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ترمجها  ”pendidikan“ويف املعىن اللغوي، لكمة 

علماء الرتبية اإلسالمية يف اللغة العربية 
الكتاب ملحمد عطية األبريش باملوضوع . بالرتبية

ليست الرتبية . نفسه ويعرف األشياء الكثرية
امرا تتعلق بالفهم واملهارة فقط، لكن  أيضا 

أن تهتّم  جيب ىلع الرتبية. بالقيم واألخالق
اجلسمانّية والروحانّية : بوحدة من اجلوانب

وانلفسية واالجتماعية واملعرفية والوجدانية 
واحلركية وعالقة األنسان بنفسه وبيئته 
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ألفيةأبياتبعضيفلةادّلالأرسار
(دراسةحتليليةىلعأساسالرتبيةالّسلوكية)  

 
  ستياوان أغونج

 احلكومية اإلسالمية اكيلجااك سونان جامعة املعلمني وتأهيل الرتبية لكية العربية اللغة تعليم قسم

 

Abstract: This article describes and interprets the values of character education which are implied in 

the couplets of Alfiyah Ibnu Malik. The method of data collection used here is documentation. The 

collected data was analyzed by content analysis. The research result shows that the values of 

character education implied in the couplets of Alfiyah Ibnu Malik globally divided into three parts, 

they are character education to Allah and His prophets such as praising Allah and sending salawat to 

prophet Muhammad, character education to own self such as being honest, and optimistic, and also 

character education in the household and society such as respecting others.  
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اإلجتماعية وربه اخلالق هل حىت ترىج الرتبية 
. ان حتصل تشأة األجيال املاهرين واملؤدبني

وبالرتبية الصحيحة، يستطيع اإلنسان أن يطور 
 .نفسه ويريق اتلقوى إىل ربه

يواجه العالم اتلعلييم األن مشلكة 
اخنفاض جودة أخالق الطالب، وخاصة بني 

تأثري اثلقافة  اليت ال توافق  مع أغراض  الشباب
من أحد احللول عن هذه . الرتبية الوطنية

املسألة اليت يمكن تقديمه هو الرتبية 
 وقيم الرتبية السلوكية ينبيغ ان. السلوكية

يغرس ويعطى إىل الشعب اإلندونييس، وخاصة 
األطفال والشباب اذلين سوف يصبح اجليل 

ويمكن أن يتم . 1انلاشئ هلذه األمة املتقدمة
تطبيق مفهوم الرتبية السلوكية بدمج من خالل 
اتلعليم عن طريق إدراج القيم األخالقية يف 

و أصبحت هذه الطريقة   .اد ادلراسيةمجيع املو
إحدى الطرق اليت يمكن لك املوضوع قادرا 

وظيفة اتلعليم ليس   .ىلع توفري تأثري إجيايب

                                                           

 مجهورية إندونيسيا األول رئيس1

بتقديم  الوطن هذاجيب أن يبىن " :أكد سواكرنو
سيجعل الشعب اتلطوير املبىن األخاليق ألن بها 

 دمةواملتق ئمة العظيمةمن األ االندونييس

 Muchlas Samaniانظر إىل ". والكريمة واملزدهرة

dan Hariyanto, Konsep Dan Model Pendidikan 

Karakter, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

 .1- . ص ,(2013

فقط ىلع اجلوانب املعرفية، ولكن أيضا 
واملعرفة اجليدة . اجلوانب الوجدانية واحلركية

يه عندما اكنت املعرفة قادرة ىلع توفري اتلغيري 
وف فحسب، بل العلم هو غري معر. لألحسن

أيضا يقدر ان يقدم الفوائد اجليدة ألصحابه، 
  .واآلخر وابليئة املحيطة

ومع ذلك، فإن اتلاكمل بني القيم 
جيب أن . ليم ليس أمرا سهالالشخصية يف اتلع

يكون املعلم حسن اتلوافق ومتكيفا ىلع 
تناسب املواد اتلعليمية اليت درسها بقيم الرتبية 
  .السلوكية اليت يمكن دجمها يف أثناء اتلعليم

ذللك، ليس مجيع املعلمني قادرين ىلع دمج 
وبفهم املفاهيم . القيم يف اتلعليم يف أحسن وجه

والرتبية السلوكية وكذلك األساسية اتلعليمية 
فهم كيفية دجمه، فعملية إدماج قيم شخصية 
الطالب يمكن ان ينفذ بشلك صحيح ىلع أي 

 . حال
كتاب ألفية ابن مالك مدروس يف كثري 
من املؤسسة واملعاهد واملدارس حكومية اكنت 

                                                           
3
Masnur Muslich, Pendidikan Karakter 

Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional, 

(Jakarta: BumiAksara, 2014) . 6 -61 : ، ص  

 ,Thoyib Panji Pambudiانظر إىل       

Pengintegrasian Nilai Karakter Dalam 

Pembelajaran Bahasa Arab di MTs  Negeri 

Sayegan Tahun Ajaran 2013/2014, (Skripsi  

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 2014)ص ، : . 
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حيبه كثري من الطالب ألنه حيتوي . أم أهلية
جمموعة متنوعة من انلصائح األخالقية 

خدامها كديلل معاملة األساسية ويمكن است
إن األخالق يه نوع . انلاس يف حياتهم ايلومية

من القيم الرتبوية اليت ودلت من تفهيم كبري 
وهذه مثرية . ملعان موجودة وراء مقطع انلص

لالهتمام إذا يتم تعليم قواعد اللغة العربية 
باستخدام الكتاب ألفية ابن مالك قادرا فيه 

 .يف نفس الوقت ىلع دس قيم الرتبية السلوكية

حاولت ، اعتمادا ىلع املشلكة املذكورة
ادلراسة دمج جمموعة واسعة من اتلفاهم 
القائمة ويمكن بعد ذلك أن تستخدم وسيلة 
تلعليم قواعد اللغة العربية القائم ىلع السلوك 

 .الرتبوية
 

 مفهومالرتبيةالسلوكية .ب

عرفت الرتبية السلوكية باتلعليم اذلي 
من  (حسن اخللق)انلبيلة  يطور الشخصية

املتعلمني بممارسة وتعليم القيم األخالقية 
وجعل القرار اللطيف يف العالقة مع انلاس 

ويمكن أيضا أن تعّرف . 5وفيما يتعلق باهلل
تلحقيق الفضائل، ( واعية)أنها حماولة متعمدة 

ويه الصفات اإلنسانية اجليدة باهلدف، 

                                                           

 .  : ص. نفس املرجع5

فقط بالنسبة لألفراد، ولكن وليست اجليدة 
.جيدة أيضا جلميع املجتمع

6 
أَما القيم املوجودة يف الرتبية السلوكية 
تأيت من ادلين وابلانشاسيال  واثلقافة وأهداف 

(  : )، ويه1 اتلعليم الوطين بمجموع إىل 
(  )التسامح، (  )الصدق، ( 1)اتلديّن، 

العمل ( 6)اد، العمل اجل (5)االنضباط، 
ادليمقراطية، ( 1)االستقاليلة، ( 1)اإلبدايع، 

حب (   )روح اجلنسية، ( 1 ) الفضول،( 9)
االتصايلة،  (   )إجناز ماكفأة، ( 1 )الوطن، 

( 6 )متعة القراءة، ( 5 )حب السالم، (   )
( 1 )الراعية االجتماعية، ( 1 )راعية ابليئة، 

 .1املسؤويلة
وبانلفس، شخصية الفرد يتم تفسريها 

حركة القلب : بنتيجة اندماج أربعة أجزاء ويه
وحركة الفكر وحركة ابلدن وحركة الشعور 

 . وانلية
                                                           

6 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter, 

(Jakarta: Kencana, 2013)ويرى . 5 : ،صLickona 
بأن الرتبية السلوكية تشتمل ىلع ثالثة مبادئ 
. رئيسية، يعين معرفة احلسنة وحمبتها وممارستها

 Suyadi, Strategi Pembelajaranأنظر إىل 

Pendidikan Karakter, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2013)6: ، ص. 

1
Muchlas Samani dan Hariyanto, Konsep 

Dan Model Pendidikan Karakter, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2013)51: ،ص. 
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وللرتبية السلوكية مخسة أهداف 
تطوير إماكنات أوال . تفصيال
العاطفية اكلبرش واملواطنني /الضمري/القلب

ثانيا، تطوير . اذلين دليهم شخصية وطنية
اعدات وسلوك املتعلمني املحمودة، مناسبا مع 

ثاثلا، . قيم العاملية وتقايلد اثلقافة لألمة املتدينة
غرس القيادة واملسؤويلة للمتعلمني كأجيال 

ر قدرة املتعلمني رابعا، تطوي. األمة يف املستقبل
ألن يكونوا إنسانا مستقلني 

خامسا، تطوير بيئة . ومتخلقني،وثاقيب اجلنسية
احلياة املدرسية باعتبارها كبيئة تعليمية آمنة 
ونزيهة، والاكمل من اإلبداع والصداقة، 

 .1وبإحساس اعل من اجلنسية والقوة الاكملة
 

ألفيةنظميفالسلوكيةالرتبيةقيم .ج
يف اإلسالم،  األخالقهناك اثنان من 

. ويه األخالق املحمودة واألخالق املذمومة
: تنقسم األخالق إىل ستة أقسام ويه

                                                           

1Dharma  Kesuma, Cepi Triatna dan 

Johar Permana, Pendidikan Karakter Kajian Teori 

dan Praktik Di Sekolah, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2012)وجبانب هذه أنه .  1 -6: ، ص
مذكورة بأن غرض الرتبية السلوكية هو تغري 
. اإلنسان يلكون خرًيا يف العلم والسلوك واملهارة

 ,Abdul Majid dan Dian Andayaniانظر إىل 

Pendidikan Karakter Perspektif Islam, (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2013)1 : ، ص. 

ق األخالق هلل، األخالق للنيب، األخال
للفرد، واألخالق لألرسة، واألخالق 

أّما األخالق . 9للمجتمع، واألخالق للبدل
اليت ستبحث يف هذه املقالة فيه األخالق 

 .املحمودة

 األخالقهلل .1

خالق هلل ىلع محده وتتكون األ
 وشكره واستعانة به وذكره 

 محد اهلل وشكره - أ

ويف أّول نظمه بدأ اإلمام ابن 
قال حممد : مالك حبمد اهلل تعاىل

أمحد رب اهلل * هو ابن مالك 
هذا انلظم يعطينا . 1 خري مالك

الفهم بأن الشخص عندما يريد 
أن يعمل عمال صاحلا فينبيغ هل 
أن يبدأ عمله بالبسملة 
واألحسن أن يتبعها حبمد اهلل 

كما قال انّليب . تكريماً للرّب 
لّك أمر : صىل اهلل عليه وسلم

ذي بال ال يبدأ فيه باحلمد هلل 

                                                           

9
Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak, (Yogyakarta: 

Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI), 

2007), Hlm. 6.  

نظمحممد بن عبد اهلل ابن مالك األندلىس، 1 
والرصف انلحو ىف مالك ابن أللفية ، اخلالصة

 .1: ، ص(ه 11  ية، العلو: سمارانج)
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أي  فهو أبرت أو أقطع أو أجذم
 .   قليل الربكة

 باهللة واستعان - ب

وأستعني اهلل يف ألفية : ويف نظمه
مقاصد انلحو بها * 
وبعد أن محد اهلل، رشع 1 .حموية
م يستعني باهلل يف تصنيف اإلما

كتابه ألفية حىت خيتمه تامة 
اكملة ألن بدون استعانة باهلل 
لن يستطيع العبد ان يعمل شيئَا 

وذلك موافق . بانلجاح ابلاهر
: بقول انليّب صىل اهلل عليه وسلم

عن عبد اهلل ابن عّباس قال 
كنت خلف انليب صىل اهلل 
عليه وسلم يوًما فقال يا غالم 

رواه )فاستعن باهلل إذا سألت 
ودّل ىلع هذا األمر .   (الرتمذي

لََك ِعبَاِدي  : قوهل تعاىل
َ
َوإَِذا َسأ

                                                           

الطابلنيابو بكر املشهور،    إاعنة حاشية
: ، ص(رشكة املعارف، دون السنة: باندونج) ،جزءاول

 . 

: ، ص... نظماخلالصةابن مالك األندلىس،  1 
1. 

: قدس) ،األوزداملصطفويةمصطىف برشي،  
 . : ، ص(منارا قدس، دون السنة

ِجيُب َدْعَوَة 
ُ
َعيني فَإِِّني َقِريٌب أ

اِع إَِذا َداَعِن فَلْيَْستَِجيبُوا ِِل  ادلَّ
 لََعلَُّهْم َويْلُْؤِمنُوا يِب 

 (16 : سورة ابلقرة.)يَرُْشُدون
ويف هذا انلظم استعان اإلمام 
باهلل يف طلب انلفع وبركة 

هذا هو . الكتاب ملن يتعلمها
اثلواب ال ينتيه حىت بعد 

وبعدم قطع ثوابه، يزيد  . املوت
ته من عند اهلل أي العالم درج

: كقوهل تعاىل. يف درجته العليا
 ِ ُ اذلَّ يَن آَمنُوا ِمنُْكْم يَْرفَِع اَّللَّ

 ُ وتُوا الِْعلَْم َدرََجاٍت َواَّللَّ
ُ
يَن أ ِ

َواذلَّ
سورة ) بَِما َتْعَملُوَن َخِبريٌ 

 (  : املجادلة
استعانة  أنومن هنا دل علينا 

باهلل أمر مهّم يف لك العمل، 
ألنّها تسبب انلفع والربكة، 
واستعانة باهلل جتعل العالقة 

 .وقاجليدة بني اخلالق واملخل
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 اهلل ذكر - ج

فارفع بضّم : قال املصنف
كرًسا *  وانصنب فتًحا وجرّ 
   كذكر اهلل عبده يرسّ 

ودّل هذا انلظم ىلع أّن ذكر اهلل 
وإذا أصابت . تطمنّئ القلوب

املشلكة عبدا فبذكر اهلل 
اَل بِِذْكِر  :قال اهلل تعاىل. خمرجها

َ
أ
ِ َتْطَمنِئُّ الُْقلُوُب  سورة ) اَّللَّ

وقد ذكر اهلُل عبَده (. 11: الرعد
قال اهلل . ما زال العبُد ان يذكره

ْذُكْرُكْم : تعاىل
َ
فَاْذُكُروِِن أ

 َواْشُكُروا ِِل َواَل تَْكُفُرون
وذكر اهلل (. 51 : سورة ابلقرة)

أيضا شفاء لقلوب العبد، كما 
 :قال انليّب صىل اهلل عليه وسلم

رواه )ر اهلل شفاء القلوب ذك
5  (ادليليم

. 
 
 
 

                                                           

: ص ،... نظماخلالصةابن مالك األندلىس،   
 . 

 5Sufa’af  Mansur,Indeks Hadits Nabi SAW 

(Dalam Bidang:Iman, Akhlak, Ilmu dan 

Ibadah),(Yogyakarta: Menara Kudus, 2010), hlm. 1. 

 خالقللبياأل .2

صىل قيمة األخالق لرسول اهلل حممد 
يه أن يصيل العبد  اهلل عليه وسلم

مصلّيًا : قال املصّنف. م عليهويسلّ 
وآهل * ىلع انليّب املصطىف 

ومن  .6 املستكملني الرشفا
عالمات كمال أخالق العبد هلل ان 

إن اكن . يتبع أخالقه إىل رسوهل
هذان اخللقان يف نفس العبد 
تتكمل شخصّيته وإيمانه وازداد 

 .تقواه
الصالة ىلع انليّب فيه أّما حكمة 

سيحرض اهلل انليبَّ ملن يصىل 
ويسلمه يك جييب صالته، كما قال 

ما من أحد يسلّم يلّع إاّل رّد : انليبّ 
اهلل يلّع رويح حىت أرّد عليه 

ولكن جوهر األخالق . 1 السالم
هو  صىل اهلل عليه وسلمللنيّب 

احلرص واملحاولة يف عمل رشيعتة 
واتباع سننه والصالة السالم عليه 

 .وىلع آهل وأصحابه

                                                           

: ص ،... نظماخلالصةابن مالك األندلىس، 6 
1. 

 1
Hasyimi Muhammad Ali,.Apakah  Anda  

Berkepribadian Muslim?.Penerj. H. Salim Basyarahil. 
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 لفردلاألخالق .3

ومن األخالق للفرد وردت يف نظم 
 : ألفية منها

 اثلقة بانلفس - أ

يض رًضا بغري وتقت: قال املصّنف
فائقة ألفية ابن * سخط 

 1 .معطي
" قول ابن مالك يف هذا انلظم 

، يشري "فائقة ألفية ابن معطي
إيلنا  كأنه متكرب بكتابه اذلي 
أحسن أو خري من كتاب شيخه 

ولكن إذا نتعلم . ابن معطي
هذا انلظم تعليًما عميًقا وجدنا 

ا مثمنًا يعين كيف يثبت  رسًّ
الطالب اثلقة بنفسه وحياول أن 

 . يرفع درجة شيخه
ويف هذا العرص، جيب ىلع 
الطالب أن يتعودوا بأخالق 
حممودة وبثبت حرس األخالق 
أمام أستاذهم ولو اكنوا أحسن 

                                                           

اخلالصةابن مالك األندلىس، 1   ،... نظم
 .1:ص

ألن الفضل للمبتدئ وإن . منهم
 .9 أحسن املقتدي

الود والصدق واتلفاؤل  - ب
 والطمأنينة

فارفع بضّم : قال املصنف
كرًسا * وانصنب فتًحا وجّر 

 كذكر اهلل عبده يرس
* واجزم بتسكني وغري ما ذكر 

 11ينوب حنو جا أخو بين نمر
ومن انلظم، هناك قيم ثمينة 

نفهمها  اليت سنجدها حينما
 : فهما متعمقا، منها

 الودية ( )

أعطى اإلسالم االهتمام 
بمعاملة بني انّلاس معاملة 

قال انليّب صىل . ممتلئة بالرمحة
لك معروف : اهلل عليه وسلم

صدقة وإّن من املعروف أن تلىق 
أخاك بوجه طلق وأن تفرغ من 

وإذا اراد . دلوك يف إناء أخيك
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ع املرء ان ترفع درجته يف املجتم
 .فعليه أن يود يف عمله

 الصدق (1)

علّم اإلسالم بأّن الصدق أقىص 
قال . الكمال وأساس األخالق

إّن : انليّب صىل اهلل عليه وسلم
الصدق يهدي إىل الرّب وإّن الرّب 
يهدي إىل اجلّنة وإّن الرجل 
يلصدق حىت يكتب عند اهلل 
صّديًقا وإّن الكذب يهدي إىل 

ىل الفجور وإّن الفجور يهدي إ
انّلار وإّن الرجل يلكذب حىت 

رواه )يكتب عند اهلل كذابًا
 (.ابلخاري ومسلم

 اتلفاؤل ( )

ئلة يف إذا يواجه انّلاس املس
حياتهم فأكرثهم يقنطون من 

يدعو الرسول اتلوبة . رمحة اهلل
. ملن يذنب ويغرق يف املعصية

قُْل يَا ِعبَاِدَي  :قال اهلل تعاىل
فُوا ىلَعَ  رْسَ

َ
يَن أ ِ

ْنُفِسِهْم اَل  اذلَّ
َ
أ

 َ ِ ِإنَّ اَّللَّ َتْقنَُطوا ِمْن رمَْحَِة اَّللَّ
يًعا إِنَُّه ُهَو  نُوَب مَجِ َيْغِفُر اذلُّ

: سورة الزمر) الَْغُفوُر الرَِّحيم
5 .) 

 الطمأنينة ( )

إذا يعمل . اعمل األمر ساكنًا
. األمر بسكينة فآخره خريٌ 

ويعرف يف الصالة إصطالح 
طمأنينة اكنت ال". الطمأنينة"

ركنًا للصالة وجتب الطمأنينة يف 
الصالة يك يصىل املرء ساكنًا 
ومناسبا  مع رشوط وأراكن 

 .الصالة

 اإلستقامة  -ج 

الكمنا لفظ مفيد : قال املصنف
واسم وفعل ثم حرف * اكستقم 

  1.اللكم
ليس عمل اخلري منتىه هدف 

ولكن حيتاج إىل  حياة اإلنسان
اإلستقامة أهم . االستمرار فيه

خري من  فشيئ قرّ . لك شيئ
 .ألف فرّ 

 الوفاء بالعهد -د

تقّرب األقىص : قال املصنف
وتبسط ابلذل * بلفظ موجز 

 11.بوعد منجز
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ومن عالمات األخالق للفرد 
: قال اهلل تعاىل. يه الوفاء بالعهد

ْوفُوا بِالُْعُقود
َ
يَن آَمنُوا أ ِ

َها اذلَّ يُّ
َ
 يَا أ
: ، وقال تعاىل( : سورة املائدة)

ْوفُوا بِالَْعْهِد إِنَّ الَْعْهَد اَكَن 
َ
َوأ

 (    : سورة اإلرساء) َمْسئُواًل 
 

 ألرسةلاألخالق  .4

ورشط ذا اإلعراب : قال املصنف
ا كجا أخو للي* أن يضمن ال 
  1أبيك ذا عتال 

. القيمة يف هذا انلظم بر الوادلين
جيب ىلع لك الودل احرتام 

ألّن الوادلين أكرث ذا . الوادلين
فضل للودل وألن رضا اهلل يف 
رضا الوادلين وسخط اهلل يف 

 :قال تعاىل . سخط الوادلين
 
َ
الَّ َتْعبُُدوا ِإالَّ إِيَّاُه َوقَََض َربَُّك أ

ا َيبْلَُغنَّ  يِْن إِْحَسانًا إِمَّ َوبِالَْوادِلَ
ُهَما  ْو الِكَ

َ
َحُدُهَما أ

َ
ِعنَْدَك الِْكرَبَ أ

فٍّ َواَل َتنَْهْرُهَما 
ُ
فَاَل َتُقْل لَُهَما أ

اخلالصةابن مالك األندلىس، 11  ،... نظم
 .1:ص

اخلالصةابن مالك األندلىس،  1 ، ،... نظم
 . : ص

 

سورة )َوقُْل لَُهَما قَْواًل َكِريًما 
 (  1: اإلرساء

 
 األخالقللمجتمع .5

 م السابقإكرا .أ 

وهو بسبق حائز : قال املصّنف
مستوجب ثنايئ * تفضيال 

  1اجلميال 
. القيمة هذا انلظم إكرام الّسابق

جيب ىلع لك املتعلم أن حيرتم 
شيخه أو أستاذه ولو اكن املتعلم 
أحسن أو خري من شيخه أو 

ألّن الفضل للمبتدئ . أستاذه
 .أحسن املقتدىوإن 

 ادلاعء لألخر .ب 

واهلل يقيض بهبات : قال املصّنف
ِل وهل يف درجات * وافرة 
 15األخرة

القيمة هذا انلظم حث ادلاعء 
لألخر خصوصا إىل األستاذ ألن 
ادلاعء سريجع إىل نفس ادلايع، 
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ويدعو اهلل ان يعطي  احلسنة 
نيا واألخرة واألخرة يف حياة ادل

: قال تعاىل . أهم وأوىل من ادلنيا
ولآلخرة خري لك من األوىل 

 ( : سورة الضىح)

 انلفع للّناس .ج 

الكمنا لفظ مفيد : قال املصّنف
واسم وفعل ثم حرف * اكستقم 

 16اللكم
الالكم املصطلح عليه عند 

اللفظ املفيد انلحاة عبارة عن 
. فائدة حيسن السكوت عليها

جنس يشمل الالكم : فاللفظ
واللكمة واللكم، ويشمل املهمل 

 .اخرج املهمل: كَديٍْز ومفيد
أما القيمة يف هذا انلظم فيه 

: ألنه قيل. إفادة أو انلفع للغري
 .خري انّلاس أنفعهم للّناس

 إكرام اآلخر -د

اكلشبه الوضيّع يف : قال املصّنف
واملعنوي يف مىت * جئتنا  اسيم

 11ويف هنا
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القيمة يف هذا انلظم كيفية 
طلب العلم ويه أن جييئ 

وذلك . املتعلم إىل بيت شيخه
: يشري إيلنا الفضائل، منها

املتعلم حمتاج إىل العلم فعليه 
أن جييئ إىل شيخه، وبمجيئ 

 إكرامه املتعلم إىل شيخه دل ىلع
 .إىل شيخه والعلم

 

 األخالقللبدل .6

 قبول حكم األمري -أ
مبتدأ زيد واعذر : قال املصنف

إن قلت زيد اعذر من * خرب 
 11اعتذر

يف هذا انلظم ذكر املصنف أن 
مبتدأ هل (  : )املبتدأ ىلع قسمني

. زيد اعذر من اعتذر: خرب حنو
. جيب اخلرب ان يتبع املبتدأو

القيمة يف هذا انلظم األمر هو 
: قال تعاىل. قبول حكم األمري

 َ ِطيُعوا اَّللَّ
َ
يَن آَمنُوا أ ِ

َها اذلَّ يُّ
َ
يَا أ
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ْمِر 
َ
وِِل اأْل

ُ
ِطيُعوا الرَُّسوَل َوأ

َ
َوأ

 (. 59: سورة النساء)ِمنُْكْم 
وجوب اإلتباع لألمري إذا اكن 
حكمه ال يعارض حكم اهلل 

وإذا . رشيعته يف دين اإلسالمو
يعارض احلكم حكم اهلل فال 
جيب قبوهل، بل جيب ان يدافع 
هو ويسىع أن يصلح ويصححه 

ألنه ال طاعة ملخلوق . إىل احلق
 .يف معصية اخلالق

 استعداد اجليل -ب

وما ييل املضاف : قال املصنف
عنه يف اإلعراب إذا * يأيت خلفا 
 19ما حذف

جيب اللفظ ييل املضاف أي 
مضاف إيله أن يبادل مضافه ان 

: حنو. اكن املضاف حمذوف
واسئل القريَة اصله واسأل أهَل 

أّما القيمة اليت موجودة . القريةِ 
يف هذا انلظم يه استعداد اجليل 
اذلي يستطيع ان خيلف أمراءه 

قال . حىت يكون أمرًيا اعدالً 

                                                           

: ص  ،... ماخلالصةنظابن مالك األندلىس، 19
  . 

ا وسد األمر إىل غري إذ: انليب
 .1 أهله فانتظر الّساعة

 تكوين األمري العادل  -ج

كرضب العبد : قال املصّنف
تبييين احلّق منوًطا * مسيئًا وأتم 

   باحلكم
القيمة هذا انلظم جيب العدل 

َها : ال تعاىلق. ىلع لك األمري يُّ
َ
يَا أ

 ِ اِمنَي َّلِلَّ يَن آَمنُوا ُكونُوا قَوَّ ِ
اذلَّ

: سورة املائدة) ُشَهَداَء بِالِْقْسِط 
1) 

 حب الوطن -ه

واعمل احلال بها : قال املصّنف
يف حنو ال تعث يف * قد أكدا 

 1 األرض مفسدا
القيمة يف هذا انلظم يه احلث 
ىلع ان حنرس وحنفظ األرض 
بالتسخري و احلفاظ ىلع املوارد 
الطبيعية وال نعمل عمال 
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وذلك يدل ىلع . مفسًدا فيها
 . حبنا إىل أرضنا ووطننا املحبوب

 
 اخلالصة.د

 إىل ألفية يف السلوكية الرتبية قيم تتقسم
 هلل األخالق قيمة( أ) ويه إمجااًل، يمق ثالث

 به واستعانة وشكره محداهلل: منها ولرسوهل،
 صىل حممد رسوهل ىلع والسالم والصالة وذكره
 للفرد، األخالق قيمة( ب) وسلم، عليه اهلل
 واتلفاؤل والصدق والود بانلفس اثلقة :منها

( ج) بالعهد، والوفاء واإلستقامة والطمأنينة
 بر: منها وابلدل، واملجتمع ألرسةل األخالق قيمة

 وانلفع لألخر وادلاعء السابق إكرامو الوادلين
 األمري حكم قبولو اآلخر وإكرام للّناس

 وحب العادل األمري وتكوين اجليل ستعدادوا
 .الوطن
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