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 األول الباب

 املقّدمة

 خلفية البحث . أ

إف القرآف الكرًن خامت الكتب السماكية ادلنزلة على األنبياء، كذلك ألف زلمدأ صلى هللا عليو 

كإرشادان كمنهاجان قوشنان، بدراستو تتجلى   كسلم خادتهم، كىو القانوف الديٍت جعلو هللا ىدل كشفاء

و نور يهديهم شلن يشاء إىل اذلداية كالتوفيق كرامتهم، كبعملو حتصل السعادة يف الدراين، كى

كالبحث كالتوثيق. كىو معجزة دين اإلسالـ قائم إىل يـو القيامة، فإنو ليس رلموعان من النصوص 

الكالمية فقط، كال يراجع حلسن الًتتيب كاختيار الصيغ فقط بل ىو علمه منطوقو كمفهومو يدؿ 

صاحل لكل زماف كمكاف دؿ عليو برىاف ساطع، على ًحكم كفوائد مجة. كىو مصدر كحيد دائم 

 .كالعمل بو يكوف بقراءتو كبالتدبر دلعانيو كالتفكر حملاسنو كباالستنباط لدالئلو

 العلماء ذكره كما كالقرآف لو، كالشارحة للقرآف ادلبينة النبوية بالسنة أيضا ينزؿ كاف كادنا

 بتالكتو، ادلتعبد بالتواتر، ادلنقوؿ عريب، ظبلف كسلم عليو هللا صلي زلمد سيدنا على ادلنزؿ الكتاب

 ُ.الناس بسورة ادلختـو الفاحتة، بسورة ادلبدؤ

 -ك قاؿ يف لساف العرب، الفسر: البياف، فٌسر ِالتفسَت ىف اللغة ىو اإليضاح ك التبيُت.

ك قاؿ ابو حياف ىف ْك التفسَت كشف ادلراد عن اللفظ ادلشكل. ّ،يفٌسر. الفسر كشف ادلغطي

 احمليط: ك يطلق التفسَت ايضان على التعرية لالنطالؽ.  البحر

                                                 
 ،ـ(ُِٗٗى / ُُّْ، )بَتكت: دار الفكر ادلعاصر، القرآف الكرًن بنيتو التشريعية كخصائصو اخلضاريةكىبة الزحيلي، ُ
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التفسَت ىف اإلصطالح يرل بعض العلماء أف التفسَت ليس من العلـو اليت يتكلف ذلا حد، 

ألنو ليس قواعد أ ملكات ناشئة منمزاكلة القواعد كغَته من العلـو اليت أمكن ذلاأف تشبو العلـو 

 ٓبأنو بياف كالـ هللا، أك انو ادلبُت إللفاظ القرآف ك مفهوماهتا.العقلية، ك يكفى ىف إيضاح التفسَت 

دلا كقع العنف كالقسوة يف كثَت من األحواؿ عند التعامل بُت ادلسلمُت كغَتىم أفضى ذلك 

إىل اجلنايات ككٌلف خسائر جسيمة، كمن ضمن ذلك ظهور اإلرىاب باسم اإلسالـ )يف ظن 

يريدكا أف يسألوا فيما أقاموه من تفجَتات كنائس ادلخالفُت ال  -أعٍت اإلرىابيُت-العامة(. كىم 

 لدينهم، كزعموا أهنم شنثلوف تسامح اإلسالـ كليسوا كما زعموا. 

الصراع الديٍت كاقع بسبب اختالؼ ادلتديَّن فإف اإلسالـ كادلسيحية ذنا ديناف لكل منهما 

بلداف عٍْب التاريخ الطويل يورث معتقدات سلتلفة، كال سنفى أف االختالؼ بينهما يف كثَت من ال

االنطواء كالعزلة فيما بينهم، كتىرَّبَّ بُت أتباعهما على إضمار احلقد كالكراىية، كيبعثهم على التعصب 

باسم الدين يف أم مكاف، كلو ألقينا نظرة فليس بسهلو دفع الفهم اخلاطئ ادلوركث بينهم، كليست 

 مبجرد االدعاء كتقليب اليد.

يفة، كأضرب لك مثاالن مع األسف الشديد لقطع الصلة بينهم كىو التاريخ كىي مسألة طر  

الواقعي يف إندكنيسيا أياـ االستعمار من إراقة الدماء كاالستعباد، كأظنو بوصف الثقافة من حاملي 

دعوة الدين ادلذكور، فادلسيحية تعرؼ بالغربيُت أك اذلولنديُت كمن شاركهم من ادلستعمرين، كيعرؼ 

                                                                                                                                      
 .ُٔ(، ُِٗٗكرتا: دار الكتب اإلسالمية، )جا  التبياف يف علـو القرآفزلمد علي الصابوين، ِ
 .ِّّ(، ُّٕٗ)مادف: منشورت العصر احلديث،  ، مباحث يف علـو القرآفمنا خليل القتافّ
 .ُّٔ، ٔ(، ج ُٖٔٗ)مصر: دار احلديث،  لساف العربابن منذكر، ْ
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، كظاىرة التاريخ إحدل األسباب الرائيسي لتنفَتىم -أعداء الغربيُت-ف بالعرب أك الشرقيُت ادلسلمو 

عن ادلسادلة يف إندكنيسيا خصوصان كيف سائر البلداف عمومان، ككأهنم يضمركف الضغن الدفُت ادلوركث 

 .من أجدادىم الوارثُت ألحفادىم

مية السمحاء بالنقد إشكاالته ال كقد يقاؿ : إف تعصب غَت ادلسلمُت ضد الشريعة اإلسال 

زاؿ  ما تكاد ملموسة خوفان من التصادـ الشديد بُت ادلسلمُت كغَتىم. كيف احلقيقة أف الدين احلق

ينظم احلياة اإلنسانية، كاذلدؼ من ذلك ىو حصوؿ سعادة اإلنساف يف حياهتم كبعد شلاهتم، كمن 

جتماعية كالتسامح بُت األدياف يف ادلعاملة، فليس النظاـ الديٍت ىو الًتاحم كالتوادد يف العالقات اال

ىذا بتقريب ادلنازؿ بُت اجلَتاف ادلختلفة أدياهنم فقط كال يتحركوف، بل النظاـ الديٍت شنثل اإلحساف 

 فقد قاؿ تعاىل يف كتابو العزيز: ٔ.كالْب كصلة الرحم كالعدؿ كادلساكاة بينهم

اُكُم اَّللهُ عاِن الهِذينا } ها رُّوُهْم َلا ي ان ْ َلْا ُُيْرُِجوُكْم ِمْن ِدياارُِكْم أاْن ت اب ا يِن وا َلْا يُ قااتُِلوُكْم ِف الدِّ

ُلوُكْم ِف ال ُ عاِن الهِذينا قاات ا اُكُم اَّلله ها . ِإَّنهاا ي ان ْ بُّ اْلُمْقِسِطنيا تُ ْقِسطُوا ِإلاْيِهْم ِإنه اَّللها ُيُِ يِن واأاْخراُجوُكْم وا دِّ

ُْم فاُأولاِئكا ُهُم الظهاِلُمونِمْن ِدياارُِكْم وا  َّله وا ْن ي ات ا لهْوُهْم واما ُروا عالاى ِإْخرااِجُكْم أاْن ت اوا { ]ادلمتحنة : ظااها

ٖ-ٗ.] 

ىذه اآلية تدؿ على ادلبدأ األساسي للتعامل االجتماعي بادلعركؼ بُت ادلسلمُت كغَتىم، 

ة كبُت التعامل االجتماعي يوميان. فإذا كىي صرزنة يف التفرؽ بُت ما يتدين بو من االعتقادات الديني

حصل اجلفاء كقطع الصلة بُت ادلختلفُت يف الدين كاف ذلك إنكاران ألمر هللا الالـز من نفي النهي. 
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Timur(Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001) 359. 
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ككذلك حسن التطبيق للعدؿ ال يقتصر على القضاء بل يدخل يف إطار الصحبة كاالنتماء إىل قـو 

ُت الشعب ادلختلف األدياف مبعثو التهمة كاالدعاء بأف من األقواـ يف اجملتمع، فالتصادـ احلقيقي ب

قويل صواب كال زنتمل اخلطأ، كقوؿ غَتم خطأ ال زنتمل الصواب. كلسنا مأمورين بإصالح الشكل 

كالصورة فقط كال بإزالة الفهم اخلاطئ يف ضمائرنا فقط، بل جاءت الشريعة الدينية يف احلقيقة 

كالبعد عن إنكار االختالؼ ادلذىيب اخلايل عن الفائدة. كتلك  للمشاركة كادلسامهة لتطور اجملتمع،

 ٕ.ادلشاركة كرفع ادلسكنة كالبالدة، كاالحنطاط األخالقي كتقوية األماف الدكيل

  كللعلماء أقواؿ فيمن نزلت اآليتاف السابقتاف :

منهم من قاؿ : إف نزكؿ اآلية دلسلمي مكة الذين مل يهاجركا مع كجوب اذلجرة  .ُ

 ٖفنحن مأموركف بأف حنسن إليهم نْبىم كإف كانوا مأثومُت بًتؾ اذلجرة.عليهم، 

كمنهم من قاؿ : إف ادلراد باآلية ىم ادلسلموف من غَت مكة الذين مل يهاجركا إىل  .ِ

 ادلدينة.

كمنهم من قاؿ : ىم الكفار من أىل مكة الذين مل يقاتلونا كمل سنرجونا من ديارنا، مث  .ّ

 يهم بالقتاؿ ركم ذلك عن قتادة.نسخ جواز اإلحساف كالْب إل

قاؿ ابن جرير : األرجح من ىذه األقواؿ أف اآلية زلكمة كىو ما أمر هللا بو من أف  .ْ

نقدـ اإلحساف كالْب كصلة الرحم مع الكفار ما مل ينصبوا احلرب لنا كمل سنرجونا من 

 ٗديارنا من أم دين كانوا.

                                                 
7
Tarmizi Taher, Membumikan Ajaran Ketuhanan, Agama Dalam Transformasi Bangsa, 

(Jakarta Selatan: Penerbit Hikmah, 2003), h. 45-46 
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قىًدمىٍت عىلىيَّ أيمًٌي : " رو رىًضيى اَّللَّي عىنػٍهيمىا قىالىتأىٍْسىاءى بًٍنًت أىيب بىكٍ كجاء يف الصحيحُت عن 

فىاٍستػىٍفتػىٍيتي رىسيوؿى اَّللًَّ صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  ،كىًىيى ميٍشرًكىةه يف عىٍهًد رىسيوًؿ اَّللًَّ صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى 

قاؿ اخلطايب : "ىذا احلديث دليل على أف  َُ".ٍم ًصًلي أيمَّكً نػىعى : "قىاؿى  "ًىيى رىاًغبىةه أىفىأىًصلي أيمًٌي"

حث صلة الرحم باألقرباء من ادلشركُت كصلة الرحم باألقرباء ادلسلمُت"، كقاؿ ابن حجر : "الْب 

 كصلة الرحم كاإلحساف ليس ىو احملبة كالتولية ادلنهي عن بذذلما".

كن ىل رنوز فعل اخلَت مع غَت دين اإلسالـ لفعل اخلَت ىو موصى بو للمسلمُت، لال

 وادلسلمُت. ىذا ىو ما تصف الكتاب ىف ىذه اإلستمارة الورقية. اٌف القصد ىنا لفعل اخلَت ى

 لتاىل، كيف شنكن لآلداب التعاكف مع غَت ادلسلمُت.التعاكف. كبا

قريش شهاب يف  مثلو كمن علمائنا اإلندكنيسيُت من صنف كتابان يف تفسَت ىذه اآليات، 

"ادلصباح"، ك زلمود يونس يف كتابو "تفسَت القرآف الكرًن"، ك عمر بكرم يف كتابو "الرمحة"،  كتابو

كالكياىي محكا يف كتابو "األزىر"، كمنهم زلمد يوناف يوسف يف كتابو "بنياف مرصوص" تكلم فيو 

موضحان بأف عن آيات ادلمتحنة ادلتعلقة بالتعامل االجتماعي شارحان فيو اجملتمع ادلنظم اإلسالمي، ك 

اإلسالـ ليس دينان لواحد دكف كاحد بل ىو دين للمجتمع كلو. كشنكنك أف حتصل يف التفسَت 

ادلذكور آيات كثَتة من القرآف الكرًن متكلمة عن التعامل االجتماعي.كاإلنساف يف حياهتم اليومية 
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 ـ(.َُٗٗ، مطبعة بَتكت لبناف سنة َِِٔاحلديث 
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صالح معيشتهم يتعاملوف كيعاشركف فيما بينهم كيؤثركف كيتأثركف، ككل ذلك لتبادؿ ادلنافع كإ

 الدنيوية كىذه غاية للدين اإلسالمي. 

السباؽ أساسا رلتمع منظم كحتمل بقوة من مهمة نبيلةأكامر مهمة الناس على فعل اخلَت 

إىل جانب فرض عُت على كل كمنع األعماؿ الظادلة كاجلرائممهمة األمر بادلعركؼ كالنهي عن ادلنكر 

لغرض حياة كل مسلم ىو االستسالـ هلل عن .ومسلم، كلكن أيضا مهمة مجاعية للمجتمع نفس

 الدارين.  لتوفَت هللا كالعدالة كاحلقيقة، كحتقيق السعادة.طريق العبادة

عن التعامل  ، الذم يذكر يف كتابو ال رنوزب تفسَت عند زلمد يوناف يوسفتيقرأ الكا

ت اجتماعية،  لو ىف العالقا رمع غَت ادلسلمُت. ألف سناؼ سيلقى ادلسلمُت ضارا إلجتماعيا

امل اإلجتماعي مع غَت ًتبوم ك التعاكف، لكن ىف آية ألخرل يذكر ىف كتابو رنوز عن التعك

 التعاكف كًتبوم كسياسي.ادلسلمُت ب

يف تفسَت القرآف بعض ادلواقف أك التصنيف يف تفسَت القرآف الكرًن، كىناؾ ادلفسركف 

يف تفسَت اآلية  دلفسركفلقة. موقف اموقف االنفتاح كالشمولية أك أم شخص رنرم احلصرم أك مغ

 القرآف ىنا كيف أف التعاكف غَت ادلسلمُت أك عدمو موقف التسامح جتاه غَت ادلسلمُت.

عن يوسف مد يوناف لذلك، ادلؤلفُت مهتموف جدان معرفة كيفية تفسَت األستاذ الدكتور زلك 

ادلستخدمة من قبل لو،  ، ما ىو التصنيفِٖل االجتماعي غَت ادلسلمُت يف جزئها عامآيات الت

 سواء كاف ذلك تفسَت شامل أك رنرم احلصرم.

كيف التفسَت زلمد يوناف يوسف عن التعامل لك ادلسائل، أريد أف أحبث  ت، يف فإذ

 تفسَت كتابال  يف التعامل اإلجتماعي بغَت ادلسلمُتلتجنب ما اجتاىتفسَته ك اإلجتماعي بغَت ادلسلمُت 
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حتت الكاتبة أف تكتب ىذه الرسالة  تودكعلى ىذا األساس،  ".جزء قدْسع هللا "بنياف مرصوص

 -ىف رأم زلمد يوناف يسف من تفسَته بنياف مرصوصالتعامل اإلجتماعي بغَت ادلسلمُت ادلوضوع )

 (.حتليليةدراسة 

 املشكالتحتديد  ب. 

بناء على ما قدمنا من قضايا ملموسة حبياتنا فملخص البحث يف ىذا الكتاب مركز يف 

 ف اآلتية :انو الع

يوناف  زلمد ىف رأممع غَت ادلسلمُت  اآليات ادلتعلقة بالتعامل اإلجتماعي تفسَتكيف  .ُ

 ؟يوسف

يات ادلتعلقة بالتعامل يوناف يوسف ىف تفسَت اآلزلمد  اليها الىت شنيل اتما االجتاى .ِ

 ؟ ، انفتاحيا اك انغالقياغَت ادلسلمُتاالجتماعي مع 

 املوضوعحدود  ج. 

عن ادلوضوع كلتجنب اخلطاء حتمان للكاتب أف يوضح  كتوضيح البحث لزيادة الفهم

 :يليكما ىو ظاىر فيما   ادلعاىن ادلتعلقة بادلوضوع

التعامل ىو شبكة معقدة من األفعاؿ الفردية  التعامالت بُت األفراد، كأف مجيع ىذه  (ُ

عية مبا يًتتب عليها من مالت منظمة ك مراقبة ك مدفوعة بالعضوية اجلماااألفعاؿ ك التع
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عنا خالذلا الفعل أك رد  العملية اليت يبدر والتعامل اإلجتماعي ىُُادكار ك توقعات ادكار.

فأكثر لغرض تبادؿ شخصُت التعامل يف اللغة ىو العمل الواقع بُت ُِالفعل جتاه اآلخرين.

عة اإلنسانية، كغَت ادلنافع كللتأثَت كالتأثر فيما بينهم، كاالجتماع ىو الشعب كالقـو كاجلما

الغرض من التعمامل االجتماعي يف ىذا ادلسلمُت ىم الذين ال يتدينوف بدين اإلسالـ. 

التعاكف ىو  .كىي من حيث اآلداب ىف التعاكف لغَت ادلسلمُت.فعل اخلَت ادلوضوع ىو 

زلاكلة منظمة من جانب بعض األفراد للوصوؿ اىل ىدؼ مشًتؾ كىو عملية جتميع ك 

 ُّاحتاد.

يف التفسَت : ىو ادلقصد الذم يتوجو اليو ادلفسر كاذلدؼ الذم يرج بلوغو  اك النمط جتاهاإل (ِ

 ُْكاالىتمامات اليت يهتم هبا ىف تفسَته حسب ختصصا تو العلمية كاعتقادتو الكالمية.

  أهداف البحث وأمهيته . د

 أهداف البحث . أ

مُت يف كتابو "بنياف آيات متعلقة بالتعامل االجتماعي مع غَت ادلسلالوقوؼ لتفسَت   .ُ

 .با لنسبة من موقفو انفتاحيا اك انغالقيا"مرصوص

كتاب التفسَت بنياف تفسَت زلمد يوناف يوسف ىف  انفتاحيا كاف اك انغالقيا الوقوؼ  .ِ

 مرصوص.

                                                 
 .ُٕٓ) بَتكت: دار النهغة العرية، د.س(،  اساس علم اإلجتماعزلمود عورة، ُُ
 .ُٖٓ(، ََِٓ) لباف: بَتكت،  علم اإلجتماع، أنتوين غدنز، ترمجتة فيز الصياغُِ

 
 .ُٗامحد، مبادئ اإلجتماع ) القاىرة: مكتبة هنضة الشرؽ، د، س(، ُّ
 .َُِٕ، سيدكرجو: لساف عريب. علم التفسَت اصولو كمناىجوزلمد عفيف الديندمُت دمياطى، ُْ



ٗ 

 

 

 

 أمهية البحث . ب

دلزيد معلموهتم يف علـو القرآف، كال سيما يف التفسَت، كتراثان  األكادميقية األذنية .ُ

 ين ادلسلمُت.إسالميان للمفكر 

زلمد يوناف  بشكل زلسوس، كذلك مبفاىيمو السديدة من تفسَت  األذنية اإلجتماعية .ِ

يكوف البحث إرشادان كمصدران دلا يتعلق بالتعامل االجتماعي مع غَت يوسف .ك 

ادلسلمُت على طريق صحيح موافق للقرآف اجمليد بشرط أف يكوف ذلك مقيمان حلدكد 

 لية لغَت ادلسلمُت.اإلسالـ كعدـ التحالف كالتو 

 الدراسات السابقة .ق

ىناؾ حبوث يف ىذا ادلوضوع ادلتعلق بالتعامل مع غَت ادلسلمُت إال أهنا حبث أعم من كل 

 جانب أك من بعض جانب :

رسالة يف الدراسات العليا بعنواف "التعامل االجتماعي مع غَت ادلسلمُت يف احلديث  .1

يف اجلامعة اإلسالمية  (NIM : 09213633النبوم" تقدًن "ىادم حجر كيدغدك" )

ـ، فهذا البحث نفس ادلوضوع الذم كتبناه َُُِ" جغجاكرتا عاـ Kali Jagaاحلكومية "

 ُٓ.إال أنو باستقراء أدلة سلتلفة كىو األحاديث النبوية

دراسات مقارنة بُت تفسَت ادلنار رسالة يف الدراسات العليا بعنواف "تولية غَت ادلسلمُت"  .2

تقدًن آًمنىيت يف  لل القرآف يف آيات النهي عن اختاذ األكلياء من دكف ادلؤمنُتكتفسَت يف ظ
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، كىو ظاىر من َُِّ" ْسارنج عاـ Walisongoاجلامعة الدينية اإلسالمية احلكومية "

موضوعو بأف الباحث أراد حبث آيات تولية غَت ادلسلمُت فيتعلق ببحث التعامل 

السياسة كاالجتماعية  توليتهم يف الناحيةاالجتماعي مع غَت ادلسلمُت من جانب 

 ُٔكالثقافية.

رسالة ىف الدراسات العليا بعنواف "تفسَت زلمد رشيد رضاء عن اآلية جبار كاختيار ىف  .3

 ُٕ(ََِّٗانتسارم بنجر ماسُت،  اجلامعة الدينية اإلسالمية احلكوميةتفسَت ادلنار )

االجتماعي مع غَت ادلسلمُت، كأما حنن الذم بصدده فهو حبث آيات متعلقة بالتعامل 

فمن خالؿ الرجوع إىل ادلكتبات العلمية كحبسب ما يظهر للكاتب أف البحث يف التعامل 

ادلذكور من جانب سلتلف عما سبق من الدراسات، كليس ألحد من الباحثُت مراجعة 

 كدراسات ادلوضوع من تفاسَت ادلذكور.

 مناهج البحثو. 

 البحثنوع  .ُ

مجع البيانات  ىو.(Library research)ى ستعملو الكتابة "ببحث مكتيب" كاف ىذا البحث العلم

من الكتب ادلتنوعة ذات العالقة بالبحث. كىذا البحث يدخل ىف حبث كيفي  تصويرم كيراد يف 

أليات التعامل بغَت ادلسلمُت ىف  عن ا التفسَت اتاجتاىادلؤلف ك تفسَت  ىذا البحث تصويرا حوؿ 

 ناف يوسف.و زلمد ي " الذم ألفوْسع هللا بنياف مرصوصالتفسَت جزء قد كتاب "
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 ياناتمصادر الب .ِ

تنقسم ايل عالقات االجتماعية ث عن مصادر البيانات يف ىذا البحث من ادلراجع اليت تبح

 :قسمُت

كانت البيانات ادلأخوذة ىي ادلتعلقة بالتعامل االجتماعي مع ، ادلصادر األساسية كالرئيسية (ُ

يف كتابو "بنياف زلمد يوناف يوسف اعتمادم يف ذلك على تفسَت  غَت ادلسلمُت، كجيل  

ك سركة احلشر من آيات (ُْ)مرصوص"، كذلك مبراجعة تفسَت سورة اجملادلة من آيات

. كىو ادلظنة األصلية يف ىذا البحث، (ٗ-ٖ()ٕ,ُ) ادلمتحنة من آيات سورة   ك( ِ,ُ)

 "بنيافزلمد يوناف يوسفاه فمصدره األصلي ىو كالـ هللا، مث كتاب يف التفسَت ْس

 ب التفسَت، إضافة إىل ادلراجع ادلكملة ذات صلة هبذا البحث. امرصوص" كغَته من كت

: ادلعاجم كالقواميس كغَتىا من الكتب كالرسائل العلمية كالثقافية كاجملالت ادلصادر الثانوية (ِ

ذا ذلذكات العالقة  ذلا ةالعلمية كاإلجتماعية كادلواقع اإللكًتكنية كادلوسوعة ادلكتبة العلمي

 البحث.

 مجع البياناتطريقة  .ّ

لتحصيل البيانات احملتاجة، تقـو الباحثة بطريقة معاجلة البيانات ادلكتبية يعٌت مجعت الباحثة 

 باحثةالبيانات كدراستها من الكتب الىت تتعلق هبذا البحث. ليكوف البحث مرتبا كموجها ينبغى لل

 تسهيل البحث كىى:ل وسلكت ذمالالتفسَت بُت تاف 

مجع البيانات من أم مصادر، منها: الرسائل العلمية كالكتب الىت تتعلق بالبحث كاجملالت  (ُ

 العلمية كغَت ذلك.
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 .ف كانت ناقصةإنظر البيانات مث ادتامها  (ِ

تفسَت   ت الفكر كاجلهد حىت كجدت الباحثة حبثا كصفيا من خدمكبعد ذلك قرأت الباحثة كاست

بغَت ادلسلمُت ىف رأم زلمد يوناف يوسف من كتاب التفسَت جزء قد ْسع هللا  التعامل اإلجتماعي

 .مث تناكذلا بالشرح كالبياف بنياف مرصوص.

 البياناتحتليل طريقة  .ْ

حتليل البيانات مناسبة بًتتيب البحث. ستخدـ الباحثة البيانات على سبيل كصفي  ليكوف 

 خلطوات كما تلي:تصوير ادلشكلة كزلأكلتو مناسبة بًتتيب البحث با

تفسَت جزء قد ْسع هللا بنياف يف كتاب "اآليات التعامل اإلجتماعي بغَت ادلسلمُت  مجع (ُ

 ".مرصوص

 .التعامل اإلجتماعي بغَت ادلسلمُت عنتفسَت نظر  (ِ

 حتليل البيانات بعوف النظرية كبآراء الباحثة نفسها. (ّ

ات التعامل اإلجتماعي بغَت اآليه عن تفسَت ات اجتاىادلؤلف ك تفسَت أخذ اإلستنباط عن مث  (ْ

 .اليتادلسلمُت 

 البحثخطة ز. 

 أبواب كما يلي:ة ستترتيب الكتابة يف ىذا البحث العلمي على 

حدكد ادلشكالت، حتديد البحث، لفبة ببياخن الباب األكؿ : مقدمة، اليت تشتمل دقائق ىذا البحث

 البحث. خطة ك الدراسات السابقة، منهج البحث، ، أىداؼ البحث كأذنيتو، البحث
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التعامل اإلجتماعي بُت ادلسلمُت كغَتىم كأنواع اجتاىات تفسَت القرآف الكرًن من الباب الثاين :

التعامل ، معٌت التعامل اإلجتماعي. حيث الشمولية كاإلقتصارية : حبث نظرم

انواع تفسَت القرآف الكرًن حوؿ التعامل اإلجتماعي ، اإلجتماعي بُت ادلسلمُت كغَتىم

 .ث الشمولية ك اإلقتصاريةمن حي

زلمد يوناف يوسف : حياتو، كطلب ، زلمد يوناف يوسف ككتابو بنياف مرصوص:  الباب الثالث

 .كتاب بنياف مرصوص: أسباب التأليف، ك مصادره، العلم، ك مؤلفاتو

تفسَت زلمد يوناف يوسف عن آيات القرآف الكرًن حوؿ التعامل اإلجتماعي :  الباب الرابع

سورة ، ِسورة احلشر آية: ، ُْسورة اجملادلة آية: ، لمُت كغَتىمبُت ادلس

 .ٗ، ٖ، ُ,ٕادلمتحنة آية:

تفسَت زلمد يوناف يسف آلية القرآف الكرًن حوؿ التعامل اإلجتماعي بُت :  الباب اخلامس

حتليل يف سورة ، ادلسلمُت كغَتىم: حبث حتليلي من منظور الشمولية كاإلقتصارية

 .حتليل يف سرة ادلمتحنة، سورة احلشر حتليل يف ،اجملادلة

 نتائج البحث كالتوصيات. تشتمل علىاخلادتة اليت  :     سادسالباب ال


