
1 
 

 اٌجبة األًّي

 ادلملِّخ

 فٍفْخ اٌجؾش .أ

ين ثْزب عّْلا ًلٌّّب فْغت ْ ّجأاٌشقض اٌنُ ّوّل  واإلديبْ أٍبً اٌلّٓ . ِضٍ

ًثؼل مٌه ّجين ػّبكا ، ًعلاها ، ًغري مٌه . ثلًْ  أٍبً اٌجْذ لٌّّب أًّال ْ ّجينأػٍْو 

ْ ػٍَ اٌؼجل أجيت ونٌه اإلديبْ ، مٌُّ فٌَف ّنيلَ اٌجْذ ٍيٌٌخ . ًأٍبً اٌجْذ اٌ

ٍالِخ ًِوضْخ ِٓ اهلل ّؼْش اٌشقض ػْشخ ؽَنخ ً ّجين ئديبٔب ثبجليل ًّمٌّّو ، ألّْ ثو

   مٌه وّب موو يف اٌموآْ اٌؼظَُْ األعو ِٓ اهلل حبَت ِب ػًّ . ًًٌٍف ّزؾظً ػٍ

 ًيف آّخ األفوٍ 1 ((فّٓ ّؼًّ ِٓ اٌظبحلبد ًىٌ ِإِٓ فال وفواْ ٌَؼْو ًئٔب ٌو وبرجٌْ))

ِٓ ػًّ طبحلب ِٓ موو أً أٔضَ ًىٌ ِإِٓ فٍنؾْْنو ؽْبح عْجخ  )) اهلل رؼبىللبي 

                                                           
1
 99[ : 11] األٔجْبء ٌٍهح  
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ًٌٌ أْ أىً اٌموٍ آِنٌا ًارمٌا  )) لبيً 1(( ًٌنغيّنيُ أعوىُ ثأؽَٓ ِب وبٌٔا ّؼٌٍّْ 

  . 3 ((ٌفزؾنب ػٍْيُ ثووبد ِٓ اٌَّبء ًاألهع ًٌىٓ ونثٌا فأفنٔبىُ مبب وبٌٔا ّىَجٌْ

   9 اٌلْٔب ثٌػٌك وضريح ، ِنيب : ًٌمل ًػل اهلل ادلإِنني يف

  5((ًوبْ ؽمب ػٍْنب ٔظو ادلإِنني))نظو ػٍَ أػلائيُ ، لبي رؼبىل : اٌ .1

  6 (( ئْ اهلل ّلافغ ػٓ اٌنّٓ آِنٌا)) اٌلفبع ػنيُ ، لبي رؼبىل :  .2

  7 ((اهلل ًيل اٌنّٓ آِنٌا  ))اٌٌالّخ ذلُ ، لبي رؼبىل :  .3

   8((  ً ئّْ اهلل ذلبك اٌنّٓ ءاِنٌا ئىل طواط َِزمُْ ))اذللاّخ ذلُ ، لبي رؼبىل :   .4

 ًٌٓ جيؼً اهلل ٌٍىبفوّٓ ػٍَ ادلإِنني ٍجْال)) ّٓ ػٍْيُ ، لبي رؼبىل : ػلَ رٍَْظ اٌىبفو .5

))9  

                                                           
1
 97[ : 16] اٌنؾً ٌٍهح  

3
 96[ : 7] األػواف ٌٍهح  

9
  11-11(، ص. 1989)كِشك: اإلديبْ ػجل اجملْل اٌئّلأِ ،   

5
 97[ : 31ٌٍهح اٌوًَ ]  

6
 38[ : 11ٌٍهح احلظ ]  

7
 157[: 1ٌٍهح اٌجموح ]  

8
 571[ : 11ٌٍهح احلظ ]  

9
 191[ : 9ٌٍهح اٌنَبء ]  
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ًػل اهلل اٌنّٓ آِنٌا ِنىُ ًػٌٍّا  ))االٍزقالف يف األهع ، لبي رؼبىل : اٌزّىني ذلُ ً .6

اٌظبحلبد ٌَْزقٍفنيُ يف األهع وّب اٍزقٍف اٌنّٓ ِٓ لجٍيُ ًٌّْىنٓ ذلُ كّنيُ اٌنُ 

اهرضَ ذلُ ًٌْجلٌنيُ ِٓ ثؼل فٌفيُ أِنب ّؼجلًٔين ال ّشووٌْ ثِ شْئب ًِٓ وفو ثؼل مٌه 

  11(( فأًٌئه ىُ اٌفبٍمٌْ 

ً اٌموٍ آِنٌا ًارمٌا ٌفزؾنب ػٍْيُ ثووبد ِٓ ًٌٌ أْ أى ))اٌوىق اٌغّْت ، لبي رؼبىل :  .7

  11(( اٌَّبء ًاألهع ًٌىٓ ونثٌا فأفنٔبىُ مبب وبٌٔا ّىَجٌْ 

  11((  ًهلل اٌؼيح ًٌوٌٌٍو ًٌٍّإِنني ًٌىٓ ادلنبفمني ال ّؼٌٍّْ ))اٌؼيّح ، لبي رؼبىل :  .8

فٍنؾْْنو ًِٓ ػًّ طبحلب ِٓ موو أً أٔضَ ًىٌ ِإِٓ َ )) احلْبح اٌغّْجخ ، لبي رؼبىل :  .9

 13((  ؽْبح عْجخ ًٌنغيّنيُ أعوىُ ثأؽَٓ ِب وبٌٔا ّؼٌٍّْ
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 55[ : 19]ٌٍهح اٌنَبء   

11
 96[ : 7] األػواف ٌٍهح  

11
 8[ : 63ٌٍهح ادلنبفمٌْ ]  

13
 97[ : 16ٌٍهح اٌنؾً ]  
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ئْ اٌنّٓ آِنٌا ًػٌٍّا اٌظبحلبد وبٔذ )) ًأِّب اٌلاه آفوح فؾَجيُ لٌي اهلل ٍجؾبٔو 

ئْ اٌنّٓ ))ًلٌٌو رؼبىل   19(( * فبٌلّٓ فْيب ال ّجغٌْ ػنيب ؽٌال  ذلُ عنبد اٌفوكًً ٔيال

  15((عنبد اٌنؼُْ * فبٌلّٓ فْيب ًػل اهلل ؽمب ًىٌ اٌؼيّي احلىُْآِنٌا ًػٌٍّا اٌظبحلبد ذلُ 

آفوح . ًوّب يف اٌلْٔب ً خِاىواًٌ ادلإِنني ثبٌفٌى ِٓ صُ ػوفنب أّْ اهلل لل ًػلً

ًٌٓ ّزؾظً ػٍْيب ادلإِنٌْ ئالّ ثاديبْ طؾْؼ . ًئما  ػوفنب أّْ ًػل اهلل ؽكّ الشهّ فْو .

  16 شلّب ٍِّ :أػّبال طؼّ ئديبهنُ فٌَف ّؼٌٍّْ 

 زلبٍجخ اٌنفٌ  .1

 اٌيىل يف اٌشإًْ اٌلٌّْٔخ  .2

 أػّبي اٌمٍت ثاالىزّبَ  .3

 اٌظلق يف األفٌح  .4

 عٍت هضب اهلل  .5

 موو اهلل  .6

                                                           
19

 118-117[ : 18ٌٍهح اٌىيف ]  

15
 9-8[ : 31] ٌمّبٌٍْهح   

16
  115 -93.ص ،(1116 :ٌٍهاثبّب) ثظوُ ؽَٓ أغًٌ ،رتعُِ ، اإلديبْ طؼّ ئما ، اٌٌٍََ فيل ثٓ اهلل ػجل  
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 زؼٍّك ثبهللاٌ .7

 اٌلػٌح هلل  .8

 ئفالء اٌنفٌ ِٓ غري اهلل .9

 شؼب بظالح فاٌ .11

 رؼظُْ اهلل .11

 رلثّو اٌموآْ اٌىوُّ  .12

 اٌوضب ػٍَ اهلل .13

 رمُْْ اٌٌلذ .14

 اهللاٌشىو ػٍَ ٔؼُ  .15

   زلجخ اهلل  .16

شقظْخ ادلإِنني اٌيت موود ٍبثمخ ًعلٔب أّْ شقظْزيُ ًأػّبذلُ ثًئما اىزّّنب 

ؾظٌي ػٍَ ٍؼبكح ٍؾظٌي ػٍَ ٍؼبكح اٌلْٔب ٌىّٓ ٌٍىلف ؽْبهتُ ٌٌْ ًٌ. ًعْلحووديخ 

 ّشغٌٍْ ثبٌؼجبكاد إلػلاك األىًاكآفوح . فٍنٌه ال ّشغٌٍْ أٔفَيُ ثبألٌِه اٌلٌّْٔخ ٌىّٓ 
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اٌىضريح يف آفوح . فْؼْشٌْ ػْشخ ٍىْنخ ، ًٍؼْلح ، ًٍٍّْخ ، ًِوضْخ ِٓ اهلل . ًال 

 خيبفٌْ ًال حيئٌْ يف ؽْبهتُ ثَجت مجْغ أٌِهىُ ّوعؼٌهنب ئىل اهلل .      

ّورىجٌْ مٌٔثب  وضري ِنيُ شقظْخ ادلإِنني اٌٌَْ فٌعلٔب أّْثٌىّٓ ئما ٔظؤب ًاىزّّنب ً

اٌشجبة ، ًاٌجبٌغني ، ًاٌشٌْؿ . ضلٓ َّٔغ األفجبه ً ، واىمنيادل ػٍَحيلس . ًمٌه وضريح

ؼٍّو أهثبة ادلنبطت يف احلىٌِخ ِٓ احلىٌِخ ادلوويّخ اٌنُ ّ االفزالًيف اٌزٍفْيٌّْ ػٓ  حىضرياٌ

اٌَولخ ، ًاٌشون ، ًاٌمزً ،  ، ًىُ ٌٍَِّْ . ٌٍٍ مٌه ، األفجبه ػٓ ئىل احلىٌِخ احملٍْخ

اغزظبة اٌنَبء ، ًادلقلّه ، ًشوة ًػمٌق اٌٌاٌلّٓ ًػلَ االؽرتاَ ئىل ادلؼٍّّني ًوجبه آٌَّ ً

 اخلّو اٌيت ّؼٍّيب اٌشجبة ًادلواىمٌْ ًأوضوىُ ِٓ ادلٍَّني.

ّإصّو رأصريا ال  ادلإِنني اٌٌَْ ضؼْف ؽزَّ وضري ِٓ ئديبْ أّْ رٍه اٌظٌاىو رليّ ػٍَ

. ًمٌه ثَجت ػلَ اٌرتثْخ اٌيت َيٌٌخ يف ؽْبهتُ ثٍْئخ  أػّبالْؼٌٍّْ ، فيف أٔفَيُ  جيبثْبئ

  رنٌّ ًرغٌّه ئديبهنُ .

شقبص اٌنّٓ ٌلّيُ ٔزْغخ األاٌرتثْخ يف اإلٔلًَْْٔخ وضري ئىل ٔبؽْخ ادلؼوفخ ًىِ رٍل ً

ِؼوفخ عّْلح  بدلنيظ اٌرتثٌُ ِضً مٌه ٍّل ئَٔبٔب ٌلّيُف.  فؾَت عّْلح يف وشف اٌلهعخ
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 غبططلًمٌه ّإكُ ئىل ئعّْلا ،  اكّنٌّ ئديبهنُ ًال ّيك الف ،يف اإلديبْ ضؼْف فمظ ٌىنّيُ 

 أفالليُ . 

 ئديبْ اكىكااإلديبْ زلًّ ئٍرتارْغِّ يف فٍك األفالق أً ادلؼبٍِخ احلَنخ . ئما ً

 . أػّبٌو اٌظبحلخ  ذأزمظمض اإلديبْ زٔاظبحلخ ، ًئما اٌ وأػّبٌ اىكاكد اٌشقض

 عّْلا ثبٌرتثْخ اٌظؾْؾخ . فٍنٌه حيزبطاٌشقض ه يف ٔفٌ ٌغّزاإلديبْ ّنٌّ ًًّ

أمسِ  اٌيت ىِئىل اٌرتثْخ اٌيت رنشئ ًرغٌّه ئديبٔو ٌىِ ّظيو أفاللب ووديخ يف ٔفَو  اإلَٔبْ

" ٌيت وزجذ يف احللّش اٌشوّف هٌٍي اهلل طٍَ اهلل ػٍْو ًٍٍُ ا لبي هٍبٌخ اإلٍالَ ؽْش

 ثؼضذ ألمتُّ ِىبهَ األفالق "                  ّبئّٔ

ه ٌغّزًّاإلديبْ اٌرتثْخ اإلديبْٔخ سلوط ٍلّل يف ِؼبجلخ رٍه ادلَأٌخ . ألّْ هبب ّنٌّ ً

اٌشقض ّؼًّ  هببً. شقض ئىل اٌظواط ادلَزمُْ اٌنُ ّوضبه اهلل اٌعّْلا . ًىِ روشل 

 مجْغ أًاِو اهلل ًجيزنت مجْغ ٌٔاىْو ، ًحيتّ ٍنّخ هٌٍي اهلل رؼبىل . 
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طؾبثو يف أًيّ ألديبْٔخ )اٌزٌؽْل( اإلرتثْخ بٌثًلل لبَ هٌٍي اهلل طٍَ اهلل ػٍْو ً ٍٍُ 

ِٓ هؤًٍيب ىِ ٍُْ اٌزٌؽْل يف ٌٍهح اٌفبحتخ ، ًظيو هأً رؼرنّْخ اإلٍالَ ًرولْزو يف ِىخ . ً

 :17  

 ْبح اٌجشو . حلىٌْ ِىبٔب ِنبٍجب ّو احلمْمِ ؽزَّ ثهاٌؼبمل ًِبٌىو ً أّْ اهلل فبٌك . .أ

 فبطخٌنبً ا ّؼغِْغ احلبعبد ئىل مجْغ ادلقٌٍق ، ً. أّْ اهلل ّؼغِ ٔؼّب ً مج .ب

 هشبك وِ ّزؾظً ػٍَ اٌَؼبكح يف ؽْبرو .  ًاإللٍ اذل

. أّْ اهلل ِبٌه ٌَّ اٌلّٓ ، اٌنُ ّؼغِ ِؼوفخ أّْ وًّ ػًّ اٌنبً يف اٌلْٔب ٍْؾَت  .ج

 ىنبن . 

 مْمِ .احل ىٌ ؼجٌكًؽلح ادل. أّْ اهلل  .د

 . أّْ اهلل َِزؼني ؽمْمِ ، فٍنٌه ّنجغِ اْ َّزؼني ئّّبه اٌنبً .  .ه

اٌلْٔب اٌيت وضود فْيب ٌِأؼب  . أّْ اهلل ّوشل ً ّيلُ ئىل اٌنبً يف متشْخ ؽْبح .و

 حتلّّبد .  ً

                                                           
 15-13، ص.  (1986)عبوورب:   SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM،  ًغريه ىىؤِ، 17
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 اٌنبً اهلل ػٍْو ً ٍٍُ ػمٌي أِّب اٌزغجْك يف روثْخ اٌزٌؽْل ، أهشل اٌنيب طًٍَ

 أػغَ أٌٍح وْفْخ رغجْمو يف احلْبح اٌٌِْْخ ؽمْمخجٌي رؼوّف اٌزٌؽْل اٌنُ ػٍّّيُ ًلحلظٌي ً

    18ػظّزو ًاٌنبً ٔفَو .ً كػبىُ وِ ّموءًا ، ًّيزٌّّا ، ًّزفىّوًا ٍٍغبْ اهلل، ً

شواف أّْ ئ Sejarah Pendidikan Islamزلٌّك ًٌٌّٔ يف وزبثو لبي ً

  19اٌرتثْخ  اإلٍالِْخ يف ِوؽٍخ ِىّخ رشزًّ ػٍَ : 

،  شْئو ثال ّشون ًفؾَت َُ اهلل ثاٌشقض ْ ّموأ أّنجغِ  اٌرتثْخ  اٌلّنْخ ىِ   .أ

 ووُّ .ئٌو وجري ً اهلل ألّْ

 . ؼبملاٌ ؽبكصخًاٌؼٍمخ ِٓ اٌنبً  ؽبكصخاٌؼٍّْخ ىِ اٌلهاٍخ ػٓ اٌرتثْخ  اٌؼمٍْخ ً  .ب

أفالق زلٌّكح ِنبٍجخ ثّؼٍُّ اٌنيب أطؾبثو ٌىِ خيٍمٌا ؽْش اٌرتثْخ  اخلٍمْخ ،   .ج

 ثزؼٍُْ اٌزٌؽْل . 

 اجلَُ ، ً اٌجْذىِ االىزّبَ ثنظبفخ اٌٍجبً ، ًًخ اٌرتثْخ  اجلَّْ .د

                                                           
18

  16-15. ص ،.ادلظله ٔفٌ  

19
 17. ص ،.ادلظله ٔفٌ  
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ِٓ فٍنٌه اىزّّيب اٌؼٍّبء ، اٌرتثْخ اإلديبْٔخ ضوًهح يف ؽْبح ادلٍَّني ًِٓ صُ ػوفنب أّْ 

يف ادلإِنني ب رزؼٍّك ثَؼبكح ؽْبح ادلٍَّني ًاىزّبِب وجريا ألّٔيئىل اٌيِٓ احلبضو  ُاٌملّ اٌيِٓ

ب هباىزّبِيُ  ػٍَ ػالِخمٌه كًٌْ ًيف وزجيُ . ً خآهاءىُ ػنيب ِىزٌثًرىٌْ آفوح . اٌلْٔب ً

 .   

ٌلّيُ فىوح عّْلح ػٓ اٌرتثْخ اإلديبْٔخ اٌيت وزجذ يف  ُفرباء اٌرتثْخ يف اٌيِبْ اٌملًّ

ؽزَّ رإصّو ػٍَ أٔشغزيُ ًِؼبٍِزيُ يف احلْبح اٌٌِْْخ . ًىُ ِشيٌه ثأفالليُ اٌىوديخ ،  وزجيُ

 حإصوًاعزيبكىُ اٌمٌُّ يف عٍت اٌؼٍُ ، ًرٌاضؼيُ ، ًػٌٍِيُ اٌٌاٍؼخ ًاٌؼّْمخ ، ًأػّبذلُ ادل

ىٌ ِٓ اٌؼٍّبء اٌنُ ٌلّو ػٌٍَ ًاٍؼخ ًػّْمخ ، ًىٌ فجري ً، اإلِبَ اثٓ لُّْ اجلٌىّخ ًِٓ ىإالء 

اٌفمو ، ًأطٌي اٌفمو ، ًاٌؼمْلح ، ًاٌرتثْخ . ًىٌ ِشيٌه وغجْت اٌنفٌ ً اٌمٍت  يف رلبي

فىورو ػٓ اٌرتثْخ  ، ِضً وزت يفًأفىبهه وزجذ يف ثَجت وزجو اٌيت رجؾش وضريح ػنيّب . 

   " ديبْٔخ اٌيت وزجذ يف وزبثو " ِلاهط اٌَبٌىنياإل

ِضً اثٓ وضري  ، ًهبب رٍل اٌؼٍّبء ادلشيٌهحاٌرتثْخ اإلديبْٔخ عّْلح ًػّْمخ  ػٓ فىوروً

    اٌٍناْ ٌلّيّب شقظْخ عْلح ًؽَنخ ، ًػٌٍَ ًاٍؼخ ، ًأفالق ووديخ . ًاثٓ هعت
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ثمظل أفن اٌفبئلح ًادلنفؼخ  يبفٍنٌه ضلٓ عًْ اٌٌَْ فْنجغِ أْ ٔلهً ًٔجؾش ػن

ِنيب. ٌٍٍ مٌه ، صلؼٍيب ًاؽلح ِٓ اٌغوق ٌزيًّل اٌشجبة ٌىِ ديٍىٌا ئديبٔب لٌّّب ًعّْلا ؽزَّ 

اٌرتثْخ اإلديبْٔخ ّمٌَ ثبٌجؾش يف  فريّل اٌجبؽش أْ اٍزنبكا ػٍْوً ّإصّو أفالليُ ًِؼبٍِزيُ وًّ ٌَّ.

 .    اإلِبَ اثٓ لُّْ اجلٌىّخػنل 

 أٍئٍخ اٌجؾش .ب

 : ٌخ اٌيت للِّيب اٌجبؽش يف ىنا اٌجؾش ىِأبدلَثنبء ػٍَ فٍفْخ اٌجؾش اٌَبثمخ ف

 ؟اإلِبَ اثٓ لُّْ اجلٌىّخ  ػنل اٌرتثْخ اإلديبْٔخ ٌِاك ىِ ِب .1

 أىلاف اٌجؾش .ج

 : ، فبذللف ِٓ ىنا اٌجؾش ىٌخ اٌَبثماٌجؾش  أٍئٍخاٍزنبكا ػٍَ 

 . اإلِبَ اثٓ لُّْ اجلٌىّخ  اٌرتثْخ اإلديبْٔخ ػنل ٌِاك ِؼوفخ .1

 ؽلًك اٌجؾش .د

ٌِاك ؾش ، فْؾلّك اٌجبؽش ٌِضٌع اٌجؾش اعزنبثب ِٓ فغبء اٌمبهئني يف فيُ ىنا اٌج

رشزًّ ػٍَ  ادلٌاك اٌيت ػنل اثٓ لُّْ اجلٌىُ ىنب ىِ ْخاإلديبٔاٌرتثْخ ٌاك مب ًرمظل اٌرتثْخ اإلديبْٔخ
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، ًوْفْخ رنّْزيب يف ٔفٌ  ، ًؽَٓ اٌظًٓاٌشون ، ًاٌزٌثخ اخلٌف ، ًاٌوعبء ، ًاحملجّخ ، 

 . اٌشقض

 أمهّْخ اٌجؾش .ه

 : وّب ٍِّ ئىل اٌمبهئنيئفبكح ىنا اٌجؾش  ّفْل

 اٌنظوّخ يف رلبي اٌرتثْخ اإلديبْٔخادلؼوفخ ّيّل ىنا اٌجؾش  ْأ:   اجلبٔت اٌنظوُِٓ  .أ

  . 

ني ، ًًاٌلّٓ ، ّّؼٍٍَّبػل ٌزٍىنا اٌجؾش ٔزبئظ ْ أ:  اجلبٔت اٌزغجْمِِٓ  .ب

يف فيُ ِؼبَٔ ادلٌاك ٌٍرتثْخ اإلديبْٔخ ًوْفْخ رنّْزيب يف  ًاٌزالِْن، ًاٌجبؽضني آفوّٓ

 .  اٌنفٌ 
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 ِنيظ اٌجؾش .و

 ٌٔع اٌجؾش .1

ِنيظ اٌجؾش ىٌ رلٌّع ِٓ اٌمٌأني ًاٌزشوّؼبد اٌيت رزّجغ ٌٌٍطٌي ئىل ىلف ً

 ادلىزجْخ ىنا اٌجؾش ىٌ اٌلهاٍخ ٌٔع اٌجؾش اٌنُ اٍزقلِو اٌجبؽش يفً 11ِؼٌٍَ .

اٌجْبْ أً اٌزظٌّو ػٓ ادلواعغ ادلنبٍجخ مبغبي أً ٌِضٌع  اٌلهاٍخ ادلىزجْخ ىًِ. 

  11 ِؼّْٓ .

 ِظبكه اٌجْبٔبد .2

اٌجْبٔبد  ِظبكهاٌجْبٔبد ئىل لَّني ، مهب :  أًّال، ِظبكه فْنمَُ اٌجبؽش 

ي ِجبشوح ٌِضٌع اٌجؾش ثبٍزقلاَ أكاح َِبؽخ نبًاٌجْبٔبد اٌيت رز ىًِاألٍبٍْخ 

اٌىزبة اٌنُ أٌّفو اإلِبَ اثٓ لُّْ اجلٌىّخ ًىٌ وزبة ًىِ  11 .اٌجْبٔبد أً أكاح أفنىب 

ِٓ فالي ادلؼٌٍِبد  ينبًرز ٌيتاىِ ًِلاهط اٌَبٌىني. صبْٔب ، ِظبكه اٌجْبٔبد اٌضبٌّٔخ 

                                                           
11

 39. ص ،(1995: اخلوعٌَ) اجلبِؼخ اٌوٍبٌخ أً اٌىزبثخ عوّمخ ً اٌجؾش ِنبىظ ، ػضّبْ اٌومحٓ ػجل  

11
 71(، ص. 1111)عبوورب :  METODE PENELITIAN PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGANثٌٔبعِ ٍزٌٍْوُ ،   

11
 91(، ص. 1998)ّغْبوورب:  METODE PENELITIANٍْف اٌلّٓ أىًاه ،   
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ًىِ اٌىزت ،  13ضو . اٌجبؽش ِجبشوح ِٓ ٌِضٌع حبّزنبًذلب اٌغوف آفو، ًال 

ًاٌنظٌص، ًاٌجؾٌس ، ًاألعوًؽبد ، ًادلمبالد ، ًاجملالد ، ًأرتْٔذ اٌيت رزؼٍّك 

 مبٌضغ اٌجؾش .   

 أٌٍٍة مجغ اٌجْبٔبد .3

أٌٍٍة مجغ اٌجْبٔبد اٌنُ اٍزقلِو اٌجبؽش يف ىنا اٌجؾش ىٌ األٌٍٍة ً

ِضً  اٌرتاس ، وزتالي األٌٍٍة اٌٌصبئمِ ىٌ أٌٍٍة مجغ اٌجْبٔبد ِٓ فًاٌٌصبئمِ . 

ح ، ًاٌلًٌْ أً اٌمٌأني، ًغري مٌه اٌنُ ّزؼٍّك ٌنظواٌىزت ػٓ اٌوأُ ، ًااٌَغالّد ً

  19مبشىٍخ اٌجؾش . 

جلّغ اٌجْبٔبد يف ىنا اٌجؾش ، ٌٍف ّأفنىب اٌجبؽش ِٓ سلزٍف اٌىزت ً

ؽزَّ غريىب ِٓ اٌجؾٌس اٌؼٍّْخ اٌيت رزؼٍّك ثو .  ادلمبالد ًاجملالد ًأرتْٔذ ًً

 اٌجبؽش  وبٍِخ  ًهبب جتؼً حبضب ػّْمب . ػٍْيب ّزؾظً 

 
                                                           

13
 ٔفٌ ادلظله   

19
 ،(1117: عبوورب) METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN; KOMPONEN MKDK ِوغٌٌٔ، .ً  

 181.ص
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 أٌٍٍة حتًٍْ اٌجْبٔبد   .4

فبص ِٓ ٔزْغخ حتًٍْ اٌجْبٔبد ىٌ ػٍّْخ حبش اٌجْبٔبد ًرأٌْفيب رجؼب ٌنظبَ 

ظبكه األفوٍ ؽزَّ ادلاحللّش اٌظؾفِّ ، ًوزبثخ ادلْلاْ ، ًغري مٌه ِضً اٌىزبة ، ً

  15ٌشقض األفو . ٔزْغخ اٌجؾش رؼٍٓ ئىل ارفيُ ٍيٌٌخ ً

ًّوٍ ثبهٌٍَّْ ٌزؾًٍْ اٌجْبٔبد اٍزقلَ اٌجبؽش عوّمخ حتًٍْ ادلضٌّْ . ً

(Barelson ّْأ )ٌّْىٌ عوّمخ اٌجؾش ٌزظٌّو ٌِضٌػْب ، ًٔظبِب  حتًٍْ ادلض

، عوّمخ اٌجؾش   (Weberفبطب ، ًوّْْب ػٓ شىً االرظبي . ًحبَت ًاثري )

  16ط اٌظؾْؼ ِٓ اٌىزبة أً اٌٌصْمخ . ألفن االٍزنجباٌيت رنزفغ عمُ اإلعواءاد 

 

 

 

 

                                                           
 199. ص ،(1118: ثنلًٔظ) Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D ٌٍغْنٌ، 15

16
 13(، ص. 1117)عبوورب:  Metode Penelitian; Suatu Pemikiran dan Penerapanٌٍعٌٌٔ ، ًػجل اٌومحٓ ،   
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 اٌلهاٍخ اٌَبثمخ  ى.

 : وضريح، ِنيب يِفاإلِبَ اثٓ لُّْ اجلٌىّخ أِّب اٌلهاٍخ اٌَبثمخ ػٓ ِفيٌَ اٌرتثْخ ػنل 

 Konsep Pendidikan Islam فولبْ ؽَيب حتذ ػنٌاْ "اٌجؾش اٌنُ لبَ ثو  .1

Menurut Ibnu Qayyim: Relevansinya Dengan Pendidikan Modern  يف "

: أًال ، ِؼوفخ ِفيٌَ اٌرتثْخ ًىِصالصخ أىلاف  . ذلنا اٌجؾشاجلبِؼخ احملّّلّخ ٌٍهاوورب

. صبْٔب ، ِؼوفخ ِفيٌَ اٌرتثْخ اإلِبَ اثٓ لُّْ اجلٌىّخ اإلٍالِْخ ػنل فرباء اٌرتثْخ لجً 

ِبَ ٌإلَ اٌرتثْخ اإلٍالِْخ . صبٌضب ، ِؼوفخ ػاللخ ِفيٌاإلِبَ اثٓ لُّْ اجلٌىّخ اإلٍالِْخ ػنل 

قلَ اٌجبؽش كهاٍخ ٍزَ ىنه األىلاف اٍؾظٌي ػٌٍثبٌرتثْخ اٌؼظوّخ . ًاثٓ لُّْ اجلٌىّخ 

يف اٌرتثْخ إلِبَ اثٓ لُّْ اجلٌىّخ ىِ أّْ ادلظبكه األٍبٍْخ الاٌجؾش ًأِّب ٔزبئظ ِىزجْخ . ً

، ًاٌنًق ، ًاحللً .  ًاإلػزجبهاإلٍالِْخ ىِ اٌموآْ ، ًاحللّش ، ًاٌفغوح ، ًاٌمْبً ، 

ىلف روثْزو ىٌ رنّْخ اٌزؼججلّخ ئىل اهلل ًؽله يف ٔفٌ اإلَٔبْ ًهبب حيظً ػٍَ وّبي ً

اٌنفٌ ، ًاٌَؼبكح ًاٌَالِخ . ًّيزُّ اثٓ اٌمُّْ اجلٌىُ صالصخ ػنبطو ادلٌعٌكح يف ٔفٌ 

اٌرتثْخ ً ػٍَ رٌعْو اٌجلْ ، ًاٌنشبط ، ًاإلَٔبْ ، ىِ اٌؼنظو اجلَِّ اٌنُ ّشزّ



17 
 

اجلنَْخ ، ًاٌؼنظو اٌوًؽِ اٌنُ ّشزًّ ػٍَ رٌعْو اإلديبْ ، ًاألفالق ، ًاإلهاكح ، 

رملُّ اٌؼٌٍَ . ًّوٍ أّْ أكًاد اٌرتثْخ ِ اٌنُ ّشزًّ ػٍَ رٌعْو اٌنوبء ًًاٌؼنظو اٌؼمٍ

ري احلٌاً اخلٌّ ًئِّب وبٔذ ِزّظفخ ثغفخ ثبدلبكّخ ِضً أكًاد اٌىزبثخ ًسلزٍفخ ئِّب وبٔذ ِزّظ

ّوٍ أّْ اٌجْئخ رإصّو رأصري وجريا يف اٌرتثْخ . ًادلمظٌك ثبٌجْئخ ِضً عوّمخ اٌزلهٌّ. ًادلبكّخ 

ادلرتثِّ الثلّ ّيّّنبْ أِّب ادلوثِّ ًىِ األٍوح ، ًاجملزّغ ، ًادلإٍَخ اٌرتثٌّخ ، ًادلَغل . ً

لُّْ  إلِبَ اثٓأِّب ِفيٌَ اٌرتثْخ اإلٍالِْخ الؼبد احلَنخ ًاألفالق اٌىوديخ . ًٔفَيّب ثغجْ

 . اي ػاللخ مبفيٌَ اٌرتثْخ اٌؼظوّخِبىاجلٌىّخ 

اإلِبَ اثٓ ّجؾش فْيب ػٓ ِفيٌَ اٌرتثْخ اإلٍالِْخ ػنل فولبْ ألّْ ًىنه األعوًؽخ عّْلح 

ػبِّخ صُّ رنوو فْيب ػالليب مبفيٌَ اٌرتثْخ اٌؼظوّخ . ٌىّٓ الّجؾش فْيب أٌٔاع لُّْ اجلٌىّخ 

الٔؼوف ِفيٌَ اٌرتثْخ اإلديبْٔخ ػنله . فٍنٌه ، ٌٍف  اٌرتثْخ ِضً اٌرتثْخ اإلديبْٔخ ؽزَّ

ّجؾش ػنيب اٌجبؽش يف ىنا اٌجؾش ًػاللزيب مبنيظ اٌؼمْلح ًاألفالق يف ادللهٍخ اٌضبٌّٔخ 

ِبىاي ِنبٍجخ مبنيظ اإلِبَ اثٓ لُّْ اجلٌىّخ ؽزَّ ٔؼوف ىً ِفيٌَ اٌرتثْخ اإلديبْٔخ ػنل 

   ٌَْ .  اٌؼمْلح ًاألفالق يف ادللهٍخ اٌضبٌّٔخ اٌ
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 Konsep Akhlaq Menurut Ibnuٌغبٌٌ هرنٌٍوُ حتذ ادلٌضٌع " اٌنُ لبِذ ثواٌجؾش  .2

Qayyim Al-Jauzi dan Relevansinya dengan Paradigma Pendidikan Islam "

، مهب : أًّال  نياصنوبْ ىلف ِٓ ىنا اٌجؾش ً.  1116ٍنخ  يف اجلبِؼخ احملّّلّخ ِبالٔظ 

إلِبَ . صبْٔب ، ئرّقبم ػاللخ ِفيٌَ األفالق الإلِبَ اثٓ لُّْ اجلٌىّخ األفالق ال، ِؼوفخ ِفيٌَ 

اٌجبؽضخ ىِ ٌٔع اٌجؾش اٌنُ رَزقلِيب ثنٌّمط اٌرتثْخ اإلٍالِْخ . ًاثٓ لُّْ اجلٌىّخ 

َّزنل إلِبَ اثٓ لُّْ اجلٌىّخ أِّب ٔزبئظ اٌجؾش ىِ أّْ ِفيٌَ األفالق الاٌلهاٍخ ادلىزجْخ . ً

ِفيٌَ األفالق اٌؼلٌخ يف وًّ ٔبؽْخ احلْبح . ً وأىً أطٌي اٌفمو اٌنُ ّملَّ ػٍَ ؽىّزو

ألّْ ىنا اٌجؾش عّْل  .ِبىاي ػاللخ ثنٌّمط اٌرتثْخ اإلٍالِْخإلِبَ اثٓ لُّْ اجلٌىّخ ال

 اٌجبؽضخ رجؾش فْيب ػٓ ِفيٌَ األفالق ػّْمب . ٌىنّيب الرجؾش فْيب ػٓ اٌرتثْخ اإلديبْٔخ . 

   

ؽَٓ ثٓ ػٍِ احلغبىُ حتذ ػنٌاْ " اٌفىو اٌرتثٌُ ػنل اثٓ لُّْ بَ ثو اٌجؾش اٌنُ ل .3

اٌرتثْخ اٌرتثْخ اٌفىوّخ ، ًإلديبْٔخ ، ًاٌرتثْخ اٌوًؽْخ ، ًاجلٌىُ" ّجؾش فْيب ػٓ اٌرتثْخ ا
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اٌرتثْخ اإلعزّبػّْخ ، ًروثْخ اإلاهكح ، ًاٌرتثْخ اٌجلْٔخ ، ًاٌرتثْخ ، ًاٌرتثْخ اخلٍمْخ ، ًاٌؼغفْخ

 .  اجلنَْخ

 ىْىً اٌجؾشػ. 

 يف ىنا اٌمَُ ّوّل اٌجبؽش اْ ّجّْٓ ىْىً اٌجؾش ػٍَ ِب ٍِّ : 

أىلافو ، فْيب اٌجبؽش ػٓ فٍفْخ اٌجؾش ، ًأٍئٍزو ، ً اٌجبة األًّي : ادلملِّخ ، ّجؾش

 اٌلهاٍخ اٌَبثمخ ، ًىْىٍو . حتلّله ، ًفٌائله ، ًِنبىغو ، ًً

ىلفيب، رؼوّف اٌرتثْخ اإلديبْٔخ ، ًاٌجبة اٌضبِٔ : اٌجؾش اٌنظوُ ، ّجؾش فْو اٌجبؽش ػٓ 

، ًٌِاكىب اٌيت رشًّ ػٍَ ً أٍبٍيب، ًأصوىب ، ًفضٍْزيب ،  ًعوّمزيب

 .اٌزٌثخ، ًاخلٌف، ًاٌوعبء، ًاٌزٌوً، ًاحملجخ

اٌرتثْخ ٌِاك ً ،اإلِبَ اثٓ لُّْ اجلٌىّخ ربهّـ ؽْبح   اٌجبة اٌضبٌش : ّجؾش فْو اٌجبؽش ػٓ

  لُّْ اجلٌىّخ اإلِبَ اثٓػنل  اإلديبْٔخ

 اٌزٌطْبد . ً اٌجؾش فالطخاإلفززبَ ، ً اٌجبة اٌواثغ :


