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ملخص

عند الشيخ غيرهم مفهوم التعايش السلمي بين المسلمين و :" هذا البحث موضوعه

، ورقمها اجلامعي فريال فائزةاليت قدمتها ،")دراسة موضوعية(وهبة الزحيلي في تفسيره المنير 

طالبة يف الفصل الدويل لقسم التفسري واحلديث، كلية أصول الدين، ،، 11032203919

يكون هذا البحث مكمال للشروط الالزمة و .شريف قاسم اإلسالمية احلكوميةالجامعة السلطان 

.واحلديثيف قسم التفسريللحصول على درجة بكالوريوس

ومن أهداف هذا . وضوعيةوقد سارت الباحثة املنهج املهذا البحث من نوع البحث املكتيب،

فهوم التعايش السلمي بني املسلمني وغريهم عند الشيخ وهبة الزحيلي يف تفسريه البحث هو ملعرفة م

. "دراسة موضوعية"املنري 

و هو ولد يف دير .هو الشيخ الدكتور وهبه الزجيلى من العلماء الفقهاء األجالء املعاصرين

.م/1932/عطية من نواحي دمشق عام 

امسه . وهبة الزحيلي أحد أبرز علماء أهل السنة واجلماعة من سوريا يف العصر احلديث

مثل , وهو مشهور كشهرة املفسرين والفقهاء يف القرن العشرين. الدكتور وهبة بن مصطفى الزحيلي

ومن وسعيد حوى مصنف األساس يف التفسري وغري ذلك, طاهر مصنف تفسري التحرير والتنوير

. ري املنريمؤلفاته تفس

وهذا البحث استخدمت الباحثة جبمع املعلومات والبيانات املتعلقة بالبحث مث حتلل الباحثة 

.مبساعدة كتب التفاسري وأقوال العلماء
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إن اإلسالم قد اهتم بالتعايش السلمي مع غري املسلمني يف القرآن ونتيجة هذا البحث

السلمي مع غري املسلمني والتاريخ اإلسالمي الذي باعتبار مفهوم التعايش , بالغاالكرمي إهتماما 

يتعلق بكيفية تعامل الرسول صلى اهللا عليه وسلم مع غري املسلمني و كذلك أسس ومبادئ التعايش 

.السلمي اليت وجدت يف القرآن الكرمي
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pengarang tafsir At-Thahir wattanwir, dan Sa’id Hawa pengarang  Asas-Asas

tafsir, dan lain-lain. Dan adapun salah satu karangannya adalah Tafsir Al-Munir.

Dan adapun hasil dari pembahasan ini adalah bahwa Islam memberikan

perhatian yang besar terhadap hidup berdampingan dengan nonmuslim di dalam

Al-Qur’an yang diungkapkan melalui bagaimana pemahaman tentang hidup

berdampingan ini dan dari sejarah tentang bagaimana tata cara Rosulullah saw.

dalam berinteraksi dengan nonmuslim serta terdapat prinsip-prinsip dan dasar-

dasar dalam hidup berdampingan dengan non muslim yang terdapat di dalam Al-

Qur’an.



ج

شكرا وتقدير

بسم هللا الرحمن الرحیم

رواه ابو " ال يشكر اهللا من ال يشكر الناس": انطالقا من قول النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم
فإنين أمحد اهللا عز وجل محدا كثريا طيبا مباركا فيه مّن علّي بإمتام هذ البحث العلمي، ويّسرها داود،

.احلمد له وحده أوال وآخرايل حىت صارت على هذا النحو، فاحلمد كل

وأتقدم بالشكر اجلزيل إىل أستاذي الفاضل األستاذ عبد الصمد املاجستري الذي تكّرم بقبوله 
تعايش السلمي بين المسلمين مفهوم : "لإلشراف على هذ البحث العلمي حتت املوضوع 

من الشروط كشرط ) دواسة موضوعية(وغيرهم عند الشيخ وهبة الزحيلي في تفسيره المنير 
الالزمة للحصول على درجة بكالوريوس يف قسم التفسري واحلديث، من جامعة السلطان الشريف 

كما أنه حفظه اهللا مل يأل جهدا يف إسداء التوجيهات واملالحظات . قاسم اإلسالمية احلكومية
تعاىل أن والنصائح الىت استفدت منها كثريا حىت خرجت هذه الرسالة على هذا الوجه، فأدعو اهللا 
.جيزيه أفضل اجلزاء، وخري الثواب، وأن ينفع به اإلسالم واملسلمني، إنه ويل ذلك والقادر عليه

ويف كتابة هذا البحث وجدت الصعوبات واملشكالت، وذلك ال ختلو من العون والتشجيع من مجيع 
يف كتابة هذا ولذلك أقدم خالص الشكر للذين ساعدوين وأرشدوين. 

:البحث، ومنهم ما يلي

معايل مدير جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية، املكرم األستاذ الدكتور .1
.منذير هيتامي ومساعديه

فضيلة عميدة كلية أصول الدين جبامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية .2
.األستاذة الدكتورة وليال ومساعديها

.رئيس قسم التفسري واحلديث الفصل الدويل األستاذ نكسون حسني املاجستريفضيلة .3
.فضيلة املشرف األستاذ عبد الصمد املاجستري الذي قد أرشدين يف كتابة هذا البحث.4



ح

فضلية املدرسني واملعلمني واملوظفني الذين قد بذلوا جهودهم يف عملية التعليم يف الفصل .5
عامة، ويف جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية الدويل خاصة، وكلية أصول الدين

.احلكومية بيكنبارو
فضيلة رئيس مكتبة جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية، ورئيس مكتبة  .6

.
طاين القوة واحلماسة وأشكر لكل من بذل جهده ومساعدته يل يف أداء واجبايت ومن أع.7

جزاكم اهللا خريا  . من األصدقاء والزمالء والصحابة أمجعني مما أذكر امسهم واحدا فواحد
.كثريا

شكر ينطا وسييت (وفوق كل ذلك، أقدم جزيل شكري وعظيم تقديري لوالدّي الكرميني .8
اهللا تعاىل الذين ربّياين تربية إميانية،  وشجعاين على طلب العلم الشرعي، فأسأل )  حنينة

وأشكر كذلك إىل إخواين وأخيت  . أن جيزيهما عين كل خري، وأن حيفظهما من كل سوء
".  اللهم كما مجعتنا يف هذه الدنيا الفانية فامجعنا مرة أخرى يف جنتك اخلالدة" الشقيقة 

4/6/2015بيكنبارو، 
الباحثة

فريال فائزة

11032203919
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