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 كلمة الشكر والتقدير

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل الذي خص عباده األخيار. بالتوفيق فحصل ذلم العز والفخار. وزلا من قلوهبم ظلمة 

السوى وحب األخيار. وحباىم باحللم والعلم والصفا من سائر األكدار. والصالة والسالم على من 

غفار. الناىي توجو اهلل بتاج الوقار. ونور بوجوده مجيع األقطار. سيدنا زلمد احلاث على طاعة الكرمي ال

عن اتباع اذلوى، والنفس، والشيطان، وكل ضار. وعلى آلو السادة األطهار. وأصحابو الكملة األبرار. 

 صالة وسالما ضلوز هبما كل ادلقاصد واألوطار. وغفران الذنوب لنا وألقاربنا وللبادين واحلضار.

ب ىف مجيع النيات فأقول مستعني باهلل ومفوض إليو وسائل منو أن يوفقين إلصابة الصوا

واألعمال واألقوال، فإنو ويل ذالك والقادر عليو، وىو حسيب ونعم الوكيل، وال حوال وال قوة إال باهلل 

العلي العطيم. ومن خالل ىذه السطور سأقدم شكرا للخالق ادلتعال العزيز الغفار الذي قد من علّي 

ليف الدراسية األكادمية الىت ال بد للطالب نعما ال تعّد وال حتصى لتقدمي حبث جامعي، طبعا لذالك تك

بكلية أصول الدين  (S. Ag)أن يأخذىا ألهنا من شروط احلصول على الشهادة اجلامعية األوىل 

علم القرأن والتفسري للمشروع اخلاص جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية والعلوم اإلنسانية شعبة 

 بنجرماسني.

لمة طادلة إكتظَّ هبا صدري وفاء وعرفانا، وأوىل ىذه الكلمات وىف هناية ادلطاف أود البوح بك

دعوات ضارعات إىل رّب الربيات أن جيعل عملي ىذا إمتدادا لغراس والَدّي الذين مازاال صابرين 

سللصني داعيني إىل اهلل لريزقين التوفيق والعناية لبحث ىذا البحث العلمي وكتبو. وأقدم ذالك لنبينا زلمد 

ليو وآلو وأصحابو وسلم، الذي خيرجنا من اجلهل والضالل إىل العلم واذلدى، وغري ذالك صلى اهلل ع



خي وأساتيذي ومرب روحي وجسدي، الذين ربّواين ىف العلم والعمل. مث إىل من لو يد مشائجلميع 

 ادلساعدة وادلسامهة إستعراضا بذكر أمسائهم، غري أين أخص بالذكر رمسيا ال حسيا:

مرحان. أ. م. ادلاجستري، الذي كان عميد كلية أصول الدين والعلوم اإلنسانية، الذي الدكتور احلاج  .1

 قد منح قرارتو بإجراء ادلناقشة على ىذه الرسالة العلمية.

سعادة الدكتور نوال ىدايت ادلاجستري، الذي كان رئيس شعبة علم القرأن والتفسري بكلية أصول  .4

 ي اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.الدين والعلوم اإلنسانية جبامعة أنتسار 

سعادة الدكتور احلاج حدرينشاة ادلاجستري الذي كان ادلشرف األول، وسعادة الدكتور سيف الدين  .6

ادلاجستري الذي كان ادلشرف الثاين، الذين قد بسطا لنا يد ادلساعدات، واإلرشادات، والتوصيات، 

 ث.والتوجيهات، واإلقرتاحات وغري ذالك لنؤدى ىذا البح

سعادة ادلرّب وادلربية ىف معهد الطالب ادلشروع اخلاص لشعبة علم القرأن والتفسري بكلية أصول  .0

 الدين والعلوم اإلنسانية جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.

واألىم، أقدم وأقول شكرا جزيال وأدعو اهلل دعوة سللصة لوالدّي ودلشاخيي، أن يغفر اهلل ذلم،  .5

ويطيل أعمارىم ىف الصحة، والعافية، والتوفيق، واذلداية، ويوسع أرزاقهم حالال طيبا مباركة  هم،محوير 

 فيها. وعسى أن يبعثهم مقامازلمودا.

الك، فأقول شكرا جزيال للمعلم الدكتور احلاج ُبَشريي علي ادلاجستري، الذي قد أرشدنا ىف وغري ذ .3

 البيانات واألخبار عن الشيعة وما يتعلق هبا.

 أنسى شكرا جزيال جلميع ادلعلمني وادلعلمات ىف كلية أصول الدين والعلوم اإلنسانية واألخص ىف وال .7

 ادلشروع اخلاص.



وأخريا، أقول شكرا جزيال جلميع أصدقائي، ىف ادلشروع اخلاص لشعبة علم القرأن والتفسري بكلية  .8

بنجرماسني، وىف غريه، عسى اهلل أصول الدين والعلوم اإلنسانية جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية 

 أن جيمعنا ىف جنتو النعيم. آمني يا رليب السائلني.

 

 مـ 4417يوليو  14بنجرماسني، 

 ىـ 1068شوال  13
 

   الكاتب

 

 

 أمحد رحيم مبتدئ

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 ملخص البحث

السين والشيعي  من سورة الرعد )دراسة مقارنة بني تفسري 69، تفسري آية 1641041031أمحد رحيم مبتدئ، 
 ونتيجتو ىف عقيدة الشيعة(، حتت اإلشراف الدكتور احلاج حدرينشاة ادلاجستري والدكتور سيف الدين ادلاجستري.

 ادلفردات األساسية: دراسة مقارنة، تفسري السين ولشيعي، عقيدة الشيعة، البداء.

 يأمر طوائفو بالتكفري، والتبديل، اإلسالم دين رمحة جلميع العامل، وفيو مذاىب، وفرق، وأحزاب كثرية. ال 
والتبديع، والنزاع، والصراع دلن يتفارق ىف ادلذىب، والفرقة، واحلزب مادام ال خيرج عنو ظاىرا. ولكن يأمر اإلسالم 
عليهم باإلحتاد بينهم. بل لألسف إدا رأينا اآلن، يقاتل ادلسلمون بينهم ألجل تفريق مذىبهم، وفرقتهم، وحزهبم. 

افر ويتضالل بينهم. وادلخرج من ذالك، وينبغي للمسلمني من أّي ادلذىب، والفرقة، واحلزب أن يطلقوا وكانوا يتك
 التواسط بينهم، فيكون من ذالك إحتاد ادلسلمني.

عقيدة البداء للشيعة يكون أحدا من سبب النزاع والصراع بني ادلسلمني، فضال بني الشيعة وأىل السنة 
رية من السنيني أن الشيعيني مجيعهم كانوا يكفرون بسبب ىذه العقيدة، ألن ىذه واجلماعة. فيقول بعض األكث

العقيدة يصغر اهلل وأىانو تعاىل. ىذا اإلستقرار ينبت من خالف الفهم من أىل السنة واجلماعة للشيعة، 
ذىب، فيكفروهنم ويضلوهنم. فلذالك، ينبغي علينا أن نباين من كل شيئ، ونذاكر مع من خيتلف منا ىف ادل

 والفرقة، واحلزب من اإلسالم. ألن اإلختالف بيننا من رمحة اهلل تعاىل.

ىذا البحث العلمي حبث مكتيب، صلمع البيانات من كتب التفاسري، واألحاديث، والعقائد وغريىا الىت 
مجع تبحث عن البداء، وصلمعها من كتب أخرى ادلتعلقة بو. وأما ادلنهج الذي نستعملو منهج ادلقارن، وىو 

 البيانات من الكتابني أو أكثر، مث نقارنو وضللل من أّي اآلراء الىت كانت الراجح، ونستنبط منو.

 وبعد إجراء اخلطوات ادلستخدمة، حصلنا على النتائج من ىذا البحث كما تلي:

 بقدرتو.األول: أن مجيع ادلذاىب، والفرقة، واحلزب ىف اإلسالم يتفقون أن هلل ادلشيئة واإلرادة ادلتغرية 

الثاين: أن البداء هلل عند الشيعة مشابو وشلاثل بالنسخ، والتقدير ادلتغري، والتقدير ادلعلق وغريه عند أىل 
 السنة واجلماعة.

 الثالث: النزاع والصراع بني الشيعة وأىل السنة واجلماعة عن البدا يكون ىف لفظو دون معناه.
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