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 الباب األول

 مةاملقد  

 

 بحثلخلفية ا .أ 

سرة، حيتل األب أعلى منصب وىو يف األ ارئيسكونو بو  يف األسرة. رئيساألب ىو ال

ولية مسئ هو حتتف األدىن يف األسرة نصبحتل املاالذي  ولدال أماو  ٔه.والدول عن زوجتو وأئمس

 همعيشوتوفَت لقمة  هوالداجات أح قضاء األب. جيب على األبىل ابلنسبة إ صوصا، وخووالدي

إما  .هوالدا توفَت التعليم ألجيب على األب أيضو  ذلك. غَتو هلم  ُتسكن الالئقوتوفَت امللبس وامل

 كان علوما دنياوية، سواء  علومكون لديهم التإبرساهلم إىل املدارس حىت  وإما رةً طريق تعليمهم مباشب

 ٕدينية.السيما علوما و 

                                                           
 PT)بوجور:  Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesiaىَتين بوسبيتاواتى، ٔ

IPB  ،ٕٕٔٓبريس الناشر ،)ٕٖٔ. 
، ترمجة أجونج Pencerah Mata Hati: Kitab Penuntun Penyempurna Imanمظفر أوزاك، ٕ

 .ٖٖٚ( ٕٙٓٓسراميب علم مسستا،  PTبرحيانتورو )جاكرات: 



ٕ 

 

 
 

فمن الكتاب قولو  لك من الكتاب والسنة.ب من هللا تعاىل ألبيو كما ورد ذالولد ىو املوىو 

قَ "تعاىل  ِ الَِّذْي َوَىَب ِلْ َعَلى اْلِكََبِ ِامْسهِعْيَل َوِاْسحه َنا " تعاىل ، وقولواآلية ..."َاْْلَْمُد لِلّه  َلوُ فَاْسَتَجب ْ

َنا  ٖ".كَ يْ بِ أِلَ  كَ الَ مَ وَ  تَ نْ . ومن السنة قولو ملسو هيلع هللا ىلص "أَ اآلية ..."َزْوَجوُ   َوَاْصَلْحَنا َلوُ حَيِْته  َلوُ  َوَوَىب ْ

 فيها مرغواب أشداجباتو ىي على تنفيذ و  درالقا شخصية األب املثاِل، فإن دولابلنسبة لل

شخصية  ٗ.هأوالدعلى  اجيد اأتثَت  يكونابلطبع  اعياحملب الر  الصاحل. إن شخصية األب جدا

دما يرونو من  اكثَت يتعلمون   والد، ألن األال يستغٌت عنها الولدحيتذى بو  جيدا مثاال كاني  ذاألب ال

لك، األب واألوالد الذين كانت العالقة بينهم جيدة كانوا بعيدين ومع ذ ٘.منهما والديهم ويسمعونو

ا مون مثاال جيدال يقدّ  الذين ابءمن األ كثَتا ىناكأن  ،اْلقيقةىف لكن و  ٙعن العنف واإلجرام.

ىم والدىم يؤذون أبل  ،شفقون عليهموال يرمحوهنم وال ي هلم مواجباهتفون بو م ال يإهن. ىموالدأل

 .قةخمتلفة غَت مصدّ يقتلوهنم ألسباب حىت وهنم عضيّ وي

                                                           
عبد اْلكيم بن عبد هللا املطوع، "أحكام األب مع ولده يف النكاح والطالق واخللع )دراسة فقهية ٖ

 .ٜٚ، ٜٕٔٓ، سبتمَب ٘ٔ، العدد ٔ، اجمللد جملة أْتاثمقارنة("، 
)جكرات:  Ayah Baik - Ibu Baik: Parenting Era Digitalجاروت وجياانركو وإستَت ستياواتى، ٗ

 .ٗٗٔ(، ٕٙٔٓ عائلة سعيدة إندونيسيا،
 Pendidikan Anak Usia Dini: Persfektif Dosen PAUD Perguruanشاندراواتى وآخرون، ٘

Tinggi Muhammadiyah  ،دون املطبع: إيدو الناشر(ٕٕٓٓ ،)ٕٔٙ. 
 .ٛ(، ٕٗٔٓ)مصر: دار البشَت للثقافة والعلوم،  نصائح شريعة لألب املشغولملياء شومان، ٙ
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ل يف وسائكثَتة غالبة نشاىدىا ه  ولد علىو األب فعلالذي ي ْلاالت املتعلقة ابلعنفا

موقع  عن نقلتاْلالة اليت كأو املواقع اإلخبارية. إحداىا   صحيفةال اإلعالم مثل التلفزيون أو

suara.com سبع  هعمر ه البالغ من ولد سلسلة، قام بالشرقية ا، جاو ورابلينغجابب يف أن األ ىو، و

سوء بسبب  لك الولدردع ذاألب أنو فعل ذلك ل عتذراملطبخ ملدة ثالثة أايم. وا سنوات يف غرفة

، جزيرة رايويف اباتم،  أن األب ،sindonews.comموقع نقلت عن خرى، كما األالة واْل ٚ.خلقو

ه كان ولدو وتلف أعصاب رقبتو جملرد أن عظم قدمحىت كسر بضربو ه الصغَت ولدمعاملة أساء 

غَت مرغوب فيها املذكورة اْلاالت  تلكأن شخصية األب السيئة يف  البد ٛ.ويطيع مينع أنا و منزعج

 مثالية.شخصية وبعيدة عن  ألبتة

 

                                                           
 Kekerasan pada Anak: Bagaimana Cerita Bocah Bisa Dirantai Bapaknyaسيسوانتو، "ٚ

Sendiri"  يفhttps://amp.suara.com/news/2021/03/16/153437/kekerasan-pada-anak-bagaimana-

cerita-bocah-bisa-dirantai-bapaknya-sendiri، ٕٕٔٓيونيو  ٔٔليها ىف الوصول إ. 
 "Sadis, Ayah Kandung Aniaya Bayi Usia 17 Bulan hingga Syarafnya Rusakغوسىت ينوزا، "ٛ

-https://daerah.sindonews.com/read/298996/194/sadis-ayah-kandung-aniaya-bayi-usia-17-bulanيف 

hingga-syarafnya-rusakٕٕٔٓيونيو  ٔٔليها ىف ، الوصول إ. 
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إشارات لمسلمُت، قد أعطى ل صوصا، وخدليل ْلياة اإلنسانىو ىداية و  الذين القرآن إ

، ابإلضافة إىل اإلهلي مىو الكال الذيه. القرآن والدأل شخصية األب املثاِلتعليمات حول كيفية و 

ا على أنواع خمتلفة من ، فإنو حيتوي أيضتعاىلاحتوائو على األوامر والنواىي وكذلك أحكام هللا 

َت ث. يوجد يف القرآن عدد كنسان ىف حياهتملإل و اعتبارا اكون درسياليت ميكن مجيعها أن  القصص

 ت قصصهمحكي، كما همدمألقدوة م كوهنالدىم. البد أن األنبياء، بأو مع من القصص عن األنبياء 

 ه.والدأو األب  بُت كانت املعاملة  ا كيف مثالي، قد قدموا مثاالالقرآن ىف

ه. والدلألب أل ةاملثالي شخصيةىي أحد األمثلة على العليو السالم يعقوب هللا نيب صورة 

 ٜيف سورة يوسف. وخصوصا، القرآن كثَتة يف  حكيتعشر  ثٍته اإلءحياة النيب يعقوب وأبنا قصة

النيب  ه وموقفو يف التعامل معهم. كانءالنيب يعقوب مع أبنامعاملة كيفية   نعرف عالقصة ن تلكمن 

 كل أخطائهم  ا عنفر اغهم فتصر على  ابر اصأي نزاع بينهم  ا عننبتجم ا معهميعقوب دائما لطيف

 يف حكيتأوالدىم اليت مع من قصص األنبياء  ىى قصة مع أبناءهقصة النيب يعقوب  ٓٔ.وسيئاهتم

                                                           
، ترمجة عبد اْلي القطاين Kisah Bapak dan Anak dalam Al-Qur’anعادل مصطفى عبد اْلليم، ٜ

 .ٗٙ(، ٕٚٓٓوفطرية وردى )جاكرات: جيما إنساين، 
"، Karakter Ideal Seorang Ayah dalam Surah Yusufدمحم سعيدي يوسف ومحام فكري مظفر، "ٓٔ

Jurnal Pendidikan Luar Sekolah مايو ٔ، العدد ٗٔ، اجمللد ،ٕٕٓٓ ،ٗٓ-ٕٗ. 
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الذين   األنبياء لكن، والدتعليم األيف ا توجد ررق خمتلفة خمتلفة ورمب زمنةأ وإن كانت ىناكالقرآن. 

شخصية  كانت  كيف  مثاال لنا تصبح همسو نف يف ةل شخصية األب املوجودز  تمل ،ألدمهم كانوا قدوة

 .عاملة حسنةم مبهب عاملةامل كانت  وكيف والدهأل املثاِلب األ

يصبحون  ال جرم ٔٔ،اخلطيئة يف مجيع أفعاهلمالذنوب و ن ع كانوا معصومُتاألنبياء الذين  

 يف كاتب، يرغب الا من ذلكوبدء. املثاِل ألبشخصية اكيفية  عن ، أحدىايف كل أحوال قدوة

كانت األنبياء كما   نفوس ه يفوالدأل املثاِلألب ا شخصية عن عن ىذا ليتعمق كثَتابحث ال

 صقصيف  ختتصها الكاتب ىنا سيبحثاألنبياء اليت  صوقص يف القرآن. حكيتقد قصصهم 

 عن كاتبها اليبحثسف من كل اآلاثم. لتزامهم عصمةال ،ليهم العلماء يف نبوهتماألنبياء الذين اتفق ع

 األب املثايل شخصية"عنوان  كاتب حتتال مويقد ْتثيف  هوالدأل املثاِلألب ا ىذه شخصية

 ."ألوالده يف قصص األنبياء يف القرآن

  

                                                           
، ترمجة ٔ، اجمللد At-Tadzkirah: Bekal Menghadapi Kehidupan Abadiمشس الدين القررىب، ٔٔ

 .ٙٔ٘، ٔ(، الطبعة ٕ٘ٓٓكا الكوثر، ا أنصاري عمر سيتنجل )جاكرات: فوست
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 أسئلة البحث .ب 

الت املصاغة والبحث سئكدليل للباحثُت الكتشاف امل  أسئلة البحث تعمل ىف البحث

 بحثها الكاتباليت سيأسئلة البحث تكون  ،اليت مت وصفها سابقا بحثخلفية ال بناءا على ٕٔعنها.

 كما يلي:  بحثال ايف ىذ

 أوالدىم يف القرآن؟مع األنبياء  صما ىي قص .ٔ

 يف قصص األنبياء يف القرآن؟ والدهألاملثاِل ألب اما ىي شخصية  .ٕ

 
 أهداف البحث .ج 

ىي   الىت سيحققو الكاتب اليت سبق ذكرىا فإن أىداف ىذا البحثموافقة ألسئلة البحث 

 كما يلي:

 أوالدىم يف القرآن.مع األنبياء  صمعرفة قص .ٔ

 .يف قصص األنبياء يف القرآن والدهألاملثاِل ألب اشخصية معرفة  .ٕ

                                                           
 Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia & Pembentukan Istilahفريق جراسيندو، ٕٔ

Terlengkap  :جاكرات(PT  ،ٜٕٔٓجراسيندو الناشر ،)ٖٔٙ. 
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 ات البحثأمهي .د 

 تطبيقيةو  ةأن تكون نتائج ىذا البحث مفيدة نظري جو الكاتب، فَت أما ابلنسبة ألمهيتهاو 

 ، وىي على النحو التاِل:عموما ُتاألكادمييُت واجملتمعو خصوصا  نفس الكاتبل

 ايمرجع مصدرا و مادة قراءة علميةصارت أن تكون نتائج ىذا البحث  رجى، يةنظري .ٔ

فيما يتعلق عامة ألكادمييُت خاصة وغَتىم من ا تفسَتالُت يف جمال علوم القرآن و ئضاخلل

 يف القرآن. ألوالده يف قصص األنبياء بشخصية األب املثاِل

عموما  مجتمعلل وبياانت معلوماتصارت  بحثال انتائج ىذ كونأن تيرجى ، تطبيقية .ٕ

 يف القرآن. ألوالده يف قصص األنبياء شخصية األب املثاِل عن كيفية

 

 حتديد املوضوع .ه 

ا لبعض ىنا شرح  الكاتببُّت ، سيمو الكاتبقدّ ابلعنوان الذي  الفهم خطاءتجنب ل

 العنوان، وىي كما يلي: ذلك املصطلحات املوجودة يف
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 األب املثاِل .ٔ

 ٗٔومجع أيضا على أبّو وأبّوة. ٖٔأابء وأبون، أى الوالد،مجعو  سم مفرد،"األب" إ

األب ىو الوالد  ٘ٔشيء أو إصالحو أو ظهوره أاب. من كان سببا يف وجدان ويسّمى كلّ 

ىو مأمول أو  ، وىو شيء يتوافق دتاما مع مااِلأما املث ٙٔ.رلذكر أو حتية للوالد الذكاالبيولوجي 

يفهم ف ٛٔأو وصف لكل ما ىو كامل يف اببو، كاخللق املثاِل وغَته. ٚٔل أو مرغوب فيومتخيّ 

ملا  وافقاملالكامل البيولوجي الذكر  والدلل" ىنا على أهنا شكل أو مظهر شخصية األب املثاِل"

ست لي بحثال اذيف ى بحثها الكاتبسيشخصية األب املثاِل اليت  .فيو ىو مأمول أو مرغوب

 .فقط هوالدعلى شخصية األب املثاِل ألختتص ، ولكنها عموماشخصية األب املثاِل 

  

                                                           
 .ٕ، ٜٗ(، الطبعة ٕٚٔٓ)بَتوت: دار املشرق،  املنجد يف اللغة واإلعالم، املشرق ش.م.م. دارٖٔ
 .ٖ، ٘(، الطبعة ٕٔٔٓ)مصر: مكتبة الشروق الدولية،  املعجم الوسيطجممع اللغة العربية، ٗٔ
 . ٓٔ(، ٕٓٔٓ)بَتوت: دار الفكر، لفاظ القرآن أمعجم مفردات اْلسُت بن دمحم األصفهاين، ٘ٔ
 .ٛٓٔ(، ٕٛٓٓ)جاكرات: مركز اللغة،  Kamus Bahasa Indonesia، الًتبية والتعليموزارة ٙٔ
 .ٖٛ٘، Kamus Bahasa Indonesia، وزارة الًتبية والتعليمٚٔ
 .ٚٛٛ، املعجم الوسيط جممع اللغة العربية،ٛٔ
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 األنبياء .ٕ

  غيبلّ تعاىل لاختاره هللا سبحانو و  ها شخص، منتعريفاتلو  لنيبوا ٜٔ.لنيبااألنبياء مجع 

 واسطةالوحي من هللا ب ليوإ الذي يلقى خر ىو الشخصاآلتعريف ال ٕٓ.مة اإلنسانيةو لألمكال

لو معٌت اخلَب.  ومجعو أنباء. "نبأٌ " يت من أيكلمة النيب   ٕٔ.الصادقة أو األحالماإلهلام املالئكة أو 

فهم "قصص األنبياء" ىنا يف ٕٕك اهلمز.عن هللا، فًتُ املخَب عن هللا أو من أنبأ  ىو ئ ابهلمزوالنب

من هللا سبحانو وتعاىل. قصص األنبياء  وحي ى اليهملقيقصص أو رواايت ألشخاص على أهنا 

 ىم فقطأوالد، ولكنها قصصهم مع عموماألنبياء ا ليست قصص بحثال ايف ىذبحث تُ ساليت 

  ىم.والدأل وىو شخصية األب املثاِل بحثو الكاتبيملوضوع الذي ابموافقة 

                                                           
: فوستاكا فروغرسيف، )سورااباي Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesiaرسون منور، أمحد و ٜٔ

 .ٕٖٛٔ، ٕ٘بعة الط (،ٕٕٓٓ
 .ٕٜٜ، Kamus Bahasa Indonesia، وزارة الًتبية والتعليمٕٓ
(، ٜٜٚٔ)جاكرات: وزارة الدين،  Ensiklopedi Islam Indonesiaوزارة الدين يف مجهورية إندونيسيا، ٕٔ

ٜٙ٘. 
 .ٗٔٔ-ٖٔٔ(، ٕٗٔٓ)مصر: دار ابن اجلوزي،  ٔ، اجمللد لسان العربدمحم بن مكرم ابن منظور، ٕٕ
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 الدراسات السابقة .و 

 وبحثيف نتائج األْتاث السابقة املتعلقة بنفس املوضوع للبحث الذي سي وتتبع ْتثوىي 

 ، المتأخرةأْتاث  إىل يف نتائج األْتاث السابقة املتعلقةوالتتبع البحث ذلك يتم توجيو و . الكاتب

ختالف و واإلىو معرفة أوجو التشاب من ذلك اهلدفو  اضية.املسنوات الثالث إىل مخس اليتجاوز 

 ٖٕمنع تكرار البحث. بقا واساألخرون ْتثو  مع البحث الذيبحثو الكاتب بُت البحث الذي سي

مع البحث الذي هلا تشابو ا اليت ها سابقْتثىنا من الدراسات اليت مت  كاتبلذلك سيصف ال

 ا يف ذلك ما يلي:دم ،كاتبو القدميس

وعية عن الوجوه "األب يف القرآن الكرًن )دراسة موض بعنوان ٕٕٔٓ سنة البحث العلميّ  .ٔ

لنور السعادة من قسم علوم القرآن والتفسَت، كلية أصول الدين، جامعة  "والنظائر(

                                                           
)ابندونج: كلية  Rekam Proses Kuliah Online: Metode Penelitianوحي الدين دارمالكسنا، ٖٕ

 .ٖ٘ٔ(، ٕٕٓٓأصول الدين جامعة سوانن جونونج جا يت اإلسالمية اْلكومية، 
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عن آايت القرآن الة ىذه الرس تانقشاْلكومية برايو.  اإلسالمية السلطان الشريف قاسم

 ٕٗاملتعلقة ابألب يف الوجوه والنظائر وحتليلها.

 Peran Ayah dalam Pendidikan Anak Kajianبعنوان " ٜٕٔٓ سنةالبحث العلمّي  .ٕ

Tafsir Al-Azhar (Analisis Q.S Luqman 13-19) قسم علوم " لعبد الرمحن من

 الدراسات الدينية، جامعة رادين إنتان المبونجو  كلية أصول الدين ،والتفسَتلقرآن ا

وما الًتبية اليت  أوالدهيف تربية  باألوظيفة  عنالة ىذه الرس تانقش. اْلكومية اإلسالمية

 ٕ٘من منظور تفسَت األزىر. لك الًتبيةت رريقةكيف تكون جيب أن يقدمها األب و 

 Peran Ayah terhadap Pendidikan Akhlakبعنوان " ٕٛٔٓستة البحث العلمّي  .ٖ

Anak pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita di Desa Candirenggo, 

Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumenمن برانمج دراسة الًتبية  ىنوىال قائ" لف

. اْلكومية اإلسالمية بورواكرتودولة مُت، كلية الًتبية وتدريب املعلّ الدينية اإلسالمية،  

                                                           
)رايو:   البحث العلميّ "، األب يف القرآن الكرًن )دراسة موضوعية عن الوجوه والنظائر(نور السعادة، "ٕٗ

 .٘(، ٕٕٔٓ، اْلكومية اإلسالميةكلية أصول الدين جامعة السلطان الشريف قاسم 
 Peran Ayah dalam Pendidikan Anak Kajian Tafsir Al-Azhar (Analisis Q.Sعبد الرمحن، "ٕ٘

Luqman 13-19) ،" ّجامعة رادين إنتان المبونج )المبونج: كلية أصول الدين والدراسة الدينية  البحث العلمي
 .ٚٔ(، ٜٕٔٓ، اْلكومية إلسالميةا



ٕٔ 

 

 
 

 يف أسرة العامالت األوالد أخالق تنميةيف  باأل وظيفة عنىذه الرسالة  تانقش

(TKW).ٕٙ 

 Hubungan Peran Ayah dengan Penyesuaianبعنوان " ٕٚٔٓسنة البحث العلمّي  .ٗ

Diri pada Anak Usia 4-6 Tahun di Desa Gelang, Kecamatan Rakit, 

Kabupaten Banjarnegara "تعليم الطفولة،  ىف مُت ولفا نيال عوين من قسم تعليم املعلّ أل

مع  ةً األب مباشر عن وظيفة ىذه الرسالة  تانقش. اْلكومية كلية الًتبية، جامعة سيمارانج

ىناك عالقة  ىلسنوات ملعرفة  ٙ-ٗأعمارىم بُت  بلغواالذين  والديف األ النفس فيتكي

 ٕٚ.ذلك بُت

، باأل عن، أي كاتبو المقدّ سيوإن كانت متشاهبة مع البحث الذي  ةاملذكور الدراسات 

، لبحثا ا. يف ىذسيبحثو الكاتبلبحث الذي اباختالفات  هلا كّلها  الدراسات تلكإال أن 

آايت  عن ت الدراسات السابقةقشانو . والدهلألب أل ةاملثاليشخصية ال يةكيفعن   الكاتبيبحث س

                                                           
 Peran Ayah terhadap Pendidikan Akhlak Anak pada Keluarga Tenaga، "ىنوىال قائفٕٙ

Kerja Wanita di Desa Candirenggo, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen ،" ّالبحث العلمي 
 .ٓٔ(، ٕٛٔٓ، اْلكومية اإلسالمية بورواكرتودولة كلية الًتبية وتدريب املعلمُت : بورواكرتو)

 Hubungan Peran Ayah dengan Penyesuaian Diri pada Anak Usia 4-6،"أولفا نيال عوينٕٚ

Tahun di Desa Gelang, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara ،" ّكلية : سيمارانج) البحث العلمي
 .ٛ(، ٕٚٔٓ، اْلكومية جامعة سيمارانج الًتبية
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يف  باأل وظيفةو  والديف تربية األ باأل وظيفةيف الوجوه والنظائر وحتليلها و القرآن املتعلقة ابألب 

 بحثلوفيما يتعلق اب. والداأل النفس ىفيف ياألب وتك وظيفةوالعالقة بُت  والدأخالق األ نميةت

ْتث يف كان ، سواء  باأل عن تمن الدراسات اليت انقشكثَت ، ىناك عدد  كاتبال سيبحثوالذي 

 .البحثهبذا اختالفات  امجيعهلكن، يف أو جمالت أو غَتىا.  علميّ 

 

 اإلطار النظري .ز 

الذي ىو أحد ، باأل ٕٛا هللا سبحانو وتعاىل إىل والديو.أوكله عظيمة نةاأم وى ولدال

والده اليت جيب عليو ولو واجبات أل ٜٕ.أوالده علىولية كبَتة ئمس لو ،الوالدين ورئيس يف أسرتو

يف  موتعليمه همربيتوت اجاهتممجيع ح قضاءو وإنفاقهم  واإلعتناء هبم رعاية أوالده هامن ٖٓىا.قضاء

 لك.وغَت ذ أمور الدنيا والدين

                                                           
 Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam ،"Jurnalفامهة، "إئيم ٕٛ

Hawa ٜٕٔٓيونيو ، ٔ، العدد ٔ، اجمللد ،ٖٙ. 
 .ٕ٘(، ٕٚٔٓوتيندو،بإليكس ميداي كوم PTكرات: ا )ج Surga untuk Ayah & Ibukuميا سلسبيال، ٜٕ
كرات: فوستاكا األسوة يا ج)يو  Baiti Jannati: Keluarga yang Diberkahi Allahمالك املغيث، ٖٓ

 .ٖٕٗالناشر، دون السنة(، 



ٔٗ 

 

 
 

شخصية مثالية  يصبحأيضا أن  ب، يطلب من األاتوواجبمجيع  قضاءانب مطالبتو بّت

 ، ألنفيها مرغوابأسد جيدة  ة بينو وبُت أوالدهعالقال كانت ذين شخصية األب املثاِل الإ. والدهأل

 صائصاخل ّٖٔتانبو.علهم يشعرون ابلراحة عندما يكونوا جيوالدىم و  إِلقريبُت  والدعل األلك جيذ

كون قدوة يوأن  منها قادر على القيادة يصبح شخصية األب املثاِل نألب أللكها االيت جيب أن مي

 ٕٖ.أوالده ةعرفحيسن مأن و  يّ وذك حازمر و باحم وصاور 

 

 منهج البحث .ح 

 :بحثال ايف ىذ كاتبالبحث الذي استخدمو ال نهجفيما يلي شرح مل

 ومنهجو البحث عنو  .ٔ

 libraryْتث املكتبة أو  ىذا البحث ىو يف كاتبنوع البحث الذي سيقوم بو ال

research يف مو الكاتبقدّ ي املتعلقة ابملوضوع الذي صادر املرجعيةأنواع خمتلفة من املتتبع ب .

                                                           
إيرا أدجييًتا  PT)سولو:  Ayah Juara: 7 Hari Menjadi Ayah Qur’aniدمحم يوسف أفندي، ٖٔ

 .viii(، ٕٔٔٓإنًتميداي، 
 .ٚٛ(، ٕٔٓٓ)إسكندرية: دار اإلميان،  كيف تصبح أاب انجحا؟عادل فتحي عبد هللا، ٕٖ
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يف كتب أو جمالت أو مصادر كان الدراسات السابقة، سواء   الكاتب تتبعسي ا البحثىذ

الشخصية حول عٌت ي، الكاتبو بحثمبوضوع البحث الذي سي عالقةذات صلة و  علمية أخرى

 يف القرآن. نبياءاأل صيف قصلألوالد لألب  ةاملثالي

رريقة  ا البحثىذيف  الكاتب، فقد استخدم مالبحث املستخدَ  نهجأما ابلنسبة مل

 اآلايت. تلك مث حتليل  عنواملبحوث  تتعلق ابملوضوعالىت مع آايت القرآن ّتالتفسَت املوضوعي 

التفسَت . تاجةين وغَتىا من البياانت احملفسر ابألحاديث وتفسَتات املىذا البحث د از يو 

مع آايت من القرآن تتحدث عن موضوع أو ّت ونالطريقة اليت اعتمدىا املفسر  واملوضوعي ى

يف القرآن ويف سور اآلايت متناثرة يف  ولو كانت، مشكلة معينة وتؤدي إىل فهم وىدف واحد

 ٖٖ.ختلفةاملماكن األو  أوقات النزول

 مصادرىات و البياان .ٕ

املعاجلة. ميكن أن تكون  حتتاج إىلو  قابلهاشيء ال معٌت لو ابلنسبة ل ىي البياانت

موقف أو صور أو أصوات أو أحرف أو أرقام أو لغة أو رموز ميكن صورة البياانت يف 
                                                           

، ترمجة أمحد أكرم )جاكرات: رجاواِل، Sejarah dan Metodologi Tafsirعلي حسن العريض، ٖٖ
ٜٜٕٔ ،)ٚٛ. 
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 ذىال ضوعىي بياانت تتعلق ابملو  البحث االبياانت املطلوبة يف ىذ ٖٗ.فهم شيءاستخدامها ل

مجع  ه وقصص األنبياء. سيتمّ والدأل ىي بياانت عن شخصية األب املثاِل، و بحثو الكاتبسي

مرجعا مصدرا البياانت من مصادر البياانت املختلفة اليت ميكن أن توفر املعلومات وتصبح 

 يف إجراء البحث. كاتبلل

ة والبياانت ساسي، ومها البياانت األإىل نوعُت ىادر امصمن قبل تنقسم البياانت 

صادر األصلية ة أو املساسياألة من املصادر ساسياألاْلصول على البياانت ويكون  ٖ٘الثانوية.

ة ىي آايت ساسياأل، البياانت البحث االيت لديها معلومات تتعلق مبوضوع البحث. يف ىذ

القرآن وكتب  منة ساسياألليها من املصادر إاْلصول  ميكن القرآن وتفسَتات املفسرين اليت

ا على معلومات يضاْلصول على البياانت الثانوية من مصدر اثن حيتوي أويكون التفسَت. 

ىي معلومات تتعلق  البحث ا. البياانت الثانوية يف ىذعنو سيبحث ذىال ضوعتتعلق ابملو 

 من الكتب واملراجع األخرى.حمصولة ه وقصص األنبياء والدأل املثاِل ألباب

                                                           
)يوجياكرات: ليًتاسى ميداي  Dasar Metode Penelitianساندو سيوتو ودمحم علي صادق، ٖٗ

 .ٚٙ(، ٕ٘ٔٓبوبليسينج، 
 PT)جاكرات:  Riset Bisnis: Panduan bagi Praktisi dan Akademisiديرماوان ويبيسونو، ٖ٘

 .ٜٔٔ(، ٖٕٓٓجراميداي أواتما، 



ٔٚ 

 

 
 

 أسلوب مجع البياانت .ٖ

 مجع البياانت اليتأسلوب ، فةدرج يف ْتث املكتبنالبحث م ىذانوع إىل أن  انظر 

كان ، سواء  مرجع أىّ من أنواع خمتلفة من  هاالبياانت ومجع تتبعيف ىذا البحث ىي  ستخدمتُ 

كتب وجمالت من  كتب التفسَت وكذلك من مصادر اثنوية القرآن و من  ساسيةمن مصادر أ

 ه وقصص األنبياء.والدأل األب املثاِل ىو، و البحث ىذا مبوضوعومراجع أخرى تتعلق 

 حتليل البياانت .ٗ

أو فئة معينة ترتيب حتليل البياانت على أنو عملية تنظيم البياانت وجتميعها يف يفهم 

يسهل صورة مستخدمة لتبسيط البياانت يف  رريقة وختصار، حتليل البياانت ىلإلوتفسَتىا. اب

 ٖٙ.هاوفهم اقراءهت

 والثانوية ساسيةمن املصادر األ تاجة، بعد مجع مجيع البياانت احملالبحث ايف ىذ

 كاتب. مث يعرض الألوالده املثاِل متعلقة بشخصية األبنظرة عامة  الأوّ  كاتبسيشرح ال

بياانت  يزيدو  صالقصتلك أوالدىم الواردة يف القرآن واآلايت املتعلقة بمع قصص األنبياء 

                                                           
 .ٖٛ(، ٕٔٔٓ)بنجرماسُت: أنتساري بريس،  Pengantar Metodologi Penelitianرمحدي، ٖٙ
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 كاتببعد ذلك، يقوم الو  واملراجع األخرى اليت مت مجعها سابقا. تفسَتمعلومات من كتب الو 

عن ستنتاج اإلمن استخالص  اَت خأ كاتباآلايت والبياانت حىت يتمكن ال كتل بتحليل

 ألوالده يف قصص األنبياء يف القرآن. شخصية األب املثاِل

 

 ترتيب البحث .ط 

 واألراء تقدًن األفكارىو  من ذلكدف اهلو مواد املكتوبة. تنظيم ل عملية ىوترتيب البحث 

 ملوضوع موافقة احتاد وارتباط بُت أبوابو ذا البحثألن يكون هللذلك، و  ٖٚ.بةًتتّ وم ةشامل صورةب

 أبوابإىل مخسة  وتقسيمبىذا البحث  ًتتيببالكاتب يقوم  أن يكون على صورة مرتبةو  البحث

 فصول، وىي كما يلي: حتتهاوتكون 

وحتديد املوضوع  تواوأمهي وأىدافو  أسئلتوو  بحثتوي على خلفية الحتمة املقدّ  ،األول بابال

 ترتيبو.منهج البحث و و  ظريواإلرار الن والدراسات السابقة

  
                                                           

 Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi Berbasis Pembelajaranأنينديتيا سري نوجراىيٍت، ٖٚ

Aktif  ،ٕمطبعة (، ٜٕٔٓ)جاكرات: جمموعة فريناداميداي ،ٕٔٙ. 
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 .والدهأل املثاِلاألب  عامة عننظرة حيتوي على  ،الثاين بابال

 تلكأوالدىم يف القرآن واآلايت املتعلقة بمع حيتوي على قصص األنبياء  ،الثالث بابال

 .وتفسَتىا القصص

 قصص األنبياء يف القرآنألوالده يف  األب املثاِل خصائصحيتوي على  ،الرابع بابال

 .وحتليلها

 قًتاحات.اإلستنتاجات و اإل على تويحتاخلادتة  ،اخلامس بابال


