الباب األول

المقدمة

أ .خلفية البحث
فاليزال القران الكرًن حبراً زاخراً بأنواع العلوم و ادلعارف ،حيتاج من يرغب احلصول علي
آللئو و درره ،أن يغوص يف أعماقو ،واليزال القران يتح ّدي أساطُت البلغاء ،ومصايق العلماء ،بأنّو
األمي شاىداً بصدقو ،حيمل بُت دفتيو برىان كمالو ،وأية إعجازه،
الكتاب ادلعجزّ ،
يب ّ
ادلنزل علي النّ ّ
ودليل أنّو تنزيل احلكيم العليم ٔ.و لفهم القرآن وتطبيقو يف احلياة حيتاج البشر إىل التفسَت لبيان
زلمد علي
مقاصده ،بل استكشاف التفسَت أسر َار القرآن الكرًن توجيهاً من اهلل للناس .كما قال ّ
الصابوين بأن التفسَت ىو علم يعرف بو فهم كتاب اهلل ادلنزل على نبيّو زلمد صلى اهلل عليو و سلّم،
وبيان معانيو و إستخراج أحكامو و حكمو.

ٕ

يف الدراسة اإلسالمية ،اعترب بعض الباحثُت بأن دراسة تفسَت القرآن قد دتّت و نضجت،
ولكن أثبت التاريخ بأن التفسَت يتطور دائما كما تتطور احلضارة والثقافة اإلنسانية ٖ.علم التفسَت
ىو العلم ينمو و يتطور كل فًتة ،و كل جيل من األجيال لديو طرق التفسَت وأسلوبو اخلاص ألن
1
ادلكرمة :دار الفكر ٜٔٚٙ ،ه) ،ج.ٖٔ ،ٔ .
زلمد علي ّ
الصبوين ،صفوة التّفاسَت تفسَت القران الكرًن( ،مكة ّ
2زلمد علي الصابوين ،التبيان يف علوم القرآن( ،بَتوت :عامل الكتب ،)ٜٔٛ٘ ،ط.ٙ٘ ،ٔ .
ٖ آمُت عبد اهلل ،ادلدخل يف عبد ادلستقيم( ،Aliran-Aliran Tafsir ،يوجياكارتا ٕٓٓ٘ ،Kreasi Wacana :م)،

.v

ٔ

ٕ

ادلتحرك .فهذا أ ّن القرآن الكرًن باعتباره
التفسَت حقيقتو أن ينظر إىل النص الثابت على السياق ّ
صاحلا لكل زمان و مكانٗ.و لكشف معاين الكلمات يف القران ،حيتاج إيل التّفسَت ،وكان ال بد
دلن يعًتض لتفسَت كتاب اهلل تعاىل أن ينظر ىف القرآن أوالً ،فيجمع ما تكرر منو ىف موضوع واحد،
موجزاً ،ودبا جاء ُمبيَّناً
ويقابل اآليات بعضها ببعض ،ليستعُت دبا جاء مسهبَاً على معرفة ما جاء َ
فسر
على فهم ما جاء ُرل ْمالً ،وليحمل ادلطْلَق على ادلقيَّد ،والعام على اخلاص ،وهبذا يكون قد َّ
ُ
٘
القرآن بالقرآن.
صلي اهلل عليو و سلّم.أنزل اهلل
القران الكرًن ىو كالم اهلل ادلعجز ادلنزل علي رسول اهلل ّ
القران الكرمب بلغة العربية .فإذا كان للغة ىذا اخلطر العظيم فحري بنا أن جنعلها موضع عنايتنا
واىتمامنا ألهنا من أخطر القضايا اإلنسانية على اإلطالق ،إذ ىي الكفيلة بإيضاح حقائق التنزيل،
اإلفصاح عن خفايا التأويل ،وإظهار دالئل اإلعجاز ،وشرح معامل اإلجياز ،وىي مما أوحى هبا
و
ِ
آن ِمن وجوهٍ
ِ
أذىب يف شرف احلال هباَّ ٙ.
إن ْ
العليم اخلبَت إىل عبده آدم ليكون َ
إع َج َاز الْ ُق ْر ْ ُ ُ
أنبو ذلا و َ
َكثَِتةٍ ِمْن ها حسن النَّظْ ِم وجودةُ الْب َال َغ ِة ِيف اللَّ ْف ِظ و ِاالختِصار و ََجْع الْمع ِاين الْ َكثَِتةِ ِيف ْاألَلْ َف ِ
اظ
َ ْ َ ُ َ ُ ََ
َ ََْ َ
َ َ ُُْ
َ
الْيَ ِس ََتِة َم َع تَ َعِّر ِيو من أن يكون فيو لفظ مسخوط.

ٚ

عامة ادلؤمن
أساليب اخلطاب القراين ع ّدة ،البعض منها يأتى بصورة مباشرة ختاطب النّاس ّ
الًتىيب وبدوره نوعيّة اخلطاب و أسلوب
الًتغيب و ّ
والكافر ألغرض شىت تناولنا منها أسلوب ّ
4زلمد رضا( ، Tafsir dan Dinamika Sosial ,Islam ،يوجياكارتا ٕٓٔٓ ،Teras :م) ،ط ٔ.ٕٓ ،
٘

الدكتور زلمد السيد حسُت الذىيب ،التفسَت وادلفسرون( ،مكتبة وىبة ،القاىرة) ،ج.ٖٔ ،ٔ .

ٙزلمد ندًن فاضل ،التضمُت النحوي يف القرآن الكرًن( ،ادلدينة ادلنورة :دار الزمان  ٕٔٗٙى ) ،ج.ٛ ،ٔ .

ٚأمحد بن علي أبو بكر الرازي ،أحكام القرآن( ،بَتوت :دار إحياء الًتاث العريب)ٔٗٓ٘ ،ه ،ج.ٖٗ ،٘ .

ٖ

السالفة من خالل القصص وغَتىا لغرض العربة وىو أيضا بدوره ينقسم إىل أقسام،
التّذكَت باألمم ّ
اذلامة
و أسلوب اجملادلة يف القران ،و الذي يتشعب يف القران إيل ع ّدة أوجو ذلا مدلوالهتا ّ
اخلاصة و ّ
يتنوع اخلطاب القراين للناس القضيّة ادلطروحة.
و أسلوب طرح القوانُت اإلجتماعية ،وهبذا ّ
ومن ألفاظ القران الكثَتة ،جند الكلمة تًتّكب من كلمتُت ىي األسوة احلسنة .ذكر القرآن
ىف ثالث آيات كلمة االسوة احلسنة وقد اضاف كلمة احلسنة لكلمة األسوة منها:
ٔ .قَ ْد َكانَت لَ ُكم أُسوةٌ حسنةٌ ِيف إِب ر ِاى َّ ِ
ين َم َعوُ إِ ْذ قَالُوا لَِق ْوِم ِه ْم إِنَّا بَُراء ِمن ُك ْم
ْ ْ ْ َ َ ََ
يم َوالذ َ
َْ َ
وِممَّا تَعب ُدو َن ِمن د ِ ِ
ضاء أَبَداً
ون اللَّو َك َف ْرنَا بِ ُك ْم َوبَ َدا بَْي نَ نَا َوبَْي نَ ُك ُم الْ َع َد َاوةُ َوالْبَ غْ َ
ُ
َ ُْ
ِ
ح َّىت تُؤِمنوا بِاللَِّو وح َده إَِّال قَ وَل إِب ر ِاىيم ِألَبِ ِيو َأل ِ
ك ِم َن
َ ُْ
ك لَ َ
ك َوَما أ َْمل ُ
َستَ غْفَر َّن لَ َ
ْ
َْ ُ
ْ َْ َ
ٍ
ك الْم ِ
ِ
صَتُ (ادلمتحنة.)ٗ :ٙٓ/
ك تَ َوَّكلْنَا َوإِلَْي َ
اللَِّو ِمن َش ْيء َّربَّنَا َعلَْي َ
ك أَنَْب نَا َوإلَْي َ َ
ِ
ُس َوةٌ َح َسنَةٌ لِ َمن َكا َن يَ ْر ُجو اللَّ َو َوالْيَ ْوَم ْاآل ِخَر َوَمن يَتَ َوَّل فَِإ َّن
ٕ .لَ َق ْد َكا َن لَ ُك ْم في ِه ْم أ ْ
يد (ادلمتحنة.)ٙ :ٙٓ/
ٍت ْ
احلَ ِم ُ
اللَّ َو ُى َو الْغَِ ُّ
ِ ِ
ُس َوةٌ َح َسنَةٌ لِّ َمن َكا َن يَ ْر ُجو اللَّ َو َوالْيَ ْوَم ْاآل ِخَر َوذَ َكَر
ٖ .لَ َق ْد َكا َن لَ ُك ْم ِيف َر ُسول اللَّو أ ْ
اللَّ َو َكثَِتاً (االحزاب.)ٕٔ: ٖٖ/
ُس َوةٌ َح َسنَةٌ " لرسول اهلل صلّى اهلل
إذا حلظنا إىل األيات ادلذكورة ،جند أ ّن خطاب اللّفظ " أ ْ
نيب اهلل تعلى إبراىيم فقط .و األيات مبيّنة أ ّن األسوة احلسنة
عليو و سلّم و خلليل اهلل تعاىل ّ
الرسول ال ّذين يبعثون ذلم األسوة
ّ
كل النّيب و ّ
تستحق مكانة اإلقتداء دبوافق تصدر عنها .مع أ ّن ّ
كنيب اهلل نوح عليو و سلّم ،أقام نوح يدعو الثقلُت اجلن واإلنس ألف سنة إال
احلسنة كذالكّ .

ٗ

مخسُت عاماً فكان اآلباء يوصون األبناء بتكذيبو ٛ.ولكن تصدر األيات ادلذكورة إىل ا ّلرسول اهلل
نيب اهلل تعلى إبراىيم فقط.
صلّى اهلل عليو و سلّم و خلليل اهلل تعاىل ّ
وجبانب ذلك ،كتب يف القران الكرًن قصص كثَتة عن األنبياء الذين ذلم القدوة يف صربىم
و أخالقهم .مثل ذالك أيوب عليو السالم أرسلو اهلل إىل بٍت إسرائيل ،وكان كثَت ادلال واألىل،
فسلب منو ذلك ،وابتلي يف جسده بأنواع البالء ،ومل يبق منو عضو سليم سوى قلبو ولسانو يذكر
اهلل هبما ،وختلى عنو اجلميع ،إال زوجتو ،وألقي يف ادلزابل خارج البلدة ،واستمر ابتالءه  ٔٛعاماً،
ٜ
َين َم َّس ِ ٍَت
وب إِ ْذ نَ َادى َربَّوُ أ ِّ
{وأَيُّ َ
وكان ذلك امتحان  -وابتالء لو من اهلل .مث شفاه اهلل .قال تعاىلَ :
ِِ
الضُُّّر وأَنْت أَرحم َّ ِِ
ضٍّر َوآتَ ْي نَاهُ أ َْىلَوُ َوِمثْلَ ُه ْم َم َع ُه ْم
استَ َجْب نَا لَوُ فَ َك َش ْفنَا َما بِو م ْن ُ
الرامح َ
ُت (ٖ )ٛفَ ْ
َ َ َُْ

ِ ِ ِ ِ ِ ِِ
ين} (األنبياء.)ٛٗ ،ٖٛ : ٕٔ/
َر ْمحَةً م ْن عنْدنَا َوذ ْكَرى للْ َعابد َ
القصص عن األنبياء يف القران خيربنا أ ّن األنبياء ذلم أسوة حسنة لنا .القصة ىي افضل
ادلناىجٓٔ لفهم األمة الرسالة مما يبلّغو حىت يؤثر يف القلب سواء كان عادلا أم ال .ولذلك دلاذا كانت
نيب اهلل تعلى
اللفظ " أسوة حسنة " تصدر إىل ا ّلرسول اهلل صلّى اهلل عليو و سلّم و خلليل اهلل تعاىل ّ
السالم فقط .إذا ،بعد أن أنظر ىذه ادلسائل ،أراد الباحث أن يبحث ما معٍت أسوة
إبراىيم عليو ّ
نيب اهلل تعلى إبراىيم
حسنة وكيف عالقتو با ّلرسول اهلل صلّى اهلل عليو و سلّم و خبليل اهلل تعاىل ّ

السالم ؟ على ىذا األساس ،أحب الباحث أن يكتب ىذه الرسالة بادلوضوع :األسوة احلسنة
عليو ّ
 8عبد ادللك بن ىشام بن أيوب احلمَتي ادلعافري ،التيجَان يف مُلوك ِمحْيَرْ( ،اجلمهورية العربية اليمنية :مركز الدراسات
واألحباث اليمنية).ٖٔ ،
9أمحد معمور العسَتي ،موجز التاريخ اإلسالمي منذ عهد آدم عليو السالم (تاريخ ما قبل اإلسالم) إىل عصرنا احلاضر،
(الرياض :مكتبة ادللك فهد الوطنية ٜٜٔٙ ،م).ٕٗ ،
10

Ahmad Hanafi, Segi-segi Kesusastraan Pada Kisah-kisah al-Qur'an, (Jakarta : al-Husna,
1894), cet ke-1, 23.

٘

يف تفسَت أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشّنقيطي (حبث حتليلي من ضوء اخلطاب
القراين).

ب .تحديد المشكلة
نظرا لسعة ىذا البحث ومشولو على العديد من ادلسائل سوف حتظى بعض النقاط وادلسائل
دبعاجلات عميق .أما ادلسائل الرئيسية اليت سيبحثها الباحث يف عديد من مسائل فرعية كما سوف
نرى ىف ادلضامُت التالية:
للشنقيطي ؟
ٔ .ما معٌت أسوة حسنة يف "أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن" ّ
ٕ .دلن اخلطاب يف ايات تتعلّق بلفظ أسوة حسنة يف "أضواء البيان يف إيضاح القرآن
للشنقيطي ؟
بالقرآن" ّ

ج .أهداف البحث وأهميته
أىداف البحث :هتدف ىذه الرسالة إيل:
للشنقيطي
ٔ .التعريف معٌت أسوة حسنة يف "أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن" ّ
ٕ .التعريف باخلطاب يف ايات تتعلّق بلفظ أسوة حسنة يف "أضواء البيان يف إيضاح القرآن
للشنقيطي
بالقرآن" ّ
-أمهية البحث:

ٙ

ومن ادلتوقع أن تكون نتيجة ىذا البحث ذلا أمهية وفائدة ،تنحصر فيما تلي:
ٔ .فتح رلاالت الباحث واألسهام بالكتابة والبحث من قبل ادلتخصصُت عن مسائل أسوة
وتبحراً.
تعمقا ّ
حسنة على نظر القرآن ّ
ٕ .ليكون مرجعاً مقنعاً دلن يريد اإلستفادة عن حقائق أسوة حسنة الذى وضحها القرآن
ٖ .إعالماً وإخباراً يف الفكرية دلن يستفهم عن حقائق أسوة حسنة وكيف عالقتو باخلطاب

د .حدود البحث
لتوضيح البحث و ادلنع على خالف الفهم سيقدم الباحث عن ادلعاين ادلتعلقة بادلوضوع
كما يلي:
ِ
اساة ِيف
وإس َوة أَي قُ ْد َوةَ .وقَ ْد تَ َكَّرَر ذ ْك ُر األ ْ
ُس َوة ْ
ٔ .أسوة حسنة :أ ْ
ُس َوة وا ِإل ْس َوة وادلَُو َ
س بِِو أَ ِي ِ
احل ِد ِ
ال :ائْتَ ِ
اقتد بِِو وُك ْن ِمثْلَوُ.
ض ِّم َها ال ُق ْدوة َويُ َق ُ
يثَ ،و ُى َو بِ َك ْس ِر ا ْذلَ ْمَزةِ َو َ
َْ
ِ
ضى لِنَ ْف ِس ِو َما َر ِضيَوُ ويَ ْقتَ ِدي بِِو َوَكا َن ِيف ِمثْ ِل
اللَّْي ُ
ث :فَُال ٌن يَأْتَسي بِ ُف َال ٍن أَي يَ ْر َ
َحالِِو ٔٔ.وإذا أضافو لفظ " حسنة " فادلعٍت ال ُق ْدوة احلسنة.
ٕٔ
خربا كانت أو طلبًا،
ٕ .ادلعٍت :ما يقصد بشيء .فادلعاين القرآن معلوم أهنا مراد اهلل ً

بل العلم دبراد اهلل من كالمو أوضح وأظهر من العلم دبراد كل متكلم من كالمو،
لكمال علم ادلتكلم ،وكمال بيانو ،وكمال ىداه وإرشاده ،وكمال تيسَته للقرآن،

11زلمد بن مكرم بن على ،لسان العرب( ،بَتوت :دار صادر ٔٗٔٗ ،ى ) ،ج.ٖ٘ ،ٔٗ .

ٕٔعلي بن زلمد بن علي الزين الشريف اجلرجاين ،كتاب التعريفات( ،لبنان :دار الكتب العلمية ٖٓٗٔى ).ٕٕٓ ،

ٚ

وفهما عمالً وتالوة.
حفظًا ً

ٖٔ

ِ
ِ
ِ
ِ
وعلم
لم
مشكل القرآنُ ،
علم غريب القرآن ،وع ُ
ُ

األساليب العربيَِّة اليت جاءت يف القرآن (علم إعجا ِز ِ
ِ
القرآن ،وعلم البالغة كما حبثو
ادلتقدِّمو َن).

ٗٔ

أساليب العربيَِّة الو ِ
ِ
أللفاظ و ِ
اردة يف
غوي
و تعريف األخر البيا ُن اللُّ ُّ

ِ
القرآن.
الق ِ
ٖ .اخلطاب :احلُ ْكم بالبَ يِّنَ ِة ،أو اليَم ِ
عد ٔ٘.أو
ضاء ،أو النُّطْ ُق َّ
ُت ،أو ا ِلف ْقوُ يف َ
بأما بَ ُ
ُ
إعتماد التّصدير .اخلطاب ىوتوجيو الكالم إىل حاضر فيكون معينًا ٔٙ.و تعريف ا
األخر اخلطاب ىو الفاعل لقبولو الكلمات ٔٚ.اخلطاب القرآين من الناحية الشكلية،
يعد عرضاً شفوياً ال تظفر فيو الفكرة بالزمن ادلادي الكايف ،لتحقيق الدقة ادلنطقية
اليت نلمسها يف األسلوب ادلكتوب.

.ٜ٘

ٔٛ

ٖٔم ِ
ساع ُد بن سلَيمان بن نَ ِ
اصر الطَّيَّار ،شرح مقدمة يف أصول التفسَت البن تيمية( ،دار ابن اجلوزي ٕٔٗٛ ،ى ).ٖٔٙ ،
ُ
ُ َْ
 14مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار ،أنواع التَّصنيف ِّ
ادلتعلقة بتَفسَت القُرآن الكرًن( ،دار ابن اجلوزي ٖٔٗٗ ،ى )،

رلد الدين أبو طاىر زلمد بن يعقوب الفَتوزآبادى ،القاموس احمليط( ،بَتوت :مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع،
ٕ٘ٓٓ ى ).ٛٔ ،
 16أمحد بن عمر بن مساعد احلازمي ،شرح مائة ادلعاين والبيان( ،بَتوت :مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع)،
.ٔٙٚ
17
عبد الرزاق بن فراج الصاعدي ،أصول علم العربية يف ادلدينة( ،رللة اجلامعة اإلسالمية بادلدينة ادلنورةٔٗٔٚ ،ى -
ٔٗٔٛى ).ٖ٘ٙ ،
15

18مالك بن احلاج عمر بن اخلضر بن نيب ،الظاىرة القرآنية( ،دمشق سورية :دار الفكر ٕٔٗٓ ،ى ).ٔٛٚ ،

ٛ

ه .الدراسات السابقة
مهمة ج ّدا لكل الباحث قبل القيام بالبحث و التّحليل عن لب
السابيقة ّ
إ ّن ال ّدراسات ّ
البحث الذى سيقام عليو التّحليل ،ىل وجد لذلك البجث حالّ أم ال ؟
وقد حبث الباحث يف جامعة أنتسارى اإلسالميّة احلكوميّة أنتسارى و كذالك يف مكتبة كلّية أصول
الرسالة العلميّة الىت أفردت ىذه القضيّة موضوعا
ال ّدين و العلوم اإلنسانيّة و مل جيد الباحث ّ

يتح ّدث فيو عن األسوة احلسنة يف تفسَت أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشّنقيطي (حبث
حتليلي من ضوء اخلطاب القرآين) .منها:
ٔ .ادلقالة تبحث عن أسوة حسنة و الكاتب مرشيد مودي دبوضوع "أسوة حسنة" .و يف ىذه
صوف.
دلقالة كتب الكاتب بالنّظريّة التّ ّ
ٕ .كتب ى ّداد علوي يف كتابو " أسوة حسنة" .و ىذا الكتاب تبحث عن قصص حياة
ا ّلرسول اهلل صلّى اهلل عليو و سلّم.
ٖ .كتب َجال ال ّدين البوين يف كتابو "أسوة حسنة :كتادانن ىيدف نيب" .و ىذا الكتاب
تبحث عن قصص حياة ا ّلرسول اهلل صلّى اهلل عليو و سلّم أيضا.

ٗ .كتب خلود العموش عن اخلطاب القرآين يف كتابو "اخلطاب القراىن دراسة يف العالقة بُت
النّص والسّياق" ،وىذا الكتاب تتكلّم عن اخلطاب القرآين.
٘ .كتب لطفي فكري زلمد اجلوديَ ،جالية اخلطاب يف النّصّ القرآين ،وىذا الكتاب تتكلّم
عن اخلطاب القرآين يف القرآن.

ٜ

 .ٙكتب سعد بولنوار،يف حبثو العلٍت آليات حتليل اخلطاب يف تفسَت أضواء البيان للشّنقيطي
حتديد ادلفاىيم النّظرية .ىذا حبث علمي جبامعة قاصدي مرباح برقلو ،سنة ٕٔٔٓ.
وادلفروق بُت ما سيكتب الكاتب و كتابتهم يف ع ّدة وجود:
سيبُت
منها أ ّن ما كتبوا ليست على شكل التّفسَت ادلوضوعي بل ىي إالّ النّظريات من العقالء ،وما ّ
الباحث ىي النّظرية حول أسوة حسنة ادلستند إىل القران الكرًن.
ومنها من ناحية احلجم كانت ما كتبواىا وريقات قليلة ،أل ّن كتابتهم ليست على مشل حيث علمي
معُت بل ىي إال ادلقاالت ادلنشورة.
عميق يف موضوع ّ

و .مناهج البحث
ٔ .نوع البحث وصفتو
ىذا البحث من البحث ادلكتيب ) (Library Researchحيث جيمع الباحث البيانات
من الكتب ادلتنوعة اليت تتعلق دبوضوع البحث .اما صفة ىذا البحث ىي دراسة تصورية.
ٕ .البيانات ومصادرىا
أ) البيانات
تتكون البيانات احملتاجة يف ىذا البحث من نوعُت:
أوال ،البيانات األساسية يعٍت رأي و فهم عن اخلطاب القراىن ،ومعٌت أسوة حسنة
للشنقيطي وعالقتها باخلطاب القراين.
يف تفسَت "أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن" ّ

ٓٔ

ثانيا ،البيانات الثانوية ،يعٍت كل البيانات ادلكملة ادلتعلقة هبذا البحث ككتب
األحاديث وادلعاجم والقواميس وغَتىا من الكتب والرسائل العلمية والثقافية واجملالت
العلمية واإلجتماعية وادلواقع اإللكًتونية وادلوسوعة ادلكتبة العلمية اليت ذات العالقة ىذا
البحث.
ب) مصادر البيانات:
مصادر البيانات يف ىذا البحث من ادلراجع اليت تبحث عن أسوة حسنة وتنقسم
ايل قسمُت:
ٔ) ادلصادر األساسية والرئيسية  :القرآن الكرًن وكتب التفاسَت خصوصا كتاب التّفسَت
"أضوء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن" للشنقيطي ،وكتب التفاسَت االخر كتفسَت
إبن كثَت ,وتفسَت الطربي ,وغَتىا من التفاسَت الىت تتعلق بالبحث .و كتاب
"اخلطاب القراىن دراسة يف العالقة بُت النّص والسّياق" الذي كتبو خلود العموش.
ٕ) ادلصادر الثانوية :ككتب علوم القران وكتب األحاديث وادلعاجم والقواميس وغَتىا
من الكتب والرسائل العلمية والثقافية واجملالت العلمية واإلجتماعية وادلواقع
اإللكًتونية وادلوسوعة ادلكتبة العلمية اليت ذات العالقة ىذا البحث.
ٖ .طريقة َجع البيانات
الطريقة اليت سلكها الكاتب جلمع البيانات ،ىي يعرض الكاتب الشرح عن اخلطاب
القراىن و تعيُت اآليات ادلتعلقة بالبحث باستعمال البحث على معجم ادلفهرس أللفاظ القرآن
الكرًن ،مث ترتيبها حسب جدول ترتيب سور القرآن ،مث تناوذلا بالشرح والبيان ،وإفرادىا بالدرس

ٔٔ

ادلنهجي ادلوضوعي بنظر وتأمل على كتاب التفسَت "أضوء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن"
للشنقيطي و كتب علوم القران ،واألحاديث وغَتىا من الكتب العلمية الىت ذات عالقة بالبحث.
ٗ .طريقة حتليل البيانات
ولتحليل البيانات يعرض الكاتب ىف َجع ىذه البيانات بدراسة ومطالعة كتاب التفسَت
"أضوء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن" للشنقيطي و بعض التفاسَت و مطالعة كتب الىت تتعلّق
باخلطاب القراىن كمراجع ذلذا البحث مثّ يستعمل الباحث ىف حتليل البيانات أسلوب التفسَت
ادلوضوعي آي َجع اآليات القرآنية ،ذات ىدف الواحد الىت إشًتكت ىف موضوع ما وترتيبها ،مث
تناوذلا بالشرح والبيان وإفرادىا بالدرس ادلنهجي ادلوضوعي الذي جيليها من َجيع تواحيها
وجهاهتا ،ووزهنا دبيزان اخلطاب القراين ،الذي تبُت الباحث معو ادلوضوع على حقيقتو ،وجيعلو
يدرك ىدفو بسهولة ويسر.

ز .خطّة البحث
ترتيب ىذا البحث العلمي اشتمل على أربعة أبواب كما سوف نرى ىف ادلضامُت التالية:
الباب األول :مقدمة اليت تتكون من خلفية البحث و حتديد ادلشكاة وحدود البحث
وأىداف البحث وأمهيتو ،ومنهج البحث و خطة البحث .والباب الثاين :تتكلم عن اخلطاب القراىن
و تعريف الكتاب "أضواء البيان" للشنقيطي وكذالك مزاياه.
الباب الثالث :تتكلم عن األيات ادلتعلقة يف أسوة حسنة و عن معٌت أسوة حسنة باعتبار
اللغة و اإلصطالح و معٌت أسوة حسنة ىف القرآن  .والباب الرابع :حبث حتليلي عن اخلطاب القراىن

ٕٔ

يف أيات أسوة حسنة يف "أضواء البيان" .والباب اخلامس :اخلادتة حتتوى على نتائج البحث
والتوصيات.

