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 شعار

 "اْسرً ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر يُ  .فَِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا"

 (6-5:احشر ناإل)



 كلمة التمهيد

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 شهادة هل شريك ال وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد األموات، وحميي الشتات جامع هلل احلمد

 جبوامع بعو امل ورسوله عبده حممدا أن وأشهد املهلكات من وتنجي السيئات ومتحو احلسنات تكتب

 دائمة صالة هوأصحاب آله وعلى عليه تعاىل اهلل صلى املنكرات، عن الناهي باخلريات اآلمر الكلمات

 والسماوات، وبعد. األرض بدوام

احلمد هلل والشكر هلل عز وجّل الذي أعطى الباحث نعما كثرية صغريها وكبريها حىت يستطيع 

الستفاء بعض الوظائف والشروط للحصول على درجة جامعية يف كلية  أن يتم هذا البحث العلمي

حبر "جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية ببنجرماسني حتت املوضوع:  اإلنسانيةوعلوم  أصول الدين

 ".ث()درسة عن منهج شرح احلدي املاذي شرح خمتصر صحيح الرتمذي للشيخ حممد إدريس املربوي

أوىل هااذه ، و ويف هنااايااة املطااا  أوَد الباكومح بكلماااتك ظاااملااا اكتّف ًااا صااااااااااااااادري وفاااء  وعرفااانااا

ين ما فكتئئكا الكلمات دعوات  ضاارعات إىل رِّ  الييات أن ععل عملي هذا امتدادا لغرا  والدي  اللذك

ساااإة إسااتعراضااا ، مث إىل من له يد املساااعدة واملصااابركيمن داعياكنيم اهلل أن يكتب التوفيل للباحث وحبثه

 بذكر امسآئهم، غري أين أخص بالذكر رمسيا ال حسيا:

 عميد كلية أصول الدين وعلوم اإلنسانية الذي قد منح قرارته أ.د. عبد اهلل كرمي املاجستري، .1

 باجراء املناقشة على هذه الرسالة العلمية.

سعادة الدكتور سيف الدين املاجستري، رئيس شعبة التفسري واحلديث بكلية أصول الدين  .2

 وعلوم اإلنسانية جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.



صغري املاجستري املشر  األول، وسعادة الدكتوراندا احلاجة نور عينة  سعادة الدكتور أمحد  .0

ين قد بسطا للباحث يد املساعدات والعنايات واإلرشادات  املاجستري املشرفة الثانية، الذك

والتوصيات والتوجيهات واإلقرتاحات واملعلومات وغري ذلك ما يؤدى هذا البحث إىل حبر 

 التمام.

املريب احلاضر يف معهد الطالِّ املشروع اخلاص شعبة التفسري  سعادة أمحد املاجستري، .1

واحلديث بكلية أصول الدين وعلوم اإلنسانية جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية 

 بنجرماسني.

مساحة والدي  احلنني: ال جزاء لكما إال على اهلل عز وجل الذكين دعوكا يل، ذلك يشل  .5

لوالدي  اىل منكما بالتوفيل واهلداية، وأقول وأدعوا اهللحجب السماء، ليبلغ اهلل سبحانه وتع

عثهما اهلل عيا يل كل يوم وليلة، عسى أن يباأن يغفر اهلل هلما ويرمحهما كما ربّياين صغريا ود

 مقاما حممودا.

وال أفوت الشكر اجلزيل جلميع املعلمني واملعلمات يف كلية أصول الدين وعلوم اإلنسانية  .6

 اخلاص. واألخص يف املشروع

وأصدقائي يف شعبة التفسري واحلديث املشروع اخلاص كلية أصول الدين وعلوم اإلنسانية  .7

جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني، عسى اهلل أن عمعنا يف جنته النعيم، 

 آمني. 



خطاء يف كتابة هذا البحث العلمي، فما أحسن للقارئني وال يفوت الباحث من النقصان واأل

ني عسى اهلل أن ينفع هذا البحث العلمي للباحث وللقارئ ن يقرتحوا الباحث باقرتاحات إصالحية.أ

 عامة، آمني.
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