
 أ
 

 للشيخ حسين قدري مؤمن نجتتس كتتب في القرآنية ايتتاآل فضآئل

 
 الرستلة العلمية

 
علوماإلنسانيةالمقدملكليةأصولالدينو  

 جامعةأنتسارياإلسالميةاحلكوميةبنجرماسُت

 (S. Ag) األوىلللحصولعلىالدرجةاجلامعية
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 جتمعة أنتستري اإلسالمية الحكومية

 كلية أصول الداين والعلوم اإلنستنية

رآن والتفسير المشروع الختصقم الو شعبة عل  

 بنجرمتسين
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 الشعتر

َداِخرِينََجَهن مََسَيْدُخُلونَِعَباَدِتَعنَْيْسَتْكِبُونَال ِذينَِإن َلُكمَْأْسَتِجبْاْدُعوينَربُُّكمَُوقَالَ

(ٓٙ:ٓٗ/ادلؤمن)

الدعاءهوالعبادة.)روا أبودواد(
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 الشكركلمة التمهيد و 

بسماهللالرمحنالرحيم

احلمدهللالذيهداناذلذاماكانلنهتديلوالأنهدانااهلل،

فيهاسواءكانصغَتهاتدعدّلكثَتةةنعمةمحداوشكراهللعازوجّلالذيأعطىالباحث

ّمهذاالبحثالعلمّيلتكميلبعضالوظائفوالشروطللحصولعلىتتستطيعأنتأوكبَتهاحىت

الدين أصول األوىليفكلية اجلامعية اإلنسانّيةدرجة احلكوميةوعلوم أنتسارياإلسالمية جبامعة

للشيخ حسين  في كتتب سنجتت مؤمن يةايتت القرآناآلئل آفض بنجرماسُتحتتادلوضوع:"

 ".قدري

إاّلجبّدوسعيوإرشادمناآلخرينومعونةمناهللعازوجّل.فلذلكوأّنالبحثاليتّم

جازيالعلىمجيعةالباحثتقّدم وأقولشكرا أيضا. البسيطإىلكلمنحيّبوينوأحّبهم البحَث

وليس البحث. هذا تصنيف على ويفيدوين عّلموين قد الذي الكرام ةبكاتبةالباحثتاألساتيذ

فينبغيعلىالباحثتكنأنوالميةماهرالبحثالعلمي يفتكميله، منهم إالمبساعدة نأةتّمه

 :يفهذ ادلناسبةالشكراجلازيل،منهمتتقدم

،عميدكليةأصولالدينوالعلوماإلنسانيةجبامعةأنتساريادلاجستَتذكرينَتواناالدكتور -ٔ

الكرميأنيرزقهالسعادة.فأسألاهللةالعلميرسالةال اإلسالميةاحلكومية،حيثيصدقذلذ

 يفالدنياواآلخرة،وأنينفعٍتبعلومهيفهاتُتالدارين،آمُت.
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رشدينوحفازينيفأوهوالذيقدادلشرفاألوليفهذ الرسالة، ،احلاجأ.د.عبداهللكرمي -ٕ

السعادةوالسالمةبيرمحهوهووسعأرزاق أنيطّولعمرالعظيم.أسألاهلل الرسالةكتابةهذ

 يفالدنياواآلخرةآمُت.

مالقرآنوالتفسَتبكليةأصولالدينوالعلومورئيسشعبةعل ادلاجستَت،زلمدعريباحلاج -ٖ

 احلكومية أنتسارياإلسالمية جبامعة الرسالةيفهذثاينادلشرفالواإلنسانية الذي  وهو ،

يرزقهالسعادةعمر ويطّولفكربالصحة.أسألاهللالعظيمأنتكتبوتعلمٍتبكثَتكيف

 والسالمةيفالدنياواآلخرةآمُت.

أحّبهمابعدحّباهللورسولهيف،فطريةأميويوسفوأقولوأدعواهللأليباحملبوبزلمد -ٗ

هذ الدنياألنرضااهللتعاىليفرضاالوالدين،لوأّنجبلأحدبّدلتذهبافالأستطيع

ليكونالنجاحوالفوزوخَتالدنيا إىلالسماواتالسبع يديهما رفعا ومها علىردخَتمها،

ةوالعافيةوالسالمةيفالدنيايطّولعمرمهاويرزقهماالصحأنأسألاهللالعظيمواآلخرةيل.

وكلأفرادفاطمةوخدجيةالصغَتُتتوأخسهلزلمدصغَتأخيالولذالكإىلواآلخرة،

 .عائلةالذينأحبهم

كليةأصولالدينوالعلوماإلنسانيةجبامعةبوأشكرشكراجازيالجلميعادلعلمُتوادلعلمات -٘

ومجيعمعّلميمنذأّولللعلماءاخلاصأنتسارياإلسالميةاحلكومية،خصوصايفادلشروع

 .دراسيتيفهذ احلياة

بادلساعدةوالتوجيهيليفكتابةمنُتقلتيعأصدقائياحملبوبُتيفاهللالوالشكراجلازيلإىلمج -ٙ

العلميةهذ الرسالة ادلرحلة  اخلاصيف يفادلشروع إىلأصدقائي خصوصا عشر، .الثالثة



 ي
 

يبمنذأربعسنواتأويازيدمنهيفنّومعاملتهنّحسنمعاشرهتاهللخَتاجلازاءعلىجازاهم

 هذ اجلامعة،آمُت.

 الرسالةعدةيليفكتابةهذفاهللعليمخبَتوخَتجازيالكلمنكانلهعليفضلةومسا

الشاكرينالعلمية الصابرين من اهلل جعلهم ذلم. شكري اكتب ومل اعلم مل أنٍت ولو ،

 مُتياربالعادلُت.ادلخلصُتالفائازين،آ

 

مٖٕٕٓدمسِبٖٓبنجرماسُت،



الكاتبة
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