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 إعداد:
 شورىعالمحمد ا

 1101121104رقم القيد. 

 

 اإلسالمية الحكومية جامعة أنتسارى
 كلية أصول الدين والعلوم اإلنسانية
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 بنجرماسين

 م 2021

 



  

 ب
 

 بيان أصلية الكتابة

 أنا الموقع لهذا البيان:

 شورىعالمحمد ا:     اإلسم

 1041041041:     رقم القيد

ــ 1111ديسمبر  42، يناكونجب:    تاريخ الميالد ــ ــ  مـ

 م القرآن والتفسير المشروع الخاصو : عل    الشعبة

 علوم اإلنسانيةال: أصول الدين و     الكلية

تفسير آيات التسامح عند علماء  تحت الموضوع " بيانا حقيقيا أن هذا البحث العلمىأبين 

، وإن  رخرين التى ادععيتها من كتابتىاآلاألصلية وليست من كتابات  " من حصول كتابتىكافواس

أو  كان فى يوم من األيام نشأ البيان بأنها نسخة أو تقليد أو انتحال أو كتبها اآلرخر جميعها

 تنال ألجلها بطلت حكميا. بعضها، فالكتابة والدرجة التى

ـــــ1444 يناير 0بنجرماسين،  ـــ  مـ
 ه1004جمادى األولى  44

 
 ،كاتب البيان

                                                                                         

 
 شورىعلمحمداا

 1041041041رقم القيد. 



  

 ج
 

 الموافقة

 تفسير آيات التسامح عند علماء كافواس

 
 إعداد:

 شورىعالمحمد ا
 1101121104رقم القيد.

 
 وقد تمت الموافقة من المشرفين

 ليقدم إلى لجنة المناقشة
 المشرف األول

 
  

 المشرف الثانى

 الماجستير الحاج عبد الله كريم الدكتوراألستاذ 
 112244101114401444رقم التوطيف.

 لحاج ابن عربى الماجستيرا
 112140401112401444رقم التوطيف.

 ،بمعلوم

 رئيس شعبة علوم القرآن والتفسير 
 

 الماجستير تدكتور نور هدايال
 112241424444401444رقم التوطيف.

 

 



  

 د
 

 القرار والحكم
"تفسير آيات التسامح عند علماء  تمت مناقشة هذا البحث العلمى تحت الموضوع: 

أمام لجنة المناقشة والحكم بكلية أصول الدين والعلوم اإلنسانية جامعة أنتسارى كافواس" 
درجة الجامعية األولى وقد تم قبولها شرطا للحصول على الاإلسالمية الحكومية بنجرماسين، 

.(S.Ag) 
   

  م 4441يناير  42 ماسين،بنجر                                                                    
 لجنة المناقشة

 رئيس اللجنة وعضو

 
 بصري الماجستير

 112441411111401444يف. رقم التوظ

 المناقش األول وعضو

 
 الماجستير احمد مجاهدالحاج  دكتور
 112141414442401440يف. رقم التوظ

  
 المناقش الثانى وعضو

 
 الماجستير األستاذ الدكتور الحاج عبد الله كريم

 1122441011141444يف. رقم التوظ

 المناقش الثالث وعضو

 

 الحاج ابن عربى الماجستير
 112140401112401444 يف.رقم التوظ

  
 مراسل المحكمة

 
 نجيب إرشادى الماجستير

 

 

  



  

 ه
 

 شعار
يِن قاْد تـابـايَّنا الرُّْشُد ِمنا اْلغايِ  فاماْن  َلا ِإْكرااها ِفي الدِ 

ياْكُفْر بِالطَّاُغوِت وايـُْؤِمْن بِاللَِّه فـاقاِد اْستاْمساكا بِاْلُعْرواِة 

 اْنِفصااما لاهاا وااللَُّه ساِميٌع عاِليمٌ اْلُوثـْقاى َلا 

 (252بقرة: ال)

 

 

 

 

 

 

 



  

 و
 

 حثبملخص ال

ح عند علماء كافواس، أطروحة لنيل ( تفسير آيات التسام1041041041شورى )عالمحمد ا
شعبة علوم القرآن والتفسير بنجرماسين،  البحث العلمى( S.Agاألولى )الجامعية الدرجة 

، اإلسالمية الحكومية ة أنتسارىالدين والعلوم اإلنسانية جامعالمشروع الخاص كلية أصول 
4441. 

 وسىتنوعة فى األديان، منهم المسلمون ومنهم النصارى والهندم اتمجتمعب يشتهر كافواس
الباحث عن حسن تطبيق التسامح بين األديان فى مجتمع   وجدحث مما نطلق الب. ذاوالبو 

كافواس، ماسبب ذلك؟ فأراد الباحث أن يكشف تفسير وموقف علماء كافواس عن آيات 
نطلق هذا البحث إالتسامح، ربما يوجد اإلرتباط بين هذا التطبيق الحسن وتعليم العلماء للمجتمع. 

ح عند علماء كافواس؟ وما موقف علماء  على سؤالين رئيسين:كيف كان تفسير آيات التسام
 كافواس عن تطبيق التسامح فى مجتمع كافواس؟

يركز مصادر بياناته من المصادر الميدانية. وبعد ما يسلك  ى، يعنىهذا البحث بحث ميدان
الباحث ثالثة  وجدحث طرق البحث فى بحث تفسير آيات التسامح عند علماء كافواس فالبا

األول: آيات التسامح عند علماء كافواس دالة على التسامح فى أمور : ىكما تل  ىنتائج وه
د كسورة الكافرون المعاملة اليومية مع المجتمع. وآيات التي دلت على التفريق بين الكفر والتوحي

كين فى عقيدتهم دليل على براءة المسلمين على كفر الكافرين وشرك المشر  ىوغيرها فإنما ه
وأما فى العقيدة والعبادة  عامة فى أمور المعاملة اليومية، ىسامح عندهم ه: التىوعبادتهم.  الثان

فى عقيدة وعبادة  وال يتدرخلاألديان المتنوعة،  كل معتنقىرم وأن يتحافظ بين  تأن يح ىفينبغ
الحكمة بيدعو غيرهم إلى اإلسالم والتوحيد، ألن الدعوة أن للمسلم أن ال يزال  ىينبغو . غيرهم

ة ال تنافى التسامح. الثالث: مجتمع كافواس يتعاملون ويتعامقون بينهم بالسماحة والموعظة الحسن
غيرهم من العقيدة  رو أم رمون وال يدرخلون إلىحت. وذلك ألنهم يوعة و متفرقةت أديانهم متنولو كان

 والعبادة.
 

 

 



  

 ز
 

 

 كلمة التمهيد

 بسم الله الرحمن الرحيم

إتمام هذا البحث فالفضل والشكر   يسر لىالشكر إلى الله تبارك وتعالى الذى أتوجه ب

دلنا على الخير  والسالم على سيدنا محمد الذىظاهرا وباطنا. والصالة و كله لله أوال وآرخرا 

 وأمرنا بإتباعه، وعلمنا أن من ال يشكر الناس ال يشكر الله.

اإلسالمية الحكومية  الشكر إلى القائمين والمحاضرين فى جامعة أنتسارىقدم بثم أ

 المولى لهم التوفيق والسداد. سائال

انية وأرخص بكلية أصول الدين والعلوم اإلنس قدم بالشكر أيضا إلى جميع مشايخىوأ

 نا الفاضل:بالذكر منهم فضيلة شيخ

والعلوم اإلنسانية بجامعة الدكتور عرفان نور الماجستير، عميد كلية أصول الدين  .1

 هتمامه إلى الطالب.على إبنجرماسين كومية اإلسالمية الح أنتسارى

رئيس شعبة علوم القرآن والتفسير بكلية أصول الدين الدكتور نور هدايت الماجستير،  .4

 اإلسالمية الحكومية. أنتسارى والعلوم اإلنسانية بجامعة

قد بسط  ى،الذ المشرف األول عبد الله كريم الماجستير األستاذ الدكتور الحاج .0

للباحث يد المساعدات والعنايات واإلرشادات والتوصيات والتوجيهات واإلقتراحات 

 والمعلومات وغير ذلك ما يؤدى هذا البحث إلى بحث التمام.



  

 ح
 

للباحث يد أيضا قد بسط  ذى، الىالمشرف الثانالماجستير  الحاج ابن عربى .0

واإلقتراحات والمعلومات المساعدات والعنايات واإلرشادات والتوصيات والتوجيهات 

 وغير ذلك ما يؤدى هذا البحث إلى بحث التمام.

فى طاعة الله وأن يبارك  ب الصحة والعافية وأن يطيل عمرهمثو  أن يلبسهم الله لفأسئ

 .أعمالهم وأعمارهم فى

، لهما الفضل بعد الله عز عدنان واتىحسن و نح: محمد قدم بالشكر إلى أبى وأمىوأ

ل الشكر والثناء، وأقول ك  ونجاحى هما اللذان يكثرانى من الدعاء فلهما منىوجل فى تربيتى 

 قدم بالشكر إلى أصدقائىفىصغيرا. وأ يانىن يغفر لهما ويرحمهما كما ربالله تعالى أ وأدعو 

 والعلوم اإلنسانية جامعة أنتسارى المشروع الخاص شعبة علوم القرآن والتفسيركلية أصول الدين

 .جميعا ومية للبنين والبناتإلسالمية الحكا
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