
 الباب األول

 المقدمة

 بواعث البحث . أ

تالوة، أي شيء متلو أو شيء  يتلو ، مبعىن تالٔناقرأو  قراءة يقرأ ن لغة مأخوذ من كلمة قرأالقرأ

 ٗورأى ادلالكي ٖ.(إنو لقرأن كريم. فى كتاب مكنون) ٕن الكرميبحانو وتعاىل ىف القرأمقروء، كما قال اهلل س

ف العلماء ىف أما ىف اإلصطالح، فتعريفو متنوع. إختل ٘مبعىن اجلمع.ن مأخوذ من كلمة القرء، أن القرأ

اللفظ العريب ادلعجز ادلوحى بو إىل زلمد صلى اهلل عليو كما ذكر البوطي أن القرأن ىو   تعريف القرأن، منو

 ادلنزل كالم اهلل تعاىلوذكر أيضا زلمد سامل زلسن أنو   ٙ.وسلم ادلتعبد بتالوتو الواصل إلينا عن طريق التوتر

على سيدنا زلمد صلى اهلل عليو وسلم ادلكتوب ىف ادلصاحف ادلنقول إلينا نقال متواترا ادلتعبد بتالوتو 

ادلعجز ادلنزل على  الكالموغًن ذالك، قال صبحي صاحل ىف كتابو إن القرأن ىو  ٚ.ادلتحدي بأقصر سورة منو

وكذا ذكر الصابوين ىف   ٛ.ينا بالتواتر ادلتعبد بتالوتوادلكتوب ىف ادلصاحف ادلنقول إل النيب صلى اهلل عليو وسلم

ء وادلرسلٌن بواسطة األمٌن جربيل عليو السالم ادلكتوب ىف الم اهلل ادلنزل على خامت األنبياككتابو أيضا أنو  
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ت ة التعريفاوغًن ذالك من بقي ٜادلصاحف ادلنقول إلينا بالتواتر ادلبدوء بسورة الفاحتة ادلختتم بسورة الناس.

 ىف كتبهم. خأرين كما وجدناء األأ عن القرأن عند العلما

ن لو صفات عظيمة كبًنة جليلة مهمة. فيكون معسرا ف شيء طبيعي، ألن القرأىذا اإلختال

ن التعريفات ببعض قليل من صفة القرأتلك  ع تلك الصفات. فلذالك، قدمنالتطبيق تعريفو ادلشتمل جبمي

ء. ولكن، كفى بنا أن ريف القرأن متنوعا جبميع اختالفها بٌن العلماتعالكرمي. وعلى ىذا األساس، يكون 

 ٓٔنقبلو بتلك التعريفات كي نعرفو.

لو وظيفة رئيسية  ٔٔء ذلداية األرض.خلالق إلصالح اخللق، وقانون السمان ىو دستور اكان القرأ

كما   تفريق احلق والباطل،كون فرقانا لوغًن ذالك، ي ٕٔعظيمة، كما أنو إمام وىدى جلميع اخللق ىف حياهتم.

 ٖٔ.(تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا)أشار تعاىل ىف قولو 

قط، بل  ع بو ادلفسرون القدامىوىو كتاب مقدس صاحل لكل زمان ومكان. ىذا اإلستقرار مل يدّ 

ن حىت اآلن. قد ل تفسًن القرأفكر، وادلذاكرة ما حو وال ،عاصرون. وذلذا مل ينتو البحثيدعي بو ادلفسرون ادل

ن يُْدرس ويـُتأعلَّم بأنواع ادلناىج واألساليب، و يُعلَّم بأنواع الكيفيات. ، كان القرأحتقق تلك احلقيقة اآلن

ن يابسا ونافدا ولو كان يدرس ويتعلم إستمرارا، لثل البحر العميق الزاخر الواسع،مل يكن القرأولكن مب
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نية ليست ىف البالد أجلهتية وادلنهجية. كانت نشأة ىذه الدراسة القر باألمس، واليوم، والغد من كل ا

 ٗٔقط، بل نشأت ىف البالد الغربية. ةاإلسالمي

نية بواسطة أنواع التفاسًن، لو دور مهم لتقدمي األمة. واإلرادة لفهم ولذالك، ففهم إيل اآليات القرأ

، فتولدت منها كتب التفاسًن ادلتنوعة ٘ٔنالقرأ األساليب ادلتعددة ىف تفسًنعلى ادلناىج و  تولدفيها  اذلدى

ختالف األمة ىف أمر بسبب ا ادلختلفة تكون والعقائد. ىذه ،وادلذاىب ،واألساليب ،بأنواع لون ادلناىج

والسياسة وغًن ذالك. كما نعلم، أن باب اإلجتهاد يفتح بفتح واسع منذ  ،الدين، أصوال وفروعا، واخلالفة

ختلف الصحابة ىف كل أمر، خاصة ىف أمر الدين. ىذه احلالة كما فا ٙٔ عليو وسلم.تويف رسول اهلل صلى اهلل

نرى ىف كتب التوارخ، أن اليوم بعد يوم وفاة رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم، إجتمع مجع من الصحابة 

سلم إىل أيب بسقيفة بين ساعدة لتولية أمًن ادلؤمنٌن، نائبا عن رسول اهلل. فرأى بعضهم أن والية ادلؤمنٌن ي

ىذا اإلختالف  ٛٔل واإلختالف.اشتد اجلدفا ٚٔخر رأوا أن الوالية يسلم إىل غًنه.بكر الصديق، وبعضهم آ

، مث أمجعٌن ىف أمر تولية أمًن ادلؤمنٌن يدل على أن اإلختالف قد وقع منذ زمان الصحابة رضوان اهلل عليهم

 وم القيامة.يستمر إىل زمان بعده، مث بعده، مث بعده، مث بعده إىل ي

الذي قد وقع منذ خالفة علثمان بن عفان، مث يستمر إىل خالفة علي بن  اإلختالف بٌن ادلسلمٌن

كيم ىف وقعة صفٌن بٌن وفضال، بعد أُقيم التح ٜٔبسبب مسألة السياسة. ظاىرا اإلختالف أيب طالب، كان
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 ىذا يذكر بالشيعةجيوش معاوية. ىذا التحكيم يولد أحزابا،كحزب شيعة علي )وبعد جيوش علي و 

من ىذا أيضا  لتحكيم وخيرج من جيوش علي. مث ولدتقط(، وحزب اخلوارج، وىو كان رادا على ا أوالشيعي

ختالف دافع عنهما، وليس براد عليهما. ولذالك، كانت ىذه احلالة مبينة الادلرجئة، وىي متوسطة، ليس ب

 ٕٓبٌن أحزاب ادلسلمٌن. هور موقف التحديسياسة اإلسالمية، وتسبب ظ

وبعد زمان الصحابة، إتسع ىذا اإلختالف ىف كل أمر ادلسلمٌن. من فن الفقهية، فصارت مذاىبا، 

وغًن ذالك. ومن فن علم الكالم )العقيدة(، فصارت فراقا،  ٕٔمنها احلنفي، وادلالكي، والشافعي، واحلنبلي

 ذالك. ومن فن التصوف، فصارت طرقا، منها الشاذلية، وغًن ٕٕة، وادلاتريديةيعر ة، وادلعتزلة، واألشمنها ادلرجئ

ل من فن السياسة اإلسالمية، فصارت أحزابا، منها الشيعة، الك. بوغًن ذ ٖٕوالتجانية، والقادرية، والسمانية

 واخلوارج وغًن ذالك.

 ية، الذي كان يظهر بسبب السياسة اإلسالمومن فرقة العقيدة ادلشهورة الناشئة ادلوجودة حىت اآلن

الشيعة وأىل السنة واجلماعة. ذلما إختالفات كلثًنة يف أمر الدين، أصوال وفروعا، إما يف العقيدة وإما يف 

شيعة شيء مشهور بكلمة البداء، وىف العبادة. وأحدىا يف مسألة العقيدة ادلتعلقة بقدر اهلل جل وعال. يف ال

سخ، والتقدير ادلعلق وغًنه. أما دليلهما، ثبات، والنشيء مشهور بكلمة احملو واإل واجلماعة السنة أىل

يمحو اهلل ما يشآء ): ٜٖن الكرمي، فهي قولو تعاىل يف سورة الرعد، آية فيأخذان من آية واحدة من القرأ
                                                             

20
 Slamet Untung, Melacak Historisitas Syi’ah, 3. 

احلنفي نسب إىل اإلمام نعمان بن ثابت. وادلالكي نسب إىل اإلمام مالك بن أنس. أما الشافعي نسب إىل اإلمام زلمد بن  ٕٔ
 إدريس الشافعي. واحلنبلي نسب إىل اإلمام أمحد بن حنبل.

لتلميذ لإلمام حسن ا من ء، وىو أحدوادلعتزلة أسسها واصل بن عطا .حسن بن زلمد احلنفية ادلرجئة ىي فرقة العقيدة أسسها ٕٕ
 ة أسسها اإلمام أبو موسى األشعري. وادلاتريدية أسسها أبو منصور ادلاتريدي.يعر البصري. واألش
والقادرية  .الشيخ أمحد التجاين الشاذلية ىي أحد الطريقة ىف التصوف الىت أسسها الشيخ أبو احلسن الشاذيل. والتجانية أسسها ٖٕ

 الكرمي السمان ادلداين. القادر اجليالين. والسمانية أسسها الشيخ زلمد بن عبد أسسها الشيخ عبد



ية الكردية تكون دليال للثبوت البداء صفة فادلفسرون الشيعيون يرون أن ىذه اآل.(ويثبت وعنده أم الكتاب

ية الكردية تكون دليال للثبوت ولكن رأى ادلفسرون السنيون أن ىذه اآل ٕٗوعال. عظيمة جليلة لذات اهلل جل

وحتذيرا ءىا يقولون إنتقادا جارحا ، غًن صفة لو تعاىل. بل، كان علمااإلثبات واحملو لذات اهلل جل وعال

لذات اهلل ، أن البداء هلل صفة ذليلة دنيئة حقًنة غًن الئقة نسبت شديدا لطوائف أىل السنة واجلماعة

هلل جل وعال مل يعلم مبا يقع ان " كأنو يقول إإن هلل البداء، ألن من كان يقول "العظيم الكرمي العزبز العليم

 بكل شيئ قدر. فاهلل سبحانو وتعاىل عامل ٕ٘من عواقبو بعد أن قدر شيئا.

حث تلك بردنا أن ندقق ونأن ىذا اإلختالف شيء رلتذب للتدقيق والبحث. وأ ولذالك، قد رأينا

ا ؟ . ىل اإلختالف قد يقع ىف تفسًنمهالكردية، الىت تكون سببا ىف اختالف ىذين القرقتٌن العظيمتٌناآلية 

 ية الكردية ؟ وما ادلخرج من ىذا اإلختالف؟.أو ىف اطالق اإلصطالح إستنباطا من ىذه اآل

وأىل ء الشيعة االبحث عدد من كتب التفاسًن من علمىف ىذا  لىت سنستعملسًن ااأما كتب التف

ما كتب التفاسًن ألىل السنة واجلماعة أو . وادليزان . منها تفسًن القمي، والعياشي،مابنفسهالسنة واجلماعة 

 مشهورون بتعمق علومهم منها تفسًن الطربي، ومفاتيح الغيب، وصفوة التفاسًن. وادلصنف من تلك الكتب

 ن وتفسًنه.وتبحرىا ، فضال ىف علوم القرأ
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من سورة الرعد )دراسة مقارنة بين  33تفسير آية الرسالة العلمية بعنوان : " تبكسنوشلا ذكر، 

فلعلها نافعة جلميع قارئها، وعمال صاحلا سللصا ". (تفسير السني والشيعي ونتيجتو فى عقيدة الشيعة

 .نفسو للباحث

 تعبير المشكلة . ب

 ىف عربية الكردية أوسع، فناآل فيما سبق، البحث عن تفسًن ىذهلى بواعث البحث الىت قدمنا بناء ع

 لي:مسائل متعددة كما ت

 ؟ ويستنبط منها اآلية الكردية ىذهعن  ٌنوالسني ٌنالشيعي ينادلفسر  كيف فسر كلثًن من .ٔ

الشيعيٌن والسنيٌن اآلخأرين من احملدثٌن، وادلتكلمٌن وغًنىم عن عقيدة كلثًن من   كيف فّهم .ٕ

 تلك اآلية الكردية ؟ البداء للشيعة إستنباطا عن

 ىف صفة اهلل جل وعال ؟ اوما نتيجته ما الفرق بٌن تلك اآلراء .ٖ

 تحديد الموضوع . ج

لقة عن معاين الكلمة ادلتع اسة وادلنع عن السوء ىف فهمها، فنقدملزيادة الفهم والتفهم عن ىذه الدر 

 لي:بالدراسة شرحا بشيء غريب الىت ىي كما ت

 الدراسة المقارنة .1

ظاىرتٌن أو أكلثر ويتم ذلك مبعرفة أوجو الشبو  دراستٌن أو لغة ىي ادلقايسة بٌنالدراسة ادلقارنة 

دراستٌن  هي عملية عقلية تتم بتحديد أوجو الشبو وأوجو االختالف بٌنف اصطالحا. وأما وأوجو االختالف



موضوع الدراسة أو  أو أكلثر تستطيع من خالذلا احلصول على معارف أدق وأوقت منيز هبا ظاىرتٌن أو

على ادلقارنة يف  الباحث يعتمد ىتال . أما ىف التعريف العلمية فهي الدراسةيف رلال ادلقارنة والتصنيف ظاىرةال

ويعتمد الباحث من خالل  .ظاىرتٌن أو أكلثر دراسة الظاىرة حيث يربز أوجو الشبو واالختالف فيما بٌن

 احلقيقة العلمية ادلتعلقة بالظاىرة ادلدروسة. وتستعٌن ذلك على رلموعة من اخلطوات من أجل الوصول إىل

العلوم القانونية بادلنهج ادلقارن يف الكلثًن من الدراسات، وذلك من خالل مقارنة مؤسسات قانونية مبؤسسات 

 .قانونية يف نظم قانونية أخرى

ة بٌن التفسًنين للفرقتٌن وىف ىذه الرسالة العلمية، فادلراد من الدراسة ادلقارنة ىنا فهي أسلوب ادلقارن

العظيمتٌن، ومها الشيعة وأىل السنة واجلماعة. فمعناه أن نعمد فيها اآلية أو اآليات فيجمع ما حول 

موضوعها من نصوص سواء كانت نصوصا قرأنية أخرى، أو نصوصا نبوية، أو للصحابة، أو للتابعٌن، أو 

ىذه النصوص، ويوازن بٌن اآلراء، ويستعرض األدلة، للمفسرين، أو الكتب السماوية األخرى، مث نقارن بٌن 

ٕٙ.ويبٌن الراجح وينقض ادلرجوح. وهبذا يظهر أن رلال ىذا األسلوب أوسع، وميدانو أفسح
 

 تفسير الشيعي والسني .2

كلمتٌن، ومها التفسًن والشيعي أو الشيعة. وىف بعض الكتب، فيقدم ىل  يرتتب ىذا اإلصطالح إ

ملثل الذىيب، وىو يقول إنو علم يفهم بو كتاب اهلل ادلنزل على نبيو زلمد صلى  العلماء عن تعريف التفسًن،

وأما الشيعة لغة فهي األتباع، والعاضد، وادلدافع  ٕٚاهلل عليو وسلم وبيان معانيو واستخراج أحكامو وحكمو.

ئق عن الشيء، واصطالحا فهي من يدافعون عن علي بن أيب طالب، وأىل بيتو، وذريتو، ورأوا أنو ال
                                                             

 .ٕٙ-ٔٙىـ(،  ٜٔٗٔ، )رياض: مكتبة التوبة، حبوث ىف أصول التفسًن ومناىجوالدكتور فهد بن عبد الرمحن بن سليمان الرومي،   ٕٙ
  .ٖٔ(، ـم ٕٗٓٓىـ/ ٕٗٗٔ، )دون ادلدينة: مكتبة مصعب إبن عمر اإلسالمية، ٔ، ج. التفسًن و ادلفسرونزلمد حسٌن الذىيب،  ٕٚ 



وأما أىل السنة  ٕٛومستحق باخلالفة واإلمامة بعد وفاة رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم، نصا ووصية منو.

إذا واجلماعة فلو تعريف سلصوص وىو األشعرية وادلاتريدية، كما قال اإلمام احلافظ السيد مرتضى الزبيدي "

 ٜٕ".أطلق أىل السنة واجلماعة فادلراد بو األشاعرة وادلاتريدية

ومن ىنا فيحصل اإلختصار بأن تفسًن الشيعي فهو تفسًن القرأن ادلنسوب إىل الشيعيٌن. وكان  

كلثًن منهم يفسرون اآليات القرأنية بروايات الواردة، ويوجد كلثًن ىف تفسًنىم يبحث عن جهة الباطنية، ألهنا 

و تفسًن القرأن ادلنسوب وأما تفسًن السين فه ٖٓأغىن من جهة الظاىرية، ويستعملون التأويل ىف تفسًنىم.

إىل السنيٌن من األشاعرة وادلاتريدية. وكلثًن منهم يستعملون ىف تفسًنىم باآليات القرأنية األخرى، وبالروايات 

 .الواردة من النيب صلى اهلل عليو وسلم، والصحابة، والتابعٌن، وباإلجتهاد من رأيهم ادلوافق بالعلوم القرأنية

 عقيدة الشيعة .3

شيعة. فالشيعة قد مضى ذكره، وأما العقيدة ىي وال ىل كلمتٌن، ومها العقيدةصطالح إيرتتب ىذا اإل

ما يعتقده الطوائف من الفرقة، أو ادلذىب، أو احلزب. مجعو العقائد. فلكل الفرقة، وادلذىب، واحلزب عقائد 

امة، والتقية، أساسية عندىم. فكذالك الشيعة، فلها عقائد أساسية واجبة إعتقدىا طوائفها، منها اإلم

 والرجعة، والبداء، وادلهدية وغًنىا.

 أىداف البحث وأىمياتو . د

 أىداف البحث: .1

                                                             
 .ٙٗٔ(، ـم ٕٓٓٓ/ىـ ٕٔٗٔ، )بًنوت: دار الفكر، ادللل والنحل أبو الفتح زلمد عبد الكرمي بن أيب بكر أمحد الشهرستاين،  ٕٛ
 .ٛٔ(، ـم ٕٔٓٓ/ىـ ٕٕٗٔ، )بًنوت: دار الكتب العلمية، إحتاف السادة ادلتقٌنالسيد مرتضى الزبيدي،   ٜٕ
 .ٕٛٔ، ٕ، ج. ادلفسرون التفسًن وزلمد حسٌن الذىيب،   ٖٓ



 أما األىداف ىف ىذا البحث ىي:

 من سورة الرعد عند الشيعيٌن والسنيٌن ٜٖمعرفة تفسًن آية  .ٔ

 ية الكردية بٌن ذالك التفسًنينمعرفة اختالف تلك اآل .ٕ

 الكردية بٌن ذالك التفسًنينية معرفة النتيجة من اختالف تلك اآل .ٖ

 أىميات البحث .2

ق األمهيات إىل قسمٌن، ومها األمهيات رت وبعد معرفة أىداف البحث يستمر الباحث إىل أمهياتو. ويف

 اجلامعية واألمهيات اإلجتماعية. أما األمهيات اجلامعية ىي:

 دراسة التفسًنليكون ىذا البحث نافعا دلن أراد أن يتعلم التفسًن وتطويرا للتفكًن على  .ٔ

 ليكون مرجعا ومصدرا دلن يريد أن يبحلثو متعمقا على ملثل ىذا ادلوضوع .ٕ

 ليكون ثروة للدراسة اإلسالمية خصوصا ىف دراسة التفسًن .ٖ

 واألمهيات اإلجتماعية ىي:

وما ع وإعالما ذلم عن تفسًن آية البداء عند العلماء الشيعيٌن والسنيٌن، ليكون إخبارا للمجتم .ٔ

 معناىا ومضموهنا وغًنىايتعلق هبا من 

وليذىب سوء الفهم عن تعاليمهما  واجلماعة، السنةأىل ليقل النزاع والصراع بٌن الشيعة و  .ٕ

 وعقائدمها

 ليظهر الصلح بينهما حٌن يقيم الطوائف من كل واحد تعاليمو وعقائده .ٖ



 الدراسات السابقة . ه

ولذالك، وجدنا كلثًنا من البداء شيء مشهور ىف الشيعة. يكون عقيدة ثابتة واجبة لطوائفها. 

علماءىا يكتبون الكتب ورسائل عن البداء خاصا. حيتمل فيها مصدرا ودليال نقليا وعقليا، نصا وإشارة عن 

 ىذه العقيدة. وحيتمل فيها أيضا اآلراء من علماءىا عن ىذه العقيدة. منها،

تبو السيد كمال احليدري.البداء وكيفية وقوعو ىف العلمي اإلذلي .ٔ  . كأ

 . كتبو السيد مرتضى العسكري.البداء .ٕ

 .كتبو السيد زلمد سلطان كلنرت.البداء عند الشيعة اإلمامية .ٖ

 . كتبو األستاذ الشيخ جعفر السبحاين.البداء ىف ضوء الكتاب والسنة .ٗ

 كتبو مصطفى قصًن العاملي.  البداء والنسخ: حقيقتهما وموقف الشيعة منهما. .٘

 السيد حسن ادلوسوي البحراين احملرقي. . كتبو السيد عبداهللحبث حول البداء .ٙ

. كتبو ادلعلم زلمد باقر ءشرح باب البداء وإثبات جدوى الدعاء ىف نرباس الضياء وتسواء السوا .ٚ

 الدماد.

 . كتبو الشيخ حسن عبدالساتر، وغًن ذالك.نظرية البداء: زلاولة جديدة لفهمها .ٛ

عقيدة البداء خاصا من جهة حث ادلصنف من تلك الكتب ورسائل رسائل يبىف تلك الكتب و 

مث وجد أيضا كتب العلمية عامة. فيها يوجد بابا أو فصال  التعريف، والدليل، والتفسًن، والتملثيل وغًن ذالك.

 يبحث فيو عن ىذه العقيدة متعمقا. منها،

 . كتبهما ثقة اإلسالم زلمد بن يعقوب الكليين.كتاب التوحيدو الكايف .ٔ



حملدث الفقية الشيعي زلمد بن علي بن احلسٌن بن موسى بن .كتبهما االتوحيدو اإلعتقادات .ٕ

 بابويو، ادلعروف عند الشيعيٌن بالشيخ الصدوق.

 . كتبو العامل العالمة احلجة فخر األمة ادلوىل الشيخ زلمد باقر اجمللسي.حبار األنوار .ٖ

 كتبو العالمة الشيخ آقا بزرك الطهراين.. الذريعة إىل تصانيف الشيعة .ٗ

 .كتبو الدكتور ناصر بن عبداهلل بن علي القفاري.الشيعةأصول مذىب  .٘

6. Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah ?: Kajian atas Konsep 

Ajaran dan Pemikiran.كتبو السيد األستاذ الدكتور قريش شهاب ادلاجستًن 

7. Mungkinkah Sunnah-Syiah dalam Ukhuwah?: Jawaban Atas Buku Dr. 

Quraish Shihab (Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah ?). كتبو

ى الشرقية.سيدوغًني، باسوروان جاو  اإلسالمي السلفي بعض الطالب من ادلعهد  

 . كتبو الشيخ علثمان بن زلمد اخلميسشبهات الشيعة والرد عليها .8

ومها من أىل السنة كان الكتابان اآلِخر راّدين ومدافعٌن على البداء خاصا والشيعة عاما. 

 واجلماعة.

 منهج البحث . و

 نوع البحث .1

 وىو مجع البيانات ومطالعتها ادلأخوذة وادلنقولة من الكتبنوع ىذا البحث كان حبلثا مكتبيا، 

وغًن ذالك،  ٌن ادلتعلقة بالبحث.اسًن والعقيدة من ذالك الفرقتكتب التف  وعة ادلتعلقة بالبحث. فجمعناادلتن



  ىف ىذا البحث ناهوأما ادلنهج الذى سلكنستعمل حبلثا ميدانيا، يعين بادلذاكرة مع الشيعيٌن والسنيٌن مباشرة. 

 تفسًن ادلقارن.كان منهج 

 البيانات ومصادرىا .2

 مصادرالبيانات ىف ىذا البحث من ادلراجع الىت تبحث عن البداء تنقسم إىل قسمٌن:

 كتب التفاسًن من ادلفسرين الشيعيٌن والسنيٌن.ة: يعين  البيانات األساسية الرئيسي . أ

واجلماعة السنة أىل البيانات اللثانوية ادلساعدة: يعين كتب العقيدة واألصول من الشيعة و  . ب

 ادلتعلقة بالبحث ادلساعدة ىف مجع البيانات.

 طريقة جمع البيانات وتحليلها .3

، وىي احملاولة لتناول البيانات من ادلكتبيةع البيانات ىي الدراسة ىف مج والطريقة الىت نستعملها

ادلذاكرة . وغًن ذالك، نستعمل أيضا الدراسة ادليدانية برسائلفكار واآلراء من مطالعة الكتب و النظريات واأل

 وغًنىا.

 لي:طريقة جلمع البيانات من مصادرىا إعتربت كما توال

 رسائل ادلتعلقة هبذا البحث.ب و بيانات ىف شكل من أشكال الكتالعملية ادلكتبية، وىي مجع ال . أ

 رسائل ادلتعلقة هبذا البحث.طالعة الكتب، وىي دراسة الكتب و م  . ب

الرتمجة، وىي ترمجة البيانات من اللغة األندونيسية إيل اللغة العربية لتكون سهولة الفهم  . ت

 ولتحصل من شروط الكتابة من ىذه الرسالة العلمية.



 اإلتيان وادلواجهة مع العلماء الشيعيٌن والسنيٌن البنجريٌن مباشرة وىيادلذاكرة،  . ث

سًن ادلذكورين االتف تاجة ىف ىذا البحث بدراسة كتبالبيانات احملليل البيانات فبعد أن مجعنا أما حت

 ا، فنحللادلتعلقة بالبحث ادلساعدة ومطالعتهواجلماعة السنة أىل وبعض كتب العقيدة واألصول من الشيعة و 

نية من خالل إيراد ما ذىب إليو ادلفسرون يف أالقر  اآلياتبيان بيانات بأسلوب تفسًن ادلقارن، وىو تلك ال

راض إستدالالهتم للنظر تعالنص ادلتناول، آية أو اآليات ادلرتابطة فيما بينها، مث إعمال ادلوازنة بٌن آرائهم وإس

ء عليو ينتقد ويرد ادلفسر القول ادلرجوح مبينا تعليلو بإيراد األدلة عليو مث اإلستدالل للراجح بعد افيها و بن

 ، حىت حيصل على النتيجة الصحيحة.بيانو

 ترتيب البحث . ز

 أبواب كما تلي: ترتيب ىذه البحث العلمي على أربعة يشتمل

، وحتديد ادلوضوع، ن من بواعث البحث، وتعبًن ادلشكلةالىت تتكو  الباب األول: وىو ادلقدمة

 وأىداف البحث وأمهياتو، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وترتيب البحث.

. وكان تتكون من تاريخ تاريخ الشيعة وأىل السنة واجلماعة وما يتعلق هبماالباب اللثاين: وىو 

 .وادلميزات ىف العقائد بٌن الشيعة وأىل السنة واجلماعة بهم،ظهورمها، وسبب ظهورمها، وبعض علماءمها وكت

، ، والتفسًن عن آيتو عندمهاعند أىل السنة واجلماعة والشيعة ادلراد عن البداء الباب اللثالث: وىو

، . وكان تتكون التعريف عن البداء عند السنيٌن والشيعيٌنرة ىف عقيدة الشيعةواإلستنباط منو، والنتيجة األخِ 

 سًن عن آية البداء عند ادلفسرين الشيعيٌن والسنيٌن واإلستنباط منو.التف

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%8A%D8%A9


 الباب الرابع: اخلامتة، وفيها النتائج والتوصيات.

 


