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 صفحة املوافـقة
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 البحث اجلامعي
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 فتح املعني

 13001180رقم دفرت القيد: 
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 )الدكـتور أندوس. عبد احلارس، املاجسرت(    )الدكـتور أندوس. حممد نور احلميدي، املاجسرت(     



 ج

 

 صفحة الـتصديـق

 قد متت مناقشة هذا البحث اجلامعي

 أمام جلنة املناقشة للبحوث اجلامعية بكلية الدراسات اإلسالمية

 كأحد الشروط للحصولاجلامعة احملمدية ماالنج، وقبل اجمللس 

 ( يف الرتبية اإلسالمية.S-1على الدرجة اجلامعة األوىل )

 حترير مباالنج، 

 التوقيع          جلنة املناقشة:

 )...........(      : الدكتور أندوس. عبد احلارس، املاجسرت املناقش األول .0

 )...........(   : الدكتور أندوس. حممد نور احلميدي، املاجسرت  املناقش الثاني .2

 )...........(       : الدكتور أندوس. سونرطا ، املاجسرت املناقش الثالث .8

  )...........(  : الدكتور أندوس. هادي نور توفيق ، املاجسرت    املناقش الرابع .4

 

 على التصديق

 عميد كلية الدراسات اإلسالمية

 

 )الدكـتور أندوس. سونرطا، املاجسرت(
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 ملخص البحث

 فتح املعني:   اإلسم 

 م  0831: المنجان، يف التاريخ الثامن عشر من شهر مايو سنة  مكان الوالدة وتارخيها

 13001180:   رقم دفرت القيد

 احملمدية ماالنج:    اجلامعة

 : الدراسات اإلسالمية    الكلية 

 : الرتبية    القسم

 عن مواد الرتبية اإلميانية عند اإلمام ابن قيم اجلوزية: الرتبية اإلميانية: دراسة حتليلية   موضوع البحث 

اإلميان هو أمر أساسيّ وأصليّ يف الدين اإلسالمي. وحيصل به املسلم إىل درجة التقوى ويكون عبدا  

صاحلا. فلذلك، هو األمر األول الذي دعاه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل أسرته وأصحابه وجمتمع مكة 

على احلياة السعيدة إمّا يف الدنيا ويف اآلخرة. وإذا نظرنا واهتممنا  واملدينة املنوّرة. وهو مفتاح للحصولاملكرّة 

إىل سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه لوجدنا أنّهم رضوا بذل أنفسهم للمدافعة على إمياهنم باهلل، مثل 



 ه

 

بن رباح. ويضربه السعيد أميّة بن خلف بالسوط، أحد من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو بالل 

 ويضع احلجر على بطنه، وجيفّف يف الصحراء لكنّه ال يزال يدافع على إميانه باهلل.

، وهم يصلون، واملعاصيذنوب اليرتكبون  كثريا منهم املؤمنيناليوم فوجدنا أنّ لكن إذا اهتممنا إىل 

 األخرى. وذلك خليفة هذا البحث.ويصومون، ويؤتون الزكاة ، واألعمال الصاحلة 

. وهذا البحث يقصد مواد الرتبية اإلميانية عند اإلمام ابن قيّم اجلوزية ؟وأمّا أسئلة هذا البحث هي ما  

 عرفة مواد الرتبية اإلميانية عند اإلمام ابن قيّم اجلوزية . مل

لتصوير عن املراجع املناسبة البيان أو ا هيو  الدراسة املكتبيةيف هذا البحث هو  نوع البحثأمّا و 

األسلوب والباحث هو األسلوب الوثائقي. فيه أسلوب مجع البيانات الذي استخدم مبجال أو موضوع معيّن . و

ة ، والدليل لنظرمثل السجالّت والكتب عن الرأي ، وا الرتاث ، الوثائقي هو أسلوب مجع البيانات من خالل كتب

 . لتحليل البيانات استخدم الباحث طريقة حتليل املضمونو ق مبشكلة البحث .أو القوانني، وغري ذلك الذي يتعلّ

تعتمد صحة التوبة على إعادة نفس الذنب. إذا كان يعيد نفس وأمّا نتائج البحث يف هذا البحث هي 

 الذنب فال تصحّ التوبة ، وإذا كان يرتكب غري نفس الذنب فتصحّ التوبة. طريقة تنمية اخلوف يف أنفسنا هي

النظر إىل عيوبنا ونقص مجيع أعمالنا الصاحلة، و يؤثّر خلوص التوحيد كثريا يف خلوص التوكل . التوحيد يكون 



 و

 

قياس ومقدار كمال التوكل وصحته . إن كان التوحيد عيبا وفسادا فالتوكل عيب وفساد. كان الفرق بني احملبة 

 رسلني . واخللّة . احملبة للناس عامة ، واخللة خاصة لألنبياء وامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ز

 

 الشعار واإلهداء

 

 

 خري الناس أنفعهم للناس )احلديث(

 

 

 

 أهدي هذا البحث إىل :

  األب )منتهر( واألمّ )حاكمة( اللّذان ربّياني ووجّهاني منذ الصغار، وساعداني مساعدة كثرية يف

 طلب العلم إمّا مادية أو غري مادية.

  الكبري )عبد العفيف(، وأخواتي الكبرية )أمّ محيدة، أخي الصغري )فارح املفلحني(، وأخي

 ورمحة األمّة، وفائزة الصاحلة( الذين أعطوني حثّا وعضدا يف طلب العلم.

  األستاذ )هاريودي( واألستاذة )ميمونة( و أسرهتما يف مجبري الذين أعطوني مسامهة ومساعدة

 كثرية إمّا مادية أو غري مادية.  
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 قديركلمة الشكـر و التـ

احلمد هلل الذي أرسل رسوله باهلدى والدين احلق ليظهره على الدين كله ولو كره املشركون. 

 أشهد أن ال إله إالّ اهلل وأشهد أنّ حممدا عبده ورسوله. أمّا بعده.

 ويشكر الباحث شكرا جزيال لــ :  

األب )منتهر، تويف( واألمّ )حاكمة( واألسرة احملبوبة  يف القرية والولر)المنجان( على حثهم  .0

 ومساعدهتم إمّا مادية أو غري مادية. 

رئيس اجلامعة احملمدية ماالنج، الدكتور. مهاجر إيفندي  الذي أعطاني فرصة للدراسة وطلب  .2

 العلم يف هذه اجلامعة.

، الدكتور أندوس. سونرطا، املاجسرت  الذي أعطى  سهولة  عميد كلية الدراسات اإلسالمية .8

 يف الدراسة 

 املشرف األول،  الدكتور أندوس. عبد احلارس، املاجسرت، واملشرف الثاني ،الدكتور أندوس .4

 ، على توجيههما وإرشادمها يف إهناء هذا البحث.حممد نور احلميدي، املاجسرت

 ، على حثهم يف إهناء هذا البحث. 2113مجيع أصحابي يف قسم الرتبية ملرحلة  .0

 رابطة الطلبة احملمدية )متدّن( اليت أعطت جتربة كثرية. .6
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وقد عرف وأحسّ الباحث أنّ هذا البحث يوجد فيه النقائص، فلذلك طلب عفوا كثريا. ولعلّ 

  ... هذا البحث يفيد فائدة عظيمة إىل الباحث والقارئني. آمني

 

 2108من شهر يناير سنة  06ماالنج،                       

 

 فتح  املعني                       
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 الفهرس

 صفحة          

 ............................   أ    صفحة املوضوع

 ............................   ب    صفحة املوافـقة

 ............................   ج   صفحة الـتصديق

 ............................   د    ملخص البحث

 ............................   ز   الشعار واإلهداء

 ............................   ح   كلمة الشكـر و التـقدير 

 ............................   ي     الفهرس

 

 ةالباب األول : املقدم 

 0............................      خلفية البحث .أ 



 ك

 

 00............................      أسئلة البحث .ب 

 00............................      أهداف البحث .ج 

 02............................      حدود البحث .د 

 08............................      أمهية البحث .ه 

 08............................      منهج البحث .و 

 08............................     نوع البحث  .0

 21............................   مصادر البيانات  .2

 20............................   أسلوب مجع البيانات  .8

 22............................   أسلوب حتليل البيانات  .4

 22............................    الدراسة السابقة  .ز 

 26............................    هيكال البحث .ح 

 



 ل

 

 الباب الثاني : البحث النظري

 21..............         تعريف الرتبية  .أ 

 82..............         تعريف اإلميان . ب

 86..............        ج. مفهوم الرتبية اإلميانية  

 86..............       اإلميانية. تعريف الرتبية 0

 81..............       . أهداف الرتبية اإلميانية2

   41..............      .طرق ووسائل الرتبية اإلميانية8

 64..............        . أساس الرتبية اإلميانية4

  63..............       . مواد الرتبية اإلميانية0

 63............  ..      أ. التوبة 

 12..............        ب. اخلوف

 10..............        ج. الرجاء  



 م

 

 13..............       د. التوكل  

 38..............       هـ  احملبة 

 الباب الثالث : البحث

  36..............     تاريخ حياة اإلمام ابن قيم اجلوزية  .1

 36..............       امسه ونسبه  .أ 

 31..............       مولده ونشأته .ب 

  31..............              عبادته وزهده .ج 

 33..............        مهنته .د 

  38..............      فتاوى امتحن بسببها .ه 

 38..............      بابن تيمية اتصاله .و 

 80............ ..             مشاخيه .ز 

   88............                  تالميذه .ح 
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 ن

 

   84 ............  .              مؤلفاته .ط 

 18.............                 وفاته .ي 

 83..............          مواد الرتبية اإلميانية عند اإلمام ابن قيم اجلوزية  .2

 83..............               التوبة  .أ 

 023.............                اخلوف .ب 

 086..............             الرجاء    .ج 

 048..............             التوكل   .د 

 006.............               احملبة  .ه 

 

 الباب الرابع : االختتام

 063.............              خالصة البحث .أ 

 010.............               االقرتاحات .ب 



 س

 

  014..............            املراجـع  
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 مصادر

 دمشق .اإلميان (.0834. )عبد، اجمليد الزّنداني -

  elba :سورابايا(. بصري حسن أغوس مرتجم،. )اإلميان إذاصحّ(. 2116. )السلوم فهد بن عبداهلل -

 بونوروغو:  دار السالم. (اجلزء األوّل أليف)الرتبية و التعليم.  حممود يونس، وحممّد قاسح بكر . -

 الشركة: جاكرتا .واجلامعة ، املدرسة يف:  اإلسالمي الديين الرتبوي املنهج تطوير (.2101). مهيمني -

  برسادا راجاغرافندو

السعودية: اململكة العربية السعودية وزارة التعليم العايل  .العقيدة الواسطية (.0404. )بن تيميّة، أمحد -

 .جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية وكالة اجلامعة لشؤون املعاهد العلمية

 حزب منشورات من:  القدس (.األول اجمللد). اإلسالمية الشخصية (.0808. )الدين تقيّ ،النبهاني -

 .التحرير

 األرقم دار شركة:  بريوت (.الثاني اجمللد). رونسّاملف و التفسري (.سنة دون. )حسني حممّد ،الذهيب -

  .األرقم أبي بن

  قاهرة(. فهمي أبو مرتجم،). نواقضه حقيقته، أركانه،: اإلميان(.0880. )نعيم حممد ياسني، -

. وأمحد والشافعي ومالك حنيفة أبي األربعة األئمة اعتقاد (. 0882. )حممد الرمحن، عبد بن -

 رياض (.إدريس نبهين .مرتجم)

(. اهلل حسب مزيدي. مرتجم).  قيّم ابن عند الرتبوي الفكر (.2110. )حسن احلجازي، علي بن -

  .الكوثر بستاكا: جاكرتا
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 .اخلرطوم. اجلامعة الرسالة أو الكتابة وطريقة البحث مناهج(. 0880. )عبدالرمحن عثمان، -

(. سنتنا إجيا.مرتجم. )القلوب قوت(. 0881. )حممد املكّي، طالب أبو احلارثي عطية بن علي بن -

  بريوت(. الثاني اجمللد)

 .العقيدة دار: القاهرة(. الثاني اجمللد). السالكني مدارج (.2118. )ابن اجلوزية، قيم -

  281. ص ،( هـ 0404/  م 0884 ، الفكر دار: بريوت: 8)(. 0884. )سنن ،داود أبو -

 .ص ،( هـ 0404/  م 0884 ، الفكر دار: بريوت: 0) 8461 احلديث رقم ، الرتمذي سنن -

 الذخائر دار: بريوت .واحلياة اإلميان (.0886.)يوسف ،القرضاوي -

  .الفكر دار: بريوت (.األول اجلزء(. )0880. )ماجه ابن سنن -

 الرياض.األساسية اإلسالمية الرتبية جوانب (.0836 .)مقداد ،ياجلن -

 دار: بريوت. الشايف الدواء عن سأل ملن الكايف اجلواب أو والدواء الداء (.2116. )قيم ابن اجلوزية، -

 .العلمية الكتب

 تفسري(.  0884. )الدمشقي القرشي كثري بن إمياعيل الفداء أبي الدين عماد احلافظ اجلليل اإلمام -

 .السالم دار مكتبة: رياض (.الثالث اجلزء). العظيم القرآن

 Direktorat Jenderalجاكرتا:  .SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM (.0836. )زهرني، وغريه -

Pembinaan Kelembagaan Agama Islam 

 METODE PENELITIAN PENDIDIKAN DAN(. 2101. )بوناجي ستيوسري، -

PENGEMBANGAN .جاكرتا : Kencana Prenada Media Group 
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 Kencana Prenada Media: يغياكرتا .METODE PENELITIAN(.0883. )الدين سيف ،أزوار -

Group 

 METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN; KOMPONEN (.2111) .س ،مرغونو -

MKDK .جاكرتا:  Alfabeta  

 :بندونج. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D(. 2113. )سوغينو -
Alfabeta  

. Metode Penelitian; Suatu Pemikiran dan Penerapan (.2111. )الرمحن وعبد ، سوجونو -

 RINEKE CIPTA :جاكرتا

  برسادا غرافندو راجا الشركة: جاكرتا.  Dasar-Dasar Pendidikan(. 0888. )اهلل حسب -

 مادياتاما لكسبنج: يغياكرتا .  Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan .عريف ،رمحن -

  يغياكرتا

  . أمزا: جاكرتا.  Pemikiran pendidikan Islam(. 2118سوسنطو، أمحد. ) -

 أمزا: جاكرتا. Pemikiran Pendidikan Islam (.2118. )أمحد ،سوسنطو -

  املعارف الشركة:  بندونج. Pengantar Filsafat Pendidikan Islam(.0830) .أمحد ،مرمبا. د -

. Intelektual Indonesia dan Perilaku Politik Bangsa (.2118. )حممد ،راهرجو دوام -

  برسادا غرافندو راجا الشركة: جاكرتا

 طبعة و LPP UNS: سوراكرتا .Pendidikan; Suatu Pengantar (.2113. )سزدومو ،هادي -
UNS  

  جبتا ريناكا الشركة: جاكرتا. Dasar-Dasar Kependidikan(.2113. )فؤاد ،حسن -
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-   Tarbiyah Imaniyah untuk Anak-Anak. diakses pada tanggal 05 Juli 2012 dari 

 anak.html.-anak-untuk-imaniyah-http://oasetarbiyah.blogspot.com/2008/05/tarbiyah 

  2102 سنة يوليو من اخلامس التاريخ يف مأخوذ ،للمراهقني اإلميانية الرتبية .سعيد ثابت، آل بن حممد -

    http://www.saaid.net/book/13/5607.doc من

 سنة يوليو من اخلامس التاريخ يف مأخوذ ، الدعاة...  اإلميانية للرتبية واحلاجة ،( مذهب) أمحد أبو -

   .http://www.saaid.net/aldawah/127.htm من  2102

  من  2102 سنة يوليو من اخلامس التاريخ يف مأخوذ ، اإلميانية الرتبية أهداف ، اهلاليل جمدي -

alemanawalan.com.http://www 

  رسداكريا راماجا:  بندونج .Metodologi Pengajaran Agama Islam (.2110. )أمحد تفسري، -

 سنة يوليو من العاشر التاريخ يف مأخوذ ، Posisi Metode dalam Pembelajaran ، األمني سيف -

    http://benramt.files.wordpress.com  من  2102

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 11 Januari 2013 dari 

kbbi.web.id 

 من 2108 يناير من عشر احلادي التاريخ يف مأخوذ ، تائب أنا .سلطان الشمري سراي بن -
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=92419  

 احلكمة دار: يغياكرتا .Menjernihkan Hati (.2118. )أمر خالد، -

  من 2108 يناير من عشر الثاني التاريخ يف مأخوذ ،والرجاء اخلوف بني عثيمني، ابن الشيخ -
1.html-khouf-http://muslim.or.id/aqidah/roja 

من    2108، مأخوذ يف التاريخ الثاني عشر من يناير اخلوف والرجاءسيد جويل،  -

www.alukah.net/Sharia/0/2898/://http 
  من 2108 ينايرمن من عشر الثاني التاريخ يف مأخوذ ، الثالثة فوائد من كتاب شرح االْصولعثيمني، ابن.  -

http://www.albaidha.net/vb/showthread.php?t=12245 

http://oasetarbiyah.blogspot.com/2008/05/tarbiyah-imaniyah-untuk-anak-anak.html.%20hari%20senin%20jam%2020.55
http://www.saaid.net/book/13/5607.doc
http://www.saaid.net/aldawah/127.htm
http://www.alemanawalan.com/
http://www.alemanawalan.com/
http://benramt.files.wordpress.com/
http://muslim.or.id/aqidah/roja-khouf-1.html
http://muslim.or.id/aqidah/roja-khouf-1.html
http://www.alukah.net/Sharia/0/2898/
http://www.alukah.net/Sharia/0/2898/
http://www.albaidha.net/vb/showthread.php?t=12245
http://www.albaidha.net/vb/showthread.php?t=12245

