ملخص البحث
خليفة النساء ،1441341331 ,التعامل اإلجتماعي بغري املسلمني يف رأي حممد يونان يوسف من
تفسريه بنيان مرصوص" ،البحث العلمي ،شعبة علوم القرآن والتفسري املشروع اخلاص ،كلية أصول
الدين و العلوم اإلنسانية .4412 ،املشرف األول الدكتور ورداين املاجستري ,واملشرف الثاين
بصري املاجستري.
العالقات بني املسلمني و غري املسلمني با ألسالب ,والعديد من الذين يعتقدون بالدليل القرآين ت
جيوز املسلمني ان يتعامل مع املسلمني بلسبا خمتلفة .و لكن اإلسالم هو الدين الذي هو دين لطيف
وسالم ,و اإلسالم رمحة للعاملني .و ىف القرآن الكرمي توجد فيه بعض اأيات ال تشرك عن التعامل
اإلجتماعي مع غري املسلمني .ألن توجد عالمات أو قيود ال جيوز و ت جيوز التعامل مع غري
املسلمني ,ىف مسللة الديين و مسللة اإلجتماعي .فاملؤلف ستبحث الباحثة عن التعامل اإلجتماعي مع
غري املسلمني.
و عن التعامل اإلجتماعي مع غري املسلمني يف رأي حممد يونان يوسف من تفسريه بنيان
مرصوص حمددة ىف تفسري اأيات امليصوصة ،يع آية الرابع عشرة ىف سورة اجملادلة ،وآية الثانية ىف سورة
احلشر ،وآية األوىل والسابعة والتاسعة ىف سورة املمتحنةىف اجلعء الثامنة والعشرين ترتيبا جعئيا.
وهذا البحث حبث مكتيب ( ،)Library Researchيعين مجع البيانات من الكتب املتنوعة ال
تتعلف مبوضوع البحث .وهذا البحث يدخل ىف حبث كيفي .ل نظر البيانات امتامها إن كانت ناقصة .ل
مجع اأيات التعامل اإلجتماعي بغري املسلمني يف كتا "تفسري جعء قد ع اهلل بنيان مرصوص"  .ل
حتليل البيانات باستيدام النظرية املتعلقة الشمولية واإلقتصارية وأخريا تستنبط منها الباحثة.
وبعد إجراء اخلطوات املستيدمة ،حصلت الباحثة النتائج كما تلى:
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يفسر اأيات عن العالقات بني املسلمني بغري املسلمني ىف التعامل
 .1كان حممد يونان يوسف ّ
اإلجتماعي أن املسلمني جيوز أن يتعلقوا ويعاملوا ويشاركوا مع غري املسلمني ىف التعامل
يربوا لنا .ألن اهلل قال "ت إكراه ىف الدين" ،بلن كل شيص يستحف أن
اإلجتماعي ماداموا ّ
خيتار الدين الذي أراده ،وجيوز أن نصل صلة الرحم باأباء واألمهات الكافرين ،واملعاملة تم
اللني ،وهذا موافف بلن اإلسالم دين
باملعروف ،واملعاشرة تم باللطف والرمحة ،والتكلم بالقول ّ
سلم ،فيجوز أن نعاملهم ويشاركهم ىف األمور خارج العقيدة.
 .2وبعد النظر اىل ستة آيات ال فسرها حممد يونان يوسف وحتليلها ،وجدت الباحثة أن تفسريه
أية  13من سورة اجملادلة ،وآية  4ىف سورة احلشر ،وآية  1و  1ىف سورة املمتحنة كلها
يفسر هذه
باإلقتصادي ،تفسريه آية  2و  2ىف سورة املمتحنة بالشمويل ،فبذلك استنتجت أنه ّ
اأيات املبحوية بشبه اإلقتصادي.
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