الباب األول
املقدمة

أ .خلفية البحث
األب ىو الرئيس يف األسرة .وبكونو رئيسا يف األسرة ،حيتل األب أعلى منصب وىو
مسئول عن زوجتو وأوالده ٔ.وأما الولد الذي احتل املنصب األدىن يف األسرة فهو حتت مسئولية
والديو ،وخصوصا ابلنسبة إىل األب .جيب على األب قضاء حاجات أوالده وتوفَت لقمة عيشهم
وتوفَت امللبس واملسكن الالئقُت هلم وغَت ذلك .وجيب على األب أيضا توفَت التعليم ألوالده .إما
بطريق تعليمهم مباشرًة وإما إبرساهلم إىل املدارس حىت تكون لديهم العلوم ،سواء كان علوما دنياوية
والسيما علوما دينية.
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ٔىَتين بوسبيتاواتى،
 IPBبريس الناشر.ٕٖٔ ،)ٕٕٓٔ ،
ٕ
مظفر أوزاكPenuntun Penyempurna Iman ،
برحيانتورو (جاكرات PT :سراميب علم مسستا.ٖٖٚ )ٕٓٓٙ ،

Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia
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Mata Hati: Kitab

(بوجور:

PT
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الولد ىو املوىوب من هللا تعاىل ألبيو كما ورد ذلك من الكتاب والسنة .فمن الكتاب قولو
لِل الَّ ِذي وىب ِِل علَى الْ ِك َِب اِ ْ ه ِ ِ
تعاىل "اَ ْْلم ُد ِه ِ
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َ
ووىب نا لَو َحي هِت واَصلَحنا لَو زوجو "...اآلية .ومن السنة قولو ملسو هيلع هللا ىلص "أَنْت ومالَ ِ
ك".
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ابلنسبة للولد ،فإن شخصية األب املثاِل القادر على تنفيذ واجباتو ىي أشد مرغواب فيها
جدا .إن شخصية األب الصاحل احملب الراعي ابلطبع يكون أتثَتا جيدا على أوالده ٗ.شخصية
األب الذي كان مثاال جيدا حيتذى بو ال يستغٌت عنها الولد ،ألن األوالد يتعلمون كثَتا دما يرونو من
والديهم ويسمعونو منهما ٘.ومع ذلك ،األب واألوالد الذين كانت العالقة بينهم جيدة كانوا بعيدين
عن العنف واإلجرام ٙ.ولكن ىف اْلقيقة ،أن ىناك كثَتا من األابء الذين ال يق ّدمون مثاال جيدا
ألوالدىم .إهنم ال يوفون بواجباهتم هلم وال يرمحوهنم وال يشفقون عليهم ،بل ىم يؤذون أوالدىم
ويضيّعوهنم حىت يقتلوهنم ألسباب خمتلفة غَت مص ّدقة.
ٖعبد اْلكيم بن عبد هللا املطوع" ،أحكام األب مع ولده يف النكاح والطالق واخللع (دراسة فقهية
مقارنة)" ،جملة أْتاث ،اجمللد ٔ ،العدد ٘ٔ ،سبتمَب .ٜٚ ،ٕٜٓٔ
ٗجاروت وجياانركو وإستَت ستياواتى( Ayah Baik - Ibu Baik: Parenting Era Digital ،جكرات:
عائلة سعيدة إندونيسيا.ٔٗٗ ،)ٕٓٔٙ ،
٘
شاندراواتى وآخرونPendidikan Anak Usia Dini: Persfektif Dosen PAUD Perguruan ،
( Tinggi Muhammadiyahدون املطبع :إيدو الناشر.ٕٔٙ ،)ٕٕٓٓ ،
ٙملياء شومان ،نصائح شريعة لألب املشغول (مصر :دار البشَت للثقافة والعلوم.ٛ ،)ٕٓٔٗ ،

ٖ

اْلاالت املتعلقة ابلعنف الذي يفعلو األب على ولده كثَتة غالبة نشاىدىا يف وسائل
اإلعالم مثل التلفزيون أو الصحيفة أو املواقع اإلخبارية .إحداىا كاْلالة اليت نقلت عن موقع
 ،suara.comوىو أن األب يف بورابلينغجا ،جاوا الشرقية ،قام بسلسلة ولده البالغ من عمره سبع
سنوات يف غرفة املطبخ ملدة ثالثة أايم .واعتذر األب أنو فعل ذلك لردع ذلك الولد بسبب سوء
خلقو ٚ.واْلالة األخرى ،كما نقلت عن موقع  ،sindonews.comأن األب يف اباتم ،جزيرة رايو،
أساء معاملة ولده الصغَت بضربو حىت كسر عظم قدمو وتلف أعصاب رقبتو جملرد أن ولده كان
منزعجا ومينع أن يطيعو ٛ.البد أن شخصية األب السيئة يف تلك اْلاالت املذكورة غَت مرغوب فيها
ألبتة وبعيدة عن شخصية مثالية.

ٚسيسوانتو" ،
 "Sendiriيف https://amp.suara.com/news/2021/03/16/153437/kekerasan-pada-anak-bagaimana-
 ،cerita-bocah-bisa-dirantai-bapaknya-sendiriالوصول إليها ىف ٔٔ يونيو ٕٕٔٓ.
ٛغوسىت ينوزا"Sadis, Ayah Kandung Aniaya Bayi Usia 17 Bulan hingga Syarafnya Rusak" ،
يف https://daerah.sindonews.com/read/298996/194/sadis-ayah-kandung-aniaya-bayi-usia-17-bulan-
 ،hingga-syarafnya-rusakالوصول إليها ىف ٔٔ يونيو ٕٕٔٓ.
Kekerasan pada Anak: Bagaimana Cerita Bocah Bisa Dirantai Bapaknya

ٗ

إن القرآن الذي ىو ىداية ودليل ْلياة اإلنسان ،وخصوصا للمسلمُت ،قد أعطى إشارات
وتعليمات حول كيفية شخصية األب املثاِل ألوالده .القرآن الذي ىو الكالم اإلهلي ،ابإلضافة إىل
احتوائو على األوامر والنواىي وكذلك أحكام هللا تعاىل ،فإنو حيتوي أيضا على أنواع خمتلفة من
القصص اليت ميكن مجيعها أن يكون درسا و اعتبارا لإلنسان ىف حياهتم .يوجد يف القرآن عدد كثَت
من القصص عن األنبياء مع أوالدىم .البد أن األنبياء ،بكوهنم قدوة ألدمهم ،كما حكيت قصصهم
ىف القرآن ،قد قدموا مثاال مثاليا كيف كانت املعاملة بُت األب وأوالده.
صورة نيب هللا يعقوب عليو السالم ىي أحد األمثلة على الشخصية املثالية لألب ألوالده.
قصة حياة النيب يعقوب وأبناءه اإلثٍت عشر حكيت كثَتة يف القرآن ،وخصوصا يف سورة يوسف.

ٜ

من تلك القصة نعرف عن كيفية معاملة النيب يعقوب مع أبناءه وموقفو يف التعامل معهم .كان النيب
يعقوب دائما لطيفا معهم جمتنبا عن أي نزاع بينهم صابرا على تصرفهم غافرا عن كل أخطائهم
وسيئاهتم ٔٓ.قصة النيب يعقوب مع أبناءه ىى قصة من قصص األنبياء مع أوالدىم اليت حكيت يف

ٜعادل مصطفى عبد اْلليم ،Kisah Bapak dan Anak dalam Al-Qur’an ،ترمجة عبد اْلي القطاين
وفطرية وردى (جاكرات :جيما إنساين.ٙٗ ،)ٕٓٓٚ ،
ٓٔدمحم سعيدي يوسف ومحام فكري مظفر،"Karakter Ideal Seorang Ayah dalam Surah Yusuf" ،
 ،Jurnal Pendidikan Luar Sekolahاجمللد ٗٔ ،العدد ٔ ،مايو ٕٕٓٓ.ٕٗ-ٗٓ ،
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القرآن .وإن كانت ىناك أزمنة خمتلفة ورمبا توجد ررق خمتلفة يف تعليم األوالد ،لكن األنبياء الذين
كانوا قدوة ألدمهم ،مل تزل شخصية األب املوجودة يف نفوسهم تصبح لنا مثاال كيف كانت شخصية
األب املثاِل ألوالده وكيف كانت املعاملة هبم مبعاملة حسنة.
األنبياء الذين كانوا معصومُت عن الذنوب واخلطيئة يف مجيع أفعاهلم ٔٔ،ال جرم يصبحون
قدوة يف كل أحوال ،أحدىا عن كيفية شخصية األب املثاِل .وبدءا من ذلك ،يرغب الكاتب يف
البحث عن ىذا ليتعمق كثَتا عن شخصية األب املثاِل ألوالده يف نفوس األنبياء كما كانت
قصصهم قد حكيت يف القرآن .وقصص األنبياء اليت سيبحثها الكاتب ىنا ختتص يف قصص
األنبياء الذين اتفق عليهم العلماء يف نبوهتم ،اللتزامهم عصمة من كل اآلاثم .فسيبحثها الكاتب عن
ىذه شخصية األب املثاِل ألوالده يف ْتث يقدمو الكاتب حتت عنوان "شخصية األب املثايل
ألوالده يف قصص األنبياء يف القرآن".

ٔٔمشس الدين القررىب ،At-Tadzkirah: Bekal Menghadapi Kehidupan Abadi ،اجمللد ٔ ،ترمجة
أنصاري عمر سيتنجل (جاكرات :فوستاكا الكوثر ،)ٕٓٓ٘ ،الطبعة ٔ.٘ٔٙ ،

ٙ

ب .أسئلة البحث
أسئلة البحث تعمل ىف البحث كدليل للباحثُت الكتشاف املسئالت املصاغة والبحث
عنها ٕٔ.بناءا على خلفية البحث اليت مت وصفها سابقا ،تكون أسئلة البحث اليت سيبحثها الكاتب
يف ىذا البحث كما يلي:
ٔ .ما ىي قصص األنبياء مع أوالدىم يف القرآن؟
ٕ .ما ىي شخصية األب املثاِل ألوالده يف قصص األنبياء يف القرآن؟

ج .أهداف البحث
موافقة ألسئلة البحث اليت سبق ذكرىا فإن أىداف ىذا البحث الىت سيحققو الكاتب ىي
كما يلي:
ٔ .معرفة قصص األنبياء مع أوالدىم يف القرآن.
ٕ .معرفة شخصية األب املثاِل ألوالده يف قصص األنبياء يف القرآن.
ٕٔفريق جراسيندو،
( Terlengkapجاكرات PT :جراسيندو الناشر.ٖٔٙ ،)ٕٜٓٔ ،

Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia & Pembentukan Istilah
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د .أمهيات البحث
وأما ابلنسبة ألمهيتها ،فَتجو الكاتب أن تكون نتائج ىذا البحث مفيدة نظرية وتطبيقية
لنفس الكاتب خصوصا واألكادمييُت واجملتمعُت عموما ،وىي على النحو التاِل:
ٔ .نظرية ،يرجى أن تكون نتائج ىذا البحث صارت مادة قراءة علمية و مصدرا مرجعيا
للخائضُت يف جمال علوم القرآن والتفسَت خاصة وغَتىم من األكادمييُت عامة فيما يتعلق
بشخصية األب املثاِل ألوالده يف قصص األنبياء يف القرآن.
ٕ .تطبيقية ،يرجى أن تكون نتائج ىذا البحث صارت معلومات وبياانت للمجتمع عموما
عن كيفية شخصية األب املثاِل ألوالده يف قصص األنبياء يف القرآن.

ه .حتديد املوضوع
لتجنب خطاء الفهم ابلعنوان الذي ق ّدمو الكاتب ،سي ّبُت الكاتب ىنا شرحا لبعض
املصطلحات املوجودة يف ذلك العنوان ،وىي كما يلي:

ٛ

ٔ .األب املثاِل
"األب" إسم مفرد ،مجعو أابء وأبون ،أى الوالد،

ٖٔ

أبوة.
أبو و ّ
ومجع أيضا على ّ

ٗٔ

كل من كان سببا يف وجدان شيء أو إصالحو أو ظهوره أاب ٔ٘.األب ىو الوالد
ّ
ويسمى ّ
البيولوجي الذكر أو حتية للوالد الذكر ٔٙ.أما املثاِل ،وىو شيء يتوافق دتاما مع ما ىو مأمول أو
متخيّل أو مرغوب فيو ٔٚأو وصف لكل ما ىو كامل يف اببو ،كاخللق املثاِل وغَته ٔٛ.فيفهم
"شخصية األب املثاِل" ىنا على أهنا شكل أو مظهر للوالد البيولوجي الذكر الكامل املوافق ملا
ىو مأمول أو مرغوب فيو .شخصية األب املثاِل اليت سيبحثها الكاتب يف ىذا البحث ليست
شخصية األب املثاِل عموما ،ولكنها ختتص على شخصية األب املثاِل ألوالده فقط.

ٖٔدار املشرق ش.م.م ،.املنجد يف اللغة واإلعالم (بَتوت :دار املشرق ،)ٕٓٔٚ ،الطبعة .ٕ ،ٜٗ
ٗٔجممع اللغة العربية ،املعجم الوسيط (مصر :مكتبة الشروق الدولية ،)ٕٓٔٔ ،الطبعة ٘.ٖ ،
٘ٔاْلسُت بن دمحم األصفهاين ،معجم مفردات ألفاظ القرآن (بَتوت :دار الفكر.ٔٓ ،)ٕٓٔٓ ،
ٔٙوزارة الًتبية والتعليم( Kamus Bahasa Indonesia ،جاكرات :مركز اللغة.ٔٓٛ ،)ٕٓٓٛ ،
ٔٚوزارة الًتبية والتعليم.ٖ٘ٛ ،Kamus Bahasa Indonesia ،
ٔٛجممع اللغة العربية ،املعجم الوسيط.ٛٛٚ ،

ٜ

ٕ .األنبياء
األنبياء مجع النيب ٜٔ.والنيب لو تعريفات ،منها شخص اختاره هللا سبحانو وتعاىل ليبلّغ
كالمو لألمة اإلنسانية ٕٓ.التعريف اآلخر ىو الشخص الذي يلقى إليو الوحي من هللا بواسطة
املالئكة أو اإلهلام أو األحالم الصادقة ٕٔ.كلمة النيب أي يت من "نبأٌ" ومجعو أنباء .لو معٌت اخلَب.
والنبئ ابهلمز ىو املخَب عن هللا أو من أنبأ عن هللاُ ،فًتك اهلمز ٕٕ.فيفهم "قصص األنبياء" ىنا
على أهنا قصص أو رواايت ألشخاص يلقى اليهم وحي من هللا سبحانو وتعاىل .قصص األنبياء
اليت ستُبحث يف ىذا البحث ليست قصص األنبياء عموما ،ولكنها قصصهم مع أوالدىم فقط
موافقة ابملوضوع الذي يبحثو الكاتب وىو شخصية األب املثاِل ألوالدىم.

ٜٔأمحد ورسون منور،
ٕٕٓٓ) ،الطبعة ٕ٘.ٖٕٔٛ ،
ٕٓوزارة الًتبية والتعليم.ٜٜٕ ،Kamus Bahasa Indonesia ،
ٕٔوزارة الدين يف مجهورية إندونيسيا( Ensiklopedi Islam Indonesia ،جاكرات :وزارة الدين،)ٜٜٔٚ ،
.ٜٙ٘
ٕٕ
دمحم بن مكرم ابن منظور ،لسان العرب ،اجمللد ٔ (مصر :دار ابن اجلوزي.ٔٔٗ-ٖٔٔ ،)ٕٓٔٗ ،
Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia

(سورااباي :فوستاكا فروغرسيف،

ٓٔ

و .الدراسات السابقة
وىي ْتث وتتبع يف نتائج األْتاث السابقة املتعلقة بنفس املوضوع للبحث الذي سيبحثو
الكاتب .ويتم توجيو ذلك البحث والتتبع يف نتائج األْتاث السابقة املتعلقة إىل أْتاث متأخرة ،ال
يتجاوز الثالث إىل مخس السنوات املاضية .واهلدف من ذلك ىو معرفة أوجو التشابو واإلختالف
بُت البحث الذي سيبحثو الكاتب مع البحث الذي ْتثو األخرون سابقا و منع تكرار البحث.

ٖٕ

لذلك سيصف الكاتب ىنا من الدراسات اليت مت ْتثها سابقا اليت هلا تشابو مع البحث الذي
سيقدمو الكاتب ،دما يف ذلك ما يلي:
العلمي سنة ٕٕٔٓ بعنوان "األب يف القرآن الكرًن (دراسة موضوعية عن الوجوه
ٔ .البحث
ّ
والنظائر)" لنور السعادة من قسم علوم القرآن والتفسَت ،كلية أصول الدين ،جامعة

ٖٕوحي الدين دارمالكسنا،
أصول الدين جامعة سوانن جونونج جا يت اإلسالمية اْلكومية.ٖٔ٘ ،)ٕٕٓٓ ،

Rekam Proses Kuliah Online: Metode Penelitian

(ابندونج :كلية

ٔٔ

السلطان الشريف قاسم اإلسالمية اْلكومية برايو .انقشت ىذه الرسالة عن آايت القرآن
املتعلقة ابألب يف الوجوه والنظائر وحتليلها.
العلمي سنة  ٕٜٓٔبعنوان
ٕ .البحث
ّ

ٕٗ

" Peran Ayah dalam Pendidikan Anak Kajian

)Al-Azhar (Analisis Q.S Luqman 13-19

 "Tafsirلعبد الرمحن من قسم علوم

القرآن والتفسَت ،كلية أصول الدين والدراسات الدينية ،جامعة رادين إنتان المبونج
اإلسالمية اْلكومية .انقشت ىذه الرسالة عن وظيفة األب يف تربية أوالده وما الًتبية اليت
جيب أن يقدمها األب وكيف تكون رريقة تلك الًتبية من منظور تفسَت األزىر.
العلمي ستة  ٕٓٔٛبعنوان "
ٖ .البحث
ّ

ٕ٘

Peran Ayah terhadap Pendidikan Akhlak

Anak pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita di Desa Candirenggo,

 "Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumenلفائق النوىى من برانمج دراسة الًتبية
الدينية اإلسالمية ،كلية الًتبية وتدريب املعلّمُت ،دولة بورواكرتو اإلسالمية اْلكومية.

ٕٗنور السعادة" ،األب يف القرآن الكرًن (دراسة موضوعية عن الوجوه والنظائر)" ،البحث العلميّ (رايو:
كلية أصول الدين جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية اْلكومية.٘ ،)ٕٕٓٔ ،
ٕ٘
عبد الرمحنPeran Ayah dalam Pendidikan Anak Kajian Tafsir Al-Azhar (Analisis Q.S " ،
) ،"Luqman 13-19البحث العلميّ (المبونج :كلية أصول الدين والدراسة الدينية جامعة رادين إنتان المبونج
اإلسالمية اْلكومية.ٔٚ ،)ٕٜٓٔ ،

ٕٔ

انقشت ىذه الرسالة عن وظيفة األب يف تنمية أخالق األوالد يف أسرة العامالت
(.)TKW

ٕٙ

العلمي سنة  ٕٓٔٚبعنوان
ٗ .البحث
ّ

" Hubungan Peran Ayah dengan Penyesuaian

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

 "Kabupaten Banjarnegaraألولفا نيال عوين من قسم تعليم املعلّمُت ىف تعليم الطفولة،
كلية الًتبية ،جامعة سيمارانج اْلكومية .انقشت ىذه الرسالة عن وظيفة األب مباشرًة مع
تكييف النفس يف األوالد الذين بلغوا أعمارىم بُت ٗ ٙ-سنوات ملعرفة ىل ىناك عالقة
بُت ذلك.

ٕٚ

الدراسات املذكورة وإن كانت متشاهبة مع البحث الذي سيق ّدمو الكاتب ،أي عن األب،
إال أن تلك الدراسات كلّها هلا اختالفات ابلبحث الذي سيبحثو الكاتب .يف ىذا البحث،
سيبحث الكاتب عن كيفية الشخصية املثالية لألب ألوالده .وانقشت الدراسات السابقة عن آايت
ٕٙفائق النوىى" ،

Peran Ayah terhadap Pendidikan Akhlak Anak pada Keluarga Tenaga

Wanita di Desa Candirenggo, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen

 ،"Kerjaالبحث العلميّ

(بورواكرتو :كلية الًتبية وتدريب املعلمُت دولة بورواكرتو اإلسالمية اْلكومية.ٔٓ ،)ٕٓٔٛ ،
ٕٚ
أولفا نيال عوينHubungan Peran Ayah dengan Penyesuaian Diri pada Anak Usia 4-6 "،
 ،"Tahun di Desa Gelang, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegaraالبحث العلميّ (سيمارانج :كلية
الًتبية جامعة سيمارانج اْلكومية.ٛ ،)ٕٓٔٚ ،

ٖٔ

القرآن املتعلقة ابألب يف الوجوه والنظائر وحتليلها ووظيفة األب يف تربية األوالد ووظيفة األب يف
تنمية أخالق األوالد والعالقة بُت وظيفة األب وتكييف النفس ىف األوالد .وفيما يتعلق ابلبحث
الذي سيبحثو الكاتب ،ىناك عدد كثَت من الدراسات اليت انقشت عن األب ،سواء كان يف ْتث
علمي أو جمالت أو غَتىا .لكن ،يف مجيعها اختالفات هبذا البحث.
ّ

ز .اإلطار النظري
الولد ىو أمانة عظيمة أوكلها هللا سبحانو وتعاىل إىل والديو ٕٛ.األب ،الذي ىو أحد
الوالدين ورئيس يف أسرتو ،لو مسئولية كبَتة على أوالده ٕٜ.ولو واجبات ألوالده اليت جيب عليو
قضاءىا ٖٓ.منها رعاية أوالده واإلعتناء هبم وإنفاقهم وقضاء مجيع حاجاهتم وتربيتهم وتعليمهم يف
أمور الدنيا والدين وغَت ذلك.

ٕٛإئيم فامهة،
 ،Hawaاجمللد ٔ ،العدد ٔ ،يونيو .ٖٙ ،ٕٜٓٔ
ٕٜميا سلسبيال( Surga untuk Ayah & Ibuku ،جاكرات PT :إليكس ميداي كومبوتيندو.ٕ٘ ،)ٕٓٔٚ،
ٖٓمالك املغيث( Baiti Jannati: Keluarga yang Diberkahi Allah ،يوجياكرات :فوستاكا األسوة
الناشر ،دون السنة).ٕٖٗ ،
" Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam

،"Kewajiban

Jurnal

ٗٔ

ّتانب مطالبتو بقضاء مجيع واجباتو ،يطلب من األب أيضا أن يصبح شخصية مثالية
ألوالده .إن شخصية األب املثاِل الذي كانت العالقة بينو وبُت أوالده جيدة أسد مرغواب فيها ،ألن
ذلك جيعل األوالد قريبُت إِل والدىم وجيعلهم يشعرون ابلراحة عندما يكونوا ّتانبو ٖٔ.اخلصائص
اليت جيب أن ميلكها األب ألن يصبح شخصية األب املثاِل منها قادر على القيادة وأن يكون قدوة
وراحم وصابر وحازم وذك ّي وأن حيسن معرفة أوالده.

ٕٖ

ح .منهج البحث
فيما يلي شرح ملنهج البحث الذي استخدمو الكاتب يف ىذا البحث:
ٔ .نوع البحث ومنهجو
نوع البحث الذي سيقوم بو الكاتب يف ىذا البحث ىو ْتث املكتبة أو
research

library

بتتبع أنواع خمتلفة من املصادر املرجعية املتعلقة ابملوضوع الذي يق ّدمو الكاتب .يف

ٖٔدمحم يوسف أفندي،
إنًتميداي.viii ،)ٕٓٔٔ ،
ٕٖعادل فتحي عبد هللا ،كيف تصبح أاب انجحا؟ (إسكندرية :دار اإلميان.ٛٚ ،)ٕٓٓٔ ،
Ayah Juara: 7 Hari Menjadi Ayah Qur’ani

(سولو:

PT

إيرا أدجييًتا

٘ٔ

ىذا البحث سيتتبع الكاتب الدراسات السابقة ،سواء كان يف كتب أو جمالت أو مصادر
علمية أخرى ذات صلة وعالقة مبوضوع البحث الذي سيبحثو الكاتب ،يعٌت حول الشخصية
املثالية لألب لألوالد يف قصص األنبياء يف القرآن.
املستخدم ،فقد استخدم الكاتب يف ىذا البحث رريقة
أما ابلنسبة ملنهج البحث
َ
التفسَت املوضوعي ّتمع آايت القرآن الىت تتعلق ابملوضوع املبحوث عنو مث حتليل تلك اآلايت.
ويزاد ىذا البحث ابألحاديث وتفسَتات املفسرين وغَتىا من البياانت احملتاجة .التفسَت
املوضوعي ىو الطريقة اليت اعتمدىا املفسرون ّتمع آايت من القرآن تتحدث عن موضوع أو
مشكلة معينة وتؤدي إىل فهم وىدف واحد ،ولو كانت اآلايت متناثرة يف سور يف القرآن ويف
أوقات النزول واألماكن املختلفة.

ٖٖ

ٕ .البياانت ومصادرىا
البياانت ىي شيء ال معٌت لو ابلنسبة لقابلها وحتتاج إىل املعاجلة .ميكن أن تكون
البياانت يف صورة موقف أو صور أو أصوات أو أحرف أو أرقام أو لغة أو رموز ميكن
ٖٖعلي حسن العريض،
ٕ.ٚٛ ،)ٜٜٔ

dan Metodologi Tafsir

 ،Sejarahترمجة أمحد أكرم (جاكرات :رجاواِل،

ٔٙ

استخدامها لفهم شيء ٖٗ.البياانت املطلوبة يف ىذا البحث ىي بياانت تتعلق ابملوضوع الذى
سيتم مجع
سيبحثو الكاتب ،وىي بياانت عن شخصية األب املثاِل ألوالده وقصص األنبياءّ .
البياانت من مصادر البياانت املختلفة اليت ميكن أن توفر املعلومات وتصبح مصدرا مرجعا
للكاتب يف إجراء البحث.
تنقسم البياانت من قبل مصادرىا إىل نوعُت ،ومها البياانت األساسية والبياانت
الثانوية ٖ٘.ويكون اْلصول على البياانت األساسية من املصادر األساسية أو املصادر األصلية
اليت لديها معلومات تتعلق مبوضوع البحث .يف ىذا البحث ،البياانت األساسية ىي آايت
القرآن وتفسَتات املفسرين اليت ميكن اْلصول إليها من املصادر األساسية من القرآن وكتب
التفسَت .ويكون اْلصول على البياانت الثانوية من مصدر اثن حيتوي أيضا على معلومات
تتعلق ابملوضوع الذى سيبحث عنو .البياانت الثانوية يف ىذا البحث ىي معلومات تتعلق
ابألب املثاِل ألوالده وقصص األنبياء حمصولة من الكتب واملراجع األخرى.

ٖٗساندو سيوتو ودمحم علي صادق،
بوبليسينج.ٙٚ ،)ٕٓٔ٘ ،
ٖ٘
ديرماوان ويبيسونوdan Akademisi ،
جراميداي أواتما.ٜٔٔ ،)ٕٖٓٓ ،

Dasar Metode Penelitian

(يوجياكرات :ليًتاسى ميداي

Riset Bisnis: Panduan bagi Praktisi

(جاكرات:

PT

ٔٚ

ٖ .أسلوب مجع البياانت
نظرا إىل أن نوع ىذا البحث مندرج يف ْتث املكتبة ،فأسلوب مجع البياانت اليت
أى مرجع ،سواء كان
تُستخدم يف ىذا البحث ىي تتبع البياانت ومجعها من أنواع خمتلفة من ّ
من مصادر أساسية من القرآن وكتب التفسَت وكذلك من مصادر اثنوية من كتب وجمالت
ومراجع أخرى تتعلق مبوضوع ىذا البحث ،وىو األب املثاِل ألوالده وقصص األنبياء.
ٗ .حتليل البياانت
يفهم حتليل البياانت على أنو عملية تنظيم البياانت وجتميعها يف ترتيب أو فئة معينة
وتفسَتىا .ابلإلختصار ،حتليل البياانت ىو رريقة مستخدمة لتبسيط البياانت يف صورة يسهل
قراءهتا وفهمها.

ٖٙ

يف ىذا البحث ،بعد مجع مجيع البياانت احملتاجة من املصادر األساسية والثانوية
سيشرح الكاتب ّأوال نظرة عامة متعلقة بشخصية األب املثاِل ألوالده .مث يعرض الكاتب
قصص األنبياء مع أوالدىم الواردة يف القرآن واآلايت املتعلقة بتلك القصص ويزيد بياانت
ٖٙرمحدي( Pengantar Metodologi Penelitian ،بنجرماسُت :أنتساري بريس.ٖٛ ،)ٕٓٔٔ ،

ٔٛ

ومعلومات من كتب التفسَت واملراجع األخرى اليت مت مجعها سابقا .وبعد ذلك ،يقوم الكاتب
بتحليل تلك اآلايت والبياانت حىت يتمكن الكاتب أخَتا من استخالص اإلستنتاج عن
شخصية األب املثاِل ألوالده يف قصص األنبياء يف القرآن.

ط .ترتيب البحث
ترتيب البحث ىو عملية لتنظيم مواد املكتوبة .واهلدف من ذلك ىو تقدًن األفكار واألراء
بصورة شاملة ومًتتّبة ٖٚ.ولذلك ،ألن يكون هلذا البحث احتاد وارتباط بُت أبوابو موافقة ملوضوع
البحث وأن يكون على صورة مرتبة يقوم الكاتب بًتتيب ىذا البحث بتقسيمو إىل مخسة أبواب
وتكون حتتها فصول ،وىي كما يلي:
الباب األول ،املق ّدمة حتتوي على خلفية البحث وأسئلتو وأىدافو وأمهياتو وحتديد املوضوع
والدراسات السابقة واإلرار النظري ومنهج البحث وترتيبو.

ٖٚأنينديتيا سري نوجراىيٍت،
( Aktifجاكرات :جمموعة فريناداميداي ،)ٕٜٓٔ ،مطبعة ٕ.ٕٔٙ ،
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ٜٔ

الباب الثاين ،حيتوي على نظرة عامة عن األب املثاِل ألوالده.
الباب الثالث ،حيتوي على قصص األنبياء مع أوالدىم يف القرآن واآلايت املتعلقة بتلك
القصص وتفسَتىا.
الباب الرابع ،حيتوي على خصائص األب املثاِل ألوالده يف قصص األنبياء يف القرآن
وحتليلها.
الباب اخلامس ،اخلادتة حتتوي على اإلستنتاجات واإلقًتاحات.

