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الباب الرابع

نتائج البحث

الوصف عن مكان اليحث.أ

تاريخ املعهد دار السالم كيفاتيهان تولونج أجونج.١

املعهد و . م٢٠٠٠يقيم يف كيفاتيهان تولونج أجونجاملعهد دار السالم  

/ قف للسيد عبد القادريقيم من إقامة مصلى الذي يُبين يف بقعة الو ار السالمد

بنظام التعاون من طالب املعهد دار ملالبيئة وعُ ومنحته من .سيدة مسيجةال

.وبسبب ذلك، هذا املصلى يسمى بدار السالم. السالم دورينان ترجناليك

صالة املثالللمجتمع يف األنشطة الدينية، إن إنشاء املصلى مفيد 

تمعمعرفةبإزداد. دراسة الديناجلماعة أو يف أمهية العلم،شعورهم و المن ا

فيُبين املسكن حول مصلى . يف املعهدونيف تعلم الدين ويقيمدادونطالب يز 

.دار السالم وُيسمى باملعهد دار السالم

املعهد دار السالم كيفاتيهانمن مؤسسسرية  .٢

ألن األستاذ و تعطي التعليم، من، ألنهمهم جداألستاذ يف املعهدا

املعهد دار ؤسسمو أما . املعهدبيئةواحد من أكثر العناصر املهيمنة يف 

هو مريب املعهد و . السالم كيفاتيهان تولونج أجونج هو األستاذ أمحد دخالن
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بسبب حالة . م١٩٦٠هو ابن عبد القادر و السيدة مسيجة، ولد . معلم

تمع اليت تريد املعرفة الدينية، هو يطلب العلم الديين يف املعهد دار السالم  ا

سنة، ١٨هو يتعلم يف املعهد . عاًما١٧ه جاجار دورينان ترينجاليك وهو عمر 

ذلك يف السجل تأّكدوقد . نشطة العلمية واملؤسسيةوهو نشيط جًدا يف األ

١٠التارخيي يف املعهد دار السالم ترينجاليك بأنه رئيس املعهد األطول يبلغ 

.سنوات

األستاذ أمحد دخالن عاد و تزوج بسييت هداية إبن ١٩٩٥يف عام 

مث يقيم املعهد دار .تار ولديه بنت أمسها ديوي حريص حيايتصافيان يف بلي

.م٢٠٠٠يف كيفاتيهان تولونج أجونجالسالم  

املعهد دار السالم كيفاتيهان تولونج أجونجباملوقع اجلغرايف .٣

موقع البحث الذي يستخدم ملوضع البحث هو املعهد دار السالم  

عهد دار السالم يقع يف كيفاتيهان باملايفاجلغر موقع.أجونجكيفاتيهان تولونج

إىل مرت٣٠٠. (أ١٥٠. رقم)MT. Haryono(تولونج أجونج يف شارع 

دينةمن مركز املكيلومرتين) تولونج أجونجJosh FMمفرق طرق منجنوب

.تولونج أجونجيف 



٧١

السلفية الذي يقع يف املعهد دار السالم كيفاتيهان واحد من املعاهد 

نظاًما طيبا كاملعاهد كبرية ولكن لديهبنيانه ال  لرغم اعلى .وسط املدينة

وأكثر الطالب يف املعهد دار السالم كثريال  عدد الطالب هنا. خرى الطيبةاأل

.هو الطالب يف اجلامعة تولونج أجونج، لذلك دراسة الكتاب يف وقت معني

الرؤية و املأمورية.٤

الدينية واسعة وصحيحة خالق الكرمية، و معرفةباأليطبع الطالب: الرؤية)أ

على أساس القرآن واحلديث واإلمجاع والقياس

:املأمورية)ب

خالق الكرمية بالتعليمألباطبع الطالبي)١

كتاب الرتاث بطريقة سوروجان واتعلمأن يجيب مجيع الطالب )٢

)sorogan( و باندجنان)bandongan(

خيلق البيئة اإلسالمي و املتناغم يف بيئة املعهد)٣

اإلجنازروح زيدي)٤

.اإلميان، و اإلسالمو اإلنسان القوي علي عقيدة،طبعي)٥

.يطبع اإلنسان الذين يتقي اهللا سبحانه وتعاىل)٦
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القوانني يف املعهد دار السالم كيفاتيهان تولونج أجونج.٥

الواجبات)أ

.نظام املعهد و التأديبهحيفظالطالب جيب أن )١

و باندوجنان )sorogan(سوروجان يتعلم الطالب جيب أن )٢

)bandongan(.

.كل الشهر)SPP(الشهرية نقذيالطالب جيب أن )٣

.طالب اآلخراليكرمالطالب جيب أن )٤

.حوهلاظافة املعهد وحيفظ على نالطالب جيب أن )٥

.يتبع مجيع األنشطة يف املعهد و يطيع القواعدالطالب جيب أن )٦

.الضيف و إذا يريد أن يبيت يستأذنهيكرمالطالب جيب أن )٧

.يستأذنجيب أن إذا يريد الطالب اخلروج )٨

.جدول يف اجلامعةما مل يكن ربيف املعهد قبل املغجيبالطالب)٩

اذا كان الطالب يف املعهد جيب أن يفعل الصلوات املكتوبات )١٠

.جبماعة

.إذا يرجع الطالب إىل البيت جيب أن يستأذن األستاذ)١١

.فعلى إسم املعهد اجليد الشريحيفظالطالب جيب أن )١٢
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التحرمي)ب

.ال جيوز اإلرتباط بأجنبية مباشر أو غري مباشرالطالب )١

أصدقائه أو األشخاص اآلخرين لفعل دفعأن يال جيوز الطالب )٢

.املنكر

.أن يغصب ما ميلك الشخص اآلخرال جيوزالطالب )٣

.ذان للصالة، و النوماألوالتعليم،وقتيفال جيوز املزاحالطالب )٤

.القميص القصري يف اجلماعةال جيوز لبس الطالب )٥

و الفيديو الفاحش و ةال جيوز حفظ الكتب الفاحشالطالب )٦

.املخدرات

املعهد ليال من غروب الشمس بدون منخلروجاال جيوزالطالب )٧

.إذن

حقائق املعلمني.٦

م . املعلمون الذين يدرسون يف املعهد دار السالم ال يكسب أجرة إ

يعلمون على أساس اإلخالص و املسؤولية يف تطوير املؤسسات الدينية 

أكثر املعلمني يف املعهد دار السالم هم متخرجون من املعهد دار . اإلسالمية



٧٤

فيمكن أجونجر السالم كيبفتيهان تولونج يف املعهد دااملعلمنيأما. مالسال

.النظر على اجلدول التايل

حقائق املعلمني) ٢(اجلدول 

الرتبيةاألمساءالرقم
املعهد اإلسالمي بنيو ونعيحممد مهاجر الغاين١
املعهد دار السالم تارجنالكأمحد دحالن٢
١- سزينب٣
املعهد اإلسالمي بنيو ونعيمصلي٤
تارجنالكاملعهد دار السالم مسستجيب٥
املعهد سونان درجة المنعانصحيح٦
١- سأسروري٧
١- سأكوس مشسور٨
املدرسة الثانويةسيت منرية٩

املدرسة الثانويةسرور١٠
١- سسيت هداية١١
١- سأم حممودة١٢
١- سسيت فاطمة١٣
١- سسريرة السعدية١٤
١- سسيت إمانة١٥
١- سحممد زين الفؤاد١٦
١- سأكوس ساتعاون١٧
١- سإمرأة الصاحلة١٨
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١- سنور اللطيفة١٩
١- سنور اهلدي٢٠

حقائق الطالب.٧

ان، الطالب يف املعهد دار السالم كيفاتيهان تولونج أجونج هم نوع

والثاين الطالب الذين يدرسون . كتب الرتاثاألول الطالب الذين يدرسون  

أكثر . باملعهد دار السالمالدينيةيف املدرسة درستالكتب الصغرية اليت 

يف املعهد،  وأكثر الطالب الذين قيمونب الذين يدرسون كتب الرتاث يالطال

.يف املعهدقيمال يسون الكتب الصغريةيدر 

حقائق الطالب يف املدرسة الدينية) ٣(اجلدول 

اجلنسالفصلالرقم
طالبةطالب

١١١٥الدينية األوىل أ١
٩١٢األوىل بالدينية ٢
٦١١الدينية األوىل ج٣
٧١٤الدينية الوسطى أ٤
٥٩الدينية الوسطى ب٥
- ٢٧الدينية الوسطى ج٦

٦٥٦١الجملة

حقائق الطالب املقيمون يف املعهد دار السالم) ٤(اجلدول 
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العنواناإلسمالرقم
تارجنالكأمحد محدان١
تارجنالكعلي مسكور٢
تارجنالكاجليالينإمام٣
بيكاسيرييشح٤
تارجنالكفهم جزيل٥
تارجنالكخري املزكي٦
تارجنالكعارف مصطفي٧
تارجنالكيكا يوسترياأفاسناوي ٨
تارجنالكريف زهرعجولدا ٩

تارجنالكرييشأمحد خ١٠
تارجنالكبيأمحد إبن جم١١
تارجنالكرهو ألف مش١٢
تارجنالكفجر يوغي١٣
تارجنالكفهم نور اهلدى١٤
رميبنجل الدوينصات١٥
تارجنالكيم ابن مباركمح١٦
عنجوكلماعفهم ١٧
عنجوكتاج الدينبغوس بوين حممد١٨

تارجنالكامن متافر غنزار ١٩
تارجنالكايإندرا كورن٢٠
تارجنالكخمتار مرتضىأمحد ٢١
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تقديم الحقائق.ب

ستخدام طريقة سوروجان يف تعليمإ"وفًقا ملوضوع احلقائقؤلف سيقدمامل

تقدمي احلقائق ". ونج أجونجباملعهد دار السالم كيفاتيهان تولالكتاب فتح القريب 

صف يف هذا الفصل الفرعي يتضمن عرض احلقائق والنتائج اليت حصلت من يُ ذيال

احلقائق و مصادرها اليت ُحصلت يف امليدان يُقتصر . املقابالت واملالحظات والوثائق

:ُتقدم على النحو التايلسنتائج البحث . وفًقا برتكيز البحث

بالمعهدالكتاب فتح القريب في تعليمقة سوروجان إستخدام طري.١

إلسالمي دار السالم كيفاتيهان تولونج أجونجا

سالم التعليم املستخدم يف املعهد دار الالباحث يف املشاهدة يعرف أن 

منها إستخدام طريقة سوروجان و ويطانان و مذاكرة يف تعليم كتاب ،متنوعة

تنفيذ طريقة سوروجان بعد صالة الفجر ، وتنفيذ طريقة ويطانان بعد . الرتاث

صالة اامغرب و بعد صالة العشاء، و تنفيذ طريقة مذاكرة يوم اجلمعة بعد صالة 

:املزكي الذي قالوفقا لتوضيح األستاذ خرياألمرهذايف املقابلة . العشاء

أوًال، بعد صالة املغرب و . التعليم املستخدم يف هذا املعهد ثالثة أنواع"
العشاء، جيبون مجيع الطالب متابعة التعليم اليت قرأها األستاذ مباشرة، مث  
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ثانياً، بعد ). طريقة ويتونان(يستمعون الطالب إليه وينسخونه يف كتبهم 
سوروجان إىل األستاذ، مث واتعلمصالة الصبح، جيبون الطالب أن ي

أضاف األستاذ قراءة الكتاب إىل الطالب ليقرئوا الكتاب يف اليوم التايل 
بعد صالة العشاء مجعة يومثالثًا، جيتمعون الطالب ). جانطريقة سورو (

تمع وحلهاونيت حتدثللمشاورة على املشكالت اال الكتب بيف ا
اإلجابة إىل األستاذوافيسألجابةاإلالطالب وادجياملرجعية، إذا مل 

١.")طريقة مذاكرة(

الكتب اليت يتعلم يف تعليم كتاب الرتاث بطريقة سوروجان يف هذا املعهد 

وفقهذا احلال ي. الفقهئقريب، تقريب، سلم املناجاة، مبادهي الكتاب فتح ال

:للمقابل مع األستاذ خري املزكي، قال

منها لتعليم بعد صالة ،ا املعهدن الكتب املستخدمة يف هذكثري م"
اجلرومية ، وإعالل ، وتفسري جاللني، و: املغرب و العشاء، وهي

. إخلو خمتصر إحياء علوم الدين، تعليم املتعلم ، وأمسيلة التصريفية، و
أما تعليم سوروجان بعد صالة الصبح، ويستعمل الكتب . حمدداواجلدوهل

فقه وفًقا الئو تقريب، و سلم املناجاة، ومباداملثال فتح القريب ،
٢."ملستوى الطالب

٢٠١٩دسمبر ٢المقابلة مع األسناذ خیر المزكي التاریخ ١

.نفس المرجع٢
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. العلم الفقهعنتوضح اليتالكتب اليت تدرس يف سوروجان هي الكتب

هذا وفًقا لتوضيح األستاذ خري . درس علم الفقه وفًقا ملستوى قدرة الطالبيُ 

:املزكي، و قال

لكتاب عن علم كتاب الذي يدرس يف سوروجان يف هذا املعهد هو ا"
ونطلبيت نفعلها يف هذا العامل تعبادة الخيتار علم الفقه ألن. قهالف

بعض الكتب . علم الفقهعنوالشريعة ُحيصل من دراسة . ريعةمجيعها الش
فقه، وسلم الئمباد: وجان يف هذا املعهد هياليت تستخدم يف سور 

٣."املناجاة، وفتح القريب، وتقريب

ستخدم يف مادة سوروجان وفقا بآراء األستاذ السبب من علم الفقه يُ 

:إنه قال. أمحد دحالن مريب املعهد دار السالم

اجلاهز عرفةامللعلماء يف الكتاب هو كثري من علم الفقه الذي كتبوه ا"
أساسبعلم الفقهعلماء الفقهونيأخذ. من اجتهاد العلماءأخذالذي يُ 

الذي يبحث، لشريعةبعض اآليات وفًقا لونالقرآن واحلديث، مث يصنف
ضة علم الفقه . يف علم الفقه اجلاهزون هذه اآلياتمث يستخرج يف 

، وهم الشافعي )املدهب(أئمة الفقه منأخذ من اجتهاديُ العلماء
٤".واملالكي واحلنفي واحلنبلي

نفس المرجع٣
٢٠١٩دسمبر ١المقلبلة مع مربي المعھد أحمد دخالن التاریخ ٤
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:كما يايلوأضاف األستاذ أمحد دحالن

هناك كثري من . اإلسالمية للطالبعلم الفقه يستخدم لتعزيز الشريعة"
وأحيانا.ألن الناس ال يفهم بعمق حول علم الفقهلضعيفةالشريعة ا

الشريعة يعىن أنه ير ييدرس اإلسالم مبنتصف الطريق، منهناك
هذه . إىل اجتهاد العلماءاإلسالمية من القرآن واحلديث بدون النظر 

هناك أيًضا أولئك . هعرفتا مبقألشياء اليت ال تتفةعادة يقول البدعفرقةال
. العبادةفعلونال يهمبشكل صريح، لذلك هناك الذين يفهمون املعىن 

٥."اهللا أعلم

ينقسم تعليم سوروجان يف و . الباحث يشاهد عن مكان الدراسة أيضا

يف املقابلة هذا األمر .املعهد دار السالم كيفاتيهان تولونج أجونج إىل غرفتني

هذا ينقسم تعليم سوروجان يف "يوفق باملقابلة األستاذ خري املزكي الذي قال

الغرفة الثانية يف الفصل ، ريب املعهدمبألوىل يف املسجد الغرفة ا،إىل غرفتنياملعهد

هذه الطريقة يفيف عملية تعليم".املعلمني الدينيني و الطالب الكبارب

إذا كان الكتاب الذي يدرسه . ب مييز بالكتاب الذي يدرسونهالطال،سوروجان

فإن الطالب يف سوروجان يوجه ) مستوى عاٍل من الصعوبة(على مستوى عاٍل 

نفس المرجع٥
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وإذا كان الكتاب الذي يدرسه يف مستوى منخفض، فإن . مريب املعهد مباشرة

الطالب يسجل معاين . الطالب يف سوروجان يوجه املعلمني أو الطالب الكبري

الصعبة يف الكتاب اآلخر  لتسهيل الطالب يف التعلم و تقليل أخطاء املعىن الذي 

قرأه األستاذ، وبعد االنتهاء من عملية سوروجان الطالب يقرأ مرة أخرى ليكون 

.ر كفاءة يف قراءة الكتب العاريةأكث

قالستاذ خري املزكي فأما إجراءات تنفيذ طريقة سوروجانباألمن مقابلة 

:كما يلي

كل ملوندراسة وفًقا للوقت احملدد وحيب يف مكان الالالطونجيتمعأوالً "
الطالب الذي جيد . تناوبلذي يدرسونه أثناء انتظار الب الكتاب االالط
بعد . يدرسهسالذي فصل، مث يفتح المباشرةإىل املعلميواجه ناوبتال

ويستمع األستاذ إىل قراءة الطالب، إذا كان الفصلذلك يقرأ الطالب
إنتهاء يف هناك خطأ يف قراءة الطالب يقوم املعلم بتصحيحه فورًا، وبعد

يستمع مث يكرر قراءة الكتاب و الطالبيقرأاألستاذمث قراءة الطالب
٦".األستاذ

٢٠١٩دسمبر ٢المقابلة مع األسناذ خیر المزكي التاریخ ٦
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اإلمام اجليالين كاملعلم و الطالب الكبري يف املعهد دار السالم يوضح عن 

:ملية الدراسة قبل سوروجان أمام األستاذ على النحو التايلع

سوروجان الذي يستعمل يف املعهد دار السالم مل يبدأ عندما يقرأ "
الطالب اد،داالستعأكثر من ذلك يف . ألستاذ فحسبالطالب أمام ا

دقاء الذين األص(ر ئمع األصدقاء الكباناقشييكتب معىن الكتاب و 
، و يسأهلم عن املفردات الاليت مل يعلم و املعاين )قشالفصل املنااجتازوا 

قيام الطالب يتمكن قراءة الكتاب بسالسة عند لذلكاليت مل يفهم،
اذ الكتاب ليقرأ هذا احلد، و يقرأ األستعملية يفال يتوقف ال. سوروجان

، و يعطي بعض األمثلة هقادم، و يوضح غرض ما يقرألتقاءالطالب يف ا
٧".حتدث يف العامل احلقيقيسة اليت امللمو 

:اوب األستاذ خري املزكي على البيان أعاله على النحو التايلجيو 

إذا كنت و .احملتاجشرحيأمحد دخالنع قراءيت، األستاذا استمعادة بعد"
يف مما قرأها نسخ أنا أبعد االنتهاء،. ها أنا أسأهلاال أفهم ما الذي يقرأ

وكذلك . غًدا، ذلك لتعلم القراءة بستخدام النصوص اجلاويةالكتاب فورًا
. ن كتايب استعداًدا للقراءة غًداموننسخأصدقاء آخرين، وعادًة هم ي

٨".وأحيانا هم يسجلون قراءة األستاذ باهلاتف

٢٠١٩دسمبر ٢یح المقابلة مع األستاذ اإلمام الجیالني التار٧
٢٠١٩دسمبر ٢المقابلة مع األسناذ خیر المزكي التاریخ ٨



٨٣

أنا يف هذا البحث يف مجع احلقائق عن استخدام طريقة سوروجان يف 

املالحظات و املقابالت فقد بل بالوثائق تعليم الكتاب فتح القريب ال يقوم ب

نتيجة الوثائق هي أن الطالب بعد تعليم الكتاب فتح القريب بطريقة . أيضا

سوروجان ينسخون قراءة األستاذ يف الكتاب مبعاين اللغة اجلاوية أو يسمى باملعين 

).makna gandul(املعلقة 

طريقة سوروجان  طالب املبتدئني الذين قبل دخول املعهد مل يتعلموا 

وأما طالب . وأما كبار الطالب كتابتهم مجيلة عموما. كتابتهم قبيحة عموما

املبتدئني الذين قبل دخول املعهد دار السالم قد تعلموا أساليب طريقة سوروجان  

الكتابة . تأثر كتابة الطالب على طريقة سوروجان. كتابتهم مجيلة أيضا عموما

عملية هذ األمر ميكن أن يسهل. ة كتابتهماجليدة ستسهل على الطالب قراء

.قريبالكتاب فتح لطريقة سوروجان يف تعليم ا

بيق سوروجان يف تعليمليس لدى مجيع الطالب كتاب واحد فقط يف تط

. ، بل يستخدمون الكتب ألداة أو مصادر التعليمية املرجعيةالكتاب فتح القريب

:ايليالكماه  رأيأضاف األستاذ خري املزكي يف



٨٤

الكتاب الكتاب األول فارغ، و . كتابان ملصدر التعليمغالبا الطالب لديه"
الكتاب األول هو الكتاب املطبوع من . توضيح الذي قرأه األستاذين الثا

والكتاب الثاين هو الكتاب الذي يكتبه الطالب أنفسه، ولكن . الناشر
تفسري الكتاب الثاين الطالب يستخدم الكتاب املطبوع ويعطييف أحيانا 

ملطبوع حيتوي على شرح يوجد أيًضا الكتاب املؤيد، وهو الكتاب ا. فيه
٩".من الناشر

ال صارحالشرح الالكتاب املطبوع الذي حيتوي على نتائج املشاهدة عن 

يف املرجع املبدئي يف سوروجان، ألنه يوجد بعض األخطاء يف ستخدمميكن ل

رجع إضايفاستخدام الكتاب املرتجم مل. غامض أحياناالعىن املؤدي إىل وياملعىن 

سوروجان الذي يفسر يفساساملرجع األال يزال الطالب يستخدمون . فحسب

وفًقا لرأي املعلم اإلمام اجليالين، على يف املقابلة هذا األمر . األستاذ مباشرًا

:النحو التايل

يف السوق ال جتوز أن تستخدم يف هذا النظام ةاملطبوعةكتب الرتمج"
ا أحيانا ال توفق يف النحو و الصرفس يستخدمون مجيع . وروجان، أل

د، ألن احلقيقتهاالطالب أساس من نتائج سوروجان يف هذا املعه
إن الكتاب تعليم املعلم . كشف الربكة من سوروجان ل، ومتكن مسؤول

.نفس المرجع٩



٨٥

". علم من املعلم"اإلنسان الذين يدرسون هو منأوضح أن أحد شروط
١٠."علم هو السبب يف احلصول على الربكة مما نتعلمهوهذا يعين أن امل

باملعهد دار الكتاب فتح القريب سوروجان يف تعليمإستخدام طريقة

د دار يف املعهطبقنشطة اليت تُ دول األوفًقا جلالسالم كيفاتيهان تولونج أجونج

الطالب الذي . تابعة سوروجان بعد صالة الفجرمالسالم، كل الطالب جيبون 

إعطاء التعزير يُفعل .يت يرتكبهاينتهك هذه األحكام ستعزر وفًقا لالنتهاكات اال

وفقا خيتلف التعزير املعطى للطالب. مرة واحدة كل أسبوعاليت تطبقيف املشاورة 

للمقابلة مع األستاذ للمشاهديت و وفقا هذا احلال وفًقا . بوزن اإلعتداء املرتكب

:خري مزكي الذي قال

هد دار السالم يعملون املشاورة كل ليلة سبت ألن ذلك طالب املع"
زم حيُ ). يف جواهر احلكمة(الوقت كان مريب املعهد يدرس إىل مرشده 

حول تقييم األسبوع نرو طالب يشاو ال. منوذج دميقراطياملشاورة يف
صدقالطالب يُطلبون ب.شطة املخطط يف األسبوع املقبلاملاضي و األن

صالة اجلماعة، و ال ونهاكات مثل ال يعمليف قوهلم جلميع االنت
١١."سوروجانونرتكي، و مجيع اإللتقاطاتونرتكياملعهد، و يفونيتعلم

٢٠١٩دسمبر ٢المقابلة مع األستاذ اإلمام الجیالني التاریح ١٠
٢٠١٩دسمبر ٢المقابلة مع األسناذ خیر المزكي التاریخ ١١



٨٦

:أضاف األستاذ خري املزكي يف شرحهو 

م ميُ ةالطالب الذين ينتهكون األحكام السابق" يز على أساس عقوبا
أما . يدشدتها النقاط ثقيلة فإن العقوبإذا كانت. املرتكبةةنقاط االنتهاك

تنظيف املسجد، و : املثالالقواننيللطالب الذين ينتهكونات العقوب
اري، وتنظيف املطبخ، و تنظيف احل ١٢."إخلمام، و تنظيف ا

كل إىل مرشدهلتعلم مريب املعهد يذهب "أضاف األستاذ اإلمام اجليالين 

ُحيتوي يومهذا العادة. امنفردلتعلملذلك، هو يطلب الطالب . ليلة مجعة

١٣."األنشطة أو حل املشكالتباملشاورة عن املعهد أو

كيفاتيهان طريقة سوروجان يف املعهد دار السالمنتائج املشاهدة تدل أن 

جيب الطالب اجلديد الذي يدخل املعهد أن يتبع . كفاءةعلى أساس مستوى ال

قبل دخول هذا اآلخر املعهد يفتعلمقد إذا كان الطالب . طريقة سوروجان

رية يف اختيار الكتب املصنوعة يف طريقة سوروجان، وإذا  حبعطي الطالب املعهد يُ 

فض مستوى الكتاب الذي خيُ ب املختاراطالب مل يتمكن على الكتكان ال

.يدرسه

.نفس المرجع١٢
٢٠١٩دسمبر ٢تاریح المقابلة مع األستاذ اإلمام الجیالني ال١٣



٨٧

مستوى ونيف طريقة سوروجان متلكونيت تستخدمالكتب االكل 

م ار الكتاب هو أمني املعهد ميكن أن يقسالغرض من إختي. الصعوبة اخلاص

، التصنيف لذلك. ملساعدةوالبر الطالب الذين طُ ئأو كباالطالب ويعني األستاذ

الكتاب املستخدم  من . مثل ذلك ميكن الوقت املستخدم فعالية و كفاءة

األسفل إىل األعلى يبدأ من مبادئ الفقه، و سلم النجاج، و تقريب، و فتح 

:وفق لرأي املعلم اإلمام اجليالين، و قالهذا ي. القريب

الكتاب يتعلم طريقة سوروجان يف املعهدهذاطالب يدخلالإذا كان"
تعلم قبل دخول املعهدقد مبادئ الفقه، ولكن إذا كان الطالب اجلديد 

رية يف إختيار الكتاب الذي يدرسه، إذا كان الطالب غري حبعطي يُ 
مقسيم يسهل يف تيقستهذا ال.مستعد مبا خيتار فُخفض املستوى
ن طريقة سوروجان علمو ر الذين يئاملعلمني الدينيني أو الطالب كبا

إىل سفلتب اليت تصنع يف سوروجان من األالك. للطالب املبتدئني
األعلى يف التسلسل هي مبادئ الفقه، و سلم املناجاة، و تقريب، و فتح 

١٤. "القريب

: "هذا األمر على النحو التايلرد الطالب إمسه ألف مشهور على يو

م مل تعلّ ول، ألينيوم األيف يف طريقة سوروجانكتاب مبادئ الفقهأخذت

.نفس المرجع١٤



٨٨

١٥".قبل دخول املعهديف املعهد اإلسالمي أو املدرسة الدينيةةالدينيدراسةال

كتاب سلم أخذت"جاب ذلك خمتلف بالطالب إمسه فهم نور اهلدى، و أ

قد درست يف املعهد دار السالم سوبرينجني ألينيف طريقة سوروجان،املناجاة

١٦."ترينجاليك قبل دخول هذا املعهد

أمام األستاذ طريقة سوروجاننيدرسو يف هذا املعهد ر ئطالب الكبا

ر هم الطالب الذين جياوزوا على مستوى سوروجان يف ئطالب الكبا. مباشرة

يتعلم التقريب جيب أنالطالب الذي سار يف تعميق الكتاب . الكتاب التقريب

أكثر كالته واملشتفصيلالحيتاج فهمكتابالألن هذا إىل كياهي أمحد دحالن

:وفًقا ملا عربه األستاذ خري املزكيذلك . تعقيًدا

كل الطالب الذين تعلموا الكتاب التقريب جيبون أن يتعلموا طريقة "
شياء لتقريب يشمل األألن البحث ا. سوروجان إىل كياهي أمحد دخالن

وأحيانا الطالب الذين تعلموا الكتاب التقريب يف . دةعقاملفصلة وامل
اليت حكامل واإلجابة مع كياهي حول األسوىوجان يقومون بالسؤا
١٧. "تصادف يف احلياة اليومية

:املعلم اإلمام اجليالين أضاف كما يايل
٢٠١٩دسمبر ٢المقابلة مع الطالب ألف مشھور التاریخ ١٥
٢٠١٩دسمبر ٢المقابلة مع الطالب فھم نور الھدى التاریخ ١٦
٢٠١٩دسمبر ٢المقابلة مع األسناذ خیر المزكي التاریخ ١٧



٨٩

الطالب الذين يتعلمون طريقة سوروجان إىل األستاذ أمحد دخالن "
م اإخو نعلمو ر يئطالب الكباخرين، ألن اآلر ئكباالناوبوا مع طالب يت

ون إىل ب الذين يتعلمالو أحيانا الط. طريقة سوروجانيف األصغر سنا 
بسبب الطالب نصف ساعة لكليستغرقون األستاذ أمحد دخالن 
ا ١٨".املشكالت اليت يدرسو

يتعلمون دار السالماملعهد يفبتدئنياملطالب نتائج املشاهدة تدل أن 

طالب اجلديدون الذين يتعلمون الطالب املبتدئني هم . الكبائرطالبإىل

م ميلك منفعة، األوىل من هذا النظا. الكتاب من مبادئ الفقه إىل سلم املناجاة

إىل ى احلفظ القراءة من خالل تعليم ر، هم يتمكنون علئطالب الكباناحية 

تردد بدونميكنون أن يدرسوا ه املبتدئني، طالبالثانية من . املبتدئنيطالب 

م يدرسون مع طالب   طالب إىل درسإن البحث يف الكتاب الذي يُ و .رئكباأل

يف املقابلة هذا األمر.التفصيل كما يف التقريبال ملبتدئي ال يزال بشكل عام وا

الكتاب الطالب الكبري الذي يتعلم ":، وقالملقابلة املعلم اإلمام اجليالينوفًقا

ذا النظامكبريالطالب ال. سوروجانطريقة تقريب جيب أن يساعد إخوانه يف ال

٢٠١٩دسمبر ٢المقابلة مع األستاذ اإلمام الجیالني التاریح ١٨



٩٠

ميكن أن حيفظ على قراءته، و الطالب املبتدئ ال يرتدد يف طريقة سوروجان مع 

١٩".الطالب الكبري

عادًة الطالب يسأل إىل الطالب "ايل يالكماأجاب املعلم خري املزكي

م نسياشرحه سعىن الذي الكبري عن امل إذا كان الطالب املبتدئي ٢٠".بًقا أل

يشعر بالرتدد يف إستفهام هو أحيانارة إىل األستاذ أمحد دخالن، فيتعلم مباش

.على ما نسي

اإلستثمار الرئيس ليتمكنعنمقابلة مع األستاذ خري املزكي مث الباحث 

:، ويوضح كما يليالكتاب فتح القريبيف قراءةالطالب

جج قبل تنفيذ سوروجان أمام األستاذ عادًة يطلب عن حالطالب"
الكتاب مثل اجلرومية، . يف الفصلتاجالنحو و الصرف وفًقا ملا حي

وغريها من الكتب اليت تبحث وعمريطى، و أمثلة التصريفية، و اإلعالل 
الطالب يفعل ذلك ألن األستاذ يشرح . النحوي و الصرفججحعن 

و أحيانا األستاذ خيترب . طريقة سوروجانحجج النحو و الصرف يف 
علمعادة الطالب الذي يتقن. رفالطالب حول حجج النحو و الص

أما إتقان املفردات أمر و . النحو و الصرف يسهل يف فهم الكتاب الرتاث

.نفس المرجع١٩
٢٠١٩دسمبر ٢المقابلة مع األسناذ خیر المزكي التاریخ ٢٠



٩١

يرتجم نصوص الكتاب الرتاث اليت سيدرسها هي الطالباتدريبهمهم و 
٢١. "أمام األستاذ

الرئيس يفاإلستثمارأنّ وضحالباحث ميكن أن ي، بيان السابقمن ال

يف علم النحو جيب على الطالب إتقانهوصحيحبالكتاب فتح القريب قراءة

النحو و علم . يصبح األساس الرئيسي جلميع الطالبمرهذا األ. و الصرف

امواد الصرف العلم النحو الصرف يف املمارسة يف . صعبة للطالب يف إتقا

هد األخرى، السالم كيفاتيهان تولونج أجونج كما ميارس يف املعاملعهد دار ا

إن إتقان يف علم النحو و . حيتاج الوقت الطويلعلم النحو الصرفعموًما

استخدام طريقة كتاب الرتاث بمباشرة يف فهم  اماهر الطالبلالصرف ال جيعّ 

.إتقان املفردات أيًضاتاجسوروجان، ألنه حي

سوروجان و حلولها بطريقةالكتاب فتح القريب تعليمالمشكالت في .٢

بالمعهد اإلسالمي دار السالم كيفاتيهان تولونج أجونج
.نفس المرجع٢١



٩٢

املشكالت)أ

يقة سوروجان باستخدام طر تعلقااليت تسيشرح الباحث املشكالت

الباحث أجري . يف املعهد دار السالمالكتاب فتح القريبيف تعليم

وأما . لسالمدار االعهديفنيب، و الطلنيمقابالت مبريب املعهد، و املعلم

.املشكالت كما التايل

بطريقة الكتاب فتح القريباملشكالت يف تعليمواحد من

قال األستاذ . سوروجان هو إذا تعلموا الطالب يف الفصول الصعبة كسلوا

:خري مزكي

يف طريقة سوروجان أصبح صعبالإذا وصل الطالب إىل فصل "
فصل الصعب يف الكتاب . سوروجانطريقة الطالب كسالن على 

طالب الذي يدرس الفصول عموما . قريب هو فصل البيوعالفتح ال
فتح القريب سيصبح  العبة مثل فصول البيوع يف الكتاب الص

م سوروجان ألنه ال جييد قراءته يف الفصول هو خيشي تعلُّ . كسالن
إنه أكثر خوفًا عندما يتعلم طريقة سوروجان أمام األستاذ . الصعبة

وخاصة إذا كان إتقان النحو و الصرف و املفردات . أمحد دخالن
٢٢."ب أكثر كسوًال نقيص فسيكون الطال

.نفس المرجع٢٢



٩٣

الكتاب فتح القريبوروجان يف تعليماملشكلة يف استخدام طريقة س

يالين هي وقت الطالباجلاإلمام علمرأي اململعهد دار السالم وفًقا لاب

و . اث يصادم بعملية اجلامعة اإلسالمية تولونج أجونجرت تعليم كتاب الل

:قال

يف هذا الكتاب فتح القريبة سوروجان يف تعليماستخدام طريق"
الطالب الذين . املعهد كان مشكلة، واحد منها هو حالة الطالب

امعة اإلسالمية تولونج يف هذا املعهد كلهم يدرسون يف اجلونقومي
يف تعليم كتاب الرتاث لديهم القليل من ذلك طالبلو . أجونج
وعادة وقت الطالب يف تعليم كتاب الرتاث يتصادم بأنشطة . الوقت

اسة وعادة الطالب يدرسون در . يف اجلامعة اإلسالمية تولونج أجونج
٢٣".اجلامعة يف هذا املعهد ليال

. الكتاب فتح القريبالب ال يأيت يف تعليماملشكلة األخرى هي الط

. بب قلة اإلستعداد يف دراسةهذه املشكلة بس. وأحيانا الطالب يأيت متأخرا

:وفق لرأي املعلم اإلمام اجليالين ، وقالتهذه 

يتأخر عادة طريقة سوروجان هي أن الطالباملشكلة يف استخدام "
ال يأيت يف وقت سوروجان بسبب العدم من الطالب و أحيانا 

٢٠١٩دسمبر ٢المقابلة مع األستاذ اإلمام الجیالني التاریح ٢٣



٩٤

ال يستطيع كان الطالب حاضرا وهو غري مستعد إذا  . اإلستعداد
القراءة بطالقة عند قراءة الكتاب، وإذا يعطي الطالب من سؤال 

خيشي تعلم الطالب طريقة سوروجان يإذا مل . ستعد ترددوهو غري امل
طالب ك عادة الذللو . املكان لتعليم طريقة سوروجانأن حيضر يف

لكين أفهم من .أحياناضيمر ه والعذر ،عذراليستأذن خلارج املعهد ب
سيعيق عملية سوروجان يف تعليم كتاب عذرهذا ال. عذرهذا ال
٢٤. "دسوروجان جيب أن يكون مستعد جبوتعليم طريقة . الرتاث

بالطالبان الذان أقاما يف ةقابلاملهذه احلالة، الباحث أجرى يف

ألن املشكلة يف استخدام طريقة سوروجان ال . املعهد دار السالم كيفاتيهان

ا الطالب أيضا ا املعلمون الدينيون فحسب، بل يشعر  .يشعر 

ملعهد يف تنفيذ اااملشكلة األخرى هي نقص املدرس الديين يف هذ

الطالب إمسه ألف مشهور .بطريقة سوروجانالكتاب فتح القريب التعليم يف

:قال

واحد من املشكلة يف استخدام طريقة سوروجان هو نقص املعلم "
الطالب هنا يوجد و .سوروجان يستغرق وقتا طويالطريقة. الديين

احلال يعيق يف تعليم  ذاو ه،الذي ال يفهم علم النحو الصرف

.نفس المرجع٢٤



٩٥

هنا ال ميلكونوبعض الطالب.روجانكتاب الرتاث بطريقة السو 
معلم مهم ذلك لو . قبل دخول املعهد دار السالمخلفية من املعهد

جد، ألن املعلم يستطيع أن ينصر عملية سوروجان، وطريقة 
٢٥."سوروجان يصبح أن يستغرق الوقت القليل

أحيانا بعض من الطالب يف املعهد دار السالم دار السالم  و 

يف الصباح ونينعسمذلك هلو . يف الليلونكيفاتيهان تولونج أجونج يبيت

وأحيانا هناك من غاب . الكتاب فتح القريبعند دراسة يفونوال يركز 

:والطالب إمسه فهم نور اهلدى قال. بسبب النوم

هذا النظام يعين نظام التعليم يف هذا املعهد جيد يف الواقع، "
هذه الطريقة، لكن بعض الطالب أحبّ . طريقة سوروجاناستخدام 

ذا يتعلم إلذلك .ون يف الليل مع األصدقائهميبيتيف هذا املعهد 
ز يف قراءة الكتب بسبب ركال يسوروجان يشعر بالنعاس و البالط

٢٦."بعضهمونلة النوم وأحيانًا يتغيبق

م ال يستطيعون الطالب يشعرون باخلزي ألاملشكلة األخرى هي

يدون أن ب ير طالع ولكن يف الواق. الكتاب فتح القريبيف تنفيذ تعليم يف

٢٠١٩دسمبر ٢المقابلة مع الطالب ألف مشھور التاریخ ٢٥

٢٠١٩دسمبر ٢التاریخ فھم نور الھدىالمقابلة مع الطالب٢٦



٩٦

فق مبقابلة األستاذ أمحد و هذا احلال ي. باجلدالكتاب فتح القريبيتعلموا

:وقال. دخالن

وأحيانا الطالب يشعر باخلزي يف هذا املعهد عند تعلم يف الكتاب "
الطالب . الرتاث بسبب النقص من إتقان النحو و الصرف واملفردات

هذا قبل دخول راآلخم يف املعهدتعلّ يالذي يشعر باخلزي عادة مل
. ند التعلم يف كتاب الرتاث أماميعثركإنه يشعر باخلزي األ. املعهد

م يف كتاب الرتاث بإستخدم سوروجان جبد، يف الواقع، إنه يريد تعلُّ 
٢٧".ولكن بسبب اخلزي هو ال جيتهد يف تعليم كتاب الرتاث

الكتاب فتح أنا يف املشاهدة عن عملية طريقة سوروجان يف تعليم 

يف تعليم أجد املشكلة، مشكلتها هي نقص التأكيد و العقوبةالقريب

.بطريقة سوروجانالكتاب فتح القريب

أنا يف هذا البحث يف مجع احلقائق عن مشكلة استخدام طريقة 

سوروجان يف تعليم الكتاب فتح القريب واحللها ال أقوم باملالحظة واملقابلة 

ثائق هي أن الطالب الذين يقبخون  نتيجة من الو . فقد بل بالوثائق أيضا

م صعوبة يف تعليم الكتاب فتح القريب هذا األمر ميكن . كتابتهم ستجعلو

٢٠١٩دسمبر ١التاریخأحمد دخالنمربي المعھدالمقابلة مع٢٧



٩٧

طالب . أن يعيق عملية طريقة سوروجان يف تعليم الكتاب فتح القريب

تعلموا طريقة سوروجان املبتدئني الذين قبل دخول املعهد دار السالم مل ي

.هم قبيحتعموما كتاب

شكالتحتليل امل)ب

لطالب الكسالن يف تعليم كتاب الرتاث يف اوأما حتليل املشكلة

:ا األستاذ خري املزكي كما التايلشف الفصول الصعبة هو كُ 

تعلم سوروجان يف يإن الطالب سيكون كسوًال إذا سابقا قلت "
خاصة و . فصول الصعبة املثل فصل البيوع يف الكتاب الفتح القريب

وروجان علم النحو و الصرف و يتعلم طريقة سإذا مل يتقن الطالب 
املشكلة حتليل هذه . سيكون أكثر كسوًال أمام األستاذ أمحد دخالن

علم نو . شجعهنفزه و حنهنا، و لذكر الطالب باهلدف األو نهو حنن 
لذلك . رتاثالطالب إذا مل يفهم الكلمات املعينات يف الكتاب ال

٢٨."سحمّ طالب كسول ستَ 

املعهد يف نظام التعليم فإنمرحل، ويف هذا األهلا كل املشكالت

يقة سوروجان يف تعليمدار السالم كيفاتيهان تولونج أجونج هو إستخدام طر 

٢٠١٩دسمبر ٢المقابلة مع األسناذ خیر المزكي التاریخ ٢٨



٩٨

وهناك بعض من املشكلة وهي مجيع الطالب يف هذا . الكتاب فتح القريب

لذلك الطالب . املعهد هم طالب يف اجلامعة اإلسالمية تولونج أجونج

يف حل هذه املشكلة، الباحث أجرى مقابلة . قتهميصعبون على تقسيم و 

:باملعلم اإلمام اجليالين، وقال

مشكلة . مشكلة يف هذا املعهداملثال قد كان حل يف املشكلة،"
بطريقة سوروجان اليت قلت هي حالة الكتاب فتح القريبالتعليم يف
مجيع الطالب يف هذا املعهد هم طالب يف اجلامعة . الطالب

اإلسالمية تولونج أجونج و وقت تدريس للطالب يتصادم بعملية 
هذه املشكلة هلا .سالمية تولونج أجونجالدراسية يف اجلامعة اإل

لم، عحل، جيب أن يكونوا الطالب ماهرون يف تقسيم الوقت يف الت
ن ميلئون ميكنون الطالب أ.يومًياستمرألن عملية اجلامعة غري م

ولذلك إستخدام . أمام األستاذهيقدمونسذيالموقت الفراغ بتعل
طريقة سوروجان يف تعليم كتاب الرتاث يف املعهد دار السالم  

وحنن كمسؤولني .ولونج أجونج ميكن أن جيري بسالسةكيفاتيهان ت
٢٩".ب لتقسيم وقتهمملعهد نذكر الطاليف ا

وأحيانا هناك طالب كانوا غري حاضرين أثناء دراسة يف كتاب 

الكتاب فتح متأخرون عند تعلم يفوأحيانًا هناك طالب كانوا. الرتاث
٢٠١٩دسمبر ٢المقابلة مع األستاذ اإلمام الجیالني التاریح ٢٩



٩٩

وأما حتليل املشكلة قال املعلم . بسبب عدم االستعدادمرهذا األ. القريب

:اإلمام اجليالين

عين الطالب استخدام طريقة سوروجان ييفعن مشكلةسابقا قلت "
دراسة يف كتاب المن مل يأت أثناء وقت وكان هنا.جاء متأخراً 

الكتاب اب التعليم يفإلجتن. الرتاث باستخدام طريقة سوروجان
طالب يستأذنون خارج املعهد بسبب شيء، و لبعض افتح القريب 

اث بسبب أحيانا هم يستأذنون أن ال حيضروا التعليم يف كتاب الرت 
. تكون أنشطة التعلم تشددحتليل هذه املشكلة ينبغي أن. املرض

طالب الذين ال حيضرون دراسة يف الكتب الرتاث يعطي لذلك 
عقوبة للطالب الذين ال يف الواقع هنا. ب عقوبة مع تشديدللطال
طالب ينتهكون القوانني ، ولكنالكتاب فتح القريب ن تعليميتبعو 

لذلك حتليلها هو التشديد يف . ا املعهد نقيصألن التشديد يف هذ
الكتاب فتح يقة سوروجان يف تعليمهذا املعهد، وخاصة يف تنفيذ طر 

٣٠. "القريب

يف هذه البحث، الباحث ال يقابل باألستاذ يف هذا املعهد فحسب، 

ولكن الباحث يقابل أيضا بالطالبان الذان يقيما يف املعهد داخلية إسالمية 

يقة يفاتيهان عن كيفية يف حل املشكالت باستخدام طر دار السالم ك

.نفس المرجع٣٠



١٠٠

أجرى الباحث مقابلة بالطالب . الكتاب فتح القريبسوروجان يف تعليم

:إمسه ألف مشهور، وقال

الكتاب فتح يقة سوروجان يف تعليمإن مشكلة يف استخدام طر "
ها سابًقا هي نقص األستاذ، لذلك فإن وقت اليت شرحتُ القريب

زيد حتليلها هو م. طريقة سوروجان يتطلب وقًتا طويالً التنفيذ يف 
ال جيب أن يوجد األستاذ . الكتاب فتح القريباألستاذ يف تعليم

خارج املعهد فحسب، ولكن ميكن أن يوجد األستاذ من الطالب 
عالية أو الطالب الربة اخليف هذا املعهد، أي الطالب الذين لديهم 

الكتاب هم ماهرون يف تعليميفهمون علم النحو الصرف، والذين
وعموما هم الطالب الذين . ستخدام طريقة سوروجانابفتح القريب 

٣١".يف هذا املعهد منذ الوقت الطويلأقاموا 

ستخدام ااملشكلة يف حلعنطالب إمسه فهم نور اهلدى قال

:كما اليايلالكتاب فتح القريبسوروجان يف تعليمطريقة

تخدام طريقة سوروجان يف تعليمإسيف قد كان حل املشكلة "
تصدر املقصوداملشكلةهذه .يف هذا املعهدالكتاب فتح القريب 

طالب يشعر النعاس الإًذا.ب الذين يبيتون يف الليلمن بعض الطال
غائبًاكانالطالب  ريقة سوروجان و نقص الرتكيز يف عملية يف طيو 

٢٠١٩دسمبر ٢ر التاریخ المقابلة مع الطالب ألف مشھو٣١



١٠١

دار السالم جيب مدير املعهدولذلك حل هذه املشكلة ه. أحيانا
تشديد بالطالب الذي يبيت يف الليل يعطي إًذا . أن يعط تشديد

و جيب أن يعطي قوانني يف املعهد عن من يبيت يف . املثال عقوبة
إنشاء اهللا لذلك طالب الذي يبيت يف اليل سيخاف أن . الليل

نعاس وميكن الرتكيز على تعليميبيت يف اليل، و الطالب ال يشعر
٣٢".الكتابيف و فهم حمتويات قريب الكتاب فتح ال

باخلزي عند تعليم يفحل املشكلة عن الطالب الذين يشعرون و 

م غري ماهرونالكتاب فتح القريب  :األستاذ أمحد دخالن قال". أل

حل املشكلة عن الطالب الذي يشعر باخلزي بسبب العدم كان "
الب الطلذلك املشكلة .لنحو و الصرف و املفرداتمن إتقان ا

أن يتعلم، ولكنه يف الواقع يريدالكتاب فتح القريبجيّد يف تعليم
الطالب أن ال يشعر باخلزي يف بجي. جبدالكتاب فتح القريب 
إذا يشعر إًذاالتعلم جيب بتواضع، . ب اجلهلالتعلم، ألن التعلم بسب

حتليل . جبهلهأنكرنه ا ألتكربُّ ظهريف التعلم فإنه يالطالب باخلزي
غضب إذا مل يستطع الطالب أانا كاألستاذ الهوهذه املشكلة

أدركت أن الطالب يف هذا . هو فهمالكتاب فتح القريب يفقراءة
٣٣".املعهد لديهم خلفيات خمتلفات قبل دخول هذا املعهد

٢٠١٩دسمبر ٢التاریخ فھم نور الھدىالمقابلة مع الطالب ٣٢
٢٠١٩دسمبر ١المقابلة مع مربي المعھد أحمد دخالن التاریخ ٣٣



١٠٢

الكتاب فتح يف تعليم حل املشكلة عن نقص التأكيد و العقوبة

ن هو جيب على أمني املعهد أو مشرف املعهد أن بطريقة سوروجاالقريب

و . يف تعليم الكتاب فتح القريب بطريقة سوروجانيعطى التأكيد و العقوبة 

جيب أن يعطى القوانني يف املعهد دار السالم ملن ال يتعلم تعليم الكتاب 

.ب بطريقة سوروجان جبد و اجليدفتح القريب

إن حل املشكلة من الطالب الذين يقبحون كتابتهم و هم جيدون 

صعوبة يف تعليم فتح القريب باستخدام طريقة سوروجان هو أن الطالب 

م م. جيبون أن حياولوا حتسني كتابا ولذلك . لذلك هم يسهلون قراءة الكتا

هم ال جيدون صعوبة يف تعليم الكتاب فتح القريب، وميكن استخدام طريقة 

.روجان يف تعليم الكتاب فتح القريب أن جيري بسالسةسو 

اكتشاف البحث.ج

إن اكتشاف البحث حيتاج أن يُبحث حيت تظهر اإلجابة من املسائل اليت 

:ُقدمت حقائقها، وتوجد االكتشافات كما يايل

بالمعهدالكتاب فتح القريب تعليمقة سوروجان في استحدام طري.١

ولونج أجونجاإلسالمي دار السالم كيفاتيهان ت



١٠٣

ا  الكتاب فتح القريب قة سوروجان يف تعليموقت تنفيذ طري)أ وكتبها ومكا

:كما يايل

وقتها بعد صالة الصبح)١

فتح القريبالكتاب ا عن علم الفقه يعين اكت)٢

ا )٣ ، مريب املعهدمع الغرفة األوىل يف املسجد،إىل غرفتنيينقسممكا

رئطالب الكباوهمالدينينياملعلمني مع الغرفة الثانية يف الفصل 

:كما يايلالكتاب فتح القريبيقة سوروجان يف تعليماخلطوات يف تنفيذ طر )ب

ب يف مكان الدراسة وفًقا للوقت احملددالالطونجيتمع)١

تناوبب الكتاب الذي يدرسونه أثناء انتظار الالكل الطملونحي)٢

مباشرةإىل املعلميواجهناوبتالالطالب الذي جيد )٣

يدرسهسالذي فصلالالطالب يفتح )٤

ويستمع األستاذ إىل قراءة الطالبالفصليقرأ الطالب)٥

فورًااملعلمصححقراءة الطالب يإذا كان هناك خطأ يف )٦

هوالطالب يستمعفصل بعدهيقرأ األستاذ ال)٧



١٠٤

قراءة األستاذالطالبيكرر)٨

بالطريقة الكتاب فتح القريب تعليمعملية التعلم قبل التقدم أمام األستاذ يف)ج

:كما يايلسوروجان

قراءة نسخالطالب ي،الكتاب فتح القريبمن تعليمبعد االنتهاء)١

يف الكتاب فورًااألستاذ

الطالب ينسخ قراءة األستاذ بنصوص اجلاوية)٢

.أحياناالطالب يسجل قراءة األستاذ باهلاتف)٣

أصدقاء مع عن الفصل الذي سيقدم أمام األستاذناقشالطالب ي)٤

)فصلاألصدقاء الذين اجتازوا ال(ر ئالكبا

أصدقاء الكبائر عن املفردات الاليت مل يعلمالطالب يسأل إىل )٥

أصدقاء الكبائر عن املعاين اليت مل يفهمالب يسأل إيل الط)٦

الكتاب الكتاب األول فارغ، و . صدر التعليمالطالب يتعلم بالكتابني مل)٧

التوضيح الذي قرأه األستاذحيتويالثاين

شرح من حيتويالذيمطبوعالكتاب املؤيد، وهو كتاب الطالب يتعلم )٨

الناشر

بطريقة سوروجانالكتاب فتح القريبهناك تعزير يف تعليم)د



١٠٥

املعهد دار السالم  بالكتاب فتح القريب يف تعليمطريقة سوروجاناستخدام )ه

كفاءةكيفاتيهان على أساس مستوى ال

إتقان يف علم هواصحيحالكتاب فتح القريب قراءةالرئيس يفاراإلستثم)و

و املفرداتالنحو و الصرف

سوروجان و حلولها بطريقةالكتاب فتح القريب في تعليمالمشكالت .٢

بالمعهد اإلسالمي دار السالم كيفاتيهان تولونج أجونج

املشكالت)أ

طريقة صعب أصبح الطالب كسالن على الإىل فصل إذا وصل الطالب)١

سوروجان

يصادم بعملية اجلامعة الكتاب فتح القريبتعليملوقت الطالب)٢

، ألن كل الطالب يف املعهد دار السالم هم اإلسالمية تولونج أجونج

الطالب يف اجلامعة اإلسالمية تولونج أجونج

بسبب ضرال حيالطالب الطالب يتأخر يف وقت سوروجان وأحيانا )٣

العدم من اإلستعداد



١٠٦

الكتاب فتح القريبيف تعليمنقص املعلم الديين)٤

يف الليلونيبيتالطالبأحيانا بعض)٥

م بعض )٦ ال يستطيعون يف تنفيذ تعليم يفالطالب يشعرون باخلزي أل

الكتاب يريدون أن يتعلمواهمولكن يف الواقع. الكتاب فتح القريب

باجلدفتح القريب 

العقوبة يف تعليم الكتاب فتح القريب بطريقة سوروجاننقص التأكيد و )٧

م صعوبة يف تعليم الكتاب )٨ الطالب الذين يقبخون كتابتهم ستجعلو

فتح القريب

حتليل املشكالت)ب

هنا، وحيفزه لاهلدف األو عن إىل الطالب اآلخرالطالبيذكر)١

الكتاب فتح إذا مل يفهم الكلمات املعينات يفهمويعلّ . ويشجعه

القريب

ماهرون يف تقسيم الوقت يف التعلمأن يكونواون الطالبجيب)٢

ب عقوبة مع تشديدالعطي للطيُ )٣

الكتاب فتح القريبمزيد األستاذ يف تعليم)٤



١٠٧

و جيب أن . تشديد املثال عقوبةبعطي الطالب الذي يبيت يف الليل يُ )٥

عطي قوانني يف املعهد عن من يبيت يف الليليُ 

الكتاب فتح القريب ستطع الطالب قراءة يفياألستاذ ال يغضب إذا مل)٦

و فهمه

جيب على أمني املعهد أو مشرف املعهد أن يعطى التأكيد و العقوبة يف )٧

و جيب أن يعطى القوانني . تعليم الكتاب فتح القريب بطريقة سوروجان

يف املعهد دار السالم ملن ال يتعلم تعليم الكتاب فتح القريبب بطريقة 

اجليدسوروجان جبد و 

م)٨ لذلك هم يسهلون قراءة . الطالب جيبون أن حياولوا حتسني كتابا

م ولذلك هم ال جيدون صعوبة يف تعليم الكتاب فتح القريب، . الكتا

وميكن استخدام طريقة سوروجان يف تعليم الكتاب فتح القريب أن 

.جيري بسالسة

تحليل الحقائق.د

القريب بالمعهد دارتعليم الكتاب فتح قة سوروجان في استخدام طري.١

السالم كيفاتيهان تولونج أجونج



١٠٨

الكتاب قة سوروجان يف تعليمحتليل احلقائق األول عن وقت تنفيذ طري

ا باملعهد دار السالم كيفاتيهان تولونج أجونجفتح القريب  وإن . وكتبها ومكا

اكتشاف احلقائق األول من املقابلة مع األستاذ خري املزكي و مريب املعهد 

األستاذ خري املزكي يوضح عن جدول الدراسة يف املعهد . األستاذ أمحد دخالن

. الكتاب فتح القريبكان التعليم يف تعليما ويوضح عن مادار السالم و كت

قة سوروجان يف نتيجة املقابلة باألستاذ خري املزكي تدل أن وقت تنفيذ طري

عن علم الفقه يعين ااكتو . بعد صالة الصبحالكتاب فتح القريب تعليم

ا ينقسم إىل غ. فتح القريبالكتاب  مع رفتني، الغرفة األوىل يف املسجد ومكا

. رئكباالاملعلمني الدينيني وهم طالب مع ملعهد، الغرفة الثانية يف الفصل مريب ا

األستاذ أمحد دخالن توضح أن كتبها عن علم الفقة، و هو مع نتيجة املقابلة 

.ستخدمالفقه يُ سسب العلمأيضا يوضح 

يقة ، الباحث يلخص أن وقت تنفيذ طر السابقعلى أساس البحث 

ا عن علم اوكت. بعد صالة الصبحالكتاب فتح القريبسوروجان يف تعليم

ا ينقسم إىل غ. فتح القريبالكتاب يعينالفقه رفتني، الغرفة األوىل يف ومكا

املعلمني الدينيني وهم مع الفصل مريب املعهد، الغرفة الثانية يفمع املسجد 

.طالب الكبائر



١٠٩

فيذ طريقة سوروجان يف تعليمحتليل احلقائق الثاين عن اخلطوات يف تن

وإن اكتشاف احلقائق الثاين من املقابلة مع األستاذ خري . الكتاب فتح القريب

نتيجة املقابلة مع األستاذ خري املزكي توضح أن الطالب جيتمعون يف . املزكي

الدراسة وفًقا للوقت احملدد وحيملون الكتاب الذي يدرسونه أثناء انتظار مكان 

الطالب الذي جيد التناوب يواجه إىل املعلم مباشرة، مث يفتح الفصل . التناوب

يقرأ الفصل ويستمع األستاذ إىل قراءة طالببعد ذلك. الذي سيدرسه

وبعد . فورًااألستاذصححان هناك خطأ يف قراءة الطالب يالطالب، إذا ك

مث يكرر هالكتاب و الطالب يستمعمث يقرأاألستاذإنتهاء يف قراءة الطالب

.قراءة األستاذ

يقة سوروجان ، الباحث يلخص عن تنفيذ طر السابقعلى أساس البحث 

هو جيتمعون الطالب يف مكان الدراسة وفًقا الكتاب فتح القريبيف تعليم

كتاب الذي يدرسونه أثناء انتظار للوقت احملدد، وحيملون كل الطالب ال

التناوب، والطالب الذي جيد التناوب يواجه إىل املعلم مباشرة، ويفتح الطالب 

الفصل الذي سيدرسه، ويقرأ الطالب الفصل ويستمع األستاذ إىل قراءة 

الطالب، وإذا كان هناك خطأ يف قراءة الطالب يصحح األستاذ، ويقرأ األستاذ 

.يكرر الطالب قراءة األستاذو ستمعه، الفصل بعده والطالب ي



١١٠

ام األستاذ يف تعليمم أملثالث عن عملية التعلم قبل التقدحتليل احلقائق ا

وإن اكتشاف احلقائق الثالث من . بالطريقة سوروجانالكتاب فتح القريب 

.املقابلة مع األستاذ خري املزكي و األستاذ اإلمام اجليالين

مام اجليالين تدل عن عملية التعلم هي نتيجة املقابلة مع األستاذ اإل

ر، و يسأهلم عن ئأصدقاء الكباب يكتب معىن الكتاب و يناقش مع الطال

.املفردات الاليت مل يعلم و املعاين اليت مل يفهم

طالب النتيجة املقابلة مع األستاذ خري املزكي تدل عن عملية التعلم هي 

نتهاءإبعد م النصوص اجلاويةاب فورًا بستخداينسخ قراءة األستاذ يف الكت

. وأحيانا الطالب يسجل قراءة األستاذ باهلاتف.الكتاب فتح القريبيفتعليمال

. كتابان ملصدر التعليماملزكي يدل أيضا أن الطالب لديهو األستاذ خري

ويدل عن . اب األول فارغ، والكتاب الثاين توضيح الذي قرأه األستاذالكت

.شرح من الناشرتويحيالذيمطبوعالكتاب املؤيد، وهو كتاب 

يلخص عن عملية التعلم قبل ، الباحثالسابقعلى أساس البحث 

بالطريقة سوروجان هي الكتاب فتح القريب يف تعليمذالتقدم أمام األستا

الكتاب فتح يفتعليم النتهاء إبعد ءة األستاذ يف الكتاب فورًاالطالب ينسخ قرا

الطالب يسجل قراءة ة، و ، والطالب ينسخ قراءة األستاذ بنصوص اجلاويالقريب



١١١

صل الذي سيقدم أمام األستاذ ، والطالب يناقش عن الفأحيانااألستاذ باهلاتف

ب يسأل إىل ، والطال)تازوا الفصلاألصدقاء الذين اج(أصدقاء الكبائر مع 

أصدقاء الكبائر عن املفردات الاليت مل يعلم، والطالب يسأل إيل األصدقاء 

. الكبائر عن املعاين اليت مل يفهم، والطالب يتعلم بالكتابني ملصدر التعليم

الكتاب األول فارغ، والكتاب الثاين حيتوي التوضيح الذي قرأه األستاذ، 

شرح من حيتويالذيمطبوعب الب يتعلم بالكتاب املؤيد، وهو كتاوالط

.الناشر

بطريقة الكتاب فتح القريببع عن تعزير يف تعليمحتليل احلقائق الرا

وإن اكتشاف احلقائق . سوروجان باملعهد دار السالم كيفاتيهان تولونج أجونج

نتيجة املقابلة مع األستاذ خري املزكي . الرابع من املقابلة مع األستاذ خري املزكي

تدل أن املعهد دار السالم كان تعزيز جلميع االنتهاكات مثل ال يعمل الطالب 

املعهد، و يرتك الواجبات يف املعهد، و يرتك صالة اجلماعة، و ال يتعلم يف 

لذلك التوضيح، الباحث يلخص أن املعهد دار السالم كان تعزير . سوروجان

.خاصة يف سوروجان

الكتاب قة سوروجان يف تعليمحتليل احلقائق اخلامس عن استخدام طري

وإن . باملعهد دار السالم كيفاتيهان على أساس مستوى الكفاءةفتح القريب 



١١٢

كتشاف احلقائق اخلامس من املقابلة مع األستاذ خري املزكي و األستاذ اإلمام ا 

.اجليالين و الطالبان إمسهما ألف مشهور و فهم نور اهلدى

نتيجة املقابلة مع األستاذ خري املزكي و األستاذ اإلمام اجليالين تدل أن 

السالم  باملعهد دارالكتاب فتح القريب قة سوروجان يف تعليماستخدام طري

كيفاتيهان على أساس مستوى الكفاءة و كل الكتب االيت تستخدمون يف 

.ةطريقة سوروجان متلك مستوى الصعوبة اخلاص

نتيجة املقابلة مع الطالب إمسه ألف مشهور تدل أنه يف طريقة سوروجان 

يف املعهد اإلسالمي ةالدينيدراسةنه مل تعلم اليأخذها بكتاب مبادئ الفقه، أل

نتيجة املقابلة مع الطالب إمسه وأما.درسة الدينية قبل دخول هذا املعهدأو امل

فهم نور اهلدي تدل أنه يف طريقة سوروجان يأخذها بكتاب سلم املناجاة، 

ألننه قد درس يف املعهد دار السالم سوبرينجني ترينجاليك قبل دخول هذا 

.املعهد

ريقة على أساس البحث أعاله، الباحث يلخص أن استخدام ط

سوروجان يف تعليم كتاب الرتاث باملعهد دار السالم كيفاتيهان على أساس 

.مستوى الكفاءة



١١٣

الكتاب فتح يف قراءةيالرئيسحتليل احلقائق السادس عن اإلستثمار 

وإن اكتشاف . هو إتقان يف علم النحو و الصرف و املفرداتاصحيحالقريب 

نتيجة املقابلة مع األستاذ . املزكياحلقائق السادس من املقابلة مع األستاذ خري

خري املزكي تدل أن عادة الطالب الذي يتقن علم النحو و الصرف يسهل يف 

يرتجمطالباتدريبهو ،أما إتقان املفردات أمر مهم، و الكتاب فتح القريبفهم

.اليت سيدرسها أمام األستاذالكتاب فتح القريب نصوص

ميكن أن يلخص أّن اإلستثمار باحث ال، السابقعلى أساس البحث 

هو إتقان يف علم النحو و اصحيحالكتاب فتح القريب ةالرئيس يف قراء

.الصرف و املفردات

حلولها سوروجان و تعليم الكتاب فتح القريب بطريقةالمشكالت في .٢

بالمعهد اإلسالمي دار السالم كيفاتيهان تولونج أجونج

بطريقة الكتاب فتح القريب تعليمن املشكالت يف حتليل احلقائق األول ع

وإن . سوروجان باملعهد اإلسالمي دار السالم كيفاتيهان تولونج أجونج

اكتشافات احلقائق من املقابلة مع مريب املعهد و األستاذان و الطالبان باملعهد 

مريب املعهد إمسه أمحد دخالن . اإلسالمي دار السالم كيفاتيهان تولونج أجونج



١١٤

هما خري املزكي و اإلمام اجليالين والطالبان إمسهما ألف مشهور واألستاذان إمس

.و فهم نور اهلدى

تدل أن عموما الطالب الذي نتيجة املقابلة مع األستاذ خري املزكي 

فصول الصعبة مثل فصول البيوع يف الكتاب الفتح القريب سيصبح  يدرس 

كل الطالب يف نتيجة املقابلة مع األستاذ اإلمام اجليالين تدل أن. كسالن

املعهد دار السالم هم الطالب يف اجلامعة اإلسالمية تولونج أجونج، ولذلك 

وقت الطالب لتعليم كتاب الرتاث يصادم بعملية اجلامعة اإلسالمية تولونج 

وتدل أيضا أن الطالب عادة يتأخر و أحيانا ال يأيت يف وقت . أجونج

ابلة مع الطالب ألف مشهور نتيجة املق. سوروجان بسبب العدم من اإلستعداد

طالب فهم نور نتيجة املقابلة مع ال. تدل أن نقص املعلم يف طريقة سوروجان

نتيجة املقابلة مع مريب املعهد . الطالب يبيتون يف الليلاهلدى تدل أن بعض

الكتاب فتح اخلزي عند تعلم يفأمحد دخالن تدل أن أحيانا الطالب يشعر ب

يف الواقع، إنه . ان النحو و الصرف واملفرداتبسبب النقص من إتقالقريب 

ستخدم سوروجان جبد، ولكن بسبب االكتاب فتح القريب بيريد تعليم يف

.الكتاب فتح القريبهو ال جيتهد يف تعليماخلزي 



١١٥

كن أن يلخص أن املشكالت يف ، الباحث ميالسابقعلى أساس البحث 

اإلسالمي دار السالم  بطريقة سوروجان باملعهدالكتاب فتح القريب تعليم

األول إذا وصل الطالب إىل فصل : كيفاتيهان تولونج أجونج حتتوي كما تايل

صعب أصبح الطالب كسالن على طريقة سوروجان، الثاين وقت الطالب ال

لتعليم كتاب الرتاث يصادم بعملية اجلامعة اإلسالمية تولونج أجونج، ألن كل 

ب يف اجلامعة اإلسالمية تولونج الطالب يف املعهد دار السالم هم الطال

أجونج، الثالث الطالب يتأخر يف وقت سوروجان وأحيانا ال حيضر بسبب 

الكتاب فتح القريب، ابع نقص املعلم الديين يف تعليمالعدم من اإلستعداد، الر 

الطالب يبيتون يف الليل، السادس بعض الطالب يشعرون اخلامس أحيانا بعض

م ال يستطيع . جبيدالكتاب فتح القريب تعليم يفالون يف تنفيذ باخلزي أل

.باجلدالكتاب فتح القريب م يريدون أن يتعلمواولكن يف الواقع ه

الكتاب فتح القريب ل املشكالت يف تعليمحتليل احلقائق الثاين عن حتلي

وإن . بطريقة سوروجان باملعهد اإلسالمي دار السالم كيفاتيهان تولونج أجونج

قائق من املقابلة مع مريب املعهد و األستاذان و الطالبان باملعهد اكتشافات احل

مريب املعهد إمسه أمحد دخالن . اإلسالمي دار السالم كيفاتيهان تولونج أجونج



١١٦

واألستاذان إمسهما خري املزكي و اإلمام اجليالين والطالبان إمسهما ألف مشهور 

.و فهم نور اهلدى

يذكر طالباملزكي تدل أن حتليلها هو خرينتيجة املقابلة مع األستاذ

ويعلمه الطالب إذا مل . هنا، وحيفزه ويشجعهالطالب اآلخر باهلدف األول

. كسول ستحمسطالب  ،لذلك. عينات يف الكتاب الرتاثيفهم الكلمات امل

ها هو جيب أن يكونوا نتيجة املقابلة مع األستاذ اإلمام اجليالين تدل أن حتليل

املقابلة . تقسيم الوقت، و يعطي للطالب عقوبة مع تشديدن يفيالطالب ماهر 

الكتاب زيد األستاذ يف تعليممع الطالب ألف مشهور تدل أن حتليلها هو  م

طالب م نور اهلدى تدل أن حتليلها هو املقابلة مع الطالب فه. فتح القريب

و جيب أن يعطي قوانني يف. الذي يبيت يف الليل يعطي بتشديد املثال عقوبة

أمحد دخالن تدل نتيجة املقابلة مع مريب املعهد. املعهد عن من يبيت يف الليل

تطع الطالب قراءة يف الكتاب فتح معلم ال يغضب إذا مل يسأن حتليلها هو 

.و فهمهالقريب 

ل ، الباحث ميكن أن يلخص أن حتليالسابقعلى أساس البحث 

جان باملعهد اإلسالمي بطريقة سورو الكتاب فتح القريب املشكالت يف تعليم

األول يذكر الطالب إىل : دار السالم كيفاتيهان تولونج أجونج حيتوي كما يايل
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ويعّلمه إذا مل يفهم . الطالب اآلخر عن اهلدف األويل هنا، وحيفزه ويشجعه

لثاين جيب أن يكونوا الطالب ، االكتاب فتح القريبلكلمات املعينات يفا

تعلم، الثالث يعطي للطالب عقوبة مع تشديد، ن يف تقسيم الوقت يف اليماهر 

طالب الذي يبيت الالكتاب فتح القريب، اخلامس يف تعليمالرابع مزيد األستاذ

د عن و جيب أن يعطي قوانني يف املعه. يف الليل يعطي بتشديد املثال عقوبة

تطع الطالب قراءة يفستاذ ال يغضب إذا مل يساألمن يبيت يف الليل، السادس 

.و فهمهاب فتح القريب الكت

املشاهدة عن عملية طريقة سوروجان يف تعليم الكتاب فتح ناتيجة من

املشكلة، مشكلتها هي نقص التأكيد و العقوبة يف تعليم فيها جد تو القريب 

.الكتاب فتح القريب بطريقة سوروجان

حل املشكلة عن نقص التأكيد و العقوبة يف تعليم الكتاب و أما 

بطريقة سوروجان هو جيب على أمني املعهد أو مشرف املعهد فتح القريب 

. أن يعطى التأكيد و العقوبة يف تعليم الكتاب فتح القريب بطريقة سوروجان

و جيب أن يعطى القوانني يف املعهد دار السالم ملن ال يتعلم تعليم الكتاب 

.فتح القريبب بطريقة سوروجان جبد و اجليد
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كلة استخدام طريقة سوروجان يف تعليم شنتيجة من الوثائق عن امل

م القريب الكتاب فتح  هي أن الطالب الذين يقبخون كتابتهم ستجعلو

هذا األمر ميكن أن يعيق عملية . صعوبة يف تعليم الكتاب فتح القريب

طالب املبتدئني الذين قبل . طريقة سوروجان يف تعليم الكتاب فتح القريب

.هم قبيحتلموا طريقة سوروجان عموما كتابدخول املعهد دار السالم مل يتع

حل . من الوثائقحل املشكلةحتليل احلقائق األخري عنإنو 

من الطالب الذين يقبحون كتابتهم و هم جيدون صعوبة يف تعليم املشكلة

فتح القريب باستخدام طريقة سوروجان هو أن الطالب جيبون أن حياولوا 

م ملذلك هم يسهلون قرا. حتسني كتابا ولذلك هم ال جيدون . ءة الكتا

صعوبة يف تعليم الكتاب فتح القريب، وميكن استخدام طريقة سوروجان يف 

.تعليم الكتاب فتح القريب أن جيري بسالسة


