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 الباب األول

 لفية البحث الفصل األول : اخل

الشيخ برهان الدين الزرنوجي يف  كتبهاملتعلم هو كتاب وتعليم الكتاب 

كبري الحرتاماالو يةهناية القرن السابع اهلجري. حيتوي هذا الكتاب على الدافع

ال عجب إذا ف، واألخالق يف التعليم والتعلم. فيهم التصفية فهموالعلماء، و للعلوم

 رتبية اخللقية.ال فهماليوم يستخدم كأساس ل املتعلموتعليم الكان كتاب 

من نواح كثرية، مل يتحدث الشيخ برهان الدين الزرنوجي عن أخالق 

فنية.  فحسب، بل أيضًا عن إدراكه يف  أشكال يةالتعليم يف شكل الدافع

، ولكنه فقطعلى مفاهيم املفهوم التجريدي املتعلم تعليمكتاب لذلك، ال حيتوي 

 .العلم من خالل األخالق بركةحيتوي على خطوات ملموسة لتحقيق 

بسبب الوضع املتعلم وتعليم الكتاب الشيخ برهان الدين الزرنوجي كتب 

الطالب الذين كانوا جادين بالفعل  إىلامللموس يف ذلك الوقت. لقد شعر بالقلق 

، أو يف بعض األحيان كانوا ناجحني، لكنهم مل طبيقيف التعلم ولكنهم فشلوا يف الت

" هبدف تقديم التوجيه تعليم املتعلمكتاب "كتب . لذلك العلميتمكنوا من فوائد
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من خالل األخالق والطرق اليت  علمركة البلألشخاص الذين يدرسون لتحقيق 

 .ميكن ممارستها بشكل مستمر

 مائة ومثانية وعشرون شعراالكتاب بـ هبذاوجي نقام الشيخ برهان الدين الزر

 ائحعلى نص املتعلمو أشعار يف كتاب التعليم  نقلها من مؤلف سابق.حتتوي

 كما يلي :منهايف البيئة. التعامل أو  علمللطالب يف البحث عن ال

 أال لن تنال العلم العلم ال بستة       سـأنبيك عن جمموعها ببيان 

 ذكاء وحرص واصطبار وبلغة           وارشاد أستاذ وطول زمان

 ،لن حتصل على املعرفة إال بشروط ستة املعنى يف هذا الشعر هو :

 ،توفريالو ،ستمرة والصرباملذكية والاملياً وهي: سأشرح لك الشروط الستة ع

 وطول الوقت. ،وإرشاد املعلم

اليت جيب أن يقوم هبا الطالب  الرتبية اخللقيةعلى بعض قيم  هذا الشعرتوي حي

ذكاء وهو ما يعين االجتهاد وحرص وهو ما يعين العاطفة منها عند طلب العلم.

. يتم تضمني النقاط الثالث بعد ذلك يف األساس املادي الذي جيب صربو

 .ب العلمطلامتالكه ومتابعته يف 
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علم املعاني هو فرع من فروع عن علم البالغة. أوضح أمحد اهلامشي أن علم 

 حوال الكالم العربى التى يكون هبا مطابقاأصول وقواعد يعرف هبا أاملعاني هو

الفائدة من فوائد علم املعاني هي  (1960احلامشي : أمحد ) ملقتضى احلال

 الشعر.يف اللغة العربية يف كل منطلق اللسان القدرة على معرفة أسرار الطول و

شعار فى كتاب التعليم املتعلم وما فيها من قيم ث األحببالباحث  يهتمولذلك 

  :الرتبوية اخللقية باستخدام اجلانب املعاني بعنوان

دراسة بالغية فى جمال املعانى وما فيها )املتعلم  و تعليم الاألشعار فى كتاب 

(اخللقيةقيم الرتبوية المن   

 : حتقيق البحث انيالفصل الث

 حتقيق البحث كما يلى : كاتبإىل خلفية البحث السابقة وجد ال اإعتماد

 تعليم املتعلم  ؟كتاب أشعار فى  جمال املعانييكون كيف  .1

 ؟ تعليم املتعلملرتبوية اخللقية فى أشعار كتاب قيم اال يكون كيف .2
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 البحث غراض:أ الفصل الثالث

 البحث هي :غراض هلذا األ

 كتاب التعليم املتعلم  أشعار فى جمال املعاني عرفةمل .1

 كتاب التعليم املتعلمشعار فيأية اخللقية معنى الرتب عرفةمل .2

 البحث وائدف: الفصل الرابع 

 الفوائد هلذا البحث هي : 

 كاتبلل .1

مات وزيادة املعل هيللكاتب  مفيدا هذا البحث ن يكونأيرجو الكاتب 

 .السابقة اتو تذكر املعرف ةاجلديد

 للقارئ .2

بحث الرتبية بمون هتلقراءالذين يا لفوائد هذا البحث كونتن أيرجو الكاتب 

إىل النجاح يف  توصلأهنا  ،الرتبية اخللقية علم املعاني و زيادة املعرفة عنمنها 

 طلب العلم.



 

5 
 

 الفصل اخلامس : أساس التفكري

بعبارة صحيحة فصيحة هلا يف البالغة هي تأدية املعنى اجلليل واضحا 

النفس أثر خالب مع مالئمة كل كالم للموطن الذي يقال فيه واألشخاص الذين 

 (8: 2007خياطبون. )علي اجلارم ومصطفى اآلمني 

عند )أمحد احلاشيمي( أن املعانى هو املعانى. هي فرع من فروع علم البالغة

ملقتضى  يكون هبا مطابقاحوال الكالم العربى التى أصول وقواعد يعرف هبا أ

 (1960احلامشي : أمحد ) احلال

عبارات قدتدل بعلم املعانى. الذي فى العبارة املعنى كيفيات فهمسنعرف

مثل املعنى فى كالم اخلبار واإلنشاء والقصر والفصل . على انواع املعنى

 (2012والوصل )ازان : 

 علم املعانى هي :العناصر فى 

 اخلرب .1

فإن كان  ,اخلرب هو ما يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب 
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وإن كان غري مطابق له كان ،الكالم مطابقا للواقع كان قائله صادقا

 ( 139: 2007)علي اجلارم ومصطفى اآلمني قائله كاذبا. 

 اإلنشاء .2

علي اإلنشاء هو ما يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب )

 ( 139: 2007اآلمني اجلارم ومصطفى 

 القصر .3

علي اجلارم ومصطفى )القصر هو ختصيص أمر بآخر بطريقة خمصوصة

 ( 217: 2007اآلمني 

 الوصل .4

علي اجلارم ومصطفى الوصل هو عطف مجلة على أخرى بالواو )

 ( 230: 2007اآلمني 

 الفصل  .5
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 23: 2007علي اجلارم ومصطفى اآلمني هو ترك هذا العطف)الفصل 

) 

 اإلطناب .6

علي اجلارم ومصطفى )زيادة اللفظ على املعنى لفائد اإلطناب هو 

 ( 250: 2007اآلمني 

 اإلجياز .7

اإلجياز هو مجع املعانى املتكاثرة حتت اللفظ القليل مع اإلبانة 

 واإلفصاح ، وهو نوعان :

إجياز قصر : ويكون بتضمني العبارات القصرية معانى قصرية من  .أ

 غري حذف.

حبذف كلمة أو مجلة أو أكثر مع قرينة تعني إجياز حذف : ويكون  .ب

 ( 242: 2007)علي اجلارم ومصطفى اآلمني احملذوف

 املساوة .8

هي أن تكون املعانى بقدر األلفاظ، واأللفاظ بقدر املساواة هي 



 

8 
 

)علي اجلارم ومصطفى اآلمني املعانى، ال يزيد يعضها على بعض.

2007 :240 ) 

الذي يعرب عن أفكار  الشعر هو شكل من أشكال العمل األدبي 

ومشاعر الشعراء بشكل خيايل ويتم جتميعه من خالل تركيز مجيع قوى اللغة من 

 (1995خالل تركيز اهلياكل املادية وغريها من العناصر. )والويو: 

استنادا إىل التعريف السابق يقال أن الشعر هو تعبري عن الشعور الذي  

ال املشاعر الزائدة ، يبدو أن يعرب عنه من خالل لغة مجيلة. كشكل من أشك

 ـالشعر يناقش جوانب احلياة ، دينية أو سياسية أو نقدًا اجتماعيًا ، أو الرتبوية

ة الشعر فى كتاب التعليم املتعلم. لنقل رسالة الرتبوي الشعر من أشعار املستخدم

 كالنصائح إىل التالميذ لنيل بركة العلم.من الرتبوية اخللقية ةفيه قيم ضمني

الرتبوية اخللقية "التعلم الذي يؤدي إىل تقوية وتنمية سلوك الطفل بالكامل بناءً 

 )5: 2013على قيمة معينة تشري إليها املدرسة" )دارما كيسوما 

ية اخللقية بشكل عام على منوذج مثايل وخلق بيئة وانكسار. يركز الرتب 

 ( 9: 2016من خالل تبادل املهام العلمية واألنشطة املواتية )ه. مليسا  
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إىل حتسني جودة العمليات التعليمية والنتائج اليت تؤدي إىل  الرتبوية اخللقيةيهدف 

متكاملة ومتوازنة )ه .  و، بكاملهاوالشخصية النبيلة  الشخصية اخللقيةتكوين 

 (9: 2016مليسا 

تسعة العمود اخللوقية الشرفة اليت جتعَل مراجعا  (راتنا ميغاواجني)ألفت 

 يف الرتبية اخللوقية إما داخل املدرسة وإما خارجها، وهي :

 حب اهلل وحب احلق . 1

 ستقبل بالنفساملنضباط واالسؤولية وامل .2

 مانةاأل .3

 حتشامالرمة وااحل .4

 تعاونالهتمام واالرمة واحل .5

 بتكاري واليستسالمالعتماد على النفس وااال .6

 ماسيةاحلقيادة العدل وال .7

 تواضعالسن واحل .8
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 سامح وحب السالمالت .9

" يلزم علينا ان نثبت القيم Indonesia Heritage Foundation (IHF)قال "

 اخللوقية  السابقة.

 املتعلم كما يلي :شعر من أشعار يف كتاب التعليم 

 أال لن تنال العلم إ ال بستة             سـأنبيك عن جمموعها ببيان 

 ذكاء وحرص واصطبار وبلغة           وارشاد أستاذ وطول زمان

خرج  ,إنشائي طالبي لوجود لفظ "أال" معنه أمر هاالكلمة املستورة شكل

بعض االحنرافات فى  . للعلم املعانيعن أصله معنى األمر فى اجلملة اآلتية

كما يف هذا  معنى األمر. اجلملة اآلتية فى مجلة كذا معنى األمر "اإلرشاد".

تعمد الشاعر  ،ولذلك. و الطريقة لنيل العلمأتوي اجلملة اآلتية النصائح حتاحلال 

 مفتاح فى طلب العلم ستة أشياء.فى الشعر  اعطاء النصائح إىل التالميذ أن 

 منها، ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وإرشاد أستاد وطول الزمان.
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 اعتمادا على أساس التفكري أن صورهتا هي : 
 

 
 

 

 

 الفصل السادس : البحوث السابقة املناسبة

املتعلم لإلمام  و فى كتاب التعليمآدب سلوك التعلم الصحيفة باملبحث " .1

 الكاتب صادمان. 2013سنة ان الدين الزرنوجي"بوره

 و أشعار كتاب التعليم القيم الرتبوية للمدارس الداخلية اإلسالمية يف .2

يف مدرسة درة أهل السنة واجلماعة. الكاتب إمام فوزي الطالب املتعلم 

 فى شعبة التعليم علم االجتماع وعلم اإلنسان.

املتعلم لإلمام الزرنوجي. الكاتب ليلة  و الرتبية اخللقية يف كتاب التعليم .3

السومطرة الشمالية يف كلية اإلسالمي احلكومي احلسنى يف معهد الدين 

 الرتبية والتعليم بشعبة التعليم دين اإلسالم.

أ شعار يف كتاب التعلمي 

 املتعمل

 عمل املعاين

 قمي الرتبوية اخللقية
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البحث األول هو يبحث عن آدب سلوك التعلم والفرق بني هذا البحث  

قيم الرتبوية اخللقية. والبحث الثاني يبحث اللكن يف هذا البحث يبحث عن 

قيم الرتبوية اخللقية. الاإلسالمية ليس  قيم الرتبوية فى مدارس الداخليةالعن  

اخللقية يف كتاب التعليم املتعلم لكنه  يف والبحث الثالث يبحث عن الرتبوية 

 .ليله ال يستعمل علم املانيحت


