجلأنه  ةالقيم( Chabib Thoha) حبيب طاها يعرف (4

مثل س. املعىن الناإعطاء وفقا لزيادة الفهم و واجلوهر هو الشيئ املفيد  23الناس.

ب. كان احلر  ولوذلك اجلوهر  لن يضيعسالمة احلياة هي جوهر احلياة الناس و 

تطوير و  إعطاء معىن سالمة احلياة.مادام الناس قادر على سالمة احلياة  قيمةإرتفاع 

 وفقا لفهم الناس عن حقيقة السالمة.قيمة السالمة 

ن أن ميك لكنمستوى االحتياجات اإلنسانية على مفهوم القيمة  الحتدد

يزيد ف . سو حتتاجهاقبل  اللزوق القيمة هلا الشيئألن  .له حاجةحتددها ملن 

ناس ملحا مثل حيتاج ال املعىن الناس.وإعطاء فهم الزيادة بالتزامن مع  ذلك الشيئ

فة املاحلة صال حيتلج الناس . وإذا بدوهنا فامللح ليس له حاجةصفة املاحلة ألن له 

 فامللح ليس له القيمة.

 القيم في الفكي اإلسالمي  (ب

 عقلي معريف نفسي )مكون :منها اإلسالمي املنظور يف للقيم وردت تعريفات

( إرضاء اهلل إىل باستمرار ويهدف السلوك يوجه ومصدره إهلي، أدائي وجداين،

 مصدر من قةمشت راسخة مبعتقدات عن اإلميان تعرب املعايري من جمموعة) هي وأيضا  

 (.يالسلوك أو منهجه اختياره ثابت بشكل الفرد على متلي ديين إسالمي،

                                                           
13 Chatib.Thoha. Kapita Selekta Pendidikan Islam. (Yogyakarta:Pustaka Pelajar. 1996). hlm. 62 
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 املعتقدات هيو (. اهلل بتقوى املرتبط والفن العلم ألشتات جامع معىن) والقيم

 الفرد التايلوب املسلم اجملتمع يتمثلها اليت والسنة القرآن مصدرها اليت واألحكام

 موقعه يتحدد ماك اآلخرة حنو واجتاهه بربه عالقته ضوئها يف يتحدد اليت املسلم،

 .االجتماعية بيئته من

 كما القيم ممفهو  حول ببعض املؤشرات خنرج املتعددة السابقة التعريفات من

 :يلي

 وتعد عواجملتم الفرد هبا يؤمن معيارية تصورات أو أحكام عن عبارة القيم إن (2

 .هذا على التعريفات كل وتتفق سلوكه حيدد الذي العام اإلطار

 .اإلسالمية يف القيم واالستمرارية واملرونة الثبات عناصر تتوفر (1

 الوجود على اإلنسان اليت تساعد املادية منها القيم من خمتلفة أنواع هنالك (3

 دإىل االعتما اإلنسان مادية من تنشأ اليت القيم االجتماعية ومنها املادي

 معايري فرضهات اليت العقالنية ومنها القيم اجملمتع أفراد من غريه على املتبادل

 يعة العالقاتطب حتدد اليت اجلماعية القيم وهناك اجملتمع، واخلطأ يف الصواب

 التناسب وأ التناقض أو التناظر من أساسعلى  املعنوية أو املادية العناصر بني

 ل. واجلمابطبيعة احلق واخلري أو االشتقاق وهناك القيم الرئيسية اليت تتعلق
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  ةالميمصاد  القيم اإلس (ج

 ال الذي الداخل والدستور والتصور اجلامع، العزيز اهلل كتاب هو: الكرمي القرآن (2

ا أنزله الباطل يأتيه  الناس سلم ليهديو  عليه اهلل صلى حممد سيدنا على اهلل أبد 

 .النور إىل الظلمات من ليخرجهم

 ا  مجيع للناس خاصة وأنه اإلسالمية القيم كل مصدر القرآن فإن وهلذا

يات آل واملتأمل به، جاء مبا والعمل به مأمور باإلميان املؤمن وإن ورمحة هدى

 مثل ياعل قيمة غرس إىل إال وتسعى ســــورة أو آية من ما أن جيد الكرمي القرآن

 ء بالعهدوالوفا املنكر عن والنهي باملعروف األمر قيم باإلضافة إىل التقوى

 كانو  القرآن من قيمه عليه وسلم اهلل صلى الرسول استمد وقد واألمانات

 .تعديل بغري وعمال   حفظا   القرآن أخذ صحابته مث القرآن خلقه

 أقوال من حالصحي نقل بالسند ما جمموعة بالسنة نعين: املطهرة النبوية السنة (1

 وما أحب جهوهن وإقراره ووصفه وتركته وأعمــاله عليه وسلم اهلل صلى الرسول

 .أو قبلها البعث بعد سواء حياته وأحوال كره وما

 فــاةو  بعد العصور عصر من يف املسلمون عليه اتفق ما وهو: األمة إجـماع (3

االتفاق  اراعتب وميكن ما لواقعة شرعي حكم على وسلم عليه اهلل صلى الرسول
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 ميثل اعاإلمج أن إىل العينني أبو هب وذ اإلسالمية. الرتبية مصادر من مصدرا  

 .ريعة اإلسالميةالش يف لقالع دور فيه يتأكد للقيم مصدرا  ثالثا  

  ةميالاإلس يمالق ميةأه (د

 تعمل يوه النشاط اإلنساين، فعالية لضمان األساسية الركائز من القيم تعــــد

 للجماعة حتفظ ازنة،متو  تضامنية تبادلية واجملتمع الفرد بني املسئولية تكون أن على

 يعيش سالميةاإل القيم ضوء ويف وحريته، متاسكه وللفرد متاسكها وقوة مصلحتها

 .سليمة سلوكية أمناط دائما   منه يستمد وفكري نفسي إطار يف الفرد

 سيكون امب التنبؤ تساعد على اإلسالمية اجملتمعات يف القيم فوائد أن ماك

 تقوم عليها يتال األساسية الركيزة هي احلميدة فالقيم واإلخالقيات اجملتمعات عليه

 لمجتمعل وحتفظ والنزاعات األنانية املفرطة من اجملتمع تقي وأيضا  . احلضارات

 سليمة، عيةماحياة اجت ملمارسة الثابتة ومبادئه العليا ومثله وتـحدد أهدافه متاسكه

 سالميةاإل الرسالة إطار يف منهم مطلوب ما هو حتقيق إمكانية األفراد تعطي كما

 نساناإل نفس يف راسخة ةهيئ وإنشاء إحداث إىل اإلسالمية القيم وهكذا تـهدف

 وتوجهها والدينية ةواالجتماعي ةوالعلمي ةوالعقلي احلسية يف جوانبه هرعايت إىل تـهدف
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ريعة لشا وفـــق الكون عمارة بـمهمة اإلنسان الكمال لقيام إىل للوصول الصالح حنو

 24.والرتقي التقدم يف ويساهم اإلسالمية

 تعييف الصوفية  .3

صوف مصدر من فعل "تلغة التصوف ادف مصطالح الصوفية يعين التصوف. مر 

شديد" من " و "تومها حرف "تفصار "تصوفا" وهو فعل مزيد حبرفني  يتصوف"  -

ول أن . وبعض العلماء يقصوفا" معناه الصوف –يصوف  –فعل ثالثي جمرد "صاف 

التصوف من كلمة الصوف، ألن لباس صويف صوفا. والصويف من كلمة الصفى مبعىن 

مقدس و وراع من مااليفعل اهلل. ومصطالح األخرى من كلمة الصفة، أي صحابة 

 25ي يف مدينة.النيب الذين يسكن جبانب مسجد النبو 

يف كتابه  يلاكتب حممد الغز كما    التعريفات التصوف،هناك  والتصوف إصطالحا

جعل  اولةاألول، حم: ركائز اإلميان بني العقل و القلب. التصوف على ثالثة األشياء

مفهوم اإلميان العقلي اىل اإلميان القليب. الثاين، تدريب وتطوير الشخص إىل مستوى 

 26الدنيا جزء ضغري من احلياة الواسعة أى األخرة. الكمال. الثالث، نظر

                                                           

عادل حسن عبد الرمحن العقاب، "القيم الرتبوية إلدارة الوقت يف حياة اإلنسان املسلم" جامعة السودان  24 
 5-3للعلوم والتكنلوجيا كلية الرتبية. ص: 

15 Mahjudin. Kuliah Akhlaq Tasawuf. (Jakarta: Kalam Mulia.1994). hlm. 43 
16 Radjasa Mu’tasim, Bisnis Kaum Sufi, (Yogyakarta: Sipres. 1999), hlm. 29 
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، أن التصوف طبيعة العبد لربه ونفسه (Said Agiel Siradj) سعيد عقيل سراج وقال

 27والكون أمجعني. إذان التصوف اإلسالمية كحركة الروحية اإلسالمية.

هريهــا طوالتصوف هو علم يعرف به أحــوال النفس حممودهــا ومذمـــومها، وكيفيــــة ت

اهلل تعاىل  السلوك والسري إىل ةودها، وكيفيمحف مباها باالتصتا، وحتليهمن املذموم من

 والفرار إليه.

 علم التصوف علم ليس يدركه * إال أخو فطنة باحلق معروف

 وكيف يعرفه من ليس يشهده * وكيف يشهد ضوء الشمس مكفوف؟

يب التزكيــة والتصفيـــة. وثـمرته تـهذوموضــوعه أفـــعال القلب والــحواس من حيث 

القلوب، ومعرفة عالم الغيـــوب ذوقا ووجدانا، والنجاة يف اآلخــرة والفــوز برضا اهلل تعاىل 

ونيل السعادة األبدية، وتنوير القلب وصفاؤه بـحيث ينكشف له أمور جليلة، ويشهد 

 أحــواال عجــيبة، ويعاين ما عميت عنه بصرية غيـرة.

على  أشرف العلوم لتعلقه مبعرفة اهلل تعاىل وحبه وهي أفضلة التصوف أنه فضيل

اإلطالق. ونسبته إىل غـيـره من العلــوم أنه أصل لـها وشرط فـيها إذ العلم وال عمل إال 

                                                           
17 Dr. Abdul Munir Mulkhan, Islam Murni Dalam Masyarakat Petani, (Yogyakarta: Yayasan 

Bentang Budaya. 2000). hlm. 78 
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 بقصد التوجه إىل اهلل فنسبته لـها كالروح للجسد. وواضعه اهلل تبارك وتعاىل وأوحـاه إىل

 28له، فإنـمـا روح الشرائع واألديان املنــزلة كلــها.رســوله واألنبياء قب

واعلم أن العمل الصاحل له نفع عظيم يف إصالح القلب وتنويره ولكن ال تظهر 

ثـمرته يف القلب إال باملداومة عليه، ومن تعّود عمال ثـم فتـر عنه كان مـمـقوتا. ولذلك 

ىل اهلل . قال النيب : أحب األعمال إقالوا: من تعّود هلل عبادة فـتـركها ماللة مقته اهلل

أدومهــا وإن قّل. أخرجه الشيخان. فشد يدك يا أخي على املـحافـظـة على أعـمال 

الرب، فإن من حـافظ على ذلك وجد حالوة اإليـمان، وباشر اإليـمان قلبه حقيقة 

لعبـــاد ل املباشـرة، ومىت وصل العبد إىل هذه املنزلة زالت عنه الشبهة والشكوك، وصــار

عنده لذة عظـيمـة، بـحيث يـختار االشتغال بالعبادة على تـحصيل أغـراض الدنيــا، 

فـحينئذ يدخل اإليــمان يف القلب، كـما يدخل حب املــاء البــارد الشديد برده يف اليـوم 

الشديد احلر للظمآن الشــديد عطشــه، فيـرتـفـع عنه تعب الطاعة باستلذاذه بـها، بل 

ى الطاعة غذاء لقلبه، وســرورا له وقرة عني يف حقه، ونعــيــما لروحه ينلذذ بـها أعظم تبق

 من اللذات الـجسمانية.

                                                           

م(، ص.  2115الشيخ حممد أمني الكردي، تنوير القلوب،)لبنان: دار الكتب العلمية: الطبعة األوىل،  28 
435-436 
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واعمل أن ضـرر الذنـــوب فـي القلب كضــرر الســم فـي األبدان على اختالف 

 درجاتـها فـي الضرر، وليس فـي الدنيا واآلخـرة شر وداء إال سببه الذنوب واملعـاصي.

وللمعـاصي يف اآلثار القبيحة املذمومــة املضــرة بالقلب والبدب فـي الدنيا واآلخــرة 

 ماال يعلمه إال اهلل تعــاىل.

فمنـها حرمـان العــلم النافـع، ألن العلم نور يقذفه اهلل فـي القلب، واملعصيــة  (أ

 تطفىء ذلك النـور إن كان، أو تـحول بينه وبـيـن القلب إن لـم يكن.

 ومنها وحشة يـجدهـا العاصي بينه وبيـن اهلل ال يوازيها واليقاربـها وحشة البتة. (ب

 ومنها تعسر أمـره عليــه فال يتوجه ألمر إال يـجد مغلقا دونه أو متعسرا عليه. (ج

ومنها ظلمـة يـجدها يف قلبه يـحس بـها كمـا يـحس بظلمــة الليل البهيم، وكلمــا  (د

وظهرت الظلمة على وجهه بـحيث الخيفى على قويت الظلمة ازدادت حـيـرته 

 أحد من أهل البصائر.

 ومنها أنـها توهن القلب والبدن. (ه

 ومنها حرمان الطاعة ومـحـق بركة العمر. (و

 ومنها أن املعصية تورث الذلة وتفسد العقل فإنه نور واملعصيــة تطفئه. (ز
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ب وال إال بذن ومنها أنــها تزيل النعم وتـجلب الفقر، فـما زالت من العبد نعمة (ح

حلت به نقمة إال بذنب )ومـا أصابكم من مصــيبة فـما كسبت أيديكم ويعفو 

 21عن كـثـيـر(.

 وأصول التصوف مخـــسة:

 تقوى اهلل فـي الســر والعــالنية، وتتحق بالورع واالستقامـــة (2

 واتبــاع الســـنة فـي األقوال واألفعــال، ويتحقق بالـحفظ وحسن اخللق (1

 عـن اخلـلق فـي اإلقبـال واإلدبار، ويتحقق بالصـرب والتوكلواإلعراض  (3

 والرضا عـن اهلل فـي القليل والكثيـر، ويتحقق بالقناعة والتفويض (4

والرجــوع إىل اهلل فـي الســراء والضـــراء، ويتحقق بالشكــر يف الســراء وااللتجاء إلــيه  (5

 10يف الضـراء

لى شريعة ع لسلوكية أو العبادة مستمدومن ذلك التعريفات فالتصوف هو طريقة ا

واملرتفع  روح املقدستكون اللخالق الكرمية األاإلسالم لتزكية الروح وتزين النفس ب

                                                           

ص.  .م( 2115العلمية: الطبعة األوىل، )لبنان: دار الكتب . تنوير القلوب .الشيخ حممد أمني الكردي 21 
432 - 431 

 431املصدر السابق.، ص.  20 
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ادة اهلل وحده. عن العبيف عزلة شهوات الدنيوية ولسبيل اهلل كل ما يرتبط بوترفض  

 12إّما العالقة الرأسية واألفقية. ملتصوفةاملعتقد والتصوف هو جمموعة املبادئ 

 تحسين األخالق -ب

 تعييف تحسين األخالق .1

يته االجتماعّي أي يف ترقحتسني لغة مصدر حّسن : ساهم يف حتسني الوضع 

يف ومفهوم التحسني . 11الذنوب حتسني العيوبمن أعظم  مثلوتزيينه وإصالحه 

ل الفعالية لنيل أفضاألعمال واإلجراءت واألنشطة هو  الكبرياإلندونيسي املعجم 

 13النتيجة.

عمل الناس واعية لتوجيه والتحسني إصطالحا كما قال احلاج حممد عارفني 

ماعون هارجا  .وعند أ 14ية أو غريها.مسإما يف التعليم الر الشخصية والكفاءة للطالب 

(Ahmad Mangunhardjana)  الها، و األشياء اململوكة أن التحسني عملية التعّلم بإزالة

 وتطوير املعارف واملهارات اجلديدة لتحقيق غرضعلى تصحيح لكي ينصر اإلنسان 

 15.والعمل فعاليةاحلياة 

                                                           
21 Muhammad Zaki Ibrahim. Tasawuf Hitam Putih. (Solo: Tiga Serangkai. 2006). hlm. 10 
22 http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/تحسين/ 
23 http://kbbi.web.id/bina 
24 Mangunhardjana. Pembinaan: Arti dan Metodenya. (Jogjakarta: Kanisius. 1986). hlm. 11 

 21املصدر السابق.، ص.  25 
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اخللق و  مجع خلق بضم اخلاء املعجمة وبضم الالم وسكوهناأما تعريف األخالق لغة 

 وأوصافها فسهن وهي الباطنة اإلنسان لصورة أنه وحقيقته العفوية والسجية الطبع هو

 16.ومعانيها

 كما يلي:  عند علماء األخالقصطالحا إو 

ومنها  النفس يفالسلوكية املتأصلة  هوخالق األ:"يقول لغزايلاألخالق ل تعريف .2

 17.يةالرؤ بدون فكر و  سهولةال األفعال تنشأ

خالق يقال أن األ األخالق وتطهري األعراق" ذيبإبن مشكوية يف كتابه "هت .1

 .الورويةر و لفكا بغريعمل اليف حال النفس املشجع 

مل  من حياته ألنذلك العالعمل املستمدة  أنهتعريف األخالق عند القرطيب  .3

 كجزء من ماحدث.

ناس التصرف يف نفس التعريف األخالق عند حممد بن إعالن الصديقي أنه  .4

 التشجيع من اآلخرينبسهولة بدون صاحلا عمال أن يعمل وميكنه 

يظهر الروح املضمن يف الناس و تعريف األخالق عند أبو بكر جابر الزيري أنه  .5

 18األخالق الكرمية و املذمومة باملتعمدة.

                                                           
26 Muhammad Azmi. Pembinaan Akhlak Anak Usia Pra Sekolah. (Yogyakarta: Belukar. 2006). 

hlm. 54 

 58. اجمللد الثالث(. ص. 2181أبو محيد الغزايل. إحياء علوم الدين. )بريوت: دار الفكر.  17 
28 Mahyudin. Kuliah Akhlak Tasawuf. (Jakarta: Kalam Mulia. 2003). hlm. 2 
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  .ةاملعاصر البد األخالق أن يكون ثابت وعفوية وليس  ومن الوصف املذكرة

أسوة  حممد النيب وجعل احملمودة األخالق هلملن  وخملوقاتهبني اهلل  كانت عالقة

على ان اإلنس حىت سالمة املشرتك هتماماإل مثل املنسجمة احلياة يظهر حىت حسنة

 .هفعالاألو  هفكار األ ضاللة

 جيدا خططةوامل دواجل هداجل فاألخالق رةو املذك األخالق تعريفات إىل استنادا

 تعاليم وممارسة اتواملهار  املعارف وتطوير وجيهبت حتسني األخالق احملمودة يف تسقةاملو 

 .اإلسالم لتعاليم وفقا ةاليومي احلياة يف هوتطبيق يفهمونهو  هيعرفونحىت  للطالب اإلسالم

 

 اطييقة تحسين األخالق .2

 استخدام ذاإ أي السببية عالقةيسمى ب بويةالرت عالقة بني الطريقة واألهداف 

 .تتحقق أن ميكن الرتبوية األهدافف اصحيح التعليمية طريقةال

 منها:أنواع الطريقة لتحسني األخالق 

 هي طريقة التعليم بإيصال املادة حماضرة ولسانا. ،طريقة احملاضرة .2

طاء املعلم إع مث األسئلة لطرح إعطاء الفرصة الطلبة هي  ،طريقة السؤال واجلواب .1

 ميكن ناآلخري لطلبةا على السؤال ألقيت األمر لزم وإذا األسئلةتلك  على إجابة

 وعكسه. ذلك على يبجي أن
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غيري أخالق وجود املفاهم وتمبناقسة حىت تقدميه هي دراسة املواد و  ،طريقة املناقشة .3

يقرتن و  .حلها يصعب اليت املواد أو املسألة هبذه ارأيه راهقامل أعرب 11املراهقني.

 .األخرى الطرقعلى  الطريقة هذه

 ير روحمع تطو  املناسب وتعوده خالقاأل على رياضة ينبغي ،التعود املستمر .4

ب أخالق الطال تشكلو  ألهنما ضروران جدا الطالبأخالق  حتسني يف  طالبلا

 .ماألخالق يف شخصيته يتزعزعو  إذان  تدرجييا ه واضحا قويايزيدو  معينة

إذا بطريق الدروس والتعليمات احملمودة الميكن أن يكون األخالق األسوة،  .5

 البد تربية األخالق أن يرافقها بأسوة حسنة حقيقية.لكن  والنواهي فقط

 كهنام. األسوة احلسنة من املعلبرتبية األخالق ألن فيها وهذه الطريقة املناسبة 

هي جيب اشرة باملتطبيقه منها مباشرة وغريها. مراد بطرقان يف تربية األخالق و 

ربية األخالق تهي ومراد بغري املباشرة  معلم أن جيعل نفسه أسوة حسنة للطالبه.

 ة النيب والعلماء والشهداء وخاصة رسول اهللمن قصة األنبياء واملرسلني والصحاب

 لقد كانوكما قال اهلل تعاىل يف القرآن الكرمي " 30حممد صلى اهلل عليه وسلم.

 32.ثرياكلكم يف رسول اهلل أسوة حسنة ملن كان يرجوا اهلل واليوم األخر وذكر اهلل  

                                                           
29 Zuharini. Metodik Khusus Pendidikan Agama. (Surabaya: Usaha Nasional. 1983). hlm. 89 
30 H. Abu tauhied. Beberapa Aspek Pendidikan Islam. (Yogyakarta: Sekertariat Ketua Jurusan Fak. 

Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga. 1990). hlm. 90 

 12سورة األحزاب :  32 
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 ية األخالق الظاهر.يف تربالعقوبة، ميكن أن يستخدم العقوبة  .6

احلقيقة واحلسنة، النصيحة هي إرشار الناس احلسنة لنيل السعادة والفوائد النصيحة  .7

صيحة معلم أن يعطي النلطريقة املؤثرة للطالب لذا ينبغي للوهذه ا 31يف حياته.

 لكي تنمية الطالب وتطويره الختارج املبادئ اإلسالمية.طالبه ل

 خالق.واألرة هناك عالقة بني التصوف و من تعريف حتسني األخالق املذك

لعالقة بني علم األخالق وعلم أن ا( Harun Nasution)ن ناسوتيون و وفقا هلار 

خالق واملتقي له األالعبادة يف اإلسالم هلا عالقة برتبية األخالق. التصوف 

 33والصويف له األخالق يف العبادته.احملمودة. 

عهد املومن أحد مؤسسة الرتبية اإلسالمية املخصص بعلم التصوف هي 

 كادينق ماالنق وفيها ترسيخ القيم الصوفية يف  اإلسالمي السلفي مفتاح اهلدى

 حتسني أخالق الطالب.

 

 

 

                                                           
32 H. Abu tauhied. Beberapa Aspek Pendidikan Islam. (Yogyakarta: Sekertariat Ketua Jurusan Fak. 

Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga). 1990. hlm. 78 
33 Abuddin Nata. Akhlak Tasawuf. (Jakarta: Rajawali Pers. 1996). hlm:19 
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 تعييف المعهد  -ج

تقاليد املعهدي هو نظام الرتبية اإلسالمية اليت منو منذ بداية وصول اإلسالم يف 

رمون بإندونيسيا يف حينئد قد يكون موضوع الباحث يف تعليم دين اإلسالم أي منذ كتب 

(Brumund ) 2857.34الكتاب عن نظام الرتبية يف جاوى سنة 

 "pondok". وأصل مصطلح "pesantren"و  "pondok"املعهد هو مشرتكة من كلمة 

مشتاق من كلمة فندق مبعىن مسكن أو فندق. لكن املعهد اإلندونسي خاصة يف جاوى 

 "pesantren"أكثر مماثلة بفندق شقق بشكل غرف الذي يسكن الطالب. ومصطلح 

مبعىن مكان الطالب. يدرس الطالب الدين من املشايخ  "pe-santri-an"مشتاق من كلمة 

يف املعهد. واملعهد هو مؤسسة الدينية و تعطي الرتبية والتعليم وتطور العلوم اإلسالمية 

 وإنتشارها يف أحناء العامل.

مع املباين اليت املعهد هو جماملعهد هو أحد مؤسسة الرتبية الدينية يف إندونيسيا. غالبا، 

تتكون من علماء و مسجد و فندق وغرفة التعلم. ههي ذي مكان الطالب عندما تعلم 

 العلم الدينية مباشرة إىل مشايخ. بل تطوير املعهد اآلن متنوعة.

                                                           
34  Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai 

Masa Depan, (Jakarta: LP3ES, 2011), hlm. 38 



32 
 

 

و  bandonganوغالبا، املعهد هو مؤسسة التبية والتعليم الدينية اإلسالمية بطريقة 

sorogan ملشايخ الطالب مستمد على كتب بالغة العربية املؤلف بعلماء الكربى أي يدرس ا

 منذ قرن الوسطى ويسكن الطالب يف ذلك الفندق.

مشتاق من كلمة  "pesantren"، أن (Zamakhsyari Dhofier) زخمشري ظفري عند

"santri"  وكان أول الكلمة"pe"  و أخر الكلمة"an"  مبعىن مسكن الطالب. وقال أنه نقل

 "shastri"هو  "santri"، أن أصل مصطلح "Islam in South Asia"يف  Johnرأي أستاذ 

الذي يف اللغة اهلندية مبعىن إنسان الذي يعرف الكتب املقدس اهلندوسية. وأصل كلمة 

"shastri"  من كلمة"shastra" .مبعىن كتب مقدس و كتب الدينية أو كتب العلوم 

مث قال األستاذ الدكتور احلاج أمحد معطي علي، أن املعهد هو مكان إختيار مرشح 

العلماء واملشايخ. يستخدم كلمة "مرشح" مبعىن أن العلماء أو املشايخ اليستطيع أن يعلهم 

ماء ء أو املشايخ لديه موهبة العلإما يف املدرسة أو املعهد. ولكن إنسان اّلذي يكون العلما

 35واملشايخ، واملعهد هو مكان إختيار إنسان له موهبة العلماء أو املشايخ.

 وأما مناذج املعهد املسجلت، منها:

 املعهد الذي يدرس  فيه ىكتب الرتاث. .2

                                                           
35  Prof. Dr. H.M. Ridlwan Nashir. Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal. (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2005). hlm: 80-83 
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املعهد الذي يدرس فيه كتب الرتاث ولكن يعطى زيادة التدريب أو أنشطة لطالب يف  .1

 جمال معينة.

ملعهد الذي يدرس فيه كتب الرتاث لكن يركز إىل تنمية الطريقة أو الصوفية وأحيانا ا .3

 يسكن الطالب يف املعهد وخارج املعهد.

املعهد الذي يدرس فيه أنشطة التدريب اإلسالمية، مثل حتفيظ القرآن و جملس تعليم  .4

 وأحيانا يسكن الطالب يف املعهد وخارج املعهد.

تعليم لإلنسان له مشكلة اإلجتماعية أي مدرسة االستثنائية املعهد الذي يدرس فيه ال .5

 يف املعهد

 املعهد الذي يدرس فيه كتب الرتاث لكن هناك مدرسة احلكومية يف املعهد. .6

 36املعهد الذي من مجع اخلصائص املذكورة أعاله. .7

كما مناذج املعهد أعاله، هناك املعهد الذي فيه تنمية الطريقة أو الصوفية فطبها له 

 لطريقة أي الطريقة حلصول جناح الدنيا واآلخرة بيعمل عمال إختياطا.ا

أي إرتباط بعد يدخل الشخص الطريقة ويعمل عمل الطريقة.   كان مصطلح "بيعة"

وال مباالة يعطي عمال له ألن كانت مسؤولية يف عمل الطريقة. لذلك كان احلظر إن نعرف 

 شكل العملية ولكن مل ندخلوا الطريقة.

                                                           
36  Departemen Agama RI. Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah Pertumbuhan dan 

Perkembangannya, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam. 2003). hlm. 16 
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ار العلوم فرتاغان مجبانق قد ميلك الطريقة أي الطريقة القادرية والنقشبندية. معهد د

والطريقة هلا تأثري إجييب لعملية الدراسة الطالب لنيل درجة الدنيا واألخرة و علم منفعة. 

ويدل زيادة جهد الطالب للتقرب إىل اهلل بصالة اجلماعة والورد اإلستغاثة بعد صالة 

 .37الصبح

                                                           
37  Prof. Dr. H.M. Ridlwan Nashir. Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal. (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar. 2005). hlm: 178-180 
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 باب الثالث

 البحث منهج

  

 مدخل البحث ونوعه -أ

. ألنه يهدف لوصف املظاهر الكيفياستخدام الباحث حبث العلمي مدخل 

 املوجودة يف جمال البحث.

 لباحثا استخدم لذلك،(. اطنيةبال) الروحية أسئلة البحث يف هذا البحث هي

و حتليل  وجتميعه ومعاجلتهلتحديد كيفية البحث  الكيفي ومدخل الكيفي حبث

 املثال بيلس على الباطنية، املشاكل لفهم هاستخدام ميكنالبياناته. وهذا البحث  

 1.واضحة أمناط حصلت حىت املتعماقة اقالاتمب

 تعتمد ال الكيفي البحث خمتلف لالبحث الكمي. طرق الكيفيشكل البحث 

ة و اإلحصائية. احملادثة احلاقياقي األساليب أو الرياضي و املبدأ األرقام املنطق أدلة

ى، أن . لعبارة أخر الكيفياالجتماعي اآلخر هي املواد يف حتليل  اإلشارة و العمل

                                                           
1 Mulyana.Deddy. Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu 

Sosial Lainnya.(Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2004). hlm. 150 
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ليل وحت هو املضمون السلوك اإلنسان يهدف يف حفظ الشكل الكيفيالبحث 

 2.هخصائص

 شكلو  وصفيال شكلهي  النماذجالبحث على ثاثة شكل تصميم ناقسم ي

 لبحثايوضح شكل الوصفي وهو . استخدام هذا البحث األساسي وشكلق يالتحاق

 عن الظواهري املوجودة. املعينة اجلماعات األفراد أو

ثل ميفهم مظاهر املوضوع البحث  الكيفيأن البحث ( Moleong) مولوغوفاقا لـ

للغة يف شكل الكلمات واوصفيا  شاما همو غري والعمل  والتحفيز اإلدراكو  سلوكال

 س4العاملية وييفعه.سياق احملدد على 

 البحث طرياقةأن  (Moleong) ولوغمل ناقا( Taylor) تيار و (Bogdan) لغدان قالو 

 اللسان أو ولةاملكت الكلمات شكل يف الوصفية بياناتال نتجاليت ت جراءاتاإلهلا  الكيفي

 3.املاحظ والسلوك الناس

وحبث  .فكر اإلنسان املبحث عن كاملةال صورةال للحصول الكيفي البحث وهدف

 .األرقاماسه لال ميكن قي موضوع البحث وهم واملعتاقدات واآلراءمرتبطة لأفكار  الكيفي

                                                           
2 Koentjaraningrat. Metode-metode Penelitian Masyarakat. (Jakarta: Pustaka Utama. 1993). hlm. 

89 
3 Lexy J. Moleong. Metodoligi Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset). 

2007. hlm. 6 

 3املصدر السالق.، ص.  4 
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خاق يف يف حتسني األالاقيم الصوفية الباحث البحث عياقا عن ترسيخ  سأعطي

اطنية لدراسة الصوفية صفة و  كادينق ماالنق.  اإلسامي السلفي معهد مفتاح اهلدى

لذا استخدام  الكيفي. ودراسة السلوكية هي موضوع البحث قياسها لاألرقامواليستطيع 

 هلذا البحث. الكيفيالبحث 

 حضور الباحث  -ب

رح األسئلة طالبيانات و  ماحظةيف  استخدم الباحث احلواس، الكيفييف البحث 

الباحث أداة البحث الرئيسية يف  ،(Nasution)وعند ناسوتوون  3.وملخصه له وتتبعه

ة أو منظمة على اجراء الباحث املاحظة واملاقاللة حرية موجه 3.الكيفيالبحث 

ث موضوع البححبث العلمي مباشرة على الباحث يعمل لذالك  موضوع البحث.

كادينق ماالنق ومدير وأساتيذ معهد مفتاح اهلدى اإلسامي السلفي   مريبمنها 

مفتاح  عهدملايف حتسني أخاق الطاب يف عن ترسيخ الاقيم الصوفية  فيه وطاب

 كادينق ماالنق.  اإلسامي السلفي اهلدى

  

                                                           
5 Nana Syaodih Sukmana. Metodologi Penelitian Pendidiakn. (Bandung: Remaja Rosda Karya). 

2005. hlm. 26 
6 S. Nasution. Metode Research. (Bandung: JEMMARS. 1998). hlm. 56 
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 موقع البحث -ج

 Pondok) ماالنق كادينق  اإلسامي السلفي عهد مفتاح اهلدىاملموقع البحث يف 

Pesantren Miftahul Huda Gading Malang)   يف الشارع كادينق ميجن(Gading 

Pesantren)  ترسيخ الاقيم الصوفية.وفيه  ماالنق 43الرقم 

عل هذا املعهد كموقع البحث أن  املعهد له لعثة أن جيعل جي أنيهدف الباحث 

فيه ترسيخ الاقيم الصوفية العمياقة أي هناك لطاب املتاقي وذو أخاق حسنة و ا

اء علوم الدين مثل تعليم الكتاب إحي األنشطة التعليمية على ترلية الطرياقة والتصوف

 .وفيه الطرياقة الاقادرية والناقشبندية 3واحلكم وغري ذلك.

 مصادر البيانات  -د

وأفعال  لماتك هي الكيفي البحث يف الرئيسية البيانات مصادر أن لوفلند وقال

احلصول على مصادر البيانات هو  3.وغريها الوثياقة مثل إضافية ليانات ولاقية

 .ملعهدا ومدير وأساتيذ وطاب يف مريبومصادر البيانات هلذا البحث منها  9البيانات.

                                                           

. يف غرفة والنصف يف الساعة السالعة   .2213مليو  22 املاقاللة مع الطاب املعهد مفتاح البيانات. فارط. 3 
 املعهد مفتاح اهلدى كادينق ماالنقالضيوف 

 
8 S. Nasution. Metode Research. (Bandung: JEMMARS. 1998). hlm. 157 
9 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. (Jakarta:PT. Rineka Cipta. 

2002). hlm. 106 
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ية. الفرعو  البيانات األساسية مها مصدرين على يف هذا البحث حتتاج البيانات

 وسيطةلملحوظة ومكتولة و   مصدرها مباشرةمن البيانات البيانات األساسية هي تنال 

 املاحظة واملاقاللة.

من مصدرها مباشرة مثل كتب وجمالة البيانات  تنال هي الفرعيةوأما البيانات 

  12الشخصية الرمسية وغري ذلك.العلمية وسجل ودليل املعهد ووثائق 

 جمع البيانات  -ه

طرياقة مجع البيانات يف حبث العلمي  (Sanifiah Faisal)يناقسم سانفية فيصال 

  11( وثائق.4ماقاللة )( 2ا( ماحظة )اإلجتماعي والرتلوي على ثاثة أنواع هي )

 طرياقة املاحظة  .1

طرياقة املاحظة هي طرياقة البحث اليت أدت لاملاحظة موضوع البحث 

م استخدلاأن طرياقة املاحظة  (Sanifiah Faisal)سانفية فيصال قال  .مباشرة

 سجن أنواعو  .سلوك أو عمليةو  حالةو  للكائن املباشراالستشعار املاحظة و 

 منها: الاقائمة واملشاكل للحالة تبعا مةستخدامل املاحظة

 مباشرة.أنشطة موضوع البحث ي يشارك الباحث أاملاحظة املشاركة  (1

                                                           
10 Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif :Edisi Revisi. (Bandung: Remaja Rosda 

Karya. 2005). hlm. 56 
11 Sanifiah Faisal. Format-Format Penelitian Sosial: Dasar-Dasar dan Aplikasinya. (Jakarta: CV. 

Rajawali press. 1989). hlm. 51 
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 اليشرك الباحث أنشطة موضوع البحث.أي املاحظة غري املشاركة  (2

 12.مسباقا احملددة عوامل الباحث جعل أي املنهجية املاحظة (4

ويستخدم هذا البحث املاحظة املشاركة لكي جيعل البحث عمياقا. وأما 

 البيانات احلصولية فيها كما يلي: 

هلدى كادينق يف معهد مفتاح ا ترسيخ الاقيم الصوفية يف حتسني أخاق الطاب (1

 ماالنق

التفاعل لني املعلمني إىل الطاب ولني الطاب إىل املعلمني ولني املعلم إىل  (2

يف معهد مفتاح اهلدى   األخرى ولني الطالب إىل الطالب األخرىاملعلم 

 كادينق ماالنق

 أنشطة الطاب يف معهد مفتاح اهلدى كادينق ماالنق (4

 املظاهر الصوفية يف معهد مفتاح اهلدى كادينق ماالنق (3

  

                                                           
12 Sukandar Rumidi. Metodologi Penelitian Petunjuk Praktik untuk Peneliti Pemula. (Yogyakarta: 

Gadjahmada University Press. 2004). hlm. 71-72 
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 طرياقة املاقاللة .2

احلوار لأغراض خمصوصة لني هي  (Moleong) ولوغم تعريف املاقاللة عند

، أن (Sanifiah Faisal)سانفية فيصال وعند  14مها املاقالل و املاقالل إليه.لني حز 

 13املاقاللة السؤال لاللسان أي مجع البيانات لإلاقاء املدعى عليه مباشرة.

دليل لوسيلة أداة  (Depth Interview)املاقاللة العمياقة هذا البحث يستخدم و 

لنيل املعلومات من املعلمني وطاهبم عن ترسيخ الاقيم الصوفية  (check list)املاقاللة 

 تاح اهلدىمفيف حتسني أخاق الطاب وأنشطتهم واملظاهر الصوفية يف معهد 

 كادينق ماالنق.  اإلسامي السلفي

 طرياقة الوثائق .4

هي  Suharsimi Arikunto))سيمي اركونطا ر تعريف طرياقة الوثائق عند سها

 حفوالص والكتب والنصوص املذكرات مثل شياءاأل عن البيانات حبث طرق

 13.األنشطة من والصور األعمال وجدول االجتماعات وحماضر والناقوش واجملات

 ليانات املاحظة و املاقاللة. وهذه الطرياقة إلكمال 

                                                           
13 Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif :Edisi Revisi. (Bandung: Remaja Rosda Karya. 

2005). hlm. 135 
14 Sanafiah Faisal. Format-Format Penelitian Sosial: Dasar-Dasar dan Aplikasinya. (Jakarta: CV. 

Rajawali press. 1989). hlm. 52 
15 Arikunto.Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 

2002). hlm. 206 
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 طريقة تحليل البيانات -و

التحليل هنا مباحظة على الظواهر لشكل عام أو األقسام من الظواهر اليت هلا 

 13العاقة لينها.

لعد مجع الباحث أنواع البيانات، فاخلطوة لعدها هي حتليل البيانات لشكل 

( 2( مجع البيانات، )1يلي: ) كما( Miles and Huberman) مليس و هربمني عند

 ( أخذ االستنباط.4، )بياناتلا عرض

 مجع البيانات (1

. البيانات املهمة املوادهذا مبعىن التلخيص، اختيار املواد الرئيسي، تركيز إىل 

اجملموعة سوف تعطي الصور الواضحة، و تسهل الباحث يف مجع البيانات 

 13لعدها.

 عرض البيانات  (2

  عرضيف السردي النص نيالباحث من ، استخدم كثريالكيفييف حبث 

 ،صعبةو  عاقدةم تكون ما غالبا اليت البيانات فئات لني العاقات ملعاجلة 13.البيانات

                                                           
16 Iskandar. Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosia ,(Kualitatif dan Kuantitatif). (Jakarta: 

Gaung Persada Pers. 2009). hlm. 220-221 
17 Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. 

(Bandung: Penerbit Alfabeta. 2009). hlm. 247 

 233املصدر السالق.، ص.  18 
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 اليت تالكلما لتوضيح سردي نص شكل يف البيانات عرض الباحثون استخدم

 .شرح إىل حتتاج

 أخذ االستنباط (4

 موجودة كنت مل اليت اجلديدة احلاقائق هي الكيفي البحث يف ستنباطاال

 السالق يف كانت اليت وضعمل صورة أو وصفا كونت أن كنيت النتائج هذه. سالاقا

 أو سببيةال العاقة تكون أن كنمت التحاقيق، لعد تحىت اتضح مظلمة أو قامتة

 19.نظرية أو فرضية التفاعلية،

 ذيلاستخدم حتليل البيانات يف هذا البحث لطرياقة حتليل الوصفي، ا

 املاحظة،و أ ،كانت  املاقالات من عليها، احلصول مت اليت البيانات مجيع فحص

 يف جالنتائ كل حتديد خال من االستنتاج فإن ذلك، لعد. الوثائق خال ومن

  .السرد شكل

 الفحص من صحة البيانات -ز

 لبياناتا صحة من الفحص أو اختبار صحة البيانات مطلوب يف دراسة البحث

. و هذا صحيح توأثبت هبا الوثوق ميكن عليها احلصول مت اليت البيانات أن إىل تشري

 الطرياقة يف فحص صحة البيانات:

                                                           

  232املصدر السالق.، ص.  19 
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 التثليث (1

البيانات جبمع لعض الطرياقة مجع البيانات و التثليث هو طرياقة مجع 

مصادر البيانات املوجودة. هناك أنواع من التثليث، و الذي استخدم الباحث هو 

التثليث املصدر. التثليث املصدر هو أخذ البيانات من مصادر متنوعة لطرياقة 

ذ والطاب األساتيو  املعهد مريبو  املعهدمثل طرياقة املاقاللة إىل مدير  22متساوية.

 كادينق ماالنق.  اإلسامي السلفي مفتاح اهلدىيف املعهد 

2) Membercheck 

Membercheck  عملية فحص البيانات اليت حصل عليها الباحث من هو

ملعرفة مطالاقة البيانات املكتسبة مبا حصل  هو Membercheckاملخرب. اهلدف من 

من املخرب. إذا اتفق املخرب لالبيانات املكتسبة فصح ت البيانات، و إذا ال يتفق 

املخرب لالبيانات املكتسبة جبميع التفسري عنها فالبيانات غري صحيحة و حيتاج 

سهولة لفلذلك اللد للباحث أن يكون أقرب ما ميكن لاحلخرب  21املناقشة لاملخرب.

 يف االتصال و تناول البيانات، و كذلك كي تكون البيانات صحيحة.

 حل البحثمرا .أ

 ي: . هناك لعض املراحل، هالصوفية  الاقيمترسيخ يف إمتام هذا البحث عن 

                                                           
20 Lexy J. Moleong, op.cit, hlm. 274  
21 Ibid, hlm. 276 
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 مرحلة قبل امليدان (1

لدأت لتاقدمي املوضوع أو العنوان البحث إىل املشريف و كذلك الكلية. 

ملعهد مفتاح اقبل تنفيذ عملية البحث، اللد للباحث أن يعرف موضع البحث وهو 

من خال املصادر املوجودة أو من املاحظة. يف هذه املرحلة  اهلدى كادينق ماالنق

لتعليمية كلية علوم الرتلية و ا  لالرسالة اليت عرضتها عهداستأذن الباحث إىل امل

. و لعدها قدم الرسالة إىل قماالن سامية احلكوميةإللراهيم اجامعة موالنا مالك إ

لحق. لإعطاء االقرتاحة كلم كادينق ماالنقاملعهد مفتاح اهلدى اإلسامي السلفي  

 يف هذه املرحلة حبث الباحث عن املواد املكتبية املناسبة لالبحث.

 امليدانيةمرحلة أنشطة  (2

يف هذه املرحلة حيتاج الباحث إىل التعارف حنو موضع البحث و كذلك 

املخرب، و إجراءات املاحظة يف املدرسة. و لدأ الباحث جبمع البيانات، و املاحظة 

لاملخرب، كتالة البيانات و الوثائق، كتالة األحوال امللحوظة عند تنفيذ الدراسة 

 كادينق ماالنق.اإلسامي السلفي   املعهد مفتاح اهلدىاإلضافية يف 
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 مرحلة اإلمتامية (4

لعد متت مرحلة أنشطة امليدانية، لدأ الباحث يف كتالة نتائج البحث و  

كذلك حتليل البيانات املكتسبة. و قدم إىل املشريف ألداء اإلصاح إذا احتاج 

 إليه، كي يكون حبثا جيدا و نتيجة جيدة.

 نظامية البحث -ح

 ألواب: 3البحث، قسم الباحث الكتالة إىل يف سهولة كتالة 

ماقدمة اليت حتتوي على سياق البحث، أسئلة البحث، أهداف البحث،  : 1لاب 

فوائد البحث، حدود البحث، حتديد املصطاحات، الدراسة السالاقة، 

 و نظامية البحث.

 طار النظري حيتوي على:اإل : 2لاب 

 لرتسيخ واحمتويا على تعريف  الصوفيةالاقيم  ترسيخالبحث عن  .1

 الصوفية و تعريف الاقيمة

 تعريف املعهد حتسينه وطرياقته  و األخاق و البحث عن  .2
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حضور و  ل البحث و نوعهخليان عن املنهج البحث حمتويا على املد : 4لاب 

ليل حتو  مجع البياناتو مصادر البيانات و موقف البحث و الباحث 

 ومراحل البحث.الفحص من صحة البيانات و البيانات 

 ادينق ماالنقكاإلسامي السلفي  املعهد مفتاح اهلدى نتائج البحث يف  : 3لاب 

كادينق   ياإلسامي السلف املعهد مفتاح اهلدىحمتوية على تصميم العام 

امل الدوافع ته وعو واإلسرتاتيجي الصوفيةالاقيم ترسيخ عملية و  ماالنق

 يف ترسيخ الاقيم الصوفية.  ئقوالدوا

 مناقشة من النتائج البحث يف امليدان و حتليل البيانات املكتسبة. : 3لاب 

اإلختتام من مجيع عملية البحث و كذلك حمتويا على االستنباط و االقرتاحات  : 3لاب 

 اإلجيالية.
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 الرابعباب 

 عرض البيانات

 

 وصف الموقع البحث -أ

 المعهد هوية .1

 كحدينق فحالنق  اإلسالفي السلتي عهد فتاح  ادهد امل:   إسم املعهد (أ

 كيحهي عبد الرمحن حيىي  احلحج : الشيخ  املعهد فريب (ب

 كيحهي أمحد عرف حيىي  احلحج الشيخ     

 و  فصلحضححممد بيكيحهي   احلحجالشيخ :   فدير املعهد (ج

 املحجساريصححب الكهتي كيحهي   احلحجالشيخ :  نحئب فدير املعهد (د

 املحجساري: األساحذ احلحج حممد خسري   فوّجه (ه

 : األساحذ حممد يس فؤاد  فراقب (و

 األساحذ نزل املبحرك      

 األساحذ حممد إبراهيم     

   فؤّد اليوفية (ز

 : حممد أوىل األلبحب   رئيس (1



74 
 

 : على محدا الرئيس نحئب (2

 : توفيق أنصحر   سكرتري  (3

 : حممد فنيب  صراف (7

 حممد على شكرا  

 (Indra Dwi Wicaksono)إندرا دوي وجكصحنح   

   أقسحم (5

حتيط  ،صتي احلمحم ،عبد السالم ،)فنسق( دين النورين:   أفن  (أ)

، فتاح  السالم، فزف  دانح، أمحد افني، Dicky Darma، سلطحن، اهللسعيد فهيمن، 

 ة.يعردوس، حممد ألوان نحسحني، رئيس مجاكوس    فوالنح ف

، ادي  عني النور رزق )فنسق(، داين أكوس نور حيىي : حممد السكرتحرية (ب)

حممد القسوة الاوفيق، حممد على غتران، حممد على يحيف، ، (Edy Kasianto)كحسيأنطح 

 اندار نور ديحنطح

 : سلطحين )فنسق(، أمحد افني، حتيظ فهيمن، إفحم طه  تعمري   (ج)

 : فؤدي )فنسق(، إبرازل قسم، رمحة سليم   فهّمحت  (د)

، سلطحين، حممد فصبح  أسعدي عحرف: حممد    هيئة الانظيف  (ه)

 .نحئب الرئيس اجلمعية ، فؤاد عبد اهلل، حممد لبحب األزهحر،املخليص
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مد فخرر رازي، حممد عبد  : أريس حممود، حممد جنب، حم  أنشطة  (و)

 اليقني، حممد إخوان فريد، حممد حلمى طتى، حممد إدهحم فردي، زكريح عنيفص

 : فردوس فاقني، فرفنشة، زكريح عمرا، خري الدين  دعحية (ز)

 : جوسوادي، تو بحكوس سالم، فردوس فاقي  فاخرّج  ( )

 (Trias Frans): حممد خري األنحم، تريحس فران   صحة  (ط)

 ، حممد عرف أسعد: رمحة رجحل يوليحطح  فكابة (ي)

 سم، نور فهمي زكريح: شيخ عزيز، إيرازي  ق  فشحريع  (ك)

 55115فدينة فحالنق  34فسنرتان منرة : شحريع كحدينق  املعهد عنوان  (ل)
(Jl. Gading Pesantren No. 38 Kota Malang 65115)  

 

 4371542147:  منرة هحتف (م)

  www.gadingpesantren.com:   فوقع (ن)
 

  كادينق ماالنق  اإلسالمي السلفي سيرة المعهد مفتاح الهدى .2

ي حسن كيحه  احلحجفحالنق هو  اإلسالفي السلتي كحدينق فتاح  ادهد  فؤسس املعهد

. هذا املعهد فشهور بإسم فعهد كحدينق ألن فكحنه يف قرية كحدينق  1454يف سنة  يفنحد

 ب  ذلك اإلسم أشهر فن أص  إمسه عند اجملامع. (Gading Kasri)كحسري 



54 
 

 44 طوال  هذا املعهد فريبسنة. هو  124يف عمر  كيحهي حسن فنحدي  احلحجوفحة 

كيحهي   حلحجاكيحهي حمييين و   احلحجو  إمسحعي كيحهي   احلحجهم  سنة. وعندهم أربع أبنحء

 يف زفحنه. مل يكن تطور هحفح واملعهد كحدينق  فعصوم و يحهي جمنة.

الثحين  ريبفيف . إمسحعي هو إبن األول أ  حلج كيحهي املعهد كحدينق  فريبوبعد ، 

 إمسحعي يحهي ك  احلحجكيحهي عبد اجمليد يف تطوير املعهد. ألن   احلحج ويسحعد إبن أخيه ه

. وفازوجهح بّن كولد فاسييت خدجية  هي عند اجمليد هي يحهي فيأخذ بنت كيحليس له إبن 

و فاخرج املعهد فتاح  وه (Jetis Malang)كيحهي حممد حيىي فن جايس فحالنق   احلحجفع 

  .(Jampes Kediri) ادهد  مجتس كديري

 احلحجيحهي إىل كاإلشراف و الاطوير املعهد كحدينق  إمسحعي حممد  احلحجكيحهي   ويرس 

سنة بعد يرب املعهد كحدينق طوال  45إمسحعي  يف عمر  احلحجحممد حيىي. وتويف كيحهي 

الثحلث إعطحء اإلسم املعهد كحدينق ب"فعهد  فريبكيحهي حممد حيىي   احلحجإن  سنة. 54

قرر شجحع فأذنه الطالب لطلب العلم يف فؤسسة الرمسية يف خحرج املعهد. فتاح  ادهد ". 

 ب  بذلك املقرر تكون فاطور جدا. يف ذلك زفحن.  و نحدر

مر نصيحاه بأبنحء  ويسا الخيطئ نية الاعلم. هو ينابه طالبه حينمح يرب املعهد كحدينق

ة فإنشحء اهلل حين نية الدراسهي "الخيطئ يف النية. أوال نية الاعلم و الثيف إشراف الطالب 

 جنح  كالمهح.
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 1441نوفمبري  23ه أو  1341شوال  7يف الاحريخ كيحهي حممد حيىي   احلحجوفحة 

عد بكيحهي أمحد دفيحطي اية اهلل حيىي.   احلحجاألول إمسه  يوم بعد وفحة إبنه 34بضبط  م

بنحء  مجحعية أ اإلسالفي السلتي املعهد فتاح  ادهد  فريبكيحهي حممد حيىي مث   احلحجوفحة 

  احلحج و ىيعبد الرمحن حيكيحهي   احلحجو  حيىي م أفر اهلليكيحهي عبد الرح  احلحجوهم 

يضحوي كيحهي ب  احلحجكيحهي أمحد عحرف حيىي. جبحنب ذلك يسحعد  زوج أبنحئه وهم 

 حممد صححب الكهف املحجساري. احلحجو األساحذ  فصلح

 معنى لواع المعهد .3

 كحدينق فحالنق له لواع كمح يلي:  اإلسالفي السلتي فتاح  ادهد عهد امل

 

 

 

 املكّور على األخوة اإلساليةب  احل صورة دلت (أ

 احلديث واإلمجحع والقيحس على أسس اإلسالم: القرآن و تدل صورة أربعة كاب  (ب

 دتدل صورة املسجد على بيت اهلل املقّدس وهو فركز املعب (ج

 املايقن له الشخية القوية والنحفعة للنحس.تدل صورة كوكو على اإلنسحن  (د

 خلذفة اهلل وحدة واباغحء فرضح   أنشطة اإلنسحن ك ّ   أمنحيدل لتظ "اهلل" على  (ه
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 األسحتيذ رمحة للعحملنيعلمه على أن العلم تدل صورة كرّة األرضية  (و

ريحضة الرو  لاقو  اهلل زيحدة يف الدنيح على  Lembaga Pembina Jiwa""يدل كاحبة  (ز

 واآلخرة

 لطلب العلمتدل صورة شعلة على مححسة  ( 

 على إسم املعهد" Miftahul Huda"يدل كاحبة  (ط

 عنوان املعهدعلى  "Malang"يدل كاحبة  (ي

 على عمق الرو  وتسكينهيدل لون اخلضرة األسحسية  (ك

 

 "Santri"معنى لفظ  .4

يتص  هو باتسري  و كثري ولكن املعهد فتاح  ادهد  يتسر  " Santri"تتسري فصطال  

 بني حروفه كمح يلي:

 : سحلك إىل األخرة  س (أ

 : نحئب عن املشحيخ  ن  (ب

 : تحرك عن املعحصى ت  (ت

 راغب يف اخلريات:   ر  (ث

 : يرجو السالفة يف الدين والدنيح واألخرة  ي  (ج
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 ووظيفته ة مستقلية المعهد ووسيلته وأغراضهنظر  .5

 له: اإلسالفي السلتي كحدينق فحالنق عهد فتاح  ادهد امل

  كمؤسسة ريحضة الرو  املاقني  : فساقلية نظر .أ

 بأخالق الكرمييخ اإلنسحن املاقني و ستر  :  وسيلة  .ب

  :اإلسالفي السلتي كحدينق فحالنق املعهد فتاح  ادهد  أغراض  .ج

أخالق الكرمي بليكون إنسحنح صححلح وعحفال وعحملح وخملقح تربية اإلنسحن وتأديبه وهتيئاه  (1

 .يف ريحضة الرو  املاقيوفسؤول ودهم الشخصية العحلية 

امحع والثقحفة فوافقة خللتية اإلج بنحء على قيم اإلسالفيةتشكي  وجود املنهج اجملامحع  (2

 حوله.

ختطيط نظحم الدعوة اإلسالفية التعحلية والاكحفلية بنحء على األهوال وحمتظة على  (3

 .القدمي الصححل واألخذ على اجلديد األصلح

 يحة اجملامع.الديين يف أنثحء حغ التهم يلابل ةفكر اإلسالفي علىالاعلم والاعليم  (7

يف تذكية األّفة ووجود اآلف  العحلية الذي الختحلف اإلسالم  تدعم برافج احلكوفة (5

 جودة النحس.ترقية و 

  :  املعهد فتاح  ادهد  وظيتة .د

 فيهح. ريحضة الرو  املاقيو  الدينيةم و العل فدرسة (1
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 .يميكحإلنسحن الكر عن احلقوق واملسؤوليحت  فعرفة الطالب فدرسة العلوم لاطوير  (2

 

 األنشطة الطالب .6

ريقة أعمحل الصوفية بوسيلة الط همعلم الاوحيد والشريعة عّلم الطالب أينمح تعّلم

ريقة لريحضة الرو  وهذ  الط يف حيحهتم الذين أغلبياهم طحلب اجلحفعةالقحدرية والنقشبندية 

 . أخالق الكرميباملاقي و 

 األنشطة الطالب يف فعهد فتاح  ادهد  كمح يلي:

 األنشطة العبودية .أ
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 (2) جدول

 جدول األنشطة العبودية

 الوقت األنشطة منرة

 صالة الترضك   مجحعة صالة الترض 1

 ك  بعد صالة الصبح وحزب النصر قرأة سورة يس 2

 بعد الصالة املغرب يف الليلة اجلمعة قرأة هتلي  3

 العصر ك  يوم اجلمعةبعد  خصوصية 7

 يف شهر هجرية 11ك  الاحريخ  قرأة املنحقب 5

 بعد املغرب يف الليلة األربعحء اإلساغحثة  5

4 

حول كيحهي احلحج حممد حيىي و  

كيحهي احلحج أمحد دفيطي اية اهلل 

 حيىي

 يوم األحد يف أخر شهر الشوال

 يف الوقت املعينة بيئحت الطريقة  4
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 الرتبويةاألنشطة  .ب

 (3)جدول 

 األنشطة الرتبوية

 الصتة املكحن الوقت األنشطة رقم

 بعد الصبح  تعليم الكاب الرتاث 1

 وقت الضحى 

 بعد العصر 

 بعد املغرب 

 فسجد 

 بيت املشحيخ 

 فسجد 

 فسجد 

 واجب 

 سنة 

 سنة 

 سنة 

فدرسة وفسجد  بعد العشحء فدرسة الدينية 2

 ومجعية

 واجب

 سنة فدرسة أو فكابة ك  األسبوع الدراسة اإلضحفية 3

شهر القران  7

والدبحعي وخطحبة 

 وحبث املسحئ 

 واجب فسجد ك  ليلة اجلمعة

 واجب فدرسة  بوم األحد صبححح حمحفظة 5
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يوم اجلمعة   جملس الاعليم  5

 صبححح

  يوم األحد

 صبححح

 فسجد 

 فسجد 

 

عموم و 

 طريقة

 

 هرية واإلجامحعيةحاألنشطة الظ .ج

 (4جدول )

 واإلجامحعيةهرية حاألنشطة الظ

 الصتة املكحن الوقت األنشطة رقم 

تنظيف املعهد  1

 مجحعة

يوم اجلمعة 

 صبححح

املعهد فتاح  

 ادهد 

 واجب

يوم اإلثنني  فعحجلة 2

واخلميس واجلمعة 

 والسبت

عيحدة املعهد 

 فتاح  ادهد 

للطالب 

 وعموم
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عيحدة املعهد  - تربع الدم  3

 فتاح  ادهد 

 سنة

 فشروط فشروط حول املرمحني اخلدفة اإلجامحعية 7

يعلم الطالب خحرج  5

 املعهد

 ك  يوم
  

فدرسة القران 

 مبدينة فحالنق

- 

 نشرة اجلمعة  5
"Al-Huda" 

 - إدارة الاحرير  يوم اجلمعة

 

 حال الطالب .7

 (5جدول )

 ه 1735 – 1737بيحنحت الطالب يف املدرسة الدينية فتاح  ادهد  يف سنة 

 عدد الطالب فص  رقم

 72 أوىل  2 1

 14 )أ( أوىل  3 2

 25 )ب( أوىل  3 3

 25 )أ( أوىل 7 7
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 24 )ب( أوىل  7 5

 24 )أ( وسطى 1 5

 24 )ب( وسطى  1 4

 27 )أ( وسطى 2 4

 25 )ب( وسطى 2 4

 52 وسطى 3 14

 75 عليح 1 11

 22 عليح 2 12

 14 عليح 3 13

 لو حال الفص .8

 (6جدول )

 حال الفصول

 حال الفصل فصل رقم

)ب(  3)أ( و 3و  2مخسة فصول الدينية فنهح فص   األوىل  1

 )ب( يف ححلة جيدة7)أ( و  7و
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)أ( 2)ب( و1)أ( و 1مخسة فصول الدينية فنهح فص   الوسطى  2

 يف ححلة جيدة 3و

يف ححلة  3و 2و 1ثالثة فصول الدينية فنهح فص   العليح 3

 جيدة

 

)أ(  7)ب( و 3)أ( و 3و  2فنهح فص   فصول الدينية: مخسة   فص  األوىل 

 يف ححلة جيدة )ب(7و 

يف  3)أ( و2)ب( و1)أ( و 1فنهح فص   : مخسة فصول الدينية فص  الوسطى

 ححلة جيدة

 يف ححلة جيدة 3و 2و 1: ثالثة فصول الدينية فنهح فص    فص  العليح

 بيانات الوسيلة .9

 هيأ املعهد الوسحئ  لاسهي  أنشطة الطالب، كمح تلي:

 بن املدرسة الدينية "فطحلع ادهد "ف .أ

 فكابة وفساوصف طّب  .ب

 مجعّية اللغة وخمربهح .ج

 إسائجحر احلحسوب وفغسلة .د
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 "Wali Songo"قحعة  .ه

 "mifda"مجعّية الاعحونية وجحنوط  .و

 فقصف .ز

 . Lembaga Penerbitan Pondok Pesantren Miftahul Huda (LP3MH) 
 ”Al-Huda“)فؤسسة الطبع ملعهد فتاح  ادهد ( و حترير اجمللة 

 النحرية والدراجة ادهوائية جةافوقف الدر  .ط

 هيكل النظام .11
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 (7جدول )

 هيك  املعهد فتاح  ادهد  كحدينق فحالنق

 

  

املعهد فريب  

LP3MH فدير املدرسة فدير املعهد ونحئبه 

 نحئب فدير املدرسة

 الاوجيه واإلرشحد

 إدارة فنهج

 صراف

 رئيس فؤد اليوفية

تحريةسكر   صراف 

 فراقب

 أفن

 دعحية

 تنظيف

 فهّمحت

 السكرتحرية

يعفشحر   الصحة 

 األنشطة

 رئيس اجلمعية
 ونحئبه
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 عرض البيانات .ب

بنحء على البحث املعقد، وجد البححث بيحنحت ترسيخ قيم الصوفية يف حتسني األخالق 

 كحدينق فحالنق. إساخدم البححث  اإلسالفي السلتي عهد فتاح  ادهد املالطالب يف 

ى أغرض البحث كمح علاملوافقة بني هذا البحب البيحنحت املقحبلة والاوثيق. طريقة املراقبة و 

 تلي:

 هدى معهد مفتاح الالطالب في أخالق الالصوفية في تحسين  القيمترسيخ  .1

 كادينق ماالنقاإلسالمي السلفي  

 يف فقحبلة البححث فعه:  فصلح بيضحويقحل فدير املعهد كيحهي احلحج حممد 
“Pokok-pokok pendidikan tasawuf di Pondok Pesantren Miftahul Huda 

disampaikan melalui pengajian. Salah satu kitab tasawuf adalah kitab 

riyadhussholihin, kitab ini merupakan kitab rekomendasi para ulama untuk 

pendidikan tasawuf. Tasawuf berfungsi untuk mendidik manusia supaya baik, yaitu 

manusia yang  berakhlak mulia, tidak mengganggu orang lain.  

Kitab riyadhussholihin berisi kumpulan ayat-ayat al-qur’an dan hadits shohih 

yang mengarahkan pada pendidikan tasawuf. Al-Qur’an itu syarat dengan ajaran 

tasawuf. Sehingga, tasawuf itu merupakan inti dari ajaran Al-Qur’an. Sumber 

tasawuf itu dari al-Qur’an dan Hadits. Tidak ada tasawuf atau thoriqoh yang tidak 

bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits. Kalau ada tasawuf atau thoriqoh yang tidak 

bersumber dari al-Qur’an dan Hadits maka disebut thoriqoh bathilah / tidak sah. 

Salah satu indikator thoriqoh bathilah adalah thoriqoh yang punya santri, tapi 

santrinya tidak diajak untuk sholat, dan ada juga mengaku jadi wali tapi walinya 

syaithon bukan waliyulloh. Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading mempunyai 

ciri khas yang menonjol yaitu pendidikan tasawuf, namun bukan berarti bidang 

ilmu keagamaan yang lain tidak diajarkan. Hanya saja yang menjadi ciri khas 

Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading adalah tasawuf, atau biasa disebut pondok 

tasawuf. Sehingga alumni Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading pada umumnya 

adalah orang yang mengamalkan tasawuf, indikatornya mereka baik-baik. 

Termasuk bapak mudjia raharjo mengatakan kepada saya bahwa beliau pada masa 

kuliah di UM mengatakan bahwa walau tidak pernah mondok tapi dia sering 

mengaji di Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading alias disebut santri kalong 

(setelah mengaji pulang). 
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Selanjutnya untuk menunjang pendidikan tasawuf maka ada kegiatan thoriqoh. 

Disamping pengajian kitab-kitab tasawuf ada juga kegiatan Thoriqoh. Thoriqoh itu 

tidak lain adalah pengamalan tasawuf. Thoriqoh di pondok Pondok Pesantren 

Miftahul Huda Gading adalah thoriqoh qodiriyah naqsyabandiyah. Thoriqoh di 

Indonesia itu sudah melembaga yang menangani thoriqoh al-mu’tabaroh. Kantor 

pusatnya di pekalongan yang dipimpin oleh Habib Lutfi. Thoriqoh tingkat pusat 

namanya idharoh alyah, tingkat propinsi namanya idharoh wustho, tingkat 

kabupaten/kota namanya idharoh syu’biyah. Yang kebetulan ketua di malang 

adalah saya dan KH. abdurrohman selaku mursyidnya. Kemudian, tingkat 

kecamatan namanya husniyah bahkan di perguruan tinggi sudah berdiri MATAN 

yaitu mahasiswa ahli thoriqoh Nahdhiyah.” 

ثة هو ريحض املعهد بحلاعليم. أحد الكاب الصوفية املبحأسحس الرتبية الصوفية يف يقدم "

يه اية القرآن وييحث ف .ني ألف الشيخ النووي وهو قدفه العلمحء لرتبية الاصوفالصححل

 رمية.الك يدور الاصوف تربية األخالقواحلديث الصحيح يرشد هبمح الاصوف. و 

. ة القرآنيةالاصوف فضمون اآليفحجلملة  الاصوف فيهح منضوكثري فن اآلية القرآنية ي

وفن فعحيريهح .. فإذا خيحلف مهح فحلطريقة البحطلة خيحلف القرآن واحلديث والطريقة ال تصوف

 هيقة أنواعرتافهح أنه ويل فن أوليحء اهلل تعحىل ب  احلقوجود املريد فيهح ومل يأفر بحلصالة. 

 لشيطحن. ا ويل

. فال ر فيه علوفح أخم يعلّ ح و ولكنّ  ،املعهد فتاح  ادهد  فشهور بحملعهد الاصوف

خيربن جميح راهرجح و  يعحفلون بحلاصوف ويأثر يف أخالقهم احلسنة. كحن اخلرجيون فيه  عجب

(Mudjia Raharjo) ( 2414-2417فدير اجلحفعة فوالنح فحلك إبراهيم فحالنق فن)  أنه

 . يشحرك يف الاعليم بحملعهد فتاح  ادهد  ولوكحن اليسكن به
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فية فحلطريقة عم  بزيحدة الدراسة الصو مث لرتقية تربية الصوفية فاوجد األنشطة الصوفية 

هي الطريقة املعاربة و  النقشبندية . فحلطريقة يف فعهد فتاح  ادهد  الطريقة القدريةصوفالا

بحندونيسيح وفركزهح  بتيكحلوعن حتت اشراف حبيب لطتي. فحلطريقة يف املرحلة املركزية 

تسمى بحإلدارة العحلية ويف الوالية تسمى بحإلدارة الوسطى ويف املدينة تسمى بحإلدارة 

ة تسمى قالشعبية وأنح رئيسهح يف فحالنج وفرشد فيهح كيحهي احلحج عبد الرمحن ويف املنط

 1.(MATAN)حبسنية وتوجد يف اجلحفعة للطلبة وتسمى بأه  الطريقة النهضية 

اإلسالفي  عهد فتاح  ادهد املترسيخ القيم الصوفية يف حتسني أخالق يف وفرحلة 

، عم  هبح جملس املعلمني فيه كمح تلي: األوىل، عّلم جملس املعلمني كحدينق فحالنق  السلتي

 احلحج يحهيوك بيضحوي احلحج امحد وكيحهي احلحج حهييرحن وكعبد ال احلحج يعين كيحهي

صححب الطالب القيم الصوفية باعليم الكاب الصوفية ويعلمون فيهح فهمة الاصوف 

ويأفرهم بحلعم  هبح فن القلب. الثحنية، العقد ببيئة الطريقة القدرية النقشبندية وهي الوعد 

عهد يلزم على ويف نظحم امل .عيناهح هذ  الطريقة ةى األذكحر الطريقيعند املرشد ليساقم عل

 155الطالب يف فرحلة الثحلثة العليح بيئة الطريقة القدرية وهي الذكر بحلاهلي ، الاله اال اهلل 

 يئةبحلبفرة بعد ك  فريضة. وللطالب الذي مل ياخرج فن فرحلة الثحلثة العليح ويريد أن يعيد 

                                                           

. يف السحعة 2415فحيو  23فصلح. فدير املعهد فتاح  ادهد  كحدينق فحالنق.  بيضحوياملقحبلة فع كيحهي احلحج  1 
 السحدسة والنصف صبححح يف بياه
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ح فرشيد الطريقة القدرية هربيوراد الطريقة والاعليم فيهح املتربية الطريقة بحألالثحلثة، فجحئز. 

 والنقشبندية وهو كيحهي احلج عبد الرمحن.

ح  عهد فتاامليف  املدرسة الدينيةيف حألساحذ ك (Ulil)قحل األساحذ أولي  جبحنب ذلك 

 كمح يلي:كحدينق فحالنق    اإلسالفي السلتي ادهد 
“Untuk menginternalisasikan nilai-nilai sufistik kepada para santri yakni 

melalui rutinitas para santri di Pondok Pesantren Miftahul Huda seperti wiridan, 

istighotsah, dan tahlilan. Artinya implementasi nilai-nilai tasawuf itulah yang 

dilakukan. Sehingga budaya tasawuf tersebut mampu menginternalisasi dalam diri 

santri, karena sudah istiqomah melakukannya. Alhasil, melalui tasawuf itulah 

mampu membina santri untuk berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari.” 
لي  أي ه"ترسيخ القيم الصوفية باعودهح يف أنشطة الطالب فث  األوراد واإلساغحثة والا

 2"حة اليوفية.إساعحب الطالب أنتسهم يف حيالثقحفة الصوفية يساطيع باطبيقهح. حىت 

 اإلسالفي عهد فتاح  ادهد امليف  كرئيس فؤّد اليوفية (Ulil)ويؤد األساحذ أولي  

 كحدينق فحالنق كمح يلي:  السلتي
“Kegiatan atau pengajian yang ada di Pondok Pesantren Miftahul Huda pada 

umumnya adalah kajian kitab-kitab tasawuf. Salah satu kitab tasawuf yang dikaji 

adalah kitab ihya’ ulumuddin. Kitab tersebut menjadi kitab tasawuf yang sudah 

masyhur untuk dikaji dalam kajian tasawuf. Disisi lain, rutinitas kegiatan dzikir 

bada shubuh menjadi bagian dari internalisasi nilai-nilai sufistik dan untuk 

membina jiwa taqwalloh. Selanjutnya dengan adanya tata tertib Pondok Pesantren 

Miftahul Huda dapat menjadi pengerim atau pencegahan para santri untuk 

melakukan perilaku menyimpang dengan ajaran Islam dan tentunya jiga 

bertentangan dengan nilai-nilai sufistik” 

                                                           

. يف السحعة 2415فحيو  42املعهد فتاح  ادهد  كحدينق فحالنق.  رئيس فؤد اليوفيةفع األساحذ أولي . املقحبلة  2 
 غرفة الضيوف املعهد.يف  احسعة ليالال
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إحيحء  وفن أحدهح كاحب هي كاب الاصوف"غحلبح الكاب املساخدفة يف هذا املعهد 

 طةاألنشالاصوف. فن نححية أخر  هنحك  معلوم الدين. الكاحب املشهور يف تعلي

سني وهو جزء فن ترسيخ القيم الصوفية وحت اإلساقحفة فث  الذكر بعد صالة الصبح مجحعة

 حدينق فحالنقك  اإلسالفي السلتي مث هنحك الرتتيب املعهد فتاح  ادهد . الرو  املاقي اهلل

 3فية."ياعحرض القيم الصو فن شريعة اإلسالم و  لضاللةألداء السلوكية ا لكي فنع الطالب

 ني أخالقيف حتسميكن أن تالخص أن ترسيخ القيم الصوفية  املذكورةاملقحبلة وفن 

ملراح . على ثالثة اكحدينق فحالنق اإلسالفي السلتي  عهد فتاح  ادهد  امليف  الطالب

 الثحنية يعم  البيئتو  اعليم الكاب الاصوف.لطالبه بيشر  املعلم القيم الصوفية األوىل 

ححية األخر  األسوة فن ن والثحلثة حتسني الطريقة. والبد يساقم املريد الطريقة ذكر الطريقة.

م فؤدب جدا. ه الطالبإىل تتحع  املعلمني يخ كمح العالقة. كمح فن سلوك املشح

 فؤدب جدا أيضح. املعلمني إىل الطالب تتحع  عن فضالياكلمون فؤدب 

 

 

                                                           

. يف السحعة 2415فحيو  24املقحبلة فع األساحذ أولي . رئيس فؤد اليوفية املعهد فتاح  ادهد  كحدينق فحالنق.  3 
 لضيوف املعهد.الاحسعة ليال يف غرفة ا
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معهد مفتاح ال فيفي تحسين أخالق الطالب إستراتيجية ترسيخ القيم الصوفية  .2

 كادينق ماالنق.  اإلسالمي السلفي الهدى

 حدينق فحالنقكاإلسالفي السلتي  تاح  ادهد  يف املعهد فاإلسرتاتيجية املساخدفة 

عليم ينقسم الاعليم قسمني فنهح الاعليم الواجب والسنة. الا هي بطريقة الاعليم واألسوة.

ص  هنحك ثالثة فصول فيهح األول ف الواجب هو تعليم الدينية بعد صالة العشحء مجحعة.

عن علم التقة هح في. والكاب الدراسة اإلباداء والثحين فص  الوسطى والثحلث وص  العحلية

هي تعليم  مث الاليم السنةديث والاتسري. والنحو والصرف وعلم األخالق والاوحيد واحل

حء علوم الدين إحيوالكاب الدراسة فيهح الكاب الاصوف املعلم بحملشحيخ املعهد فبحشرة. 

 وإرشحد العبحد واحلكم وتتسري جاللني.

 فصلح قحل بيضحويكيحهي احلحج فع فدير املعهد  كمح املقحبلة 
“Pendidikan tasawuf di Pondok Pesantren Miftahul Huda disampaikan 

melalui pengajian-pengajian kitab tasawuf. Dalam pengajian itu disampaikan nila-

nilai sufistik. Kemudian, dewan kyai memberikan contoh atau tauladan secara 

langsung dalam kehidupan sehari-hari beliau. Seperti cara berinteraksi antara Kyai 

dengan santri. Seperti ketiaka santri ingin sowan maka dia tidak berani mengetuk 

pintu namun hanya berdiri saja di depan rumah sampai beliau membuka pintu 

untuk kemudian mempersilahkan masuk rumah. Perilaku seperti merupakan 

implementasi nilai-nilai sufistik itu sendiri yaitu menghormati para ulama’” 
بطريقة نق كحدينق فحالاإلسالفي السلتي  عهد فتاح  ادهد  امل"تربية الاصوف يف 

  فية.يعطى املشحيخ األسوة عن عم  الصويف يف حيحهتم اليو مث  الاعليم الكاب الصوفية.

 على رؤجيفث  عندفح يريد الطحلب لزيحرة املشحيخ فال  كمح تتحع  املشحيخ إىل الطالب.
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أحد  وهذا العم  فنلكن قحئمح يف أفحم البحب حىت قاح املشحيخ البحب.  البحب يطرق

 7وجود القيم الصوفية".

 كمح يلي: (Alfan, M. Pd)وقحل األساحذ الدينية ألتحن املحجساري 
“Strategi internalisasi nilai-nilai sufistik di Pondok Pesantren Miftahul Huda 

dilakukan dengan dua cara. Pertama, melalui pengajian / pengajaran. Kedua, 

praktek langsung melalui modelling, yaitu memberi contoh penerapan nilai-nilai 

sufistik kepada para santri. Santri melihat bagaimana cara dewan masyayikh, 

ustadz, dan pengurus bertutur kata, sehingga secara tidak langsung santri akan 

menjadi sopan ketika berinteraksi kepada dewan masyayikh, ustadz, dan pengurus. 

Akhirnya secara tidak langusng nilai-nilai sufistik sudah terinternalisasi pada santri 

dan para alumni. Sehingga perilaku santri akan mengikuti bagaimana cara dewan 

masyayikh berperilaku, seperti bagaimana interaksi beliau terhadap orang, tidak 

sombong kepada siapa pun. Orang yang tidak sombong berarti sudah melekat nilai-

nilai sufistik pada dirinya. Selanjutnya saya sebagai guru diniyah dalam strategi 

internalisasi nilai-nilai sufistik, yaitu pertama, menginformasikan kepada santri 

tentang nilai-nilai sufistik di awal pengajian. Walaupun saya adalah guru nahwu 

shorof, saya selalu memberikan refleksi nilai-nilai sufistik di dalam pengajian saya. 

Seperti tatakrama seorang murid kepada guru, orangtua, dan diri sendiri. Artinya 

saya mengaitkan ilmu nahwu shorof kedalam nilai-nilai sufstik yang juga 

merupakan nilai-nilai akhlak. Pembianaan akhlak adalah kewajiban semua guru 

walaupun bukan guru mata pelajaran agama atau aqidah akhlak. Sehingga 

menghubungkan ilmu akhlak dengan mata pelajaran sangat penting untuk 

membentuk pribadi yang baik di kehidupannya.” 
تاح  ادهد   ف يف حتسني أخالق الطالب يف املعهد ة ترسيخ القيم الصوفية"إسرتاتيجي

ة األسوة أي لقد  الاطبيق املبحشرة بوسيل الاعليم والثحينكحدينق فحالنق على طرقاني، األّول 

سوة حسنة عن تطبيق القيم الصوفية. نظر الطالب كالم املشحيخ أكحن للمشحيخ واألساحذ 

ية للطالب واخرا غري فبحشرة قد ترسيخ القيم الصوف حىت يتع  الطالب مبح فعلهم. واألساحذ

                                                           

. يف السحعة 2415فحيو  23فصلح. فدير املعهد فتاح  ادهد  كحدينق فحالنق.  بيضحويملقحبلة فع كيحهي احلحج ا 7 
 السحدسة والنصف صبححح يف بياه
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ح يلي أوال شرحت ترسيخ القيم الصوفية كمإسرتاتيجيحة  يف الدينيةواخلرجيني. مث أنح كأساحذ 

ق هذا العلم بقيم . وتعليالصوفية يف أول الاعليم الدينية أي يف علم النحو والصرف القيم

  وحتسني األخالق هو واجب لك علم الاصوف له عالقة بعلم األخالق. الصوفية. ألن

 5".نيفعلم

حدينق ك  اإلسالفي السلتي املساخدفة يف املعهد فتاح  ادهد إذان اإلسرتاتيجية 

على طريقاني فنهح األول تعليم الكاب الاصوف إفح يف الاعليم الواجب والسنة.  فحالنق

طالب القيم وآحر لكي يعم  ال تطبيق القيم الصوفية. األسوة أي يعطي األسوة عنوالثحين 

 الصوفية يف حيحهتم.

 

في  لطالبا أخالقالقيم الصوفية في تحسين ترسيخ ل العوائقالدوافع و عوامل  .3

 كادينق ماالنق. اإلسالمي السلفي معهد مفتاح الهدىال

 وافعدعوامل ال .أ

الشيئ املسحعد واملعامد. وهنحك عواف  الدوافع لرتسيخ دوافع هو عواف  ال

إلسالفي السلتي  ا عهد فتاح  ادهد امليف  الطالب  حتسني أخالقالقيم الصوفية يف

                                                           

. يف 2415فحيو  42املعهد فتاح  ادهد  كحدينق فحالنق.  األساحذ فدرسة الدينية يف. األساحذ ألتحناملقحبلة فع  5 
 .غرفة الطالب يف جحفعة احلكوفية فحالنقيف  فسحء الثحلثة والنصفالسحعة 
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فصلح  بيضحويكحدينق فحالنق والبيحنحت فن فقحبلة املدير املعهد كيحهي احلحج 

 قحل:
“Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading Kota Malang adalah pondok salaf. 

Lingkungan pondok salaf yang santun dan agamis sangat mendukung pendidikan 

tasawuf. Dan dewan masyayikh tidak masuk ranah politik, karena politik itu 

memihak satu pihak sehingga akan menghilangkan nilai-nilai sufistik itu sendiri. 

Dewan masyayikh merupakan sosok yang santun dan sangat dekat dengan Allah. 

Cara menerima tamu sangat santun, beliau berbicara dengan bahasa jawa halus 

kepada siapa pun tanpa memandang umur dan status. Sifat egois pun sudah hilang 

pada diri dewan masyayikh. Sehingga melalui tauladan beliau, para santri dapat 

secara langsung mengambil pelajaran secara langsung.” 
بح هذف يلتبيئة الس كحدينق فحالنق له  يالسلتاإلسالفي عهد فتاح  ادهد  امل"

يم تتض  أحد احلرب فقط وسيقضى الق. واليشحرك املشحيخ سيحسة ألهنح ودينيح

ف طريقة خدفة الضيو  واملشحيخ هم فهذب وقريب إىل اهلل. .الصوفية نتسهح

ظر نحعمة بدون ينبكالم فهذب أي لغة اجلحوية ال النحس فهذبح جدا وهم ياكلون

  5"عمرهم. ققدت صتة الاكرب نتسهم حىت يكون أسوة لطالهبم.

 :كمح يلي (Farid)ويؤيد ذلك البيحن فن طحلب املعهد كحدينق هو فحرط 
“Pada umumnya santri Pondok Pesantren Miftahul Huda terpengaruhi oleh 

teladan dewan masyayikh. Para Masayikh merupakan pribadi yang sangat sopan 

sehingga para santri mengikuti perilaku tersebut. Hal ini dibuktikan dengan cara 

berbicara para santri yang menggunakan bahasa jawa halus di lingkungan Pondok 

Pesantren Miftahul Huda. Dan para Kyai sangat sering memberikan nasehat-

nasehat kepada para santri yang sowan kepada para Kyai.” 

                                                           

. يف السحعة 2415فحيو  12فصلح. فدير املعهد فتاح  ادهد  كحدينق فحالنق.  بيضحوياملقحبلة فع كيحهي احلحج  5 
 والنصف صبححح يف بياه اللرابعا
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 شحيخ. ألهنم فهذب."عموفح تأثر طالب املعهد فتاح  ادهد  بحألسوة امل

 ونصح املشحيخ الطالب اجلحوية النحعمة يف املعهد.وكالم الطالب فهذب بلغة 

 4"حني زيحرهتم.

 وقحل طحلب املعهد كحدينق أيضح هو فوزي كمح يلي:
“Para masyayikh selalu memberikan nasihat-nasihat sufistik melalui pengajian 

kitab-kitab tasawuf. Bahkan ada hal yang aneh, bahwa sepertinya para masyayikh 

telah mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi para santrinya. Sehingga 

beliau memberi solusi terhadap masalah tersebut tanpa menanyakan sebelumnya 

kepada santri apa masalah yang sedang dihadapinya. Hal ini adalah buah dari 

tasawuf yaitu telah mencapai derajat ma’rifat, yaitu memiliki hati yang bersih 

sehingga tajam dalam melihat sesuatu” 

 

ريب، غيف الاعليم الكاب الاصوف. ب  هنحك شيئ نصح املشحيخ الطالب "

فرحلة  يف الاعليم أي املشحيخ يفاملشحيخ على فشكالت الطالب فنصحهم فعرفة 

 4حىت يساطيع أن نظر الشيئ الغحئب".فعرفة أي عندهم قلب فطرة 

 كمح يلي:Ulil) )أساحذ أولي    مث قحل
“Faktor pendukungnya adalah kegiatan pondok pesantren gading kota Malang 

yang banyak mengkaji kitab-kitab tasawuf. Dan kitab yang dikaji di madrasah 

diniyah tidak murni pendidikan nahwu, shorof, fiqih, dan tafsir saja. Namun kitab 

yang dikaji adalah kitab yang ada pendidikan tasawufnya. Seperti kitab sulam 

taufiq, kitab tersebut adalah kitab fiqh yang mengandung nilai-nilai sufistik 

didalamnya. Di kelas wustho dan ulya kitab fiqhnya adalah kitab fiqh tasawuf. 

                                                           

 السحدسة والنصف. يف السحعة 2415فحيو  24املعهد فتاح  ادهد  كحدينق فحالنق.  طحلب. فحرطاملقحبلة فع  7 
 ليال يف غرفة الضيوف املعهد.

يف  الاحسعة صبححح. يف السحعة 2415فحيو  12املعهد فتاح  ادهد  كحدينق فحالنق.  طحلب. فوزياملقحبلة فع  8 
 .الطالبغرفة 
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Disisi lain, santri antusias untuk mengikuti pengajian tasawuf yang diasuh langsung 

oleh dewan masyayikh” 
اب وبعض فضمون الكتعليم الكاب الاصوف كثري.  يعواف  الدوافع ه"

 فث  كاحب سالم الاوفيق فيه علم التقة وعلم يف فدرسة الدينية هو الاصوف

الاصوف. ويساخدم التقة الاصوف يف فص  الوسطى والعليح. وفن نححية اآلخر  

 4شحجع الطالب تعليم الكاب الاصوف".ي

 :كمح يلي (Farid)ويؤيد ذلك البيحن فن طحلب املعهد كحدينق هو فحرط 
“Pendidikan tasawuf yang diajarkan disini sangatlah menarik. Lingkungan 

yang agamis dan tenang menjadi salah satu pendukung pendidikan tasawuf disini. 

Setiap bada sholat subuh ada dzikir hidzib anshor dan membaca surah yasin, 

kemudian stiap bada maghrib pada hari selasa malam rabu ada istighotsah, dan ada 

juga kegiatan dzikir thoriqoh yaitu khususiyah yang dilaksanakan setiap bada ashar 

pada hari kamis. Sehingga saya sangat antusias untuk mengikuti kegiatan-kegiatan 

tersebut dan pengajian kitab-kitab tasawuf yang diasuh langsung oleh dewan 

masyayikh” 
نحك ه . وبيئة املعهد الدينية فن أحد عواف  الدوافع."تربية الاصوف فيه مماع

 ليلة واإلساغحثة بعد املغرب يف كّ  بعد الصبح  وقرأة سورة يس ذكر حزب النصر

األربعحء وذكر الطريقة إمسه خصوصية بعد العصر يف ك  اخلميس. وشحجعت على 

  14وتعليم الكاب الاصوف".هذ  األنشطة 

 

                                                           

. يف السحعة 2415فحيو  24ليوفية املعهد فتاح  ادهد  كحدينق فحالنق. قحبلة فع األساحذ أولي . رئيس فؤد اامل 4 
 الاحسعة ليال يف غرفة الضيوف املعهد.

 السحدسة والنصف. يف السحعة 2415فحيو  24املعهد فتاح  ادهد  كحدينق فحالنق.  طحلب. فحرطاملقحبلة فع  10 
 ليال يف غرفة الضيوف املعهد.
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 كمح يلي: (Alfan, M. Pd)املحجساري مث قحل األساحذ ألتحن 
“Faktor pendukung pertama adalah persepsi dari seorang santri yang berasumsi 

bahwa Kyai memiliki kepemimpinan yang kharismatik. Dan kharisma itu sudah 

melekat pada beliau dan sudah dianggap oleh para santri dan para khalayak umum 

bahwa Kyai itu adalah tokoh yang dihormati. Sehingga orang yang tidak nurut 

kepada yai, maka akan sungkan. Dan akan selalu hormat kepada beliau. Kedua, 

faktor sejarah yang mana pondok gading adalah pondok salaf yang berdiri sudah 

beratus-ratus tahun yang lalu dan masih eksis sampai sekarang. Ketiga, terdapat 

kegiatan-kegiatan tasawuf di Pondok seperti kegiatan thoriqoh qodiryah wan 

naqsyabandiyah.” 

نظر الطالب و اجملامع أن املشحيخ )كيحهي( له القيحدة  عواف  الدوافع األّول

خ املعهد عحف  الاحريوالثحنية  . حىت الجيرؤ الطالب أو اجملامع فح قحل.الكحريزفية

طة هنحك أنشوالثحلثة  فنذ فئحت السنني حىت اآلن.أنه فعهد السلف القحئمة 

 11فث  الطريقة القحدرية النقشبندية."الاصوف 

 يفترسيخ القيم الصوفية يف حتسني أخالق الطالب افع و إذان عواف  الد

 فنهح:كحدينق فحالنق اإلسالفي السلتي   املعهد فتاح  ادهد 

الفية فيه بيئة اإلسكحدينق فحالنق   اإلسالفي السلتي عهد فتاح  ادهد امل .1

 والصوفية.

 حتيذاألسوة فن املشحيخ واألس .2

 اهامحم الطالب الاعليم الكاب الصوفية .3

                                                           

. يف 2415فحيو  42املعهد فتاح  ادهد  كحدينق فحالنق.  األساحذ فدرسة الدينية يف. األساحذ ألتحناملقحبلة فع  11 
 .غرفة الطالب يف جحفعة احلكوفية فحالنقيف  فسحء الثحلثة والنصفالسحعة 
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 األنشطة تعليم الكاب الصوفية .7

 الذكر والعبحدة إساقحفة .5

 املعهد السلف القحئمة فنذ فئحت السنني حىت اآلنعحف  الاحريخ  .5

 هنحك الطريقة القحدرية والنقشبندية .4

 

 عوائقعوامل ال .ب

لرتسيخ القيم الصوفية يف حتسني أخالق الطالب يف  العوائقهنحك عواف  

دير كحدينق فحالنق والبيحنحت فن فقحبلة املاإلسالفي السلتي   عهد فتاح  ادهد  امل

 فصلح قحل: بيضحوياملعهد كيحهي احلحج 
“Menurut saya, faktor penghambat internalisasi nilai-nilai sufistik di Pondok 

Pesantren Miftahul Huda antara lain: pertama, posisi Pondok Pesantren Miftahul 

Huda yang berada di tengah kota yaitu Kota Malang. Budaya kota sering kali 

mempengaruhi gaya hidup santri. Sehingga hal ini menjadi tantangan Pondok 

Pesantren Miftahul Huda dalam menginternalisasi nilai-nilai sufistik. Disisi lain, 

kalau santri yang konsentrasi menjalankan thoriqoh yaitu mengistiqomahkan 

dzikir-dzikir thoriqoh, maka insya Allah walau hidup di kota, dia tidak akan tergoda 

alias konsen dengan tasawufnya. Kedua, pengaruh teknologi juga sangat 

mempengaruhi internalisasi nilai-nilai tasawuf” 
عهد ملالرتسيخ القيم الصوفية يف حتسني أخالق الطالب يف  العوائق"عواف  

كحدينق فحالنق كمح يلي أوال فوقف املعهد يف   اإلسالفي السلتي فتاح  ادهد 
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ريقاهم وهم ط تأثر ثقحفة املدينة الطالب. لكن تركيز الطالب حىت فدينة فحالنق

 12تأثري الاكنولوجيح".والثحين  بحلثقحفة املدينة.إنشحء اهلل التنسحق 

 كمح يلي: (Ulil)وقحل األساحذ أولي  
“Kyai di madrasah diniyah kelas wustho dan Ulya mengkaji kitab fiqh 

tasawuf. Faktor penghambat adalah posisi pondok pesantren di tengah-tengah kota 

yang sangat mempengaruhi pola perilaku santri yang mengikuti kehidupan 

masyarakat kota” 
 13الطالب".فة يف ثقحفوقف املعهد يف فدينة فحالنق حىت تأثر ثقحفة املدينة "

 كمح يلي: (Alfan, M. Pd)املحجساري مث قحل األساحذ ألتحن 
“Hambatan itu berasal dari semua elemen Pondok Pesantren Miftahul Huda. 

Ada kalanya dari santri, orang tua, ustadz atau pengurus, dan dewan masyayikh. 

Pertama, hambatan dari para santri yaitu santri memiliki banyak kegiatan di luar 

pondok. Dan mayoritas santri adalah mahasiswa. Sehingga budaya kampus kadang-

kadang dibawa ke pondok. Bahkan budaya pondok terkalahkan alias cenderung ke 

kampusnya. Sehingga itu menghambat internalisasi nilai-nilai sufistik. Contoh 

makan sambil jalan, ada juga duduk di tepi jalan yang diangkat kaki sebelahnya 

yang mana itu tidak sopan. Kedua, hambatan dari orang tua. Tidak terjalinnya kerja 

sama antara orang tua dengan pondok. Sehingga orang tua tidak tau perkembangan 

anaknya. Ketiga, hambatan dari ustadz atau pengurus. Ada beberapa ustadz yang 

tidak bisa memberikan contoh kepada para santri. Keempat, hambatan dari Kyai. 

Sering terjadi misunderstanding antara pengurus/ustadz dengan Kyai. Yaitu, para 

pengurus/ustadz kurang bisa menjalin komunikasi dengan baik kepada para Kyai. 

Dan terkadang pengurus/ustadz susah berkomunikasi dengan Kyai karena Kyai 

sulit ditemui. Contoh kalau ada pelanggaran yang dilakukan oleh santri. Kadang 

ketika pengurus/ustadz ingin menemui Kyai tetapi beliau tidak ada” 

                                                           

. يف 2415فحيو  23فصلح. فدير املعهد فتاح  ادهد  كحدينق فحالنق.  بيضحوياملقحبلة فع كيحهي احلحج  12 
 والنصف صبححح يف بياه السحعة السحدسة

. يف السحعة 2415فحيو  24املقحبلة فع األساحذ أولي . رئيس فؤد اليوفية املعهد فتاح  ادهد  كحدينق فحالنق.  13 
 الاحسعة ليال يف غرفة الضيوف املعهد.
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ادهد  فنهح الطالب والوالد  فتاح   فن ك  عنصر املعهد العوائق"عواف  

 يعين عندهم األنشطحت املانوعة يف فن الطالب العوائقواألساحذ واملشحيخ. أوال، 

 هدثقحفة اجلحفعة إىل املع جلب حىت خحرج املعهد ألن أكثرهم الطالب اجلحفعي

د الطالب يعن فن وال العوائقفث  الطعحم بحملشي. ثحنيح،  ثقحفة املعهد. ب  الختسر

فن األساحذ  العوائقثحلثح،  ساحذ حىت اليعرفون منوهم.التعحون بني الوالدهم و األ

رة األساحذ ليس له القدفن املشحيخ  العوائققد يعطي األسوة للطالب. رابعح، 

وأحيحنح صعب الاواص  املشحيخ ألهنم صعب إلقحفة اإلتصحل اجليد إىل املشحيخ. 

 17"لزيحرهتم.

  القيم الصوفية يف حتسني األخالق يف املعهد فتاح  ادهد  عواف  العوائقن إذا

 فنهح:كحدينق فحالنق 

 تأثري الثقحفة املدينة ألن فوقف املعهد يف املدينة فحالنق .1

 تأثري الاكنوجليح .2

فن ك  عنصر املعهد فتاح  ادهد  فنهح الطالب والوالد   العوائقعواف   .3

  واألساحذ واملشحيخ.

                                                           

. يف 2415فحيو  42املعهد فتاح  ادهد  كحدينق فحالنق.  األساحذ فدرسة الدينية يف. األساحذ ألتحناملقحبلة فع  14 
 .غرفة الطالب يف جحفعة احلكوفية فحالنقيف  فسحء الثحلثة والنصفالسحعة 
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 باب الخامس

 البحثتحليل 

  

حليلها تف ووثائق ةمقابلمالحظة و  خالل من البحوث بيانات الباحث مجع بعد

من خال  بتحليل البياناتاستخدام الباحث البحث النوعي و  .البحث نتائج لتوضيح

املستمدة لبيانات رض اعوفقا لوحتليل البيانات مالحظة ومقابلة ووثائق حني حبث العلمي. 

 كما يلي:  أسئلة البحثعلى 

 دى في المعهد مفتاح اله الطالب ترسيخ القيم الصوفية في تحسين أخالق .1

 كادينق ماالنق اإلسالمي السلفي

يف كتابه ركائز  يلاكما كتب حممد الغز حقيقة الرتبية الصوفية هي تزكية النفس.  

اولة جعل حماإلميان بني العقل و القلب. التصوف على ثالثة األشياء، منها: األول، 

مفهوم اإلميان العقلي اىل اإلميان القليب. الثاين، تدريب وتطوير الشخص إىل مستوى 

 1األخرة. يالكمال. الثالث، نظر الدنيا جزء ضغري من احلياة الواسعة أ

التصوف هو طريقة السلوكية أو العبادة مستمد على شريعة اإلسالم لتزكية الروح 

وتزين النفس باألخالق الكرمية لتكون الروح املقدس واملرتفع وترفض كل ما يرتبط 

                                                           
1 Radjasa Mu’tasim, Bisnis Kaum Sufi, (Yogyakarta: Sipres, 1999), hal. 29 
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بشهوات الدنيوية ولسبيل اهلل يف عزلة عن العبادة اهلل وحده. والتصوف هو جمموعة 

 2القة الرأسية واألفقية.املبادئ املعتقد ملتصوفة إّما الع

وف إىل ثالثة أقسام، هي: التص يف دراسة التصوف ينقسم الصوفية التصوف

الفلسفي و التصوف األخالقي والتصوف العملي. وهذه الثالثة هلا األهداف املتسوية 

لنيل خبلق كرمي  ولذا على اإلنسان أن يتخلق بتخليته وجتليته.إىل اهلل النقس  قربهي ت

 اف الصوفية.وصول األهد

من حيث املدخل. أما مدخل التصوف الفلسفي فيستخدم  هذه الثالثةختتلف 

 العقل فيه بناء على مصدر دراسته فكرة الفالسفي.

وأما مدخل التصوف األخالقي فيستخدم الطريقة اخللقية تدرجيية فيه. وهي التخلي 

نه باحملمودة التحلي تزيو التحلي والتجلي. وأما التخلي ختلية النفس من املذمومة وأما 

 وأما التجلي مكاشفة املانع حياجب هبا الناس عن اهلل حىت ظهر نور اهلل يف نفسه.

وأما مدخل التصوف العملي فيستخدم الرياضة فيه أو األوراد ويرتفع إىل الطريقة. 

الناس الذي يعمل التصوف الفلسفي واألخالقي والعملي فله أخالق الكرمية.يعتمد 

على  هاما إسهاماإذان التصوف له  3األفعال إعتمادا ووعاء وليس إجبارا.ذلك 

 األخالق.

                                                           
2 Muhammad Zaki Ibrahim.Tasawuf Hitam Putih.Solo:Tiga Serangkai.2006.hlm.10 
3 Prof. Dr. Abuddin Nata, M.A, Akhlak Tasawuf, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), hal: 17-18 
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 وكانت ثالثة املراحل عملية الرتسيخ يف حتسني األخالق الطالب، منها: 

 مرحلة تغيري القيم .1

هذه املرحلة هي عملية املربيني يف إعالم القيم اجليدة و غري اجليدة. يف هذه املرحلة 

 الفعالية بني املربيني والطالب.حيدث التواصل 

 مرحلة مبايعة القيم  .2

 مرحلة تربية القيم بإتصال ثنائى أو عالقة بني الطالب واملعلمني تفاعالت املتبادلة.

 مرحلة عرب الرتسيخ .3

ط ، ألن عملية ترسيخ القيم ميكن أن يرتبتصنع طفال مبدعا يف هذه املرحلة

باشرة ولكن كانت عملية الرتبية بالعقل واألخالق. اليوجد حتسني األخالق م

 4األخالق.

 الطالب يف حتسني األخالقعن ترسيخ القيم الصوفية  العلمي هذا البحث يدل

أي لية فيه اهناك ترسيخ القيم الصوفية فعأن  يف املعهد مفتاح اهلدى كادينق ماالنق

  تعليم الكتب التصوف واألنشطة الصوفية. هناك

 د مفتاح اهلدىعهامليف  الطالب أخالقة ترسيخ القيم الصوفية يف حتسني مرحل

كادينق ماالنق عمل هبا جملس املعلمني فيه كما تلي: األوىل، عّلم   اإلسالمي السلفي

                                                           
4 Bagja Waluyo.Sosiologi:Menyelami Fenomena Sosial di Masyakat.Bandung:PT. Setia Purna 

Inves.2007.hlm.43 
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جملس املعلمني، يعين كياهي احلاج عبد الرحن وكياهي احلاج امحد وكياهي احلاج 

ة ويعلمون لصوفية بتعليم الكتب الصوفيوكياهي احلاج صاحب الطالب القيم ا بيضاوي

فيها مهمة التصوف ويأمرهم بالعمل هبا من القلب. الثانية، العقد ببيئة الطريقة القدرية 

النقشبندية وهي الوعد عند املرشد ليستقم على األذكار الطريقية عينتها هذه الطريقة. 

قة القدرية وهي يئة الطريويف نظام املعهد يلزم على الطالب يف مرحلة الثالثة العليا ب

مرة بعد كل فريضة. وللطالب الذي مل يتخرج من  161الذكر بالتهليل، الاله اال اهلل 

ريقة مرحلة الثالثة العليا ويريد أن يعيد بالبيئة فجائز. الثالثة، تربية الطريقة باألوراد الط

 احلج عبد الرمحن. يوالتعليم فيها املرهبا مرشيد الطريقة القدرية والنقشبندية وهو كياه

نشطة الصوفية. البيئة بالبيئة واأل يف املعهد مفتاح اهلدى مث ترسيخ القيم الصوفية

الطالب اىل األستاذ والطالب إىل الطالب والطالب إىل الصوفية يعين أخالق 

الضيوف. واألنشطة الصوفية مثل ذكر حزب النصر وقرأة سورة يس كّل بعد الصبح 

  رب يف ليلة األربعاء وذكر الطريقة إمسه خصوصية بعد العصر يفواإلستغاثة بعد املغ

  كل اخلميس.

 يهكادينق ماالنق ف  اإلسالمي السلفي ، املعهد مفتاح اهلدىومن هذا البحث

 ترسيخ القيم الصوفية فعالية أي هناك تعليم الكتب التصوف واألنشطة الصوفية.
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المعهد مفتاح  في الطالب القيم الصوفية في تحسين أخالقترسيخ استراتيجية  .2

 كادينق ماالنق اإلسالمي السلفي الهدى

هي اخلطوات  ة. وأساسا اإلسرتاتيجيإسرتاتيجيةتاج ترسيخ القيم الصوفية حت

وهلا معنا عميقا ناجتته من عملية التفكري والتأمل عميقا مستمدا إىل نظرية املخطط 

ة كخطة عن أنشطة لتحقيق أهداف الرتبوي  ةويف جمال التعليم إسرتاتيجي 1.وخربة

التعليم. التعلم و  يفمنط األنشطة املعلم هي  ةاإلسرتاتيجيويف التعلم والتعليم  6املعينة.

 النجاح على أهداف الرتبية املرجوة.ة حلصول وأهداف هذه اإلسرتاتيجي

 املعهد مفتاح يفيف حتسني أخالق الطالب ترسيخ القيم الصوفية ة وإسرتاتيجي

ة وفيه شرح الصوفي الكتببطريقة التعليم  كادينق ماالنق  اإلسالمي السلفي اهلدى

 ونصائح احلياة احلسنة.املعلم القيم الصوفية 

القيم شرح ب يف علم النحو والصرفكمعلم املدرسة الدينية وقال األستاذ ألفان  

لعلم بقيم االصوفية يف أول التعليم الدينية أي يف علم النحو والصرف. وتعليق هذا 

الصوفية. ألن علم التصوف له عالقة بعلم األخالق. وحتسني األخالق هو واجب 

 .لكل معلمني

                                                           
5 Abuddin Nata, Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran, Jakarta: Kencana, 2009. Hal. 206 
6 Hamruni, strategi pembelajaran. Yogyakarta: Insan Madani.2012.hal. 2 



73 
 

 

النصيحة احلقيقة واحلسنة، النصيحة هي إرشار الناس احلسنة لنيل السعادة 

لنصيحة معلم أن يعطي اللوهذه الطريقة املؤثرة للطالب لذا ينبغي  8والفوائد يف حياته.

 تنمية الطالب وتطويره الختارج املبادئ اإلسالمية.للطالبه لكي 

 فتاح اهلدىعهد ماملأن تربية التصوف يف مصلح  بيضاويكياهي احلج مث قال  

 كادينق ماالنق بطريقة التعليم الكتب الصوفية. مث يعطى املشايخاإلسالمي السلفي  

الب. مثل طاألسوة عن عمل الصويف يف حياهتم اليومية. كما تفاعل املشايخ إىل ال

 أمام الباب لكن قائما يف الباب يطرق على جيرؤعندما يريد الطالب لزيارة املشايخ فال 

 .حىت قتح املشايخ الباب. وهذا العمل من أحد وجود القيم الصوفية

الميكن  .هي األسوةأن طريقة حتسني األخالق البيانات املذكرة ومتسويا بذلك  .1

بطريق الدروس والتعليمات والنواهي فقط لكن أن يكون األخالق احملمودة إذا 

 البد تربية األخالق أن يرافقها بأسوة حسنة حقيقية.

وهذه الطريقة املناسبة برتبية األخالق ألن فيها األسوة احلسنة من املعلم. هنال 

طرقان يف تربية األخالق وتطبيقه منها مباشرة وغريها. مراد باملباشرة هي جيب معلم 

أسوة حسنة للطالبه. ومراد بغري املباشرة هي تربية األخالق من قصة  أن جيعل نفسه

األنبياء واملرسلني والصحابة النيب والعلماء والشهداء وخاصة رسول اهلل حممد صلى اهلل 

                                                           
7 H. Abu tauhied.Beberapa Aspek Pendidikan Islam.Yogyakarta: Sekertariat Ketua Jurusan Fak. 

Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga.1990.hal. 78 
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وكما قال اهلل تعاىل يف القرآن الكرمي "لقد كان لكم يف رسول اهلل أسوة  7عليه وسلم.

 7األخر وذكر اهلل كثريا. حسنة ملن كان يرجوا اهلل واليوم

 

في  لطالبا القيم الصوفية في تحسين أخالق ترسيخل العوائقعوامل الدوافع و  .3

 كادينق ماالنق اإلسالمي السلفي المعهد مفتاح الهدى

 عوامل الدوافع .1

 .عموما، تنظم احلياة ظاهرا وباطنا. ويظهر علم التصوف يف عنصر الباطنية

  18ب جمال التصوف يف القرآن واحلديث.مكتو اهتمام اإلسالم علم التصوف كما 

 بد منعاحلديثة، إن الصوفية تطهري ال ةالصوفيأى  اجلنيدي البغداديعند 

طبيعة  بشرية نقية وضغطالاحليوانات والطبيعة متساوية لالفراج عن األخالق  صفة

حق علم بشهوة وتوفري مكان للروحانية ومتسك ال ي عنهنية و اإلنسانأى الصفة 

 حتقيق الوعد إىل اهللو  لناسمعروف ل وأمر أمهية على أساس اخللوديعمل عمال و 

 11واتباع السنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.

                                                           
8 H. Abu tauhied.Beberapa Aspek Pendidikan Islam.Yogyakarta: Sekertariat Ketua Jurusan Fak. 

Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga.1990.hal. 90 

 21سورة األحزاب : 9 

10 H. Abu Tauhied. Beberapa Aspek Pendidikan Islam. Yogyakarta: Sekretariat Ketua Jurusan Fak. 

Fak. Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga.1990. hal 90 
11 Amin ahmad. Kitab al-Akhlaq. Mesir:Daral Kutubal Mishriyah. Cet III. hlm. 2 
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ني أخالق يف حتسرتسيخ القيم الصوفية ل العوائقهناك عوامل الدوافع و و 

 كادينق ماالنق. وأما عوامل  اإلسالمي السلفي ملعهد مفتاح اهلدىيف االطالب 

اإلسالمي  هلدىاملعهد مفتاح ا  هذا املعهد، أوالالدوافع يف ترسيخ القيم الصوفية يف

 مهذبا ودينيا الذي دعم تعليم الصوفية.كادينق ماالنق فيه بيئة   السلفي

عهد كمدرسة العلم الدينية هي أحد عوامل الدوافع ترسيخ القيم املو 

أخالق الطالب. ألنه املكان اجليد  لرتبية أخالق الطالب الصوفية يف حتسني 

 12ليكون املسلم القوية يف حتديات احلياة.

 انتك وإذا. حول الطالب ما كل األهن التعليم نجاحل العوامل أحد بيئةو 

 املعهد ئةبي دور فإن ولذلك،. الطالب هلم األخالق الكرمية وسوف يدةاجل البيئة

 .الطالب شخصية على مؤثر دينية تعليمية كمؤسسة

يف  لطالبا يف حتسني أخالق رتسيخ القيم الصوفيةل دوافععوامل ال وثانيا

ياسة هو اليشارك املشايخ س كادينق ماالنقاإلسالمي السلفي   املعهد مفتاح اهلدى

ألهنا تفضل أحد احلرب فقط وسيقضى القيم الصوفية نفسها. واملشايخ هم 

خدمة الضيوف مهذبا جدا وهم يتكلون الناس مهذب وقريب إىل اهلل. طريقة 

                                                           
12 Mujamil Qomar. Pesantren: dari transformasi metodologi menuju demokratisasi institusi. 

(Jakarta : Penerbit Erlangga.1965). hlm. 2 
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بكالم مهذب أي لغة اجلاوية الناعمة بدون ينظر عمرهم. ققدت صفة التكرب 

 نفسهم حىت يكون أسوة لطالهبم.

وهذه الطريقة املناسبة برتبية األخالق ألن فيها األسوة احلسنة من املعلم. 

باملباشرة هي  رادواملهنال طرقان يف تربية األخالق وتطبيقه منها مباشرة وغريها. 

جيب معلم أن جيعل نفسه أسوة حسنة للطالبه. ومراد بغري املباشرة هي تربية 

حابة النيب والعلماء والشهداء وخاصة األخالق من قصة األنبياء واملرسلني والص

وكما قال اهلل تعاىل يف القرآن الكرمي "لقد   13رسول اهلل حممد صلى اهلل عليه وسلم.

كان لكم يف رسول اهلل أسوة حسنة ملن كان يرجوا اهلل واليوم األخر وذكر اهلل  

 14كثريا.

 العوائقعوامل  .2

 موقف املعهد يف املدينة (أ

 صوفية.الدنيوية فلها أمر سليب لرتسيخ القيم الجتعل الثقافة املدينة عمل 

 لكن تركيز الطالب طريقتهم وهم إنشاء اهلل التنساق بالثقافة املدينة.

                                                           
13 H. Abu tauhied.Beberapa Aspek Pendidikan Islam.Yogyakarta: Sekertariat Ketua Jurusan Fak. 

Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga.1990.hal. 90 
 سورة األحزاب : 12 14
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وأغلبية الطالب يف هذا املعهد من مراهقني وجيعل فيه التحدياة لتحسني 

املراهقون ، (post modernism)يف عصر ما بعد احلداثة  األخالق الطالب. و

 املوجهة لإلستهالكية، ألهنا شكل التعبري من سلوك التجريبية اليت هو اجملموعة

 Erick) أريك أريكصان متلكها املراهقون لتجريبة شيئا جديدا. رأى

Erickson) .ان ذلك السلوك من أحد أشكال العملمية لطلب حقيقة النفس ،

ة لومن أحد اإلستهالكية  نشأ من خالل بيئة اإلجتماعية للمراهقني، ألن مرح

املراهقة تأثر بيئة اإلجتماعية على رغبة و مواقف وكالم ومظهرة وسلوك اليت 

مأثرة كبرية من األسرة. البيئة اإلجتماعية يف حبث العلمي هي بيئة املراهقني 

 15.اليت إستغرق فيها املراهقون مع أصدقاءهم

 تأثري التكنولوجيا (ب

أ سريعا. شتقدم التكنولوجيا واإلتصاالت تسبب تغيري اإلجتماعي ن

ومتسويا برتسيخ القيم الصوفية، والطالب ليس له إميانا قويا وتفهيما عميقا 

يأثر أثار سلبيا لتطبيق القيم الصوفية. وهذاه كلها تصبح مشكلة خطرية حللها 

                                                           
15  Rezi Suci Agustia, “Gambaran Perilaku Konsumtif Siswa-I Sekolah Menengah Atas : 

International Islamic Boarding School Republic of Indonesia (SMA IIBS RI)”, (Jakarta: Binus 

University), hal. 2 
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عميقا يف ترسيخ القيم الصوفية يف حتسني أخالق الطالب يف املعهد مفتاح 

 كادينق ماالنق.  اإلسالمي السلفي اهلدى

 هممن من كل عنصر املعهد مفتاح اهلدى منها الطالب والوالد العوائق (ت

 واألستاذ واملشايخ.

من الطالب يعين عندهم األنشطات املتنوعة يف خارج املعهد  العوائقأوال، 

ألن أكثرهم الطالب اجلامعي حىت جلب ثقافة اجلامعة إىل املعهد بل الختسر ثقافة 

ني من والد الطالب يعىن التعاون ب العوائقاملعهد. مثل الطعام باملشي. ثانيا، 

عطي من األستاذ قد ي قالعوائالوالدهم و األستاذ حىت اليعرفون منوهم. ثالثا، 

من املشايخ األستاذ ليس له القدرة إلقامة اإلتصال  العوائقاألسوة للطالب. رابعا، 

 اجليد إىل املشايخ. وأحيانا صعب التواصل املشايخ ألهنم صعب لزيارهتم.
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 باب السادس

 اإلختتام

 

 الخالصة -أ

من نتيجة البحث والبيانات املوجودة من املالحظة واملقابلة والوثائق. استطاع 

 الباحث أن خيلص البحث كما يلي: 

أن ترسيخ القيم الصوفية يف حتسني األخالق يف معهد مفتاح اهلدى كادينق ماالنق  .1

عليم الكتب تالصوفية لطالبه بح املعلم القيم على ثالثة املراحل. األوىل يشر 

قة التصوف. والثانية يعمل البيئت والثالثة حتسني الطريقة. والبد يستقم املريد الطري

ل ماذكر الطريقة. من ناحية األخرى األسوة من سلوك املشايخ كما العالقة. كما تع

 لطالبا لعامت عن السيماؤدب مباملعلمني إىل الطالب مؤدب جدا. هم يتكلمون 

 املعلمني مؤدب جدا أيضا. إىل

 عهد مفتاح اهلدى ملاإسترياتيجية ترسيخ القيم الصوفية يف حتسني أخالق الطالب يف  .2

لرتاث اعلى طريقتني منها األول تعليم الكتب  كادينق ماالنقاإلسالمي السلفي  

ن والسنة. والثاين األسوة أي يعطي األسوة ع ةليم الواجباإما يف التع من املتصوفة

 ر لكي يعمل الطالب القيم الصوفية يف حياهتم.خالقيم الصوفية. وآ تطبيق
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عهد مفتاح ملارتسيخ القيم الصوفية يف حتسني أخالق الطالب يف لعوامل الدوافع  .3

 اإلسالمي عهد مفتاح اهلدىهي امل كادينق ماالنق  اإلسالمي السلفي اهلدى

، خ واألستاذاألسوة من املشايوالصوفية،  سالميةفيه بيئة اإلكادينق ماالنق   السلفي

الذكر  ،األنشطة تعليم الكتب الصوفية، اهتمام الطالب التعليم الكتب الصوفية

عامل التاريخ املعهد السلف القائمة منذ مئات السنني حىت ، والعبادة إستقامة

 هناك الطريقة القادرية والنقشبندية، اآلن

عهد ملارتسيخ القيم الصوفية يف حتسني أخالق الطالب يف ل عوائقعوامل الوأما 

ن موقف تأثري الثقافة املدينة ألهي  كادينق ماالنق  اإلسالمي السلفي مفتاح اهلدى

هد مفتاح من كل عنصر املع عوائقال، تأثري التكنوجليا، املعهد يف املدينة ماالنق

 ذ واملشايخ.يتاواألس هماهلدى منها الطالب والوالد

 

 اإلقتراحات -ب

ملعينة اللبحث اجلامعي ميكن الباحث أن يقدم اإلقرتاحات لتكون مفيدة 

ث كادينق ماالنق. اقرتح الباح  اإلسالمي السلفي لمعهد مفتاح اهلدىلوخاصة 

 ما يلي:
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ملدير املعهد ينبغي عنده القيادة املتطور واملناسبة. واستمرار أن جيعل األنشطة  .1

 الطالب فعالية.

شطة لطالب وجيعل الطالب محاسة يف األنيببغي له األسوة احلسنة لألساتيذ  .2

 الصوفية.

 للطالب أن يكون محاسة يف التعليم الواجب والسنة. ويعمل العلم يف حياهتم. .3

 ء أن يكون تفاعل بينهم واألساتيذ لكي يعرف ما فعل أبناءهم.لآلبا .4
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Akhlaq واالخر -باب االول  وصيا  

Fiqh 4 ختم -فصل يجب الحج والعمرة  سلم التوفيق 

Shorof ختم –مقدمة  صرف لغوي  (pemantapan) 2 

TINGKAT WUSTHO 

KELAS MATERI NAMA KITAB BATASAN SKS 

1 

Nahwu 2 باب األفعال –باب عالمة النصب  العمريطي 

Shorof 2 خاتمة -مقدمة  مقصود 

Fiqh 2 ففي أحكام األقرار –رائط وجوب الجمعة شفصل و فتح القريب 

Tafsir 2 النبا –الغاشية  الجاللين 

Hadist 2 خاتمة – 146حديث  ابي جمرة 

Bahasa Arab 2 الدرس السادس عشر إلى الخاتمة المحاورة 

2 

Nahwu 2 خاتمة –باب العطف  العمريطي 

Fiqh 2 خاتمة –م الجناية كتاب أحكا فتح القريب 

Tafsir 2 (168 – 01البقرة )اية:  الجاللين 

Hadist 2 باب العوات واالحصار –باب الصالة الجماعة واإلمامة  بلوغ المرام 

Q. I’rob 2 خاتمة -ولترج  قواعد اإلعراب 

Bahasa Arab 2 الدرس الثالث والثالثون إلى الخاتمة المحاورة 

3 

Nahwu 

(Syawir) 

 2 خاتمة -إعراب الفعل المضارع  باب لعمريطي ا

Fiqh )2 خاتمة –فصل في احكام العارية  فتح القريب ) شاور 

Tafsir 2 (206 – 228البقرة )أية:  الجاللين 

Hadist 2 خاتمة –كتاب الجنايات  بلوغ المرام 

Balaghoh 2 خاتمة -علم البيان  قواعد اللغة العربية 

Faroidl  ة  2 خاتمة - المسألة المشتركةباب  الفارضعد 

TINGKAT ULYA 

KELAS MATERI NAMA KITAB BATASAN SKS 

1 Nahwu 4 الفاعل –كان وأخواتها  الفية إبن عقيل 

Fiqh 4 زكاة الفطر –تتمة تسن سجدة التالوة  فتح المعين 

Tauhid 2 في ذكر الوصول ... الخ –مبحث المستحيالت  أم البراهين 

Ilmu Hadist 2 خاتمة –مقدمة  المغيث تمنح 

2 Nahwu 4 البدل –اإلضافة  الفية إبن عقيل 

Fiqh 2 أركان النكاح –تتمة يصح من مكلف  فتح المعين 

Tauhid 2 خاتمة -وهي العدم ...  أم البراهين 

Ushul/qowaid 

Fiqh 

 2 خا تمة –الحادية عشر  فرائد البهية

Ilmu Hadist 2 التاريخ –كتاب الحديث  ي النظرمنهج ذو 

3 Nahwu 2 اإلدغام –المقصور  الفية إبن عقيل 

Fiqh 4 خاتمة –الدية  فتح المعين 

Balaghoh 4 خاتمة –الفن  الثاني علم البيان  جوهر المكنون 

Hisab 

Manthiq 

 سلم النيرين

 إضاح المبهم

 (melanjutkan/pemantapanخاتمة ) –مقدمة 

 اتمةخ –مقدمة 

2 

2 



 



 املدرسة الدينية السلفية

 مطالع الهدى
 في الدور االول  جدول الدروس

 هـ 3416 – 3415السنة الدراسية 

 العليا الوسطى االولى املرحلة

 1 2 3  1 ب - 2 أ - 2 ب – 3 أ  - 3 ب -4     أ-4 ب -1 أ -1 2 الليلة/الفصل

 السبت
 خط إمالء

52 

  توحيد

44 

 تاريخ

14 

 صرف

46 

 فقه 

15 

 حديث

22 

 فقه

34 

 تفسير

31 

 تفسير

31 

 فقه

33 

 اصول الفقه 

32 

 نحو

5 

 منطق+حساب

2 

 األحد
 تجويد

41 

 صرف

51 

 توحيد

 42 

 القرآن

22 

 القرآن

22 

 العربّية

52 

 العربّية

52 

 فقه

26 AHAD PAGI 

 فقه

2 

 بالغة

24AHAD PAGI 

 نحو

12 

 نحو

5 

 فقه

4 

 االثنين
 تاريخ

11 

 تاريخ

53 

 فقه 

11 

 توحيد

54 

 صرف

11 

 ونح

32 

 نحو

51 

 العربّية

42 

 العربّية

42 

 فرائض 

46 

 فقه

41 

 قواعد الفقه 

3 

 نحو

5 

 الثالثاء
 فقه 

1 

 فقه 

35 

 صرف

44 

 فقه 

41 

 فقه 

15 

 فقه

12 

 صرف 

16 

 قواعداالعراب

21 

 قواعداالعراب

21 

 حديث

24 

 نحو

12 

 علم الحديث

1 

 بالغة

3 

 األربعاء
 (االالاخالق)

34 

 تجويد

44 

 القرآن

41 

  نحو

53 

 توحيد

 31 

 تفسير

1 

 تفسير

1 

 حديث

23 

 حديث

21 

 تفسير

6 

 توحيد

1 

 فقه

4 

 بالغة

3 

 الخميس
 القرآن

35 

 القرآن

45 

 تجويد

54 

 فقه 

41 

  نحو

36 

 صرف 

43 

 حديث

25 

 نحو

13 

 نحو

13 

 نحو

14 

 فقه 

41 

 توحيد

2 

 فقه

4 

 محمد قشيرى  محمد أسروحين علي حمدان لفانأمحمد  احسن الدين محمد فوزان عبد املعز ي احمد اشهر  مسعود أولي األلباب اكوس موالنا ذي النورين حبيب هللا املستحق

 أسماء األساتيذ: 
  األستاذ عبد السالم. 94 األستاذ أحمد أشهري . 13 . األستاذ إمام مظافر52 شمس الهدىالحاج . األستاذ 11 . الشيخ الحاج أحمد عارف يحي1

  صافي الهمامي . األستاذ25 محمد حبيب هللا. األستاذ 13 . األستاذ سيف اإلسالم منصور 52 نور اليقين . األستاذ 19 . الشيخ الحاج محمد بيضاوي مصلح5

  األستاذ ذي النورين. 21 األستاذ أحمد رفقى .14 األستاذ األستاذ خير املجاهدين   .53 سلطان حنفي محمد . األستاذ12 . الشيخ الحاج محمد صاحب الكهف1

 هـ3415شوال  22ماالنج،  األستاذ غفران محصون . 25 . األستاذ هيندرا كورنيياوان95 األستاذ محمد عطاء هللا . .53 محمد انور مسعدى. األستاذ 12 . األستاذ الحاج الحافظ محمد أسروحين9

 رئيس املدرسة     عبد املحيط محمداألستاذ. 21 شريف الدين . األستاذ91 األستاذ فخر الرازي  .54 . األستاذ خضري صالح13 . األستاذ الحاج محمد قشيري 2

   . األستاذ محمد فوزان95 . األستاذ عفيف الدين أبى    15 . األستاذ محمد خليل13 . األستاذ نور سالم2

  مدانح . األستاذ على91 .  األستاذ محمد احسن الدين11 . األستاذ محمد يس14 . األستاذ الحاج محمد مرتض ى أمين3

  . األستاذ اخلص منازلين99 . األستاذ جمال الدين حسين       15 . األستاذ الحاج خليل الرحمن 55 . األستاذ الحاج محمد مشهوري3

  األستاذ صاحب مسلم   .92 .  األستاذ محمد مسرورى بحريانط      11 . األستاذ محمد سبحان51  محمد يس فؤادي . األستاذ4

 الشيخ الحاج أحمد عارف يحي    اولى االلباب األستاذ. 92 . األستاذ محمد ألفان19 . األستاذ عبد املطلب55 نزول الهدى الحاج محمدمبارك األستاذ 15

   فردوس اكوس موالنا األستاذ. 93 . األستاذ مسعود12 . األستاذ محمد محسن51 . األستاذ الحاج محمد فوزان11

   سلطانى األستاذ. 93 . األستاذ عبد املعز أفندي12 األستاذ مقّربين    .59 محمد دلهر. األستاذ 15



 



 مالحقال
( 1صورة )  

 المقابلة مع مدير المعهد مفتاح الهدى
)كياهي  كادينق ماالنق  اإلسالمي السلفي

وي مصلح(االحاج بيض  
 

  
 
 

  
 

 
 (2صورة )        

 المقابلة مع الطالب المعهد مفتاح الهدى 
 كادينق ماالنق )فوزي(اإلسالمي السلفي  

  
 

 (3صورة )
 ةلترسيخ القيم الصوفي كتاب اإلبريزتعليم  

وعلمه مرشيد الطريقة القادرية النقشبندية 
 الشيخ كياهي عبد الرحمن 

  



 

 

 (4صورة )
مدرسة الدسنية في التعليم الواجب 

اإلسالمي  المعهد مفتاح الهدى
 كادينق ماالنق  السلفي

 
 

 (5صورة )
 مسجد في صالة الفرض جماعة
اإلسالمي  المعهد مفتاح الهدى

 كادينق ماالنق  السلفي
 
 
 

 (6صورة )
في المعهد مفتاح  تعليم السنةال

كادينق   اإلسالمي السلفي الهدى
 ماالنق

 
 
 

  



 دليل المقابلة

 كادينق ماالنق   اإلسالمي السلفي ير املعهد مفتاح اهلدىدملأجرى حوارا  .أ

القيم الصوفية يف حتسني أخالق الطالب يف املعهد مفتاح كيف مراحل ترسيخ  .1

 كادينق ماالنق؟  اإلسالمي السلفي اهلدى

 لرتسيخ القيم الصوفية يف حتسني أخالق الطالب يف املعهد مفتاحماذا برامج  .2

 ؟كادينق ماالنق  اإلسالمي السلفي اهلدى

فتاح ترسيخ القيم الصوفية يف حتسني أخالق الطالب يف املعهد مسرتاتيجية كيف إ .3

 ؟كادينق ماالنق  اإلسالمي السلفي اهلدى

 ترسيخ القيم الصوفية يف حتسني أخالق الطالب يف املعهد مفتاح اهلدىهل  .4

 على حنو أفضل؟ كادينق ماالنق  اإلسالمي السلفي

ترسيخ القيم الصوفية يف حتسني أخالق الطالب يف املعهد مفتاح ماذا أهداف  .5

 ؟كادينق ماالنق  اإلسالمي السلفي اهلدى

 ترسيخ القيم الصوفية يف حتسني أخالق الطالب يفعوائق ماذا عوامل الدوافع وال .6

 ؟كادينق ماالنق  اإلسالمي السلفي املعهد مفتاح اهلدى

ترسيخ القيم الصوفية يف حتسني أخالق الطالب يف املعهد كيف حل العوائق  .7

 ؟كادينق ماالنق  اإلسالمي السلفي مفتاح اهلدى



 النقكادينق ما  اإلسالمي السلفي األساتيذ يف املعهد مفتاح اهلدىأجرى حوارا   .ب

 ترسيخ القيم الصوفية يف حتسني أخالق الطالب يف املعهد مفتاح اهلدىكيف  .1

 ؟كادينق ماالنق  مي السلفياإلسال

د ترسيخ القيم الصوفية يف حتسني أخالق الطالب يف املعهكيف إسرتاتيسجية  .2

 ؟كادينق ماالنق  اإلسالمي السلفي مفتاح اهلدى

 ترسيخ القيم الصوفية يف حتسني أخالق الطالب يف املعهد مفتاح اهلدىهل  .3

 على حنو أفضل؟ كادينق ماالنق  اإلسالمي السلفي

ترسيخ القيم الصوفية يف حتسني أخالق الطالب يف املعهد مفتاح ماذا أهداف  .4

 ؟كادينق ماالنق  اإلسالمي السلفي اهلدى

 ترسيخ القيم الصوفية يف حتسني أخالق ساتيذاألكيف دور جملس املشايخ و  .5

 ؟كادينق ماالنق  اإلسالمي السلفي الطالب يف املعهد مفتاح اهلدى

 ترسيخ القيم الصوفية يف حتسني أخالق الطالب يفماذا عوامل الدوافع والعوائق  .6

 ؟كادينق ماالنق  اإلسالمي السلفي املعهد مفتاح اهلدى

ترسيخ القيم الصوفية يف حتسني أخالق الطالب يف املعهد كيف حل العوائق  .7

 ؟كادينق ماالنق  اإلسالمي السلفي مفتاح اهلدى

  



ادينق كاإلسالمي السلفي   هيئة جملس إدارة يف املعهد مفتاح اهلدى أجرى حوارا  .ج

 ماالنق

 على ترسيخ القيم الصوفية يف حتسني أخالق الطالبماذا أنشطة الطالب تتعلق  .1

 ؟كادينق ماالنق  اإلسالمي السلفي يف املعهد مفتاح اهلدى

ب يف اللرتسيخ القيم الصوفية يف حتسني أخالق الطهل تشارك هيئة جملس إدارة  .2

 ؟كادينق ماالنق  اإلسالمي السلفي املعهد مفتاح اهلدى

سني أخالق برتسيخ القيم الصوفية يف حتهل الطالب متحمس يف األنشطة املتعلقة  .3

 ؟كادينق ماالنق  اإلسالمي السلفي الطالب يف املعهد مفتاح اهلدى

لطالب يف اترسيخ القيم الصوفية يف حتسني أخالق ماذا عوامل الدوافع والعوائق  .4

 ؟كادينق ماالنق  اإلسالمي السلفي املعهد مفتاح اهلدى

ترسيخ القيم الصوفية يف حتسني أخالق الطالب يف املعهد كيف حل العوائق  .5

 ؟كادينق ماالنق  اإلسالمي السلفي مفتاح اهلدى

 

 أجرى حوارا الطالب يف املعهد مفتاح اهلدى كادينق ماالنق .د

 حتسني األخالق؟هل القيم الصوفية هلا دور يف  .1



د واإلدارة يف حتسني أخالق الطالب يف املعه كيف دور جملس املشايخ واألساتيذ .2

 كادينق ماالنق؟  اإلسالمي السلفي مفتاح اهلدى

 ترسيخ القيم الصوفية يف حتسني أخالق الطالب يف املعهد مفتاح اهلدىهل  .3

 على حنو أفضل؟كادينق ماالنق   اإلسالمي السلفي

كادينق   اإلسالمي السلفي الصويف يف املعهد مفتاح اهلدى هل جتلب التعليم .4

 ماالنق؟

كادينق   اإلسالمي الساليف التعليم الصويف يف املعهد مفتاح اهلدىهل حتمس  .5

 ماالنق؟

 دليل الوثائق

 كادينق ماالنق  اإلسالمي السلفي مفتاح اهلدىتاريخ املعهد  .1

 كادينق ماالنق  اإلسالمي السلفي مفتاح اهلدىموقع جغرايف املعهد  .2

ته وأغراضه ووسيل كادينق ماالنق  اإلسالمي السلفي مفتاح اهلدى مستقلية املعهد .3

  ووظيفته

 تاح اهلدى مفوالطالب يف املعهد حال جملس املشايخ واألساتيذ وهيئة جملس إدارة  .4

  كادينق ماالنق اإلسالمي السلفي

 كادينق ماالنق اإلسالمي السلفي مفتاح اهلدى املعهد بيانات الوسيلة  .5
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