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 الباب االول

 المقدمة

 بواعث البحث  .أ 

ككتاب  كمن خضائص القرآف: أنو كتاب الزماف كلو ككتاب االنسانية ككتاب الدين كلو

اللحقيقة كلها. كمعٌت أف القرآف كتاب الزماف كلو أنو كتاب ا٠تلود، ليس كتاب عصر معُت، أك كتاب 

ه كنواىيو ليست مؤقتة بوقت ما مث يتوقف جيل أك أجياؿ، مث ينتهي أمده. أعٍت أف أحكاـ القرآف كأكامر 

 ُ.العمل ّٔا

إف موقف ك استجابة آّتمع ا١تسلم للقرآف يف كاقع اٟتياة ىو دعوة لركح ا١تسلم لتقدًن التقدير 

كاالحًتاـ ك كيفية ٘تجيد الكتاب ا١تقدس. كفقنا ١تالحظات "ساىرو"، فإف الشعب اإلندكنيسي، ك خاصة 

ا تشمل  اٟتياة اليومية للقرآفبشأف كتابو ا١تقدس. الظواىر الواضحة اليت تعكس  ا١تسلمُت، قد اىتموا جدن

  جعل اآليات القرآف تعويذات، عالج نفسي، عزاء للحزف كاألمل، لعالج ا١ترضى كحىت

                                                           
 .ّٔق، ُُِْ-ـ َََِ ، )القاىرة: دار الشركؽ(،كيف نتعامل مع القرآف العظيميوسف القرضاكل،   ُ
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 ِ.لعالج أمراض معينة عن طريق اٟترؽ رماده يف حالة سكر، حىت دعاء السالمة

من القرآف كتطبيق اآليات ىو كتاب سنجات أحد الكتب الذم ٭تتوم على آيات ٥تتلفة 

مؤمن. تسمية الكتاب من قبل مؤلفو كىي يبدك أف حسُت قدرم باسم "سنجات مؤمن" ٭تتوم على 

معٌت كغرض معُت. الكتاب الذم يشرح فيو ٥تتلف الفضائل كمزايا من كل ىذه القراءات مطلوب 

 ّار كالتهديدات ا١تختلفة.للعمل كسالح للدفاع كاٟتماية كالدفاع عن النفس ضد األخط

ا١تولود يف تو٧توؿ إيرانج مرتافورا، ىو عامل بنجرم ينتمي إىل العديد من األعماؿ  حسُت قدرم 

اإلسالمية. من أشهر األعماؿ كتاب "سنجات مؤمن" الذم يقرأه على نطاؽ كاسع شعب كاليمنتاف 

الرٛتن البنجرم الذم لو  ( ابن مفيت أٛتد زيٍت ابن عبدُٔٔٗ-َُٔٗكاألرخبيل. حسُت قدرم )

ساللة كصل إىل عامل بورنيو الشهَت، كىو الشيخ ٤تمد أرشد البنجرم. مع ساللة كبيئة ال شك فيها 

معرفتو كتقواه، ا٪تا حسُت قدرم إىل عامل نشط يف نشر الدعوة، كالتمسك بالشريعة اإلسالمية، كبالطبع 

 ٛتاية آّتمع الناكر للذات.
                                                           

2
Sahiron Syamsuddin, Metodologi Penelitian Living Qur‟an dan Hadis, (Yogyakarta:TH Press 

dan Penerbit Teras, 2007), 435-44. 
3
Wardatun Nadhiroh, Kitab Sanjata Mu‟min: Sebuah Bentuk Tafsir Awam di Tanah Banjar, 

Jurnal Suhuf, Vol. 11, No. 1 Juni 2018, 122. 
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كيقصد بذلك أف يكوف  (.Arab Melayu)ة اإلندكنسية ْتركؼ العربية كيتب ىذا الكتاب باللغ

قادرنا على الوصوؿ إىل القراء/ا١تستخدمُت )خاصة سكاف بنجر( ككذلك ا١تزيد من ا١تستخدمُت، ألنو 

يستخدـ  ْليس من ا١تستحيل أف يتمكن بعض القراء من قراءة أك فهم إحدل الرسائل ا١تستخدمة فقط

ليس مسؤكالن إندكنيسينا، كفقنا لقواعد الكتابة بشكل عاـ، كلكن ال تزاؿ ىناؾ اللغة اإلندكنيسي ا١تؤلف 

ا١تاليو ا١تؤثرة، أك ترٚتات اللغة العربية، اليت ال تزاؿ مرتبطة كثَتنا ٔتعرفة النحو كالصرؼ كا١تعهد اإلسالمي 

 للغة ا١تنطوقة بشكل عاـ.

اب ٚتالن قصَتة كموجزة ككاضحة تستخدـ تقنية عرض كصف أك شرح لشيء ما يف ىذا الكت

ككذلك بشكل مباشر حوؿ موضوع ا١تناقشة. باستخداـ أسلوب بسيطة كمتواضع للغة، ٦تا يًتؾ انطباعنا 

بسيطنا كاستخداـ التعبَتات شائعة االستخداـ، من ا١تناسب التواصل مع الطبقة الوسطى الدنيا، كخاصة 

  ٓميع ىذا الكتاب.عندما مت ٕت َُٔٗاألشخاص الذين عاشوا يف السنة 

                                                           
4
M. Adriyani Yulizar dan Hamidi Ilham “Deskripsi Kitab Sanjata Mukmin dan Risalah Doa”, 

diterbitkan dalam jurnal Al-Banjari, Vol. 13, No.1, Januari-Juni 2014. 
5
M. Adriyani Yulizar dan Hamidi Ilham “Deskripsi Kitab Sanjata Mukmin dan Risalah 

Doa”,...83. 
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٭تتوم كتاب سنجات مؤمن على اآليات القرآف، كالدعاء، كالوريد، كاألٝتاء اٟتسٌت، 

ئل اآليات أك القراءات، أدرج يف بعض األحياف آراء العلماء ، كاألفعاؿ. يف شرح فضآكالقراءات

عاصم بن السابقُت مثل كعب األحرب رضي اهلل عنو، بعض ا٠تواص، دعاء عراؽ بن مالك، دعاء 

 إسحق، دعاء جعفر الصادؽ، أبو الدرداء، كجيالين كغَتىم.

ئلو. كقد يكوف التطبيق أك قدـ تالكة القرآف كفضآ ال يوجد دليل على السور كاآليات عندما

الدعاء الذم ذكرىا يف كتاب سنجات مؤمن، دكف ذكر السورة كرقم اآلية، كلكن من بُت ٣تتمع القراءة 

ا يف آّتمع       ٔ، كما ذكر آية ألف دينار.مألوؼ جدن

بناء على الوصف القدًن، رأت الباحثة أنو من مهمات البحث بكتاب سنجات مؤمن، 

اآليات القرآنية يف كتاب سنجات  فضآئلكخاصة آيات القرآف الواردة فيو لالستخداـ يف آّتمع بعنواف "

 ".للشيخ حسُت قدرم مؤمن

  

                                                           
6
M. Adriyani Yulizar dan Hamidi Ilham “Deskripsi Kitab Sanjata Mukmin dan Risalah 

Doa”,...88. 
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 تعبير المسألة .ب 

 شكلة ا١تطركحة، ٘تت صياغة ا١تشكلة يف ىذه الدراسة على النحو التايل:بناءن على خلفية ا١ت

 ؟ للشيخ حسُت قدرم سنجات مؤمنئل اآليات القرآنية يف كتاب ما ىي فضآ .ُ

للشيخ حسُت  ئل اآليات القرآنية يف كتاب سنجات مؤمنما ا١تصدر الذم يدؿ على فضآ .ِ

 ؟ قدرم

 أهداف البحث وأهمياته .ج 

 أغراض البحث .1

 صياغة ا١تشكلة اليت ٬تب ٖتقيقها من البحث الذم أجراه الباحث. كاستنادان إىل ىي األىداؼ

 ، هتدؼ ىذه الدراسة إىل: ا١تطركحة سابقان 

 .كفضائلو للشيخ حسُت قدرم سنجات مؤمن معرفة اآليات القرآف مهما كجدت يف كتاب .أ 
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للشيخ  جات مؤمنسن ١تعرفة ا١تصدر الذم يدؿ على فضائل اآليات القرآنية ا١توجودة يف كتاب .ب 

 .حسُت قدرم

 أهمياته البحث .2

 أما نتائج البحث الذم مت إجراؤه فمن ا١تتوقع أف توفر الفوائد التالية: 

ا لتوسيع كنوز العلـو اإلسالمية. مفيد  .أ  أكادٯتينا، من ا١تتوقع أف يكوف ىذا البحث مفيدن

ا١تؤمل أيضنا أف يسهم  لألكادٯتيُت كالعلماء ا١تسلمُت ا١تنخرطُت يف ٣تاؿ تفسَت القرآف. كمن

 اآليات القرآنية.قراءة ىذا البحث يف رأل كمراجع إضافية ٞتميع الدكائر ا١تشاركة يف مناقشة 

بشكل عاـ، من ا١تتوقع أف يساعد ىذا البحث يف فهم دليل فضائل اآليات القرآنية يف كتاب  .ب 

  .سنجات مؤمن

 المصطلحات تعريف .د 

ا للمصطلحات يف  لتجنب سوء الفهم حوؿ عنواف كمشاكل ىذا البحث، ستقدـ الباحثة شرحن

 عنواف ىذه الرسالة على النحو التايل :
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 فضآئل .ُ

الدرجة الرفيعة يف حسن ا٠تلق. كالفضيلة الشيء ىي مزيتو أك ٔتعٌت فضيلة  من فضآئل ٚتع  

  ٕكظيفتو اليت قصدت منو.

 مصادر  .ِ

 ٖٖتديد حدث زمانو.ام ا١تعٌت ا١توجود يف الفعل كآّرد دكف مصادر ٚتع من مصدر  

 ، ربيع، بئر، أصل )لو معاف كثَتة(.٥ترج ا١تاء

 ئل اآليات القرآنية ا١توجودة يف كتابآا١تصدر الذم يدؿ على فضىنا  اما ىو ا١تقصود ّٔ

 سواء كاف من اٟتديث أك غَته. مؤمنللشيخ حسُت قدرم سنجات 

 سنجات مؤمنكتاب  .ّ

لى آيات من القرآف، كالدعاء، من تأليف حسُت قدرم ٭تتوم ع سنجات مؤمنكتاب 

كقد حصر الباحثة  كالصلوات، كالذكر، كاألٝتا اٟتسٌت، كالقراءات، كفوائده كقراءة يف اٟتياة اليومية.

                                                           
7
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%84/  

8
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1/ 
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كالدعاء، سنجات مؤمن كليس البحث عن  عن آيات القرآف بداية يف كتابالبحث ا١تشكلة 

 كالصلوات، كالذكر، كاألٝتا اٟتسٌت، كالقراءات.

ىي كيفية  استخداـ  سنجات مؤمن ئل آيات القرآف يف كتابلذا، فإف ا١تقصود من مصادر فضآ

  اٟتياة اليومية.كقراءة ٖتقق فوائد يف  سنجات مؤمن أك تنفيذ آيات القرآف ا١توجودة يف كتاب

 الدراسات السابقة .ه 

ن عن سابق أحد االحتياجات العلمية ا١تفيدة إلثبات أك توضيح أف ىذا البحث مل يتم إجراؤه م

قبل. بعد إجراء البحث، كجد الباحث ْتثنا ذا صلة با١تشكالت اليت كاجهها الباحث، كىي على النحو 

 التايل:

 Deskripsi Kitab Sanjata Mukmin dan Risalah“ يار كٛتيدم إ٢تام٤تمد أدرياين يوليذ .ُ

Doa”،  .ىذا  . يناقشَُِْيونيو -، يناير ُ، رقم  ُّا١تنشور يف ٣تلة البنجارم ، آّلد

ا١تقاؿ كال الكتابُت بنهج لغوم. مل ٬تد ا١تؤلف يف الدراسة ٖتليالن متعمقان يتعلق ٔتمارسة 

 اآليات القرآنية يف البحث التايل.
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 “ ,Kitab Sanjata Mu’min: Sebuah Bentuk Tafsir Awam di Tanahكردة الناضرة . ِ

“Banjar .تظهر شكل راسة . ىذه الدَُِٖيونيو  ُ، رقم ُُ، ٣تلة صحف، آّلد

معاملة شعب بنجر للكتاب سنجات مؤمن  كتفحص خلفيتهم يف قراءة ك٦تارسة ىذا 

 الكتاب يف اٟتياة اليومية.

 .Studi Komparatif H. Husin Qadri dan  H. M“. نور عينة ك ـ. زين العابدين بعنواف ّ

Zurkani Jahja tentang Konsep al-Asma al-husna yang menunjukkan 

Perbuatan Allah” أكتوبر  ِ، العدد. ِ،  منشور يف ٣تلة الدراسات اإلنسانية ، آّلد

 . ىذه الدراسة عبارة عن دراسة مقارنة ٖتفر يف أفكار شخصيات حوؿ اٟتسنة.َُِْ

، ٯتكن سنجات مؤمنىناؾ بعض الكتابات اليت تتحدث عن حسُت قدرل ككتاب 

التأكيد على الباحثة ، كلكن ىنا يريد ء كتابة الباحثةمواد إضافية إلثرااستخداـ الكتابة أعاله ك

موضوعنا ٤تددنا الباحثة ٗتتلف عما كرد أعاله، كىنا سيدرس الباحثة أف الكتابة اليت يكتبها 

 ناب األعماؿ كىو كتاب سنجات مؤمكجدت اآليات من القرآف يف كت قراءة١تناقشة كيفية ال
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سنجات مؤمن كليس  عن آيات القرآف بداية يف كتابالبحث كقد حصر الباحثة ا١تشكلة 

 .كالدعاء، كالصلوات، كالذكر، كاألٝتا اٟتسٌت، كالقراءات.البحث عن 

 البحث  طريقة .و 

 نوع البحث .ُ

كىو عبارة عن سلسلة من األنشطة ( library researchثا مكتبيا )ْتكاف ىذا البحث 

ا١تتعلقة بطريقة ٚتع بيانات ا١تكتبة، سواء من الكتب أك آّالت أك ا١تقاالت أك غَتىا من مواد 

ا نوعينا، ألف النظر يف  القراءة ا١تتعلقة ٔتوضوع ىذا البحث. يف حُت يستخدـ منهج البحث هنجن

عها يشَت إىل بيانات جودة عنصر البحث، أم حجم البيانات يف شكل غَت البيانات اليت مت ٚت

 ٗرقمي كىي كحدة جودة.

 خطوات البحث .ِ

 كا٠تطوات ىي كما يلي:

                                                           
9
Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 73.  
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 َُمنٖتديد ا١تشكلة اليت سيتم مناقشتها، كىي عن مصادر فضائل اآليات القرآنية  .أ 

 جات مؤمنسنيف كتاب صفحة ٙتانية عشر  الفصل الفرعي بداية من صفحة األكىل إىل

  .للشيخ حسُت قدرم

 ٚتع اآليات ا١تتعلقة با١تشكلة اليت سيتم مناقشتها. .ب 

 ٚتع إسم السور كرقم اآليات القرآنية القدٯتة.  .ج 

 .فضائل القرآف كخواص القرآف بنظر ٖتليل فضائل اآليات القرآنية كمصادرىا .د 

 استخالص استنتاجات من ا١تشاكل اليت ٘تت مناقشتها. .ق 

 البيانات كمصادرىا  .ّ

ىي ٣تموعة من ا١تعلومات اليت مت اٟتصوؿ عليها من ا١تالحظة، ٯتكن أف تكوف يف شكل 

رموز أك أرقاـ أك خصائص. البيانات ىي شيء معركؼ أك مدركس، يعٍت أف ما حدث ىو حقيقة 



02 
 

 

كٯتكن الوثوؽ ّٔا. قاؿ سهرسيٍت اريكنطو أف البيانات ىي نتيجة استنتاجات من الدراسات سواء  

وعينا أك كمينا.كانت ْتثنا ن
َُ 

مصادر ) ك (البيانات األكليةتنقسم مصادر البيانات بشكل أساسي إىل مصدرين: البيانات )

البيانات األكلية ىي البيانات ا١تستخدمة كمرجع رئيسي يف البحث. البيانات  ُُ(.البيانات الثانوية

. للشيخ حسُت قدرم منسنجات مؤ  األكلية يف ىذه الدراسة ىي اآليات القرآنية ا١توجودة يف كتاب

بينما تدعم البيانات الثانوية البيانات ا١تتعلقة ّٔذه الدراسة. البيانات الثانوية يف ىذه الدراسة ىي كتب 

ئلها كالكتب كا١تقاالت كفضآ سنجات مؤمن التفسَت كاٟتديث ا١تتعلقة بآيات القرآف ا١توجودة يف كتاب

 م تناقشو الباحثة.أك ٚتيع أنواع اإلجالؿ ا١تتعلقة با١توضوع الذ

 ٖتليل ٚتع البيانات  .ْ

كفقنا لنوع البحث، فإف تقنيات ٚتع البيانات اليت يقـو ّٔا الباحثوف باتباع ا٠تطوات التالية: أكالن  

ٖتدد الباحثة ا١توضوعى الذم ستتم مناقشتو لفهمو بشكل أعمق حوؿ ا١توضوع. مث ٕتمع الباحثة البيانات 

                                                           
10

Suharsimi Arikunto, Prosedur Pedekatan Suatu Penelitian Prektek (Jakarta: Rineka Cipta, 

1998), 100. 
11

Rahmadi, Metodologi Penelitian (Banjarmasin: Kafusari. 2002), 27. 
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وجودة يف كتاب سنجات مؤمن، مث تبحث الباحثة عن مكاف اآليات كالسور، ا١تتعلقة باآليات القرآنية ا١ت

ئلى من ىذه اآليات كمصادرىا من  قرآف. بعد ذلك سًتل الباحثة الفضآمث تراىا مباشرة باستخداـ ال

. ثانينا، ٕتمع الباحثة ككتبالذم يتعلق ّٔا التفسَت كاٟتديثك  فضائل القرآف كخواص القرآفكتب 

ضآئل كإجراءات ىذه اآليات بناءن على ا١تعلومات الواردة يف كتاب سنجات مؤمن. معلومات حوؿ ف

 .للشيخ حسُت قدرم ثالثنا، ٖتلل الباحثة مصادر فضآئل اآليات يف كتاب سنجات مؤمن

 موضوع البحث كموضعو .ٓ

البحث الذم قامت بو الباحثة ىو كتاب سنجات مؤمن، القرآف، كتب تفسَت القرآف، كتب 

ب أخرل ذات صلة. كموضع من ىذا البحث ىو آيات القرآف يف كتاب سنجات مؤمن. اٟتديث، ككت

 ١تزيد من الوضوح، سيتم عرض اآليات اليت ىي موضوع ىذه الدراسة على النحو التايل، اآليات ىي:

 (ّ) ،(آيات ليما بلس( آيات ا٠تامسة عشرة )ِ) ، (تيڬفولو  تيڬ آيات)آيات الثالثة كالثالثُت  (ُ)

( آية ٔ) ،(ساتو ( آية الواحدة )آيةٓ) ،(آيات ليماآيات ا٠تمسة ) (ْ) ،(آيات توجوآيات السبعة )

 ( آيات ا٠تمس.ٗ( آيات اٟتفظ )ٖفاء )( آيات الشٕ) ،(آية سريبودينارألف دينار )



04 
 

 

 ترتيب البحث .ز 

 فصوؿ مع منهجيات الكتابة التالية: ٓسيتم تنظيم ىذا البحث يف 

 ك البحث، البحث، ك تعبَت ا١تسألة، ك أىداؼ األكؿ: مقدمة، كاليت تتكوف من: بواعثالباب 

 البحث. البحث، ك ترتيب السابقة، ك طريقة ا١تصطلحات، ك الدراسات أ٫تياتو، ك تعريف

ىي، فصلُت : فضائل العامة يف قراءة آيات القرآف الكرًن، ىذا الباب يتكوف على  الباب الثاين:

 .القرآف كخواصالقرآف فضائل 

، سنجات مؤمن ترٚتة مؤلف كتابكصف كتاب سنجات مؤمن، يتكوف من: الباب الثالث:

 .سنجات مؤمنكتعريف كتاب 

الفصل الرابع: ٖتليل فضائل اآليات القرآنية يف كتاب سنجات مؤمن كمصادرىا يتكوف على: 

سنجات ة ا١توجودة يف كتاب كفضائل اآليات القرآني سنجات مؤمن يات القرآنية ا١توجودة يف كتاباآل

 كمصادر فضائلها. مؤمن
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 الفصل ا٠تامس: ا٠تالصة، كيتكوف من: ا٠تالصة كاإلقًتاحات.

 

 

  


