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 مقدم إىل كلية أصول الدين والعلوم اإلنسانية 

 اإلسالمية احلكومية بنجرماسني جامعة أنتساري

 (.S.Agلتوفري بعض الشروط للحصول على الدرجة اجلامعية األوىل )

 

 إعداد:
 خليفة النساء

 1441341331رقم القيد : 
 

 اإلسالمية الحكوميةجامعة أنتساري 
والعلوم اإلنسانية كلية اصول الدين  
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 لموافقةا

غري املسلمني يف رأي حممد يونان يوسف من مع : التعامل اإلجتماعي  البحث العلمي مبوضوع
 تفسريه بنيان مرصوص

 خليفة النساء : اإلعداد

 1441341331 : رقم القيد
 علوم القرآن و التفسري املشروع اخلاص : الشعبة

 أصول الدين والعلوم اإلنسانية :  الكلية 
 م4412\4412:                العام الدراسي

إىل جلنة ممتحين البحث  هاعلى قدر ما، اتّفقنا على تقدمي بعد أن نفتش هذه الرسالة ونصلحها
اإلنسانية جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني لتوفري بعض  العلمي بكلية أصول الدين والعلوم

 (S. Ag)الوظائف والشروط للحصول على الدرجة اجلامعية األوىل 

 4412,مايو  42بنجرماسني،                       

 املشرف األّول

 

 الثاين املشرف

 الديين بصري املاجستري الديين املاجستريورداين  الدكتور
 112441411112441444رقم التوظيف:  112443114444141444رقم التوظيف:

 رئيس شعبةعلوم القرآن والتفسري 

 املاجستري تنور هداي الدكتور
 112242424444441444رقم التوظيف : 



 ه
 

 القرار والحكم
يونان التعامل اإلجتماعي بغري املسلمني ىف رأي حممد متت مناقشة هذا البحث العلمي وعنوانه: " 

". أمام جلنة املناقشة واحلكم بكلية أصول الدين والعلوم اإلنسانية يوسف من تفسريه بنيان مرصوص
وقد مت  (A) 22،2على درجة  اجلمعةجامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني، وذلك يف يوم 

 (S.Ag)قبوهلا شرطا للحصول على الدرجة اجلامعية األوىل 
 جلنة املناقشة

 املوقيع:         اإلسم:
الدكتور عبد اهلل كرمي املاجستري األستاذ  .1

 الديين
 )رئيس اللجنة وعضو(

 الديين امحد زماين املاجستري .4

 )املناقش األول وعضو(

 ورداين املاجستري الديينالدكتور  .4

 )املناقش الثاين وعضو(

 الديين بصري املاجستري .3

  )املناقش الثالث وعضو( 

      املاجستري وردة ناضرة .5

 (ة)الكاتب
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 مبعرفة
 والعلوم اإلنسانيةعميد كلية أصول الدين 

 
 الدكتور  احلاج مرحان عبد املطلب املاجستري

 115244421124441رقم التوظيف: 



 و
 

 شعارال
ْقَوى َوال تَ َعاَونُوا َعَلى اإلْثِم َواْلُعْدَواِن َوات َُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه  َوتَ َعاَونُوا َعَلى اْلِبرِّ َوالت َّ

 َشِديُد اْلِعَقاِب 

 (7)سورة المائدة : 
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 كلمة الشكر والتقدير

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

باهلل من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا، من احلمدهلل حنمده و نستعينه و نستغفره، ونعوذ 

يهدى اهلل فال مضل له و من يضلله فال هادي له، و الصالة و السالم على أشرف األنبياء و املرسلني و 

 على آله و صحبه املهديني. وبعد :

نننننا  مننن خنننالل هنننذه السنننطور سنننلنتاول شننكراا للينننالف املتعنننال الععينننع الغفنننار الننذي قننند منننن علننني م 

دمي حبننث جننامعي طبعنناا لننذلك تكليننف الدراسننية األكادميننة ت غنن  للطننال  عننن تركهننا أل ننا شننرط مننن لتقنن

( ىف علننوم  القننرآن والتفسننري  بكليننة أصننول  النندين S.Agشننروط للحصننول علننى الشننهادة اجلامعيننة األوىل )

نجرماسني حتت عنوان: والعلوم اإلنسانية شعبة علوم القرآن والتفسري جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية ب

 "التعامل اإلجتماعي بغري املسلمني يف رأي حممد ينان يوسف من تفسريه حممد بنيان مرصوص".

لعلمني بننالعجع عنن اإلحاطننة واإلسنتيعا  جلوانننب ذا  التكلينف فنندون حصنره خننرط القتناد وفننت  

سننفار فضننالا عننن هننذه األكبنناد، فننال يفننى تننذا التكليننف الكبننري والبحننر العاحننر بطننون الكتننب ومضننامني األ

األوراق والسطور، فمثله حباجة إىل دراسات طويلة وعميقة وموضوعية وجبانب آخنر تتناج إىل املسناعدات 

والعنايات واإلرشادات والتوجيهات واإلقرتاحات واملعلومات وغري ذلك ما يؤدى هذا البحث حننو الكمنال 

 والتمام.



 ح
 

كنتَّ  تنا صندري وفناء وعرفاننا، وأوىل هنذه الكلمننات ويف  اينة املطناف أود البنوك بكلمنات طاملنا ا  

دعوات ضارعات إىل ر  الربيات أن جيعل عملي هذا امتدادا لغراس والدّي الذين ما فتئا صنابرين داعينني 

اهلل أن يكتننب التوفيننف للباحثننة وحبثهننا، ل إىل مننن لننه ينند املسنناعدة واملسننامسة إستعراضننا بننذكر ا نن ئهم، غننري 

  يا تحسيا:أين أخص بالذكر ر 

املاجسننتري. عمينند لكليننة أصننول النندين والعلننوم اإلنسننانية  طلننبعبنند امل مرحننانج ا احلنن النندكتور  .أ

 الذي قد منح قرارته بإجراء املناقشة على هذه الرسالة العلمية.

املاجسننتري رئننيس شننعبة التفسننري واحلننديث واملشننروع اخلنناص بكليننة أصننول  تالنندكتور نننور هننداي . 

 الدين والعلوم اإلنسانية جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية.

ىف كتابنننة هنننذا    ةىف حبنننث هنننذا, علنننى إرشننناده للباحثنننورداين املاجسنننتري املشنننرف األول  الننندكتور .ج

 البحث العلمي.

ىف كتابننة هننذا البحننث  ةث هننذا, علننى إرشنناده للباحثننىف حبنن بصننري املاجسننتري املشننرف الثنناين،  .د

 العلمي.

 لبات املشروع اخلاص شعبة  علوم  القرآن والتفسري.اعبد العظيم، املريب يف معهد الط .ه

ىف هذا اجملال ت يفوتين أن أقدم الشكر والعرفان واإلمتنان إىل مجينع األسناتيذ الكنرام واملنوظفني  .و

ودعائه يسري مع سري هذا اجلهد املتواضع حىت  يقف ىف سناحل واملسؤليني وكل من كان فكره 

 حبث التمام.
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 احننة والنندي احلنناج عنندي مبهنناين والنندا نننور رشننيدة الصننابران مننا فتئننا يرفعننا ينندامسا إىل قننالع  .ز

السنموات السنبع ألكنون النجناك والفنوز واخلنري يف الندنيا واأخنرة. وأقنول وأدعنوا اهلل لوالنندي أن 

 يرمحهما كما ربّياين صغريا. عسى أن يبعثهما اهلل مقاما حممودا.يغفر اهلل هلما و 

 اخن  فطرينة حممند يوسنف وسنفيان ينوري و و والشكر اجلعيل ألخي فينري الننور وحممند زاكني .ك

ومجينننع  و خرييننة و حليمنننة و كمالينننة و فقهينننة و مشنننيطة و سنننلمة و مسننننية و سنننعادة و علينننني

والتوجيه للباحثة يف كتابنة هنذا البحنث العلمني ومجينع  العمالء واألصدقاء الذين قاموا باملساعدة

صنناحباا يف املشننروع اخلنناص  التاسننع الننالا تيتسننع املقننام لننذكرهن هنننا مجننيعهم. جننعاهم اهلل 

 .خري اجلعاء، آمني

نا ويوفقنا لصاحل األعمال واألقوال ياأسال اهلل احلي القيوم أن يلهمنا رشدنا ويسدد خطا 

ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا هْب لنا حكما وأحلقنا بالصاحلني، واجعل والنفوس، وأن جيعلنا 

لنا لسان صدق يف اأخرين، واجعلنا من ورية جن ة النعيم. ر ِّ أوزعنا أن نشكَر نعمَتك ال  أنعمت علينا 

 وعلى والدينا وأن نعمل صاحلاا ترضاه وأدخلنا برمحتك يف عباد  الصاحلني. 

ول، ولئن كنت أبغى من هذا العمل أن يسنري حننو الكمنال فإننه ت ينعال يتسنم بالنقصنان،  اية الق 

وإن وجنند القننارض بعننض بقايننا النننقص والقصننور فننذلك ألنننين بشننر فيننه كثننري مننن صننفات النننقص والفتننور. 

فملويل من الناظر إن رأى حسنا دعا، وخلال يصنلح عفنا فنإن اإلنسنان غنري معصنوم. وت حنول وت قنوة إت 

 باهلل العلي العظيم. وصلى اهلل على خري خلقه سيدنا حممد  واحلمد هلل ر  العاملني.
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 ملخص البحث

حممد يونان يوسف من التعامل اإلجتماعي بغري املسلمني يف رأي  ،1441341331 خليفة النساء,
اخلاص، كلية أصول مرصوص"، البحث العلمي، شعبة علوم القرآن والتفسري املشروع  تفسريه بنيان

املشرف األول الدكتور ورداين املاجستري, واملشرف الثاين  .4412 اإلنسانية، الدين و العلوم
 بصري املاجستري.

ت  والعديد من الذين يعتقدون بالدليل القرآينالعالقات بني املسلمني و غري املسلمني با ألسالب, 
لطيف  دين املسلمني  بلسبا  خمتلفة. و لكن اإلسالم هو الدين الذي هو مع يتعاملجيوز املسلمني ان 

وسالم, و اإلسالم رمحة للعاملني. و ىف القرآن الكرمي توجد فيه بعض اأيات ال  تشرك عن التعامل 
غري و ت جيوز التعامل مع ألن  توجد عالمات أو قيود ال  جيوز  غري املسلمني.مع  اإلجتماعي  

التعامل اإلجتماعي مع عن  الباحثةحث تباملؤلف سفاملسلمني, ىف مسللة الديين و مسللة اإلجتماعي. 
 غري املسلمني.

عن التعامل اإلجتماعي مع غري املسلمني يف رأي حممد يونان يوسف من تفسريه بنيان و  
ىف تفسري اأيات امليصوصة، يع  آية الرابع عشرة ىف سورة اجملادلة، وآية الثانية ىف سورة  مرصوص حمددة

       احلشر، وآية األوىل والسابعة والتاسعة ىف سورة املمتحنةىف اجلعء الثامنة والعشرين ترتيبا جعئيا.

ملتنوعة ال  (، يعين مجع البيانات من الكتب اLibrary Researchوهذا البحث حبث مكتيب ) 
ل  .ن كانت ناقصةإنظر البيانات امتامها ل  .وهذا البحث يدخل ىف حبث كيفي تتعلف مبوضوع البحث.

ل  . "تفسري جعء قد  ع اهلل بنيان مرصوصيف كتا  "اأيات التعامل اإلجتماعي بغري املسلمني  مجع
       .ةحثاالب استنبط منهتوأخريا  واإلقتصاريةالشمولية حتليل البيانات باستيدام النظرية املتعلقة 

 وبعد إجراء اخلطوات املستيدمة، حصلت الباحثة النتائج كما تلى:



 ل
 

كان حممد يونان يوسف يفّسر اأيات عن العالقات بني املسلمني بغري املسلمني ىف التعامل  .1
ىف التعامل لمني مع غري املساإلجتماعي أن املسلمني جيوز أن يتعلقوا ويعاملوا ويشاركوا 

اإلجتماعي ماداموا يربّوا لنا. ألن اهلل قال "ت إكراه ىف الدين"، بلن كل شيص يستحف أن 
خيتار الدين الذي أراده، وجيوز أن نصل صلة الرحم باأباء واألمهات الكافرين، واملعاملة تم 

موافف بلن اإلسالم دين باملعروف، واملعاشرة تم باللطف والرمحة، والتكلم بالقول اللنّي، وهذا 
لم، فيجوز أن نعاملهم ويشاركهم ىف األمور خارج العقيدة.   س 

حممد يونان يوسف وحتليلها، وجدت الباحثة أن تفسريه  اوبعد النظر اىل ستة آيات ال  فسره .2
ىف سورة املمتحنة كلها  1و  1ىف سورة احلشر، وآية  4سورة اجملادلة، وآية من  13ية أ

ىف سورة املمتحنة بالشمويل، فبذلك استنتجت أنه يفّسر هذه  2و  2باإلقتصادي، تفسريه آية 
 اأيات املبحوية بشبه اإلقتصادي. 
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