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ملخص
ه قدمالذي ،)"دراسة موضوعية وتحليلية(في القرآن الكريم على الناسالتكبر":هذا البحث موضوعه 

طالب يف الفصل الدويل لقسم التفسري واحلديث، كلية أصول ،11032103904، ورقمه اجلامعياحلافظ موالنا

على للحصول لشروط الالزمة كمال لهذا البحث ميكونو .ميةشريف قاسم اإلسالمية احلكو الجامعة السلطان الدين، 

.ثواحلديقسم التفسرييفدرجة بكالوريوس

عن التكرب على الناس يف القرآن، التكرب صفة خطرية حلياة الناس، ألنه يسبب حبث الباحث يف هذا البحث 

اهللا تعاىل، ومبداءه، ملا خرج وقد أهلكت هذه الصفة كثريا من خملوقات. 

وكذلك أغرق اهللا تعاىل قارون وأمواله إىل األرض بسبب استكباره على اهللا . إبليس من اجلنة بسبب استكباره على اهللا

وكثري من األمثال األخرى للمتكرب . وأغرق اهللا تعاىل فرعون وقومه بسبب االستكبار على اهللا ورسوله. تعاىل و على قومه

.لك اهللا سبحانه وتعاىلالذي اه

، وسورة 36: وهي سورة النساء. وقد وجد عشر آيات يف القرآن الكرمي  اليت تبني مسألة الكرب على الناس

، وسورة 27، و 10، وسورة هود 23، وسورة احلديد 18: ، وسورة لقمان37: ، وسورة اإلسراء146: األعرف

. 34، و 33، وسورة املؤمنون 78القصص 

وكل تفاسري

.كلها تدور يف وحدة املعاين لو كانت ختتلف يف وجهة التفسري هلا

ومن مشكاة النبوة أن التكرب من األخالق البشرية اليت ينبغي لنا أن نتخلص منها لكي يتحقق صاحل النواحي 

وأما أرآء العلماء من خالل ورود حقيقة التكرب يف القرآن أنه من . ية واإلجتماعية كما ورد يف اكثر األحاديث النبويةالفرد

.أمراض القلب البد لإلنسان أن جيتنبه



ب

شكر وتقدير
السالم على حممد الرسول والصالة و . احلمد هللا رب العاملني وبه نستعني على أمور الدنيا والدين

ال اهللا وحده ال إأشهد أن ال إله ، األميني رمحة للعاملني و هو سيد املرسلني خامت النبينييف بعث األمني الذي

.وأصحابه الطيبني الطاهرين أمجعنيشريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله،وعلى آله 

:       فالشكر واحلمد بعد انتهائي يف الدراسة الرمسية وكتابة الرسالة العلمية حتت املوضوع

كشرط من الشروط الالزمة لنيل )"دراسة موضوعية وتحليلية(في القرآن الكريم على الناسالتكبر "

.الشهادة العلمية يف هذه اجلامعة اإلسالمية احلكومية

:شكرا عظيما لــــــــشكرفأ

األستاذ الدكتور  منذر هيتمي شريف قاسم اإلسالمية احلكومية، املكرم الجامعة السلطان فضيلة مدير .1

.ومساعديه

األستاذة الدكتورة شريف قاسم اإلسالمية احلكومية الامعة السلطان فضيلة عميدة كلية أصول الدين جل.2

. ويليلة ومساعديها

قسم التفسري واحلديث للمستوى الدويل األستاذ نكسون حسني املاجستري، وسكرتريه فضيلة رئيس .3

.األستاذ فكري حممود املاجستري

.ي قد أرشدين يف كتابة هذا البحثفضيلة املشرف األستاذ الدكتور حممد رضوان حسيب الذ.4

م ىف الفصل الدويل فضيلة املدرسني واملعلمني واملوظفني الذين قد بذلوا جهودهم ىف عملية التعلي.5

. شريف قاسم اإلسالمية احلكومية بيكنباروالجامعة السلطان وىف ، خاصة، وكلية أصول الدينعامة



ج

رئيس مكتبة كلية أصول شريف قاسم اإلسالمية احلكومية، و الجامعة السلطان فضيلة رئيس مكتبة .6

 .

ل جهده ومساعدته يل ىف أداء واجبايت ومن أعطاين القوة واحلماسة من األصدقاء وأشكر لكل من بذ.7

. جزاكم اهللا خريا كثريا. والزمالء والصحابة أمجعني مما أذكر امسهم واحدا فواحدا

اللذان ) يردي امحد ورمسنيار(وفوق كل ذلك، أقدم جزيل شكري وعظيم تقديري لوالدي العزيزين .8

ب ورفق، كما ضحيا كل ما لديهما من نفس ونفيس أمال أن أكون ولدا حفظاين وربياين بكل ح

". اللهم اغفر يل ذنويب ولوالدي وارمحهما كما ربياين صغريا " صاحلا جماهدا إلعزاء هذا الدين 

م3/2/2015بيكنبارو، 

الباحث 

الحافظ موالنا 

11032103904
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