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 شكر و تقدير

 

بسم هللا الرمحن الرحيماحلمد هلل الذي حبب إلينا اإلميان و زينه يف قلوبنا, وكره 
والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه إلينا الكفر والعصيان من الراشدين والصالة 

 أمجعني وسلم أما بعد:

َا َيْشُكُر لِنَ ْفِسِه َوَمْن َكَفَر فَِإنم َرّبِِ َغِِنٌّ َكرمٌِي {.  فقال تعاىل: }َوَمْن َشَكَر فَِإَّنم
وقال النيب صلى هللا عليه وسلم : عن أّب هريرة قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه 

 يشكر الناس مل يشكر هللا(. وسلم: )من مل

فبعون هللا وعنايته قد أكملت هذا البحث العلمى حتت املوضوع " 
القيماألخالقيةاإلجتماعيةالواردةفىسورةالنورعندتفسرياملنري ) دراسة موضوعية (". فأكرر 

 احلمد هلل وحده محدا كثريا على هذا اإلمتام.

ة شخصية وإما من انحية  قد واجهت كثريا من الصعوابت إما من انحية كفاي
كفاية علمية، ولكن مبساعدة املساعدين وبعنايتهم استطاعت الباحث على إمتام هذا 

 البحث، لذلك يف هذه الفرصة القيمة أرادت الباحثة ان تقدم الشكر والثناء على: 

 والدي ووالديت الكرميني .1
 املاجيستري.فضيلة مدير اجلامعةاحملمديةماالنج األستاذالدكتور فوزان  .2
 فضيلة عميدة كليةالدراسااتإلسالمية أستاذ الدكتور الطرباين  .3
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فضيلة مشرف الرسالة "األستاذ الدكتور أندومسحمد نور احلميدي واألستاذ  .4
الدكتور أندوس فتح الرحيم. مها الذان  يبذالن  كل ما ميكنهما من جهود على 

 توجيه يف قيام هذا البحث
الذين علموىن علوما انفعة ىف قسم الرتبية   فضيلة املدرسني واملوظفني .5

 كليةالدراسااتإلسالمية اجلامعةاحملمديةماالنج.
وأخصص هذه الرسالة احملرتمني الوالدين احملبوبني "أّب و أمي" الذين الحيسان  .6

التعب وامللل وهلما الدعاء اللهم اغفرهلما وارمحهما كما رابيِن صغريا واجعل 
 أحسن اجلزاء وادخلهما من عبادك الصاحلني. أعماهلما فريضاك واجزهلما

 قسم الرتبية 2013مجيع األصدقاء ىف الفصل سنة  .7
 

وأخريا، الشكر على كل من أبذل جهده مساعدة يل يف أداء واجبيت وإقامتها 
 جزاكم هللا جزاءا وافيا.واحلمد هلل رب العلمني.

 

 

 م2018ديسمرب  27ماالنج 
 الباحث

  
 

 

 

  فرمان اندرا كوسوما
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