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  ﴾إيلّ  احملبة عزّة كل على شكراو  وأحيان وقت كل أحبكما ﴿

   إمساعيل الدين بشر الشقيق أخي رجائي وإىل

  النور وزدة النساء وخري حبيبة أمّ  الشقيقة وأخوايت
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  والتقدير الشكر كلمة

الرحيم الرمحن اهللا بسم  

 الذي هللا واحلمد حسن، بصور وصوره تقومي أحسن يف اإلنسان خلق قد الذي هللا احلمد
 حممد ومول�نا سيدنا املصطفى حبيبنا على وسالما صالة. الحنصوها حىت الكثرية النعم ناأعطي قد

 أمجعني آله وعلى األخالق مكارم إىل احلسنة األسوة أعطينا قد الذي اتىب وسلم عليه اهللا صلى
  .الدين يوم إىل تبعهم من كل وعلى الكرام وأصحابه الطاهرين الطيبني

 كتاب يف حتليلية دراسة﴿ "اهللا بأخالق التخلق" املوضوع حتت العلمى البحث ان 
 اللقب إىل احلصول ألجل الباحثة حبثت قد ﴾القشريي الكرمي عبد لإلمام" التذكري يف التحبري"

 كل إىل فأشكر .مسارنج احلكومية اإلسالمية سوجنو وايل جامعة الدين أصول كلية )S.1( العاملي
 حضرة؛ إىل جزيال شكرا فأقول. ايته حىت البحث بةكتا يف الباحثة يساعدون الذين من

ـــدكتور األســـتاذ )1  اإلســـالمية ســـوجنوا وايل اجلامعـــة رئـــيس بوصـــف املاجســـتري حمبـــني ال
 .وكيله مع بسمارنج احلكومية

 اجلامعــة الــدين أصــول كليــة عميــد بوصــف املاجســتري امــني ناصــح الــدكتور األســتاذ )2
 .وكيله مع بسمارنج احلكومية اإلسالمية سوجنوا وايل

 وايل اجلامعـة والفلسـفة العقيـدة شـعبة رئـيس بوصـف املاجسـتري األظفـر زيـن الدكتور )3
 .وكيله مع بسمارنج احلكومية اإلسالمية سوجنوا

 بصــفتهما املاجســتري احمليــا عبــد والــدكتور املاجســتري ســويانا يوســف الــدكتور األسـتاذ )4
 .العلمي البحث هلذا والثاين األول املشرف

 علـى وأنا إيلّ  أعطيتهما ما كل على شكرا ووالديت والدي قلىب فرح العزيزة صاحب )5
 وأخـــوايت الشـــقيق أخـــي وكـــذلك لنفســـي، اصـــطنعتكما حـــىت والفرحـــة الرتحـــة حـــال
 .وآخريت دنياي يف ورجائي وسروري راحيت كنتم يقة،الشق

 .والنصيحة اإلنقياد على جزيال شكرا واألساتذات، األساتيذ فضيلة )6
 العقيـدة بشـعبة النمـوذجي الربنـامج الـدين أصـول كليـة ىف زميالتوال الزمالء فضيلة )7

 اخلامســــة، املرحلــــة بســــمارنج احلكوميــــة اإلســــالمية ســــوجنوا وايل اجلامعــــة والفلســــفة
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ـــا واألخـــالق؛ العقيـــدة لشـــعبة وخاصـــة  عيـــىن، أمـــى، أفئـــدة، ديـــىن، الليـــل، ذو ، نلن
 كــل علــى شــكرا جــىأ زيــن، رائســني، الــرمحن، فــتح فجــرى، فــائزة، اللطفيــة، نفســية
 .للنسيان أمكن ال فمعكم الصحبة يج على شكرا والرمحة، العطاء حسن

 ــــا درجاتنــــا اهللا رفــــع حــــىت نافًعــــا علًمــــا يعطينــــا أن اهللا عســــى اجلــــزاء، أحســــن اهللا جــــزاكم  
  .وآخرتنا دنيانا ىف حيفظنا وأن املستقيم صراط يهدينا وأن عظيمة وحكمة
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 الملخص

 لإلمام" التذكري يف التحبري" كتاب يف حتليلية دراسة﴿ اهللا بأخالق التخلق ؛  املوضوع
  ﴾القشريي الكرمي عبد

  اصطفائية ؛  اعداد
  094111022 اإلعداد؛ رقم

  .املثالية الشخصية اهللا، أخالق التخلق، املفتاحية؛ الكلمة

. األرض يف كخليفته جعله قد اهللا ألن لإلنسان مهمة اهللا بأخالق التخلق ان
 الشخصية فأما. املثالية الشخصية على للحصول طريقة اهللا بأخالق التخلق كان وأيضا
 كانت فإذا. النهائي اإلهلي التجلي حمل ألنه اإلهلية، الصورة يصّور من كل هيف املثالية

 حبث قد القشريي فإن وجوده، ناحية من املثالية الشخصية حبثوا قد واملتصوفون الفالسفة
 طبقا املثالية الشخصية على واحلصول األخالق مكارم ألجل اإلهلية والصفات األمساء
  .لإلنسان استعماهلا جبواز

 وفقا فلذلك،". التذكري يف التحبري" القشريي بكتاب تعلقت الدراسة هذه ان
. بكتابه طبقا القشريي عند وطبقاا وتصنيفها األخالق الباحثة حبثت القشريي بآراء

 األخالق" يكتشف أن للباحثة ميكن"  التذكري يف لتحبري"لـ التحليلية بالدراسة فلذلك،
  ".القشريي عند

 واما. التحليلية- الوصفية أي الكيفية، بوصف مكتبية دراسة الدراسة هذه فأما
 العلمية والبحوث األخرى املشهورة والكتب للقشريي، »التذكري يف التحبري« فهي مصادره
 من مأخوذة هيف البّيانات جلمع الطريقة واما. البحث مبوضوع تتعلق اليت واملقالة واملادة

 البيانات لتحليل الطريقة فكانت. واملقاالت الكتب من العلمية والبحوث كتبيةامل الدراسة
 مث التفهم مث املطالعة أو القراءة احملتوى؛ على التحليلية والطريقة الوصفية الطريقة هي

  .النتيجة مث التصنيف مث التحليل
 من تصدر القشريي عند األخالق حقيقة بأن البحث نتيجة الباحثة فآخذت

 وجدت إذا واما. وجل عز اهللا هو األخالق سائر منبع كان فلذلك،. مجيعا اهللا امساء
 النساء؛﴿احلسنات منبع اهللا ألن اهللا من ليس أي اإلنسان من هيف املذمومة األخالق
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 مسيت فقد. ومذمومة حممودة قسمني؛ إىل قسمت قد األخالق فكانت. ﴾78-79
 ا، يتخلق أن له يليق اليت باألمساء لقخت قد ألنه احملمودة باألخالق يتخلق اإلنسان
 ،﴾اخلالق﴿ ،﴾العزيز﴿ ،﴾املهيمن﴿ ،﴾املؤمن﴿ ،﴾السالم﴿ ،﴾مللكا﴿ املثال؛

 ،﴾اللطيف﴿ ،﴾العليم﴿ ،﴾الفتاح﴿ ،﴾الرزاق﴿ ،﴾الوهاب﴿ ،﴾املصور﴿ ،﴾البارئ﴿
 ،﴾احلكيم﴿ ،﴾الواسع﴿ ،﴾ايب﴿ ،﴾الكرمي﴿ ،﴾احلفيظ﴿ ،﴾احلليم﴿ ،﴾اخلبري﴿
 ،﴾احملصى ﴿ ،﴾احلميد﴿ ،﴾الوىل﴿ ،﴾القوى﴿ ،﴾الوكيل﴿ ،﴾احلق﴿ ،﴾الشهيد﴿
 ،﴾اهلادى﴿ ،﴾النور﴿ ،﴾املانع﴿ ،﴾الرءوف﴿ ،﴾العفو﴿ ،﴾املنتقم﴿ ،﴾الرب﴿
 ختلق قد ألنه املذمومة باألخالق يتخلق اإلنسان مسيت وقد .﴾الصبور﴿ ،﴾الرشيد﴿

 ،﴾املتكرب﴿ ،﴾لقدوسا﴿ ،﴾اهللا﴿ املثال؛ ،ا يتخلق أن له اليصلح اليت باألمساء
 املعز﴿ ،﴾الرافع اخلافض﴿ ،﴾الباسط القابض﴿ ،﴾القهار﴿ ،﴾الغفار﴿ ،﴾اجلبار﴿

 ،﴾والشكور الغفور﴿ ،﴾العظيم﴿ ،﴾العدل احلكم﴿ ،﴾البصري السميع﴿ ،﴾املذل
 الرقيب﴿ ،﴾اجلميل اجلليل﴿ ،﴾الكاىف احلسيب﴿ ،﴾واملقتدر املقيت﴿ ،﴾الكبري على﴿

 ،﴾املميت احملىي﴿ ،﴾واملعيد املبدى﴿ ،﴾املتني﴿ ،﴾اعثالب﴿ ،﴾ايد﴿ ،﴾احلفيظ
 ،﴾املقتدر القادر﴿ ،﴾الصمد﴿ ،﴾االحد الواحد﴿ ،﴾املاجد الواجد﴿ ،﴾القيوم احلي﴿
 ذو امللك مالك﴿ ،﴾التواب﴿ ،﴾والباطن والظاهر واآلخر األول﴿ ،﴾املؤخر املقدم﴿

 ،﴾البديع﴿ ،﴾النافع رالضا﴿ ،﴾املغىن الغىن﴿ ،﴾اجلامع املقسط﴿ ،﴾واالكرام اجلالل
 جمازي معىن يف فهي اإلهلية باألمساء اتصف اإلنسان كان فإذا. ﴾الوارث الباقى﴿

 الداللة وجود مع أو خمصوصة بشرائط لكن يستعملها أن جيوز أنه مبعىن فهذا. والحقيقي
  . وتقييده إلباحته
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ABSTRAK 
 

Judul : Berakhlak dengan Akhlak Allah (Studi Analisis Kitab “Al-Tahbir Fi ‘l-
Tadzkir” Karya Imam ‘Abd ‘l-Karim Al-Qusayry) 

Nama : Istifaiyah 
NIM : 094111022 
 
Kata kunci: Berakhlak, akhlak Allah, pribadi ideal. 
 

Berakhlak dengan akhlak Allah merupakan hal penting bagi manusia 
karena ia telah diciptakan sebagai khalifah-Nya di bumi. Berakhlak dengan akhlak 
Allah juga merupakan jalan untuk menjadi pribadi ideal. Adapun pribadi ideal 
adalah setiap orang yang menggambarkan citra Ilahi, karena ia merupakan tempat 
tajalli Ilahi yang paripurna. Apabila para filosof dan sufi telah membahas pribadi 
ideal dari segi wujudnya maka al-Qusayry telah membahas asma dan sifat Allah 
sebagai jalan untuk menuju akhlak yang mulia dan pribadi ideal sesuai dengan 
boleh dan tidaknya asma tersebut digunakan oleh manusia. 

 Kajian ini merupakan kajian tentang kitab “al-Tahbir Fi ‘l-Tadzkir” oleh 
al-Qusayry. Dengan demikian, penulis membahas argumen al-Qusayry tentang 
akhlak, klasifikasi dan tingkatan-tingkatannya berdasarkan pada kitab “al-Tahbir 
Fi ‘l-Tadzkir”.  Oleh karena itu, dengan studi analisis pada “al-Tahbir Fi ‘l-
Tadzkir” memungkinkan penulis untuk mengungkapkan “akhlak menurut al-
Qusayry”. 

Kajian ini termasuk kajian kepustakaan (library research) dengan 
mentode descriptive-analyses. Adapun sumber datanya penulis ambil dari kitab 
“al-Tahbir Fi ‘l-Tadzkir”  karya al-Qusayry serta kitab-kitab lainnya yang 
berhubungan dengan judul skripsi. Adapun mengenai metode pengumpulan data, 
penulis mengambil dari kajian kepustakaan yang berupa data-data yang bersumber 
dari pembahasan-pembahasan ilmiyah, buku dan jurnal. untuk menganalisis data 
penulis menggunakan dua cara. Pertama, descriptive. Kedua, analyzes. Hal ini 
penulis lakukan dengan cara membaca dan menela’ah sebagai langkah pertama, 
memahami makna yang tersurat maupun yang tersirat, menganilisa maksud 
bacaan, mengklasifikasikannya kemudian menentukan hasil penelitian.  

Dari kajian yang telah terlaksana, penulis mengambil kesimpulan 
bahwasannya hakikat akhlak menurut al-Qusayry keseluruhan bersumber dari 
asma Allah. Dengan demikian, sumber dari seluruh akhlak adalah Allah ‘Azza wa 
Jalla. Namun jika ditemukan akhlak tercela maka ia adalah dari manusia itu 
sendiri, yakni bukan dari Allah karena Allah adalah sumber segala kebaikan (Q.S. 
An-Nisa’: 78-79). 

Akhlak terbagi menjadi dua bagian: terpuji (mahmudah) dan tercela 
(madzmumah). Dinamakan akhlak mahmudah apabila manusia berakkhlak dengan 
asma Allah yang patut untuk diteladaninya. Seperti: al-Malik, al-Salam, al-
Mu’min, al-Muhaimin, al-Aziz, al-Khaliq, al-Bari’, al-Mushawwir, al-Wahhab, 
al-Razzaq, al-Fattah, al-‘Alim, al-Lathif, al-Khabir, al-Halim, al-Hafidz, al-
Karim, al-Mujib, al-Wasi’, al-Hakim, al-Syahid, al-Haqq, al-Wakil, al-Qawiy, al-
Wali, al-Hamid, al-Muhshiy, al-Barr, al-Muntaqim, al-‘Afuw, al-Ra’uf, al-Mani’, 
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al-Nur, al-Hadi, al-RAsyid, al-Shabur. Manusia disebut berakhlak tercela 
(madzmumah) karena ia telah berakhlak dengan asma yang tidak pantas untuk 
disandangnya. Contoh: Allah, al-Quddus, al-Mutakabbir, al-Jabbar, al-Ghaffar, 
al-Qahhar, al- Qabidh ‘l-basith, al-Khafidh ‘l-Rafi’, al-Mu’iz ‘l-Mudzil, al-Sami’ 
‘l-Bashir, al-Hakam ‘l-‘Adl, al-‘Adzim, al-Ghafur wa ‘l-Syakur, al-‘Aliyy ‘l-
Kabir, al-Muqit  wa ‘l-Muqtadir, al-Hasib ‘l-Kafi, al-Jalil ‘l-Jamil, al-Raqib ‘l-
Hafidz, al-Majid, al-Ba’its, al-Matin, al-Mubdy wa ‘l-Mu’id, al-Muhyi ‘l-Mumit, 
al-Hayy ‘l-Qayyum, al-Wajid ‘l-Majid, al-Wahid ‘l-Ahad, al-Shamad, al-Qadir ‘l-
Muqtadir, al-Muqaddim ‘l-Mu’akhkhir, al-Awwal wa ‘l-Akhir wa ‘l-Dzahir wa ‘l-
Bathin, al-Tawwab, Malik ‘l-Mulk Dzu ‘l-Jalal wa ‘l-Ikram, al-Muqsith ‘l-Jami’, 
al-Ghaniy ‘l-Mughny, al-Dhar ‘l-Nafi’, al-Badi’, al-Baqi ‘l-Warits. Adapun jika 
manusia menyifati dirinya dengan asma Ilahi maka hal tersebut dalam pengertian 
majazi bukan haqiqi. Yaitu manusia boleh menggunakan asma tersebut namun 
harus disertai dengan syarat-syarat tertentu atau dengan adanya dalil yang 
menunjukkan kebolehan dan taqyid dalam penggunaannya. 

  


