
 مفهوم خري أمة عند الشيخ حممد رشيد رضا يف تفسري املنار 

 

 البحث العلمي  

 

 إعداد:

 رجال علي 

١٨٠١٠٣٠٢٠١٦٩ 

 

 

 

 

 

 

 اإلسالمية احلكومية   جامعة أنتساري 

 بنجرماسي 

٢٠٢٢ 



 
 

 أ
 

 تفسري املنار  ف مفهوم خري أمة عند الشيخ حممد رشيد رضا 

 

 البحث العلمي  

 
 إلنسانية أصول الدين والعلوم ا  مقدم إىل كلية 

 اإلسالمية احلكومية   جامعة أنتساري 
 (S.Ag)ة األوىل  يلى الدرجة اجلامع للحصول ع

 
 إعداد:

 رجال علي 
١٨٠١٠٣٠٢٠١٦٩ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 اإلسالمية احلكومية   ي جامعة أنتسار 
 إلنسانيةكلية أصول الدين والعلوم ا

 علوم القرآن والتفسري قسم 
 بنجرماسي 
٢٠٢٢  



 
 

 ب
 

 

 بيان أصلية الكتابة 

 

وقعهلذاالبيان:أانامل

رجالعلي:اإلسم

٢٠٠٠نوفمرب٣تناهالوت،:اتريخامليالد

١٨٠١٠٣٠٢٠١٦٩:رقمالقّيد

علوماإلنسانيةال:أصولالدينوالكلية

:علومالقرآنوالتفسيالشعبة

مفهوم خري أمة عند الشيخ حممد رشيد رضا ف أبّّيبياانحقيقياأنهذاالبحثالعلمّيبعنوان"

املنار األ"تفسري  أوحّقاصلّيةهومنكتابيت تقليد أو البيانأبنهنسخة نشأ ما يوما .وإنكان

ف أوبعضه، أوكتبهاآلخركله العلمّيبطلهذاانتحال تنالألجلهوبطلتالبحث اليت الدرجة

 حكمياوقانونيا.

٢٠٢٢يونيو١٦نجرماسّي،ب  

كاتبالبيان



رجالعلي

١٨٠١٠٣٠٢٠١٦٩رقمالقيد:
 



 
 

 ج
 

 املوافقة 

 املنار مفهوم خري أمة عند الشيخ حممد رشيد رضا ف تفسري 

 إعداد:

 رجال علي 

 ١٨٠١٠٣٠٢٠١٦٩  رقم القيد: 

 م ليقد    قد مت ت املوافقة من املشرفي 

 ة إىل جلنة املناقش 

 املشرف األول   

 

 ري املاجست  صغري الدكتور احلاج أمحد  

 ١٩٧١١٢١٧١٩٩٦٠٣١٠٠١التوظيف:  رقم  

 املشرف الثاين

 

 ري املاجست  احلاج حممد عرب  

 رقم الوظيف: 
١٩٨٦٠٨٠١٢٠١٥٠٣١٠٠٣ 

 مبعلوم 

 رئيس شعبة علوم القرآن والتفسري 

 

 ري حممد عرب  املاجستاحلاج  

 ١٩٨٦٠٨٠١٢٠١٥٠٣١٠٠٣رقم التوظيف:  

 ٢٠٢٢يونيو    ١٦التاريخ،  

 

 

 

 





 
 

 ه
 

 ملخص البحث 

علي "١٨٠١٠٣٠٢٠١٦٨،  رجال  الشيخحممد، عند أمة تفسيرشيدرضايفمفهومخي
العلميّ"املنار البحث والعلوم٢٠٢٢، الدين أصول والتفسي،كلية القرآن علوم شعبة ،
احلاجحممدواملشرفالثاناملاجستيصغيالدكتوراحلاجأمحدسانية،املشرفاألّولاإلن

املاجستي.عربّ

كتاب تفسري املنار ، الشيخ   ، األمر ابملعروف والنهي عن املنكر    أمة ، خري  الكلمة الرئيسية:  
 . حممد رشيد رضا

اإلنسانيتصورالاإلسالم.بينهماالفصلميكنالمتعلقانمرتابطانشيئانمهاواجملتمعلفردا
خيمفهومعنيبحثالبحثوهذا.أمةخيفهومميفمنهتمع،اجمليفأيضاورتصيبلوحده،

تفسيكاإلجتماعياألدببلونالتفسيكتاب.املنارتفسييفرضارشيدحممدالشيخعندأمة
مكتبحبثهوالبحثهذا.اإلجتماعيابجملتمعيتعلقالذيالبحثستخدامالمناسباملنار

 .التحليليالوصفياملنهجابستخدام

السابقّيعندالشيخحممدرشيدرضاواملفسرينخيأمةبّيمفهومالبحثأننتائجهذاوكانت
هيأمورأساسيةمثلمكانةالصحابةواملسلمّيبعدهمعلىالتشاهبات.وأماواختالفاتتشاهبات

أمةأهنم لخي هبا القيام جيب اليت والشروط وأماي، أمة. خي األموراالختالفاتكونوا يف هي
وتطبيقاألمردوفاةالنبصلىهللاعليهوسلمقاتلوابعالصحابةومكانةمنميقس،مثلتالفرعية

صلةأنيف.وجدالباحثأيضاومكانةاإلميانابهللالواقعيةابملعروفوالنهيعناملنكريفاحلياة
األدب يفكتابلون أمةفهومباملنارتفسياالجتماعي رضاخي رشيد حممد عنصر للشيخ

.خيأمةكشرطيملعروفوالنهيعناملنكراباالجتماعيةوصيغةالوسطيةيفتطبيقاألمر









 
 

 و
 

 كلمة التمهيد 

بسمهللاالرمحنالرحيم

سّيدانوموالانحممداألنبياءواملرسلّيأشرفاحلمدهللربالعاملّيوالصالةوالسالمعلى

بهأمجعّي.أّمابعد:وعلىآلهوصح

أنيتّمهذاللباحثنعماكثيةحىتيستطيعالباحثاحلمدهللوالشكرهللالذيأعطى.

العلمّي املنار"البحث تفسي يف رضا رشيد حممد الشيخ عند أمة خي "مفهوم إلستيفاءبعنوان

والشروطاحلصولاىلالدرجةاجلامعةاألوىليفكلّيةأصولالدينوالعلوماإلنسانّيةبعضالوظائف

واليستطيعالباحثإلمتامهذاالبحثالعلمّيإالاحلكوميةبنجرماسّي.ةجبامعةأنتسارياإلسالميّ

 بعونهوفضله.

أقولشكراكثياوجزيالعلىكلمنساهم امث البحث إمتامهذا لعلمّي.وتساعدنيف

 ومنهممنيلي:

الدين .١ املاجستيكعميدكلّيةأصول الذيقدالدكتورذكرينيواان والعلوماإلنسانّية

 مباشرةوغيمباشرة.سّهلينعلىكلأموراألكادمي،

نوالتفسيالذيقدساعدنيفآعلومالقرشعبةكرئيساحلاجحممدعرّباملاجستي .٢

 .االكادمييووافقهذاالبحثالعلميّأمور



 
 

 ز
 

أمحد .٣ احلاج عرّباملاجستيغيصالدكتور حممد واحلاج األول كاملشرفكاملشرف

 العلمّي.امهذاالبحثإمترشدانوساعدانيفأالثانالذينقد

 إمتامهذاالبحثالعلميّوساعدونيفعلمونواحملاضراتالذيناحملاضرين .4

متامإرونعلىوشّشيءكلّيفوساعدونومجيعأسريتالذيندعوايلوالدّيوإخويت .5

 العلمّي.هذاالبحث

للعلماء .٦ اخلاص الربانمج يف الذين٢٠١٨األصدقاء هذاساعدون، يفكتابة كثيا

هدىعبقريأندىرمحتناوألفيانأنواروحممدرشيدرضاوحممدمنهم،العلميّالبحث

وغيهمممنواألصدقاءوحممدرايضرمٰحنورجيافضيلةوحممدزكراياألنصاريخاصة،

 ملأستطعانأذكرهمكّلهمواحدابعدواحد.

علىكلّ شكراكثيا لكم يرزقكم.شيءأقول ان هللا الدنياسعادةعسى واآلخرةيف

للباحثخاصهوللقارئّيمنالعلميّينفعهبذاالبحثأنلهللاأسأ،خياأوجزاء.أبحسنوجيزيكم

ايربالعاملّي.،ّيمآة.االكادمييّيواجملتمعّيعام

  

 ٢٠٢٢يونيو١٦نجرماسّي،ب

 
رجالعلي

١٨٠١٠٣٠٢٠١٦٩رقمالقيد:



 
 

 ح
 

 شعار 

 

 " ...املنكر حفاظ اجلامعة وسياج الوحدةفاألمر ابملعروف والنهي عن  "...

 

 

 ( الشيخ حممد رشيد رضا)

  



 
 

 ط
 

 احملتوايت 

 

 الغالف 

 أ. ......................................................................... صفحة املوضوع 

 ب  ....................................................................... بيان أصلية الكتابة 

 ج ................................................................................. املوافقة 

 د ........................................................................... القرار واحلكم 

 ه .......................................................................... ملخص البحث 

 و ........................................................................... كلمة التمهيد 

 ح ................................................................................... شعار 

 ط ................................................................................ احملتوايت 

 ١ .................................................................... الباب األول: املقدمة 

 ١...........................................................خلفيةالبحث .أ
 ٦............................................................أسئلةالبحث .ب
 7..........................................................البحثأهداف .ج
 7...........................................................أمهياتالبحث .د
 ٨.......................................................حتديداملصطلحات .ه
 ١٠........................................................الدراساتالسابقة .و



 
 

 ي
 

 ١4............................................................منهجالبحث .ز
 ١7...........................................................ترتيبالبحث .ح

 ١٩ ............................................... نظرة عامة عن مفهوم خري أمة الباب الثاين:  

 ١٩..........................................................أمةخيتعريف .أ
 ٢٦............................................مفهومخيأمةعنعلماءآراءال .ب

 4١ ...................... والبحث عن تفسري املنار  ترمجة الشيخ حممد رشيد رضاالباب الثالث:  

4١.............................................ترمجةالشيخحممدرشيدرضا .أ
5٦..................................................البحثعنتفسياملنار .ب

 ٦٣ .................................. رضا حممد رشيد  الشيخ مفهوم خري أمة عند  الباب الرابع:  

٦٣...............................حممدرشيدرضاالشيخمفهومخيأمةعند .أ
٨١...............................حتليلمفهومخيأمةللشيخحممدرشيدرضا .ب

 ٩٧ ................................................................... امس: اخلامتة الباب اخل

 ٩7............................................................اإلستنتاجات .أ
 ٩٩..............................................................إلقرتاحاتا .ب

 ١٠٠ ................................................................................. املراجع

  ١١٠ ........................................................................... ترمجة الكاتب




