الباب األول
مقدمة
الفصل األول  :خلفية البحث
من املعروف ،أن أ كرم التوجيه الذي يكون أساسا يف اإلسالم يف بناء خلق الناس من
خالل الرتبية هو القرآن.و الذي خيتصره العلماء من تعريف القرآن هو أن القرآن كالم اهلل
املنزل على رسوله حممد صلى اهلل عليه و سلم من خالل جربيل ،املكتوب يف املصحف،
املبتدأ بسورة الفاحتة و املختوم بسورة الناس ،املضمون أصليه ،احملفوظ من تغيري الناس،
املنزل لكونه معجزة تقوي حجج النبوة حملمد صلى اهلل عليه و سلم ،و توجيها حلياة الناس
لتحقيق حسنة يف الدنيا و اآلخرة  ،واملتعبديف قراءته (أيفيندي  .)3112 :و من تعريفه
املذكور ،هناك املفهوم أن القرآن معجزة للنيب حممد صلى اهلل عليه و سلم الذي فيه
التوجيهات الكثرية من اهلل تعاىل .فتكون القيم العبودية املشتملة يف القرآن ينبغي كوهنا
أساسية يف احلياة اليومية جزئية من الرتبية للناس ،خاصة للمدرس الذي يربيهم ليعبدوا اهلل
اعتمادا على القرآن يف حياهتم.
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نظرا إىل موقع القرآن أماللرتبية ،فيكون أكرم التوجيهات اليت يطبقها املدرس .وهناك يف
اللغة العربية مفردات تدل على هذه املهنة ،منها مدرس و معلم و مرب و مؤدب .أما املربي
يشري إىل أن املدرس هو أحدتكون له صفات ربانية ،و املعنى منها أحد حكيم ،ومسؤويل،
و رحيم التالميذ و له معامل عن الرب .و املعلم معناه أن املدرس ليس له من الطاقة لعلم نظريا
فحسب ،و لكنه ينبغي له عهدعظيم يف تطوير علومه.ويف فكرة التأديب ،هناك تكامل بني
العلم و العمل معا (.مهيمن و عبد اجمليب.)161 :1992،
إضافة إىل تعريفات عن املدرس املذكورة ،فليست وظيفته مدرسا للتالميذ فحسب،
ولكن الفضل عن ذلك ،يكون له أن يؤدهبم أحسن التأديب .ومن جزئيات وظائفه أن يكون
له صفات كرمية اليت تعتمد على القرآن .و يف القرآن أمثلة متعلقة خبلق املدرس  ،منها خلق
عظيم للنيب حممد صلى اهلل عليه و سلم الذي يئتمنه اهلل يف محل الوحي ،إنه يؤثر كبريا يف
حياة الناس مجيعا .وطاقة النيب حممد يف محل الرتبية القرآنية واقعيا للمجتمع ينبغي أن
يتبعها املدرس الذي كونه مدرسا ألبناء اإلسالم و األجيال.و جناح النيب حممد صلى اهلل
عليه و سلم كاملربي تتقدمه شخصيته العليا و اهتمامه باجملتمع حوله ،و يطورجودة اإلميان
و العمل الصاحل ،و جيهد و يتعاون على احلق .ولذلك ،إن أسوته احلسنة مكتوبة يف القرآن
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وهي خلق عظيم يقتديه الناس ،خاصة املدرس .قال اهلل تعاىل  :لقدۡ َۡكن ۡلكم ي
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[سورةۡاألحزاب  .]١٢,إن يف تلك اآلية املذكورة ،يفهم هبا أن رسول اهلل يربي الناس،
و يكون له صفات مناسبة على اشتمال القرآن .
و لقدكان اشتمال القرآن الذي يعتمده املدرس يف آياته هدى للرتبية ،منها آيات تبحث

األمساء احلسنى .و تشمل فيهامعان لصفات اهلل تعاىل اليت يطبقها املدرس يف حياته
اليومية .وهذا ،إذا يريداملدرس أن يكون مقتديالتالميذه ،فيجعل األمساء احلسنى هدى
له كي يكون له صفات مناسبة على اشتمال القرآن الذي يطبقه رسول اهلل.و إذا كانت
األمساء احلسنى ملصقة بصدره ،فيستطيع أن ميتثل خلق رسول اهلل يف بناء احلياة احملمودة
كاملربي حقا .فضال عن ذلك ،يطبق املدرس األمساء احلسنى يقينا صديقا كي تكون
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نۡ ۡفٱدع ۡ
ّلل يۡٱألسما ۡءۡٱۡلس ىۡ
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نظرا إىل أن يقتدي املدرس األمساء احلسنى ،فهي تربيه كي يكون مؤهال ملهنته .و يف
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كفايات املدرس على :كفاية تربوية ،كفاية اجتماعية ،كفاية شخصية و كفاية مهنية .بالنظر
إىل الفصل املذكور ،فاألمساء احلسنى تكون معتمدة كي يكون املدرس أحدا مربيا،
و جمتمعا ،و شخصا أحسن و حمرتفا .أما مثل من أمثلة اشتمال األمساء احلسنى اليت تكون
معتمدة يف تربية التالميذ للمدرس فهو كلمة "قدير" .قال اهلل تعاىل يف سورة امللك آية : 1

ََ َ َ َ
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تبىر ۡ
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للمدرس ألن كلمة "قدير" تلتصق به صفات املدرس يف يوميته كي يستطيع أن ميتثل واجباته
على أساس الكفايات له .
اعتمادا على خلفية البحث ،فمن الظاهر أن يكون للكاتب اهتمام بالبحث عن صفات
اهلل يف األمساء احلسنى و تضمينها الرتبوي.و البحث املذكور يبحث خاصة يف سورة
امللك .ولذلك ،يبحث الكاتب يف العنوان "األمساء احلسنى يف سورة امللك (دراسة
صرفية حنوية داللية و تضمينها الرتبوي)".
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الفصل الثاني  :حتقيق البحث
اعتمادا على خلفية البحث املذكورة ،فيقرر حتقيق مشكالت فيما يلي:
أ .ما هي األمساء احلسنى يف سورة امللك ؟
ب .ما هي الوجوه الصرفية و النحوية و الداللية لألمساء احلسنى يف سورة امللك؟
ج .ما هي التضمينات الرتبوية لألمساء احلسنى يف سورة امللك؟
الفصل الثالث  :أغراض البحث
أ .ملعرفة األمساء احلسنى يف سورة امللك.
ب .ملعرفة الوجوه الصرفية و النحوية و الداللية لألمساء احلسنى يف سورة امللك.
ج .ملعرفة التضمينات الرتبوية لألمساء احلسنى يف سورة امللك.
الفصل الرابع  :أساس التفكري
إنه مما ال ريب فيه أن القرآن هلدى للناس الذي أوحاه اهلل حممدا معجزة له .و القرآن
يتكامل الناس بدون استثناء ،وهو أوىل املصدر ألمة اإلسالم السيماللمدرس.إنه يعرفه
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للناس "هدى لليت هي أقوم" (كما يف سورة اإلسراء  .)19 :و اهلدى منه يهدف إىل سعادة
للناس ،إماللنفس وحدها أو إما للجماعة ،و لذلك ،هناك قد وجد اهلدى للناس يف
هيئتهما .و يف هذااحلال ،كان رسول اهلل من يقبل القرآن بتبليغه الناس ،و تزكيتهم و تعليمهم
(كما يف سورة اجلمعة  .)3 :إن التزكية هي تربية ،وليس التعليم إال بوفاء لصدور التالميذ
باملعامل اليت تتعلق بالغيب و العامل (شهاب  .)362 : 3112 :و من تعريفه ،يفهم به أن القرآن
يربي الناس تطبيقيا ميتثله رسول اهلل .و يف هذااحلال ،ميتثل املدرس خلقه ليكون مربيا
للتالميذ مبعامل كافية .و من ثم ،يقال أن القرآن يبحث يف الرتبية اإلسالمية ،منها األمساء
احلسنى .أما املبحث فيها فيعترب بأساس التفكري الذي عالقته بتحقيق البحث ،و هي :
األول ،األمساء احلسنى اليت يبلغها اهلل كثريا يف القرآن تكون معيارا لعمل أحد .وقدفسر
حممد قريش شهاب ( ) 329: 1996أن قدرعمل حممود و عمل مذموم يرجع إىل قدر اهلل،
كذا صيغة يفسرها العلماء .وماكونه من احلاجة إىل الزيادة ،أن ما ينظر إليه اهلل من خري،
لكان خريا .و كذلك العكس ،ما يكون كذبا الينظر إليه اهلل عمل خري ،ألن الكذب لشر.
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و مع ذلك ،ميتثل اهلل خريا ،بل له صفات حممودة .قال اهلل تعاىل يف سورة طه اآلية ُۡ : 2
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يف تظاهرصفات اهلل من األمساء احلسنى  .كمايف قوله "ختلقوا بأخالق اهلل" .و ملا سئلت
عائشة عن خلق الرسول ،قالت "كان خلقه القرآن"(رواه أمحد) .و من شرح الدليل
املذكور و البيان ،كان من الظاهر أن هناك ماال ريب فيه من أن يف القرآن آيات كثرية
تذكراألمساء احلسنى مثال لنا كي ننفذ ما يشتمل يف األمساء احلسنى.
و الثاني ،عند ما نفهم األمساء احلسنى عميقا ،حنتاج إىل دراسة تستعمل لوفائها .منها
دروس تتعلق بالنظرية اللغوية ،خاصة تبحث يف العلوم العربية .أما الدروس املذكورة
تبحث الصرف و النحو و الداللة.
أ .الصرف عند شيخ الكيالني هو حتويل األصل الواحد إىل أمثلة خمتلفة ملعان مقصودة ال
حتصل إال هبا .مثل  :غفر -يغفر – غفرا – غفور .فلفظ "غفر" يدل على الفعل
املاضي ،و لفظ "يغفر" يدل على الفعل املضارع ،و لفظ "غفرا" يدل على املصدر،
و لفظ "غفور" يدل على صيغة املبالغة بوزن فعول .من هذا املثل ،ذهب علماء
البصرة إىل أن األصل الواحدمأخوذ من املصدر .و ذهب علماء الكوفة إىل أن األصل
الواحد مأخوذ من الفعل املاضي.
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ب .النحو عند فؤاد نعمة علم بقواعد يعرف هباوظيفة كل كلمة داخل اجلملة ،و ضبط
أواخر الكلمات و كيفية إعراهبا .مثال  :لفظ "نذير" وضمري متصل منصوب "نا" يف
مجلة جاءنانذير .فوظيفة كلمة "نذير" فاعل إعرابه رفع و عالمة رفعه ضمة ظاهرة يف
آخره ألنه االسم املفرد .و إن هلذه الكلمة صيغة املبالغة و هي من االسم املعرب.
و الضمري املتصل املنصوب "نا" وظيفته مفعول به وهو اسم من األمساء املبنية.
ج .الداللة علم يبحث يف العلم املعنوي .وكانت ناحية أوىل يف فهم علم النحو و الصرف
(تاج الدين  .)3112 :فضال عن ذلك ،إن هذاالعلم يبحث يف العلم املعنوي من حيث
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ََٗ َ َ َ َ َ ُ َ َ
َ
َ
ُ
ٞ
َ
َ
َ
َ
ى
ۡحۡٱلعيظ ۡمۡو يِهۡرمييمۡ ۡ٧٨وسورة الكهف
مثٗلۡون يِسۡخلق ۡهۥۖۡۡقالۡمنۡي ي
َ
َ َ َ َ َ َ َٰٓ َ َ
َ َ ٗ
نيۡع َدداۡۡ١١فلفظ "ضرب"
فۡ يس ين
ِۡفۡٱلكه ي ۡ
م
ه
ن
ا
اذ
ي
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املذكوريستخدم باعتماد على سياق كالمه.ولذلك ،إن لفظه يف املثل األول يناسب

معنى "جعل" و املثل الثاني مبعنى "غشى".
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اعتمادا على التعريف املذكور ،فالدروس منه توضح األمساء احلسنى عميقا يف سورة
امللك .و كانت يف سورة امللك تسعة ألفاظ األمساء احلسنى مبعان متنوعة .أما تسعة
األمساء احلسنى فهي  :قدير ،عزيز ،غفور ،رمحن ،كبري ،عليم ،لطيف ،خبري ،و بصري.
و الثالث ،بعد ماوضح الصرف و النحو و الداللة األمساء احلسنى عميقا ،فاملدرس
ينبغي له أن يدرس صفات اهلل اليت تشتمل يف أمسائه احلسنى ويطبقها يف يومياته كاملربي.
والعالقة هبا ،نقل أمحد تفسري ( )121 : 3112من قول حممد عطية األبرشي الذي ذهب
إىل أن املدرس عند اإلسالم له صفات آتية  :زاهد ،طاهر اجلسد ،طاهر النفس ،ال رياء
له ،ال حيقد ،ال حيب العداوة ،خملص يف وظيفته ،مناسب بني القول و العمل ،ال يستحي أن
يعرتف جبهله ،حليم ،شجاع يف القول بدون فظ  ،متواضع ،لطيف ،عفو ،صبور ،خري
الشخصية ،ال يهني نفسه ،صفاته األبوية (حيب تالميذه كما حيب أوالده) و يعرف شخصية
تالميذه من الفطرة ،املالزمة ،العواطف و األفكار .و مع ذلك ،غوناوان (- 122 : 3111
 )121نقل الكلمة من فؤاد الشلهوب إىل أن هناك صفات يهتم هبااملدرس لكي تكون درجته
و كرامته و شرفه حمرتزة .أماصفاته فهي  :أن خيلص علمه هلل فحسب ،و يأمن ،واملناسبة
بني القول و الفعل ،و يعدل ،حتلى نفسه خبلق عظيم و محيد ،ويتواضع ،و يفصل الدرس
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باملزح ،ويصرب و ال يسهل بالغضب ،و حيذر من قول السوء و الفحش .و بعضهابعضا
مناسب على األمساء احلسنى يف سورة امللك.
و فيها ،حبث عبد اهلل بن عبدالرمحن بن إسحاق الشيخ يف كتاب لباب التفسري من ابن
كثري الذي ترمجه م.عبدالغفار أي.م.إىل اإلندونسية (ص )191.حديثا من أحاديث
النيب الذي يتعلق باألمساء احلسنى إىل أن حياسبهاالناس يف احلياة اليومية .مثال :إذا يعلم
الناس أن اهلل غفور ،وملايذنب ،فيمتنع عن ذنبه و يتوب سريعا والييأس من مغفرة اهلل ،ألنه
يوقن بأن اهلل غفور ولو كبرياماكان من ذنبه .و كذلك املدرس ،إذا كان مربيايف وظيفته،
و لكنه ال ميتثل حياته مربيا أو يعمل سيئا حتى ال تكون له أسوة حسنة للتالميذ ،فينبغي له
أن يستغفراهلل سريعا .و مع ذلك ،هذه الصفة جيعلها املدرس دافعا ليكون أحدا غفورا
كثريا غفرانه و مسؤولياو منضبطا و شجاعا لتالميذه ،حتى إذا ينظر تلميذه ينقض
األحكام أينما كان ،ال يستحي أن يأنبه و ينصحه .و بعد ذلك ،يغفره باملودة و احملبة
و االهتمام الكبري بدون اإلمهال.واليزال مايكون من صفات اهلل اليت تشتمل يف األمساء
احلسنى جيعلهااملدرس أسوة حسنة حلياته.و لفهم النظريات املذكورة كلها ،هناك حاجة
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إىل البحث النوعي الذي يفهم به تفصيليا و نظاميا و عقليا و كليا .و مااهلدف منه إال للفهم
بالسهولة .و لذلك ،قام الكاتب بتقديم الرسم البياني اآلتي :
األمساء احلسنى يف سورة امللك

دراسة صرفية حنوية داللية

التضمينات الرتبوية لألمساء احلسنى
يف سورة امللك
و من هذاالرسم البياني ،فكان من الظاهر أن الرتبية ليست منفصلة من الفكرة عن
صفات املدرس .وكانت صفة املدرس كفاية من الكفايات ،وهي الكفاية الشخصية اليت
تلتصق حبياة املدرس .ولذلك ،حيتاج به إىل أن يبحث الكاتب األمساء احلسنى عميقا
جلعل الرتبية معتمدة على القرآن يف الوجه إىل النهضة.
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الفصل اخلامس  :خطوات البحث
أما اخلطوات اليت سيسلكها الكاتب يف هذا البحث فهي كما يلي :
أ .تعيني طريقة البيانات
و يف كتابة هذه الرسالة ،يستخدم الكاتب البيانات النوعية .و البيانات النوعية هي
بيانات تعترب بوصفية يف الكلمات املركبة تبعالتصنيف معني للحصول على املعنى منها.
والبحث النوعي طريقة الستطالع املعنى من املشكالت االجتماعية أو اإلنسانية و فهمه.
و املعنى بيانات حقيقة و بيانات قطعية كانت قيمة من الظاهر (غونوان  .)316 :ومن مزايا
للبحث النوعي هي  :البحث الطبيعي ،التحليل ،االستقراري ،الشامل ،البيانات النوعية،
العالقة و اإلحساس.
و ذهب أريكونتو( )12 : 3116إىل أن مزية من مزايا النوعية الطبيعية وصفا هي أن
يكون وقوع الكاتب أداة إلجياد البيانات من الوقت األول بالتفسري حلل املشكالت املواجهة
مع استطاعة الكاتب إىل أن يزيد املعامل و املعارف للزاد يف تفسري العرض.
نظرا إىل العالقة يف البيانات النوعية املذكورة ،حيب الكاتب أن خيتار البحث النوعي
زيادة ملعامل الكاتب نفسه .وكان السبب من ذلك ،أن البيانات ترجع إىل مزايا املراجع
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مصدرا أوىل يف البحث ،منها أن يكون القرآن و احلديث مرجعني قطعيني مع مذاهب العلماء
و املربيني.
ب .تعيني مصادر البيانات
املراد مبصادر البيانات هي موضوعات من حيث حمصول عليها (أريكونتو : 3116:
 .)139و كانت البيانات املأخوذة يف البحث النوعي ترجع إىل :
 .1القرآن و احلديث النبوي؛
 .3تفاسري األمساء احلسنى يف الكتب اإلسالمية ؛
 .2الكتب الرتبوية عن الرتبية اإلسالمية؛
 .1اإلنرتنت.
ج .تعيني طريقة مجع البيانات
إن يف هذا البحث ،يستخدم الكاتب دراسة مكتبية .و أما خطواهتا ما يلي :
 .1مجع مصادر البيانات؛
 .3البحث عن النظريات املطابقة باملسائل املبحوثة؛
 .2مجع ألفاظ األمساء احلسنى يف سورة امللك؛
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 .1مجع التفاسري عن ألفاظ األمساء احلسنى يف سورة امللك؛
 .2تعيني البيانات املطابقة بنوعها وحتليلها.
د .حتليل البيانات
إن البحث يف التحليل حييط التفسري يف البيانات .وتفسري البيانات وصل إىل البيانات
املاهية (بدرسالم  .)3112 :و هو عملية طلب البيانات أو عملية ترتيبها احملصولة منظما
(سوغييونو  .)29 : 3112 :قال ميليس ( )Milesو هو برمان ( )Hubermanيف سوغييونو
(سوغيينو  )312 : 3113 :إن عملية حتليل البيانات هي فحص البيانات و شرح البيانات
و االستنتاج.
و بعد أن جتمع كل البيانات املطلوبة ثم حتلل بطريقة هذه اخلطوات :
 .1فحص البيانات
أما اخلطوة األوىل اليت يسلكها الكاتب فهي مجع اآليات املشتملة على ألفاظ األمساء
احلسنى يف سورة امللك بالسياق األساسي و السياق اإلضايف و تفسريها يف كتب التفسري.
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 .3شرح البيانات
و هو عملية يف توضيح البيانات املصنفة قبلها .يف هذه اخلطوة ،سيوصف الكاتب
البيانات اجملموعة ألفاظ األمساء احلسنى وفقا للصرف و النحو و الداللة و تفاسري العلماء.
 .2االستنتاج
أما اخلطوة اآلخرة اليت يسلكها الكاتب يف هذا البحث فهي االستنتاج .قال
سوهريسيمي أريكنتو ( )213 : 3112إن االستنتاج نتيجة من عملية حمددة تعين "جذب"
مبعنى "نقل" الشيء من مكان واحد إىل مكان آخر .و نتائج هذا البحث إجابات عن
حتقيق البحث الذي قد قدمها الكاتب.

