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 الباب اخلامس

حول التعامل اإلجتماعي بني ادلسلمني وغريهم:  تفسري حممد يونان يسف آلية القرآن الكرمي

 )اإلنغالقية( واإلقتصارية )اإلنفتاحية( حبث حتليلي من منظور الشمولية

يف ىذا اجملال، ستحّلل الباحثة عن تفسَت زلّمد يونان  يوسف خالل آيات ارتباط ادلسلمُت 

وغَت ادلسلمُت يف تعامل اإلجتماعي، حلصول على تفكَت عن إتصال التعاّون بُت  بادلسلمُت

 ادلسلمُت وغَت ادلسلمُت يف تعامل اإلجتماعي. سواء كان تفكَته مشولية ألديان األخرى أو إقتصارية

 . (اإلنغالقية( وتشبو باإلقتصارية )اإلنفتاحيةبالشمولية ) أو

 41حتليل سورة اجملادلة أية : . أ

وقد تبُّت لنا من أية قبلو عن كيفية التكّلم بالّسر أو بالتناجي واألدب يف اجمللس، ىذا األمر 

يقصد لتوّقع الكالم السّر اليهود وادلنافق. وأما األية التالية يبُّت عن أنواع اجلردية اليت فعلها ادلنافقون، 

 وكذلك عن ادلنع بادلشاركة وادلصاحبة هبم.  

 زلمد يونان يوسف  يف ىذه األية، وجدت النتاج  أنو دينع ادلسلمُت وبعد حّللت عن تفسَت

أن يصاحب ويتعاون باليهود وغَت ادلسلمُت، ألّّنم عندما يف زمان الرسول هللا صلى هللا عليو وسّلم 

حيب أن حيسد وينتفع ادلسلمُت بطرق متنوعة ليعادي النيب صلى هللا عليو وسلم. منذ العصر القدمي 

وىم ما زال بظهور ادلشكالت حلياة اإلنسان.جيب للمسلمُت بكّل حذر وانتباه بغَت  حىت اآلن،

 ادلسلمُت، وينبغي أن يتجنبهم، ىذا األحسن للمسلمُت بل دلن لو ضعف اإلديان. 
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وادلراد باليهود ىنا يعٍت، وىم اّلذين لن ترضى عن النيب صلى هللا عليو وسلم حىت تتبع 

َوَلْن تَ ْرَضى َعْنَك اْليَ ُهوُد َوََل النََّصاَرى َحىتَّ تَ تَِّبَع أفعاذلم. قال تعاىل:مّلتهم، وما أسواء من ذلك 

ا َلَك ِمَن اَّللَِّ ِملَّتَ ُهْم ُقْل ِإنَّ ُىَدى اَّللَِّ ُىَو اذْلَُدى َوَلِئِن ات َّبَ ْعَت أَْىَواَءُىْم بَ ْعَد الَِّذي َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم مَ 

 . (ٕٓٔ )ِمْن َوِلٍّّ َوََل َنِصَتٍّ 

، قد شهدنا وظهر ٜٚٗٔو يف ىذا العصر، عندما أخذ بٍت إسراجيل دولة فلسطُت يف سنة 

علينا األعمال السيئة من اليهودبارتكاب اجلردية غَت اإلنسانية اىل شعوب العربية، خاصة يف 

ل فلسطُت، مع أّّنم ونصارى يسكنون ىناك منذ ماجة سنوات. وكذلك ىم يقومون بالتحطيم والقت

من َل يعرف مشكلة بينهم. وقد تذّكرنا عن إنكاريتهم بالنيب صلى هللا عليو وسلم يف ميثاق ادلدينة، 

بسبب خيانتهم أطردىم النيب من ادلدينة. ىذا من أفعال وأعمال السيئة اليت َل فاجدة لو وَل نقوم 

 مثل ذلك. 

تعاّون مع غَت ادلسلمُت ؟. وادلراد بالتعامل اإلجتماعي يعٍت ىل جيوز للمسلمُت أن يقوم بال

أما ادلقصود من غَت ادلسلمُت يف ىذه األية يعٍت اليهود. بعد قرأنا ونظرنا التفسَت من ىذه األية 

تستنت  الباحثة أّن اليهود ىنا من الكافر احلريب ألّنم يقوموا بالعداوة، وحنن كادلسلمُت جيب أن 

 ٔحيارهبم.

لتعامل يف ىذه األية: ينبغي علينا أن ينّبو ويشارك وقال ادلؤلف يف تفسَته عن ما يتعلق با

ويصاحب معهم بأسباب سّيئة أعماذلم. وبعد حّللت الباحثة ىذه األية تستنت  أّن زلمد يونان 

 يوسف إختذ موقفا باَلقتصارية دلناسبتو بالسمة أو بنظرية اَلقتصارية اليت قد سبقت بيانو. 
                                                             

1
M. Yunan Yusuf, Tafsir Al-qur’an Juz xxviii Juz Qad Sami’ AllahBun –Yȃnun Marsȗsh 

(Tangerang: Lentera Hati,  2014) 97-98. 
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 ألّنم َل يؤمنون وَليصّدقون اَّل فرقتهم، أي ادلسلم فقط. باَلقتصاريةاختذ موقفا  .ٔ

فرقة أخرى خطأ،  ونَل يوجد فرقة صحيحة اَل فرقتهم، أي يّتهم ون أنويفًتض ونوىم حيسب .ٕ

 مضل وَل يعطي سبيل احلق. 

 2حتليل سورة احلشر أية:  . ب

لنيب صلى هللا بذكر عزة وحكمة هللا تعاىل عند يسّلم ا ٕ-ٔوقد بدأت ىذه السورة يعنىاألية 

الذي يبحث عن زلاولة القتل بٌت  ٗٔعليو وسلم، وكذلك ىذه األية يناسب بالسورة اجملادلة أية 

النضَت على رسول هللا صلى هللا عليو وسلم حىت تكون ادلسلمُت ضعيفا بدون رسول هللا صلى هللا 

 ٕعليو وسلم و خيانة احلياة للمسلمُت تأمينا.

يونان يوسف بالشمولية، بذكر ما فعل النيب صلى هللا عليو وسلم و يف ىذه األية قام زلمد 

اىل اليهود يف ميثاق ادلدينة. كان النيب يتعامل مع غَت ادلسلمُت اليت خيالف العهد، وىم من الكافر 

 احلريب ألّنم خيونون العهد بادلسلمُت، وحنن يؤمر أن حنارهبم، ولكن قام النيب بالشمولية.

موجودا يف حياة اإلنسان ألديان سلتلفة، وكذلك للمسلمُت الذين  وكان تقليد الشمول

يعرف تلك األمور سنا مبّكرا، ولكن َل بد أن يواجو ظهور ذلك. ألن منذ بداية ظهور اإلسالم، 

قد قام النيب  ٖقد يقوم اإلسالم بالتعددية الدينية، واإلجتماعية، والثقافية، وعرقية يف احلياة.

                                                             
2
M. Yunan Yusuf, Tafsir Al-qur’an Juz xxviii Juz Qad Sami’ Allah..., 147-150. 

3
Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang 

Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 

1992), hlm. 195-196. 
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وظهور ميثاق ادلدينة من إحدى حّجة النيب الذي يرّكز مبساجل الشمولية، وكذلك بالشمولية تارخييا، 

 ٗألديان أخرى.

وميثاق ادلدينة ىو من وثاجق السياسة الرمسية األوىل الذي وضع مبدأ األساسي عن الشمولية، 

ألديان ومنها يضمن النيب احلرّية واألمن للنصارى واليهود ول ٘ة.اإلقتصاريحرّية األديان وحرّية 

األخرى. وقيل أن ميثاق ادلدينة من وثيقة الرمسية الوطنية اليت يشمل نقاطا مهّمة إلخًتاع عالقة 

اجملتمع مشولية. سواء كان أطردىم النيب صلى هللا عليو وسّلم من ادلدينة، لكن قد أعطى النيب لكل 

 ٙواحد منهم ناقة ويف جيفها األموال، وادلأكوَلت وادلشروبات.

الباحثة أن زلمد يونان يوسف يف قطعة ىذه األية يسمح أن يتعامل مع غَت تستنت  

ادلسلمُت، كما قام النيب بالشمولية عندما يواجو بنا النضَت. ولكن يف ّناية التفسَت قد قام النيب 

باَلقتصارية أيضا، ألنو يذّكرنا أن ينّبو عندما يصاحب ويشارك مع غَت ادلسلمُت. واألوىل أن نأخذ 

من حدث ميثاق ادلدينة للمتفكرين. وكذلك أن زلّمد يونان يوسف َل يؤمن اليهود أو غَت  عربة

ادلسلمُت الذي يساوي باليهودي من بٍت النضَت، ألّنم مّكار جدا، ىم من اليهودي الصهيوين 

 اّلذين ّنب احلق واألرض دولة فلسطُت.

                                                             
4
W. Montgomery Watt, Muhammad at Madina (Oxford-England: The Clarendon Press, 

1977), hlm. 221-225. Umar Syarif, Nizham al-Hukm fi al-Islam (Kairo: Matba’ah Sa’ad, 1979), 

hlm. 23-25. 
5
W. Montgomery Watt, Islamic Political Thought (Endinburgh: Endinburgh University 

Press, 1980), hlm. 5-6. 
6
M. Yunan Yusuf, Tafsir Al-qur’an Juz xxviii Juz Qad Sami’ Allah..., 142-144. 
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وم بشبو اَلقتصارية وشبو ولذلك، تستنت  أن زلّمد يونان يوسف يف تفسَت ىذه األية يق

الشمولية. يقال بالشمولية ألن فكرتو يشمل السمة الشمولية الذي يناسب بالنظرية الشمولية اليت 

 قد مضت بيانو. ومن مسة الشمولية، وىي: 

 فيها التسامح بُت اإلنسان حىت َل يوجد العداوة يف حياة اَلجتماعية.   .ٔ

 ادلية من أجل العيش األمن يف التنوع.وفيها قيمة اليت تدّل على اإلنسانية الع .ٕ

ولكن يف  قطعة ّناية األية قد قام زلّمد يونان يوسف باَلقتصارية ألنو يشّدد بكل حذر 

وانتباه إذا يتعامل باليهود َلسّيما التعاّون معهم. ألّن عندىم نية خبيثة لتحطيم وتدمَت اإلسالم. 

تلك األية استخلصت الباحثة أنّو يقوم بشبو بعد قرأنا وحّللنا التفسَت زلمد يونان يوسف يف 

 اَلقتصارية وشبو الشمولية. 

 4حتليلية سورة ادلمتحنة آية:ج. 

إن هللا عّز وجّل ذكر ىف ىذه األية عن حال أو فعال اليهود ادلؤمنُت كما ذكر ىف سورة 

أحّباء وأولياء، احلشر من قبل. وىف ىذه األية أيّد وأّكد تعاىل بالنهي عن اختاذ الكفار أصدقاء و 

 ٚ.ورّخص بأن َل ينهى عن اشًتاكهم ىف األمر مامل يقاتلوا ادلؤمنُت ومل ينهنا أن نرّب و نقسط إليهم

يوسف يونان أن ىذه األية يبُت لنا عن مراتب تربية النفوس اعتناء ىف بناء زلمد  وأشار

بُت أمر الدنيا واألخرى، وأن اجملتمع اإلسالمي، بناء على أن منه  اإلسالمي متضاد مبنه  ادلفارق 

منه  اإلسالم يكون قاجدا ودليال ىف إقامة رلتمع اإلسالمي، والبلدة الطيبة، ودين اإلسالمي رمحة 

 إمارة ادلسلمُت خليفة ىف األرض. للعادلُت حتت
                                                             

7
M. Yunan Yusuf, Tafsir Al-qur’an Juz xxviii Juz Qad Sami’ Allah...,224. 
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وقال زلمد يونان يوسف: "وكثَت من ادلسلمُت يتعاملون ويشاركون مع الكفار ىف األمور 

وادلعاملة وادلشاركة إما من . ىت حّد هللا هبا مساحا ذلم وسلافا أن يقال أنو َل يسمح"متعد احلدود ال

ناحية اإلجتماعي، وفيو مكر خفي من الكفار وفنت شديد مل يعلم بو ادلسلمون، و يهلكون بو 

 مبكرىم اخلفي وَل يشعرون.

اإلقتصارية ، ة بت الباحثة أنو يفّسر ىذه األينظرا مبا تقّدم من رأي يوسف يونان ، ذىب

بأن َل جييز ادلسلمُت يصاحب ويصادق ويشارك مع الكفار، بأن لو أّنم حيسن إلينا َل بّد فيو من 

مكر شّر مكروه، ولكن ذىبت الباحثة أنو َل ينهى ادلسلم أن يعامل مع الكفار مطلقا، ولكن 

شاركة، لئاّل نكون خاسرا حذرنا حذرا شديدا باإلطالع واإلحتياط ىف اختيار الصحابة وادلعاملة وادل

 ىف العاجل واآلجل.  

وبُّت عن سبب نزول ىذه اآلية وىو قصة خطيب ابن أيب بلطعة وامرأتو وولده وقرابتو 

ادلشركُت، وىو مل يهاجر مع رسول هللا حُت ينقضون عهدىم ىف حديبية، فَتيد أن يلقى ما أسر بو 

ر مكة بسبب إخراجهم الرسول وادلؤمنُت. وىذا الرسول وادلؤمنون إىل قرابتو ادلشركُت عن نيتو حص

من ودتو وحبو إىل القرابة وَل يريد أن يرتّد أو خيتان، ولكن ّنى رسول هللا صلى هللا عليو وسلم 

 ادلعاملة مع قرابتو ىف أحوال العقيدة والدين، وبذلك حّذر هللا تعاىل حبفظ احلب والود لئال يفسد

 اإلسالم واإلديان باهلل ورسولو.

التعامل ىنا ألجل التوّلد والتقارب والتأسر بالكافر، والتعامل جييب التحبب والًتّحم والتودد 

بعضو إىل بعض. وترى الباحثة مبا تقّدم أن يوسف يونن جييز التعامل التعمق بالكفار بشرط أن 
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ة تارة، الشمولية ، بأن كان شيئ يوجبنا بالشموليد الشرع، وَل ينهانا أن نعامل بانكون حتت حدو 

 مامل يكن ذلك ىف العقيدة واإلديان.  

ورأت الباحثة أن يوسف يونان يكون تشبة باإلقتصارية ويكون تشبة بالشمولية ، واألول 

 ألنو:

 يفسر اآلية نّصيّا . أ

 يفسر اآلية باإلجتهاد ليس مبركزّي لو. . ب

 أن سالمة اإلنسان وسكينتو وفوزه ىف الدنيا واألخرى يكون بدين اإلسالم فقط. . ت

اإلسالم دين آخر الزمان يفّتش أديانا آخر، أو اإلسالم ىو دين هللا دين إبراىيم ودين  . ث

 أنبياء من قبل.  

 7حتليلة سورة ادلمتحنة آية: د. 

طر ادلسليمن مشاعرىم نسبيا على قدمت ليسىذه اآلية  يونان يوسفأن وقال زلمد

هللا عليو وسلم ىو دين السالم. ولو كان الكافرين. وبّينت أن الّدين الذي جاء بو  رسول هللا صلى 

يف بدايتو أراد النيب وجنوده أن يهجم القريش يف مكة. ولكن بعد نزول ىذه األية حدث فتح مكة 

الذي يسبب قريش بقبول اَلسالم حىت حيب بعضهم بعضا. مع أن ادلشركُت من الزمان يعدي النيب 

 على القريش الذي َل يقوم باحلقد والغضب وأمتو يف مكة.  وىذه ىي منه  الدعوة وتفاعل النيب

ستنت  أن زلمد يونان يوسف يقوم بالشمولية يف لذا، ت ٛليجازى مبا فعلهم عليو عندما يف مكة.

 ىذه األية. ومن مساتو وىي: 

                                                             
8
M. Yunan Yusuf, Tafsir Al-qur’an Juz xxviii Juz Qad Sami’ Allah...,252-254. 
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 يفهم القريش أن اإلسالم من األديان ادلتقدمة. .ٔ

 لسنةوىم يقومون مبنه  القريٍت  )ادلوضوعي( يف تفسَت القرأن وفهم ا .ٕ

وىم يفسرون القرأن  ويفهم األحايث باحتياج النصوص األساسية يف اَلسالم  .ٖ

 ٜواَلجتهاد يف تفكَتىم.

 8التحليل عن سورة ادلمتحنة  . ه

األية األوىل من السورة يذكر حترمي تولية أعداء اإلسالم، وحترمي إعطاء الوَلء عليهم، 

ادلسلمُت أن يبغضهم، وذلك لكل  ويستنبط منها أن الكافرين عدو اإلسالم الذي ينبغي لكل

 الكافرين حىت آخر الزمان. 

وأما ىذه اآلية يذكر أن هللا ينهى عن اإلستنباط الكلي، ألّنا ليس كل الكافرين يعتادون هللا 

سبب نزولو أن أمساء بنت أيب بكر ترد اذلدية من أمها اليت غَت ادلسلمة، وَل  ورسولو وادلؤمنُت. وىف

 بيتها، فنزلت اآلية على ّني ذلك. فأمر رسول هللا صلى هللا عليو وسلم على تؤذن بدخول أمها إىل

قبول اذلدية من أمها ودخوذلا البيت. وىذا يدل على جواز ادلعاملة ىف غَت أمور الدين مع غَت 

 ادلسلمُت َل سيما أّنم األقرباء.وقال زلمد يونان يوسف عن شروط جواز ادلعاملة بينهم:

 ادلسلمُت ىف العدو.أّنم َل يعتاد  .ٔ

 أّنم يشًتكون ىف بناء اجملتمع   .ٕ

 يشًتكون ىف احلياة الصلحة ويتعاون ىف نيل مصلحة اجملتمع .ٖ

 َل حيرب الكافرون ادلسلمُت ىف دارىم .ٗ
                                                             

9
Fatimah, Muslim –cristian relations in the new order indonesia: the exclusivits and 

inclusivits muslim”persepectiv’, 2004. H.  21. 
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 يأمن ادلسلمون وَل خيافون عليهم. .٘

 وَل يؤذي ادلسلمُت. .ٙ

لشمولية على غَتىم، وحلصول أحسن ادلعاملة بُت ادلسلمُت وغَتىم، ينبغي للمسمُت أن ديتثل ا

 فلهم حقوق ينبغي أداجو على ادلسلمُت: 

 حرمة الدم .ٔ

 حرمة ادلال والعرض .ٕ

 احلرية ىف الدين والعمل بو .ٖ

 وأما الواجبات ذلم فهي: 

 اجلزية .ٔ

 اإلنقياد على احلكم ىف غَت أمور دينهم .ٕ

 ٓٔاإلحًتام على شعاجر اإلسالم ومقدسات ادلسلمُت. .ٖ

األمور الدينية وادلعيشة اليومية بينهم. ألن ىف اإلسالم عربة وينبغي للمسلمُت أن يفرق بُت 

أن زلمد يونان يوسف يستخدم الشمولية ىف أفكاره  وعند الباحثةوأمر بأن "َل إكراه ىف الدين"

الدينية، كما ذكر أنو يشارك مع الراحب. وأنو يصادق راحب وينت سَتين ويتحاور معو. وىف ذلك 

سيما عن اإلسالم والنصارى وما األمم واألديان ىف اإلندونسي، َلاحلوار يبحث عن أىم مساجل 

 حدث بينهما. وذلك جيري على قلب سليم يتحارم بينهما. 
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Muhammad as-sayyid Yusuf, Ahmad Durrah, dan Muhammad Abdul Qadir Hatim, 

Ensiklopedi  metodologi Al-Quran kehidupan sosial , jilid 5 (: PT. Kalam Publika, 2010) 25-30. 
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َل و وعن احلوار، شرح زلمد يونان يوسف ينبغي ىف اجلدال أن يقدم اآلداب واللطف والرفق، 

ي ىف اجلدال أن يقدم احلوار، يؤذي الغَت باجلدال. وذلك كمعٌت اإلسالم "اإلصالح" واألخوة. وينبغ

 حىت يوافقا فيما يريدا أن حيصل ادلراد، وبو َل يؤذي أحدمها اآلخر.

قلب سليم حيًتم الغَت وحيًتز العقيدة يف قلوب كل منهم حيصل أحسن ادلشاركة ىف التعامل و 

هم ىف التسامح بدون إرحاب عقيدة الغَت ىو آساس مو اإلجتماعي على إرتقاء تربية أوَلد البلد. 

رأس ادلعاملة بُت األديان ىف وطننا. ألن وطننا يقوم على آساس" تنوع األصل واحد ادلرام" وفلسلفة 

 ٔٔمخس آساس.

اإلسالم دين اإلنسان على تنوعو، ولذلك َل دينع اإلسالم أمتو أن يتعامل مع غَتىم. و 

رلتمعنا اليوم كانت وحيث اإلسالم على إمتثال احلق والعدل وذلك على غَت ادلسلمُت أيضا. وىف 

وَل ىف السياسى وكذلك  اإلقتصاريالعالقة ادلتينة بُت األديان وأمتها َل ديتنع ىف اإلجتماعي وَل ىف 

ومع ذلك ينهى هللا سبحانو وتعاىل عن جدال الظادلُت، ألن اجلدال معهم َل ينفع، ٕٔاحلضارة.

إىل غَت أىلو، وذلك خطاء َل ويكشف ضعف ادلسلمُت. وإن اجلدال مع الظادلُت كتبليغ األمر 

بعد مطالعة تفسَت يونان يوسف عن ىذه اآلية ثالثة  وتستنبط الالحثة ينبغي فعلو للمسلمُت.

 خصال:

ىا التعامل احلسن معهم ىف ادلعاملة اليومية الوا أىل الكتاب باليت ىي أحسن، وىف معنجادِ  .ٔ

 مع اجلَتان. 

 ىف الدين، وَل حيصل اإلتفاق. ّني اجلدال مع الظادلُت، ألن جداذلم َل ينفع .ٕ
                                                             

11
M. Yunan Yusuf, Tafsir Al-qur’an Juz xxviii Juz Qad Sami’ Allah...,252-258. 

12
A. Toto Suryana Af, Pendidikan Agama Islam (Bandung, Tiga Mutiara, 1996), h. 166. 



04 
 

 احلوار احلسن ىف ادلعاملة اليومية حيًتز الوحدة بُت األديان وأمتها ىف احلياة اإلجتماعي.  .ٖ

دلسلمُت ، مع اإلسالم واوكانت العالقة بُت التعامل اإلجتماعي الذي يعرف تعريفو فيما مرَّ 

تاج إىل الغَت. وكذلك ىف بالدنا ألن الشخص َل يعيش منفردا، بل حي فيوجد فهمو ىف ىذه اآلية،

أندونسي، كانت ادلعاملة َل تنحصر بُت ادلسلمُت فحسب بل يدخل ىف حياتنا مخس أديان على 

ادلعاملة فحسن  تِ نَ سُ األقل، فاجلدال معهم زلتاج. وذلك اجلدال حيصل من ادلعاملة اليومية، فإذا حَ 

ادلعادلة حتصل الشمولية بينهم إذا كان ىف والعكس إذا قبحت ادلعاملة قبح اجلدال. ومن  ،اجلدال

 معاملتهم إحًتاز اآلداب. ولذا يفسر زلمد يونان يوسف ىذه اآلية مشولية على السمات اآلتية:

 يريد التسامح بُت ادلسلمُت مع غَتىم الذين َل يعتادون ادلسلمُت بالعدوة. . أ

ىت َل يؤذى الغَت وَل يقبل حجة الغَت ىف اجلدال، وَل يرد احلجة إَل بالىت ىي أحسن، ح . ب

 ينبت العدوة بُت األديان بعد اجلدال. 

 9سورة ادلمتحنة آية:  . و

يتساءل عن جواز أن  أحديوجد حبيث َل يقصد ىذه األيةمن خالل تقريراتو هللا  كّرر

ألن ىذه األية قد فّسرت بوضوح أن ادلسلمُت َل  عند الباحثة، غَت ادلسلمُتاَلتصال بشكل جيدب

ادلراد من يعدي ىنا، أي يؤذي سكينة  .ىمغَت ادلسلمُت الذين يعادو بإقامة عالقات جيدة يسمح ب

ادلسلمُت ظاىرا، حيارهبم بسبب إختالف األديان كالضرب، ويستخدم أسلحة ليحارب ادلسلمُت 

 احلاصل أن الغضب والعداوة يظهر بسبب تعليم دين اإلسالم. ٖٔحىت خيافون بأفعاذلم.
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Soerjono Soekanto, Sosiologi  Suatu Pengantar (Jakarta : PT  Rajagrafindo Persada, 
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 ليس .نقية والعداء ذلم ألن احلقيقة من التعاليم الدينية من اإلسالم نفسووىذا ىو الكراىية 

ولكن فحسب، غَت ادلسلمُت الذين يعيشون مبفردىم وادلسلمُت أن إقامة عالقات جيدة معهم ل

أولئك الذين مت بشكل غَت مباشر أيضا َل يسمح ألىل اإلسالم إلقامة عالقات جيدة معهم، وإن 

ّنم معادية للمسلمُت، ولكن أعطوا مساعدة الكفار على التدمَت ومهامجة مل يكن بشكل علٍت بأ

إقامة عالقات جيدة مع غَت ادلسلمُت يسمحبوقال زلمد يونان يوسف أن ادلسلمُت َل . ادلسلمُت

ىذا ادلبدأ وفقا لو َل ينبغي أن يكون يف الصفقة صفقة أو يف مواقفهم من  .دلسلمُتالذي يعادوا ا

 .يتعلق  بأمور الدين أو العقيدة من ادلسلمُتالتسامح عندما 

جزءا  ادلسلمون أصبح ،ذه الشروط أو القواعدهبو جيب تعيُت حبزم، وإذا كان ادلسلمون انتهاك 

شمولية واإلقتصارية يف ىذه وأستنت  ان زلمد يونان يوسف يقوم بشبو ال.ٗٔمن أعداء هللا ورسولو

 األية

 

 قائمة

 

 البيان ةاإلقتصاريالشمولية و  السورة واآلية منرة

 الشمولية:  ٗٔاجملادلة:  ٔ

قام النيب هللا صلى هللا عليو وسلم   -
بالشمولية تارخييا مع اليهود، 

نظرا مبا حدث ىف 
الزمن ادلاضى من 

خيانة اليهود بالرسول 
موافقا بالزمن العاصر 
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وظهور ميثاق ادلدينة من إحدى 
حّجة النيب الذي يرّكز مبساجل 

الشمولية فخانو، فال تشارك مع 
 اليهود أبدا.

وىف ىذا العصر ظهور أفعال  -
إسراجيل مثال بالتقتيل اليهود ىف 

 وغَت من أفعال احليوانيات.

أعماذلم السيئة من 
بارتكاب اجلردية غَت 

 اإلنسانية

: قد أعطى النيب لكل اإلقتصاريشبو  ٕاحلشر:  ٕ
واحد من اليهود الذين أطردىم من ادلدينة  

اقة ويف جيفها األموال، وادلأكوَلت ن
 وادلشروبات.

 شبو الشمول:

إن يهود األول واآلخر سواء ىف  -
خيانتهم الوعد وادليثق كبٌت 
النضر ىف زمن النيب صلى هللا 

 عليو وسلم.
أخذىم دولة ما أظلم اليهودب -

 فلسطُت

يراجع إىل ميثاق 
 ادلدينة.

 

 

 

نظرا مبا حدث ىف 
الزمن ادلاضى والزمن 
العاصر من مكر 

اليهود للمسلمُت ىف 
 فلسطُت.

 :اإلقتصاريشبو  ٔادلمتحنة:  ٖ

َل تتخذوا الكافرين أولياء مساحا  -
 ذلم

إمنا ّنى هللا عن ادلعاملة  -
بالكافرين ألجل العصمة هبذه 

 الدين القومي ادلتُت

يراجع إىل التفسَت 
احلريف وأسباب النزول 
قصة خطيب ابن أيب 
بلطعة وامرأتو وولده 

 وقرابتو ادلشركُت 
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عن ىذه ادلشكلة تدّخل هللا  -
ادلسلمُت الذين حيبون القرابة 
على هللا ورسولو حلبو بقرابة 

 ادلشرك. 
 الشمول: ٚادلمتحنة:  ٗ

فيها بيان أن الدين الذى جاء  -
ليو وسلم بو زلمد صلى هللا ع
 ىو دين سليم صاحل

بعد ما رأى اليهود وادلشركون  -
منه  النيب ىف دعوهتم إىل هللا 

من لطف ورمحة ومعاملتو 
بادلشركُت، أسلموا ويدخلون ىف 
دين هللا أفواجا، وارتبطت منهم 

 ادلودة والرمحة.   

يراجع إىل التفسَت 
احلريف والتاريخ فتح 

 مكة.

 الشمول:  ٘ادلمتحنة:  ٘

َل ينهى هللا اشًتاك اليهود  -
والكافر ىف األمر مامل يقاتلوا 

ادلؤمنُت ومل ينهنا أن نرّب و نقسط 
إليهم، وىذا مرتبط بأسباب 

أن أمساء بنت أيب بكر مل نزولو 
ترّد اذلدية من أمها اليت غَت 

ادلسلمة، وَل تؤذن بدخول أمها 
 إىل بيتها.

بُّت ىذه األية بأنو كان يصادق  -
َتين ويتحاور راحب وينت س
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معو، ويشَت لنا أن نقّدم اللطف 
 والوّد ىف معاملتهم.

 : اإلقتصاري ٜادلمتحنة:  ٙ

تفسَت ىذه األية مرتبط مبا  -
حدث بالنيب صلى هللا عليو 
وسلم وأصحابو من اطراد 

الكافر، وىم يظهرون العداوة 
بادلسلمُت، فنهى هللا أن يعامل 

 معهم.
النهى عن ادلعاملة وادلشاركة مع  -

من اشًتك بالكافر من ادلسلم، 
 وىذا ادلبدأ األساسي.  

راجع إىل ما حدث 
ىف زمن النيب حُت طرد 

 ىف قومهم. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


