
 ب 

 

 شكر وتقدير

 من  كالعصياف كاجعلنا  كالفسوؽ  الكفر  إلينا  ككره  قلوبنا،  ُب و كزين  اإلٲباف  إلينا  حبب  الذم  هلل  ا٢بمد 
و كعنايت  هللا  فبعوف :بعد أما أٝبعْب كسٌلم، وكصحب  وآل  كعلى  دمحم  نبينا  على  كالسالـ  كالصالة  اشدينالر  
 فضائل كتاب يف القدر ليلة عن "األحاديث ا٤بوضوع  ٙبت  العلمى  البحث  ذاى  الباحث  أكمل  قد 

 ذاى على  كثّبا  ٞبدا  كحده  هلل  ا٢بمد  فأكرر "وخترجيا دراسة: الكاندىلوي زكراي حملمد األعمال
  كفاية انحية  من  كإما  شخصية كفاية  انحية  من  إما  الصعوابت  من  كثّبا  الباحثو كاج  قد .اإلٛباـ 

 ذهى ُب  لذلك  البحث،  ذاى إٛباـ  على  الباحث  استطاع  كبعنايتهم  ا٤بساعدين  ٗبساعدة  كلكن  علمية،
 :إىل  كالثناء  الشكر  يقدـ  أف  حثالبا  أراد  القيمة  الفرصة 

 منذير  دمحم الدكتور  األستاذ  ،رايك قاسم، شريف سلطاف ا٢بكومية اإلسالمية ا١بامعة مدير  فضيلة .ُ
 .تاميى

 م:ىك   كالثالث كالثاين  األكؿ  النائب  ككالئها  كيليلى،   الدكتورة  الدين  أصوؿ  كلية   عميدة  فضيلة .ِ
 أصوؿ  بكلية أكفائهم  مع  ،أبو بكر ا٤باجستّب تيار،  أغوس  كالدكتور  اؿ،ٝب  الناس خّب  الدكتور 
 .الدين أصوؿ  كلية  لتقدـ  كالقوة  الفكرة  من  ما٥بم  كل  كبذلوا  كجهوا  الذين  الدين 

  قسم، ك  رئيس  فضيلة ك  نور"  ؿ يز أفر الدكتور  األستاذ  " التفسّب ك  القرآف  علـو  رئيس قسم  فضيلة .ّ
  كثّبا   قاما  الذم   حسْب"  الدكتور نكسوف  األستاذ الدكىل"  التفسّب للفصل ك  القرآف  علـو

 .اىغّب   أـ  األكادمية  ابألمور  تتعلق  كانت  سواء  ا٤بشاكل  ٙبليل ك  الباحث  ٗبساعدة
و كج  الذم   " أرنيل إسكندار كالدكتور حسْب  الدكتور نكسوف األستاذ  " الرسالة  مشرؼ  فضيلة .ْ

 .الرسالة  ذهى  كتابة  إلهناء  كأعاهنا  كثّبا  الباحث 
  ونصيحت  على فأشكره  للباحث  أكادٲبي  كمرشد  ا٤باجستّب"  ٧بمود  فكرم  األستاذ  ا٤بكـر " إىل  .ٓ

 .الرسالة  ذهى كتابة  طواؿ  للباحث و كالتوجي و من  كالتشجيع
 بكلية الدكىل  للفصل التفسّب ك  القرآف  علـو  قسم  ُب  فعةان  علوما علموىن  الذين  ا٤بدرسْب  ٝبيع .ٔ

 .رايك قاسم، شريف سلطاف ا٢بكومية اإلسالمية ا١بامعة الدين  أصوؿ 
 .رايك قاسم، شريف سلطاف ا٢بكومية اإلسالمية ا١بامعة  الدين  أصوؿ  كليةي  فى  ا٤بوظفْب  ٝبيع .ٕ



 ج 

 

 أصوؿ بكلية  َُِّ  سنة  الدكىل  للفصل التفسّب ك  آفر الق  علـو  قسم الفصل  ُب  األصدقاء  ٝبيع .ٖ
 .رايك قاسم، شريف سلطاف ا٢بكومية اإلسالمية ا١بامعة  الدين 

  التعب  ٰبساف الذاين ال  "عبد ا٢بميد كأيرنواٌب" احملبوبْب  الوالدين  احملَبمْب  الرسالة  ذهى  كأخصص .ٗ
 رضاؾ ُب  أعما٥بما  كاجعل  صغّبا  رابيِب  اكم  كارٞبهما  اغفر٥بما  اللهم  الدعاء  ك٥بما  كا٤بلل

كاىل اخواين عبدم أسلم ٞبيد كابغوس  .الصا٢بْب  عبادؾ  من  كادخلهما  ا١بزاء  أحسن  كاجز٥بما 
 . حفظهم هللا تعاىلأ٠باعيل كأخواٌب حفّبة ىجرة ا٢بميد كأ٠باء ا٢بسُب ٞبيد 

 قوة  أعطاين  كمن كإقامتها  كاجبٍب  أداء  ُب  يل  مساعدة  جهده  أبذؿ  من  كل على  الشكر  كأخّبا،
  .جزاء كافيا  هللا  جزاكم  ا٢بماسة. 

 "العلمْب  رب  هلل  كا٢بمد"
 

 َُِٕيوليو ُٕابكنبارك، 
 الباحث
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