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 الباب الثالث

 سنجات مؤمن ترجمة الشيخ حسين قدري البنجري و تعريف الكتاب

 ترٚتة الشيخ حسُت قدرم البنجرم . أ

من ا٢تجرة. ككاف اٝتو حسُت  ُِّٕمن رمضاف بسنة  ُٕكيلد الشيخ حسُت القدرم بتاريخ  

 بن عبد الرٛتن البنجرم. قد كيلد من أمو كىي اٟتاجة سنة أغة ٛتيدة بنت اٟتاج قدرم بن أٛتد زيٍت

 مفيت ٚتاؿ الدين، كىو ابن الشيخ أرشد البنجرم، ككاف أخ لألب باٟتاج بدر الدين )غورك إباد(.

كاف الشيخ حسُت قدرم يف صغار سنو قد أدىبو أبوه اٟتاج مفيت أٛتد زيٍت كجدُّه اٟتاج عبد  

كيٍت بغورك أىدك تونغوؿ إيرانغ بن اٟتاج  زين الدين البنجرم. ككاف يتعلم علـو الدين يف كل ليلة الرٛتن ك 

ّتده عبًد الرٛتن قبل أف يذىب لدركس العلـو إىل شيخو اٟتاج سعيد كيل البنجرم. من أجل ذلك، 

األنوار البنجرم أصبح حسُت قدرم عا١تان يف علومو كيف علـو الدين. ككاف يتعلم أيضا إىل اٟتاج كشف 

بكامفونغ ماليو مرتافورا، مث أمره جدُّه يعٍت عبد الرٛتن لتعلم العلـو ا٠تاصة عن الوفق إىل اٟتاج زين 

 العلم بداالـ فاغار مرتافورا.  



38 
 

 

الشيخ حسُت قدرم معركؼ بعامل كرع  كلىُتّْ القلب كًحٍلًم للناس، ككاف ابتسامو معركؼ لكل  

جودنا كزىودنا يف حياتو كإخالصنا يف العمل كالقوؿ ك٤تمودا يف األخالؽ حىت من عىرىفىو. كاف تواضعان ك 

 رٛتو كل إنساف. 

أصبح الشيخ حسُت قدرم قاضيان يف حياتو اليومية كا١تعركؼ بصادؽ القاضي ك العادؿ يف  

 ُٓ إدارة القضاة مرتافورا من يومئذ. كمن أنشطتو اليومية ىو إرشاد آّتمع يف مكاف تعليمو يعٍت يف

مسجد. ككل تعليمو يف مسجد "الكرامة" مرتافورا حضىرهي كثَته من ا١تسلمُت حىت بلغ يف ساحة ا١تسجد. 

ىو الداعي الذم يدعو ٔتنهج الصاحل يف زمانو، كيهتم ْتالة آّتمع. ككاف إذا صادؼ بأمور ٥تتلفة يف 

 برٛتة كعدؿ.    الشريعة إما شبهة أكغَتىا فأرشد حسُت قدرم آّتمعى إىل سبيل اٟتق 

 ِٕكيف بعض سنُت من حياتو يف الدعوة إلقامة الشريعة كيهتم ْتالة آّتمع، تويف بتاريخ  

من ا٢تجرة. قد ديفن يف قرية "تنغوؿ إيرانغ" مرتافورا ّتانب  ُّٕٖٚتادل األكىل يف يـو اٞتمعة بسنة 

 أبيو كجده. كاف لو ثالثة أكالد، فهم: 

 اٟتاج ٧تم الدين .ُ
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 رشدم اٟتاج حسن .ِ

 اٟتاج عبد ا١تعاذ   .ّ

 تأليفه ومزيته

 كاف حسُت قدرم عا١تا كداعيان يف اللساف، ككاف أيضا داعيا يف الكتابة. كمن مؤلفاتو ىي:

 كتاب "سنجات مؤمن" .ُ

 ”Manasik Haji dan Umrah“ كتاب .ِ

 كتاب " نور اٟتكمة" .ّ

 كتاب "خطبة اٞتمعة" .ْ

 ككتاب التفسَت ليس لو ا١توضوع. .ٓ

م قاضيا شيخا مشهورا يف ٕتديد النجاح يف معهد دار السالـ مرتافورا، كاف الشيخ حسُت قدر 

 ككاف علومو معركفان يف آّتمع من العلماء كا١تتعلمُت، منهم:
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قاؿ احملدث "اٟتاج أننغ شعراين عارؼ": قد علمتي يف الليل عن عالمة كفاتو، ك ماستطعتي  .ُ

كنظرتي إىل السماء فليس فيو ٧تم  أف أناـ حىت بلغ الثلث الليل اآلخر. فخرجتي من البيت

. فنجوتي يف قليب: لو قربتي من بيت أنغ )كنية للشيخ حسُت  خفيّّ كمأل السمآء بالنجـو

قدرم( ٞتئتي إىل بيتو. لكن بييت بعيد من بيتو، فصليتي الصبح مث ذىبتي إىل بيتو. فلماَّ 

كمثلو يف العلـو بُت الشريعة   قدمتي إىل بيتو قد تيويف. كقاؿ أيضان: "ليس من الناس بعد كفاتو

 كاٟتقيقة، كاف لو عادؿ فيها". 

كاين عبدا عن حسُت قدرم: "ليس من الناس كمثلو يف العلـو بل يف أخالقو يف ر اؿ اٟتاج شق .ِ

 ىذا الزماف كا١تستقبل".

إىل مرتافورا ٟتضور التعليم للقاضي حسُت قدرم يف مسجد ( Aceh) تشيةقد قدـ الشيخ من أ .ّ

كقت العصر. فجلس بُت كثَت من الناس مع صديقو، فاعًتؼ كما غَتىا من ا١تكرمة يف 

الناس. مث قاؿ بعد التعليم إىل صديقو: "ليس من العامل يشبهو، أما يف العلـو فبعض العلماء 
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يعلمو كمثلو، أما يف "النور" فكاف حسُت قدرم أعطاه اهلل مباشرة إليو، ىذا فرؽ بينو كبُت 

 العلماء اآلخرين. 

" إىل مرتافورا كسار يف سوقو فػىوىصىلى كلقي ْتبيب طرةـ بعد كفاتو، زار الرجل من "سومتيو  كاف .ْ

زين اٟتبشي، فسألو إليو عن كتاب سنجات مؤمن ٟتسُت قدرم، فأخذ حبيب زين اٟتبشي 

ذلك الكتاب كأعطاه إليو. فأعطى الرجلي اٟتبيبى بالثمن، مث قاؿ: "ىذه ىي حاجيت قادـ من 

     ُذا ا١تكاف، ىذا ىو كيل اهلل تعاىل"، يعٍت حسُت قدرم.إىل ى طرةسومت

 حسين قدري . تعريف كتاب "سنجات مؤمن" للشيخب

 موضوع الكتاب .ُ

من الكتب اليت تيذكر فيها آياًت القرآف للعملية ىو كتاب "سنجات مؤمن". كقد ٝتي ىذا  

كما غرضو يعٍت ىو سالح الكتاب للشيخ حسُت قدرم ٔتوضوع "سنجات مؤمن"، فا١تراد ّٔذا اإلسم  

                                                           
1
Tim Sahabat, 27 Ulama Berpengaruh Kalimantan Selatan, (Kandangan: Toko Buku dan 

Penerbit Sahabat, 2010), 66. 
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للحماية ك دفاع النفس عن ا٠تواطر كعن التهديد   ِبناء على حديث "الدعاء سالح ا١تؤمن" )سنجات(

  ّبًًقراءة آيات القرآف كالدعاء كاألٝتاء اٟتسٌت كغَتىا من العملية.

د فبهذه اللغة، قص(. Arab Melayu)كيتب ىذا الكتاب باللغة اإلندكنسية ْتركؼ العربية  

حسُت قدرم أٌف ىذا الكتاب يستطيع أف يفهمو كلُّ من قرأه كعملو )البنجريات يف ا٠تصوص(. فاللغة 

ا١تستعملة يف ىذا الكتاب ليست لغة أصلية مناسبة بنظم كتابة اللغة اإلندكنيسية، بل كانت اللغة ٢تا لغة 

 أك ترٚتة من اللغة اإلندكنيسة.( Melayu)ماليو 

كالبياف يف ىذا الكتاب ىو منهج ّتيملة قصَتة ك٥تتصرة كظىٍهرىةو فمنهج ا١تستعمل للشرح 

كمباشرة يف نواة البحث، ك أسلوب لغتو بسيطة، كلزـك النطق ا١تستعمل كا١تناسب بطريقة مواصلة آّتمع 

       ْـ )زماف ترتيب ىذا الكتاب(. َُٔٗيف زمانو كبا٠تصوص يف زماف 

                                                           
 .ِد.ت(  ، )بنجر ماسُت: توكو بوكو موتيارا،سنجات مؤمن ،حسُت قدرم2

3
Wardatun Nadhiroh, Kitab Sanjata Mu‟min: Sebuah Bentuk Tafsir Awam di Tanah Banjar, 

Jurnal Suhuf, Vol. 11, No. 1 Juni 2018, 122. 
4
 M. Adriyani Yulizar dan Hamidi Ilham “Deskripsi Kitab Sanjata Mukmin dan Risalah Doa”, 

...83. 
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سنتا مًتا بطبعة  ُسنتا مًتا كٝتاكتو بلغ  ٍُْسعيو سنتامًتا ككى  ُِكاف طوؿ ىذا الكتاب  

فتغطيتو باستعماؿ كرؽ   .(hvs)قدٯتة باستعماؿ كرؽ طمس كطبعة جديدة باستعماؿ كرؽ أبيض 

 ُٔٓيف طبعة قدٯتة كًبصيورة ا١تسجد النبوم يف طبعة جديدة. كثَت صفحتو بلغ ( konkrot)كنكورت 

 صورة الؤلف.صفحة، كما فيها من التغطية كا١تلحوظات ك 

 . ٤تتويات الكتابِ

يف العمـو كانت احملتويات يف كتاب سنجات مؤمن ريتّْبت بًتتيب منظم يف أبواب معينة. كلكن  

 ْتثو ييقسم ٔتواضع ٥تتلفة كقد قسمو مؤلف ىذا الكتاب يعٍت الشيخ حسُت قدرم.

كاألٝتاء اٟتسٌت فاحملتويات يف ىذا الكتاب ىي آيات القرآف كالصلوات كالدعوات كاألكراد  

كالقراءات كاألذكار كاألعماؿ. فكاف ا١تؤلف يذكر رأم العلماء القدٯتة يف بياف فضيلة اآليات كالقراءات 

كاألعماؿ ككعب األحبار كبعض ا٠تواص رضي اهلل عنو، كالدعاء عراؾ بن مالك كعاصم بن إسحاؽ 

 كجعفر الصادؽ كأبو درداء كغَتىا.
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ت مؤمن" يف طبعة سابعة. فيها اآليات القرآف مع فضآئلها فهذه ىي رسالة ٔتوضوع "سنجا 

كاألعماؿ األ٫تية مع فضائلها. كالدعوات كاٞتمل ا١تستجابة كاألٝتاء ا١تضمونة فضائل عظيمة. فينبغي 

 لكل مسلم كمسلمة يف ىذا الزماف أف يعمل ىذا الكتاب. 

ماؿ اليومية ك القراءات كيف ىذه الطبعة السابعة أضفت من الطبعة السابقة عددا من األع 

كالصلوات اليت تشتد اٟتاجة إليها حىت يتم تسمية ىذه الرسالة بشكل صحيح "سنجات مؤمن". ىو يف 

 ٓاٟتديث: الدعاء سالح ا١تؤمن.

                                                           
 .ِ ،...سنجات مؤمن حسُت قدرم،ٓ


