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األول  بابال  

مة مقد    

 

 ة البحث ي فخل  .أ

سالم ابجملتمع اإلالفرد واجملتمع مها شئىان مرتابطان متعلقان ال ميكن فصل بينهما. فقد عين  

ا يتصوره إن ،  ابألخر و يؤثر فيه. واالسالم ال يتصور االنسان وحده  يتأثرعنايته ابلفرد. فكل منهما 

رابين، ، فهو جمتمع  وخصائصهمبكوانته    اجملتمعات، يف جمتمع. وجمتمع املسلم جمتمع متميز عن سأىر  

متوازن. أخالقيإنساين،   األخرى  أ على    1،  األداين  واالخالقكس  الروحي  بتطور  هتتم  يف ي  اليت 

العادل   اجملتمع  ليوجد  النبوية  دعوة  اإلجتماعي كما  لتغيري  يهتم  اإلسالم  الفردي،   واملتكافئ مستوى 

  2أمة.. وذلك ما جيعل املسلمني خري  أيضا  على أساس اإلميان ابلل 

 
 .٣-٥،   (2٠12،  : مكتبة وهبة  )القاهرة  مالمح اجملتمع املسلم الذي ننشده،  القرضاوي  يوسف  1
تيارا    )يوجياكارIslam Sebagai Ilmu, Epistemologi, Metodologi, dan Etika ،   كونتوجيويو 2  :

 . 1٥،   (2٠٠٦،   واكاان
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تكون  أمة    خصائص من  و أن  العامل. أمة  خري  االسالمية  يف  األمم  سأىر  هللا    ٣من  قال  كما 

 :كتابه الكري تعاىل يف  

َخرْيَ   ُتْم  َوَلْو أمة  ُكن ْ اِبّللٰهِۗ   َوتُ ْؤِمنُ ْوَن  اْلُمْنَكِر  َعِن  َهْوَن  َوتَ ن ْ اِبْلَمْعُرْوِف  ََتُْمُرْوَن  لِلنَّاِس  اُْخرَِجْت 
ِسُقْونَ  اْلفه َواَْكثَ ُرُهُم  اْلُمْؤِمنُ ْوَن  ُهُم  ِمن ْ ُْمۗ   َّلَّ َخرْيًا  َلَكاَن  ِب  اْلِكته اَْهُل  اآلية سور  (اهَمَن  عمران  ال  ة 

11٠( 

العلماء   مجهور  األ  إن وقال  األمة  خريية  على  تدل  السابقة  اآلية  ولكن مة  يف  االسالمية. 

اخلريية نعمة من هللا بال مقابل أو بسبب معني؟   تلك. منها، هل  املسائلاختلف العلماء يف بعض   

يف زمان النيب صلى  يعيشون وما املقصود ابملسلمني هناك هم املسلمون يف كل زمان أو أوٓلٔىك الذين 

 هللا عليه وسلم؟ 

ال إذا حافظت على هذه األصول الثالثة، إمة  هذه اخلريية ال تثبت َّلذه األ  إن املراغي وقال

تك مل  تركتها  املزيةفاذا  هذه  َّلا  مقابل،    4.ن  بال  اخلريية  هذه  املسلمون  يتناول  ال  وقال كونتوجيويو 

اجلها   من  يسعها  أن  جيب  للعمل.   ويكونولكن  اخلريية    حتداي  االشخاص   مفهومعن  مفهوم  هذه 

 
 . 1٨(، 1٩٨٥)دون البيان: دار املعارف،   احملمديةمة شرف األحممد بن علوي املالكي احلسن،   ٣
 .2٥(، 2٠٠٦)بريوت: دار الكتب العلمية، 4، اجمللد تفسري املراغيمصطفى املراغي،  4
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العنصرية )the choosen people( ٥ املختارون على  حتتوي  اليت  اليهودية  ابلراي    ٦.من  والعكس 

 .7نعمة من هللا  دون السعيمة  خريية األ إن عباس    ابنالسابق، قال  

ابأل   التأويلهل  أواختلف   املقصود  اآلية.  اإلسالمية مة  عن  تلك  ضحٰ   يف  هم وقال  اك 

يعين   النيبأصحاب   خاصة،  وسلم  عليه  هللا  الذ   صلى  الدعاة  الرواة  هم  املسلمني وكانوا  هللا  أمر  ين 

هم   ٨بطاعتهم. عباس  ابن  قال  لقتادة،  قصٰ أوفقا  لكن  وسلم،  عليه  هللا  صلى  النيب  على ها  ر صحاب 

 
ختارهم هللا  اأمة  االشخاص املختارون هو أحد من األمور يف اليهودية. يف البداية، هذا فهم جيد أهنم   ٥

أمر هللا وهم   يساء الفهم وله َتثري على الشرعية الالهوتية إن    مسئولونلتحقيق  تبليغ اخلري جلميع البشر. لكن  عن 
واستيالء  أمة  اليهودية  مة  األ البشرية  لقيادة  هللا  لكن  اختارها  األخرى،  ابألمم  اليهودية  يعرتف  ال  ذلك،  العامل. ومع 

أن اإلعرتاف يقتصر على وجودهم فقط. وليس على احلقوق األساسية. لذا، فإن هذا الفهم جيعل اليهود ان يشعر  
 . بتفوق ابألمم األخرى، مما يرتكبون قسوة اليت تتجاوز حدود االنسانية 

 ٩1 ،  stemologi, Metodologi, dan EtikaIslam Sebagai Ilmu, Epi  ،كونتوجيويو ٦
Qur’an: Menuju Masyarakat Ideal Berbasis Spiritualitas, Moderasi -Sosiologi Al،  ورداين7

dan Berperadaban Maju  ) 7٨(،  2٠2٠نشر زاهر، ال يوجياكارات: دار . 

الطربي،   ٨ جرير  بن  القرآن حممد  َتويل  يف  البيان  اجمللد  جامع  العلمية،    ٣،  الكتب  دار  )بريوت: 
2٣٩٠(، ٠٠٩ . 
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رها السيد عبد اَّلادي مرة وقصٰ  ٩.الصحابة الذين هاجروا  من مكة إىل املدينة وشهدوا بدرا واحلديبية

 1٠خاصة.واحدة على تفوق العرب 

بن    وعند  خري    اخلطاب،عمر  هذه أمة  هم  أمة  املقصود  ومكان.  زمان  يف كل  املسلمني 

 ، جامع البيان يف َتويل القرآن النظرية كما نقل الطربي يف كتابه  

عم لقال"قال  هللا  شاء  لو  اخلطاب:  بن  قال   "أنتم"   ر  ولكن  خاصة   "كنتم"  فكنا كلنا،  يف 
صنيعهم،   مثل  صنع  ومن  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  اصحاب  أمة خري    كانوامن 

 11املنكر."اخرجت للناس، أيمرون ابملعروف وينهون عن  

 

 إىل . أوال،  شيئني إىلحممولتان  11٠ل عمران اآلية  آأن سورة  الشيخ حممد رشيد رضا بنٰي ي

فهم احملدثون، يعين هم على أن الصحابة  ليس الذين عرٰ كد  أ صلى هللا عليه وسلم واصحابه. و النيب  

عليهم  تصدق  الذين  هم  ولكن  واحدة،  مرة  ولو  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  ويرون  يسلمون  الذين 

 
 . 1٠٩(، 2٠1٠)بريوت: دار الكتب العلمية،   2، اجمللد  تفسري القرطيبحممد بن امحد القرطيب، ٩

Qur’an: Menuju Masyarakat Ideal Berbasis Spiritualitas, Moderasi -Sosiologi Al،  ورداين1٠

dan Berperadaban Maju ،7٨ . 

 . ٣٩٠-٣٨٩، 4اجمللد ، جامع البيان يف َتويل القرآن ، جرير الطربيحممد بن  11
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واَّلجرة   اجلهاد  واعالها  وافضلها  اجلليلة  الصفات  ابلنسبة    إىل تلك  وا  إىل املدينة  اهلها  واء  يإلغري 

  :12 تعاىل يف آخر سورة االنفالوالنصر من اهلها، كما قال هللا 

ٱلْ  ُهُم  أُ۟ولَهِٓئَك  َنَصُرٓو۟ا  وَّ َءاَوو۟ا  َوٱلَِّذيَن  ٱّللَِّ  َسِبيِل  ِِف  َهُدو۟ا  َوجَه َوَهاَجُرو۟ا  َءاَمُنو۟ا  ُمْؤِمُنوَن َوٱلَِّذيَن 
ْغِفرٌَة َورِْزٌق َكِريٌ  ُم مَّ اۚ  َّلَّ  َحقًّ

آخر الزمان. وال يزالون املسلمون   إىل هذه اآلية أيضا على مجيع املسلمني    نطبقت ا،  والثاين

املنكر. بناء على ذلك، يشعر الباحث   تركواحىت  مة  اخلريية األ   تناول أن   األمر ابملعروف والنهي عن 

وس  رشيد  شيخ  حممد  رأي  اتفق  يأن  األول،  احملمول  بيان  يف  سابقا.  خالفني  بني  حممد ط  الشيخ 

املدينة. وشرح املناسبة خري   إىل   هاجروا هم الذين  أمة  خري  احد اقوال ابن عباس، أن  أ  مع  رشيد رضا 

هم الذين أمة  خري  ن  إعن قول عمر بن اخلطاب    الشيخ حممد رشيد رضا   اتفق ابملسلمني اليوم،  أمة  

الصحا صنيع  مثل  األمر  يصنع  يعين  عن    ابملعروف بة،  مفهوم   1٣املنكر.والنهي  أن  الباحث  يرى 

 يف تفسري املنار أمشل وميكن أن يستخدم مرجعا يف صياغة مفهوم خري أمة.   الشيخ حممد رشيد رضا 

 
 . ٥٩-٥٨(، 1٩47)القاهرة: دار املنار،   4، اجمللد تفسري املنارحممد رشيد رضا،  12
 . ٦٠، 4، اجمللد تفسري املنارحممد رشيد رضا،  1٣
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اإلمتيازات     رضا ومن  رشيد  حممد  االخرينأل   دقة   الشيخ  العلماء  حبجة   ،راء  واحتجهم 

املنار    14قوية. تفسري  أن  ذلك،  رضالسوى  رشيد  حممد  األدب   لشيخ  بلون  التفسري  هو كتاب 

واإلجتماعية.  والثقافية  األدبية  أبمر  يهتم  الذي  تفسري  يعين  بلون   1٥اإلجتماعي،  التفسري  كتاب 

البحث   الستخدام  مناسب  اإلجتماعي  مفهوم    اليت األدب  منها  اإلجتماعي،  ابجملتمع  خري تتعلق 

تفسري    .امة ألن  مهم  البحث  رضاهذا  رشيد  حممد  خمتلفة.   الشيخ  تفسريات  بني  وجيمع   يتوسط 

آراء   يف  أكثر  يتعمق  أن  الباحث  يريد  رضا لذلك  رشيد  حممد  خري  الشيخ  مفهوم  هذا أمة    حول  يف 

 ".يف تفسري املنار الشيخ حممد رشيد رضاعند  أمة مفهوم خري  البحث حتت العنوان: "

 

 البحث   أسئلة  . ب

على   في  خلفيةبناء  سبق،  ماملذكورة  البحث ا  هو كيف   فأسئلة  البحث  هذا  يف  األساسية 

خري   الباحث أمة  مفهوم  يذكر  األساسية،  املسألة  جلواب  املنار؟  تفسري  يف  رضا  رشيد  حممد  عند 

 ، وهي: أسئلة البحث

 
قاسم،14 TradisionalismeMuhammad Rasyid Ridha (Antara Rasionalisme dan  ،")"  منصور 

 . 1٣٠، 2٠12، 2  الرقم ،  ٣7 اجمللد، جملة الفكر اإلسالمي 
"حسنةأسوة  1٥  ،Model dan Karakteristik Penafsiran Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha 

dalam Tafsir Al-Manar " ، ٣2٦، 2٠1٥، 2 الرقم  ، ٩ اجمللد، جملة التأويل . 
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 خري أمة؟  همعمن حممد رشيد رضا يف تفسري املنار   تفسري   ما .1

 حممد رشيد رضا يف تفسري املنار لشروط خري أمة؟   تفسري   ما .2

 

  أهداف البحثج.  

 : إىل، يهدف هذا البحث البحث  أسئلةبناء  على  

 خري أمة.  ملن هميف تفسري املنار  الشيخ حممد رشيد رضا  تفسريمعرفة   .1

 يف تفسري املنار لشروط خري أمة.  الشيخ حممد رشيد رضا  تفسريمعرفة   .2

 

 د. أمهية البحث 

نظراًي، يرجو الباحث يف أن يوٰفر هذا البحث فوأىد غناء عن خزأىن العلمية للمسلمني، يف 

خاصة.   والتفسري  القرآن  علوم  النظرة   عملياً،جماالت  زايدة  البحث  هذا  يكون  أن  الباحث  يرجو 

  خاصة.أمة  ومرجعا فيما يتعلق ابلبحث خري 
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 حتديد املصطلحات ه.  

البحث   هذا  الباحث  و ولتوجيه  يقدم  الفهم،  يف  اخلطأ  عن  املصطلحات اإلحرتاز   حتديد 

 :ةالتالي

 مفهوم  .1

فهوم هو اسم مفعول من فِهم يفَهم مبعىن حسن تصور امل ،  معجم الوسيط  عن   الباحث   نقل

واملفهوم هو  1٦. كليٍّ ويقابله املاصدقاملعىن. واملفهوم هو جمموع الصفات واخلصأىص املوضحة ملعىًن  

ري خب  من يقصد ومقصود املفهوم يف هذا البحث هو    17صياغة.   إىلفهم الشيء او املسألة اليت حتتاج  

 يف تفسري املنار.  الشيخ حممد رشيد رضاعند    وشروطه أمة  

 

 

 
 . 72٩(، 2٠11)القاهرة: مكتبة الشروق االدولية،   املعجم الوسيط جممع اللغة العربية،  1٦
سامسوري،  17   ، Kajian Teori, Kerangka Konsep, dan Hipotesis dalam Penelitian  سيسب 

جمموعة دراسة  للمعلمني واملوظفني اإلداريني مبركز تطوير   PLSPمقدمة يف ورشة عمل إعداد برانمج   البحث العلميٰ 
 . ٣، 2٠٠٣يونيو  2٣ -مايو  2٦غرب سومطرة، 
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 خري أمة  .2

سورة علي عمران مصطلح يوجد مرة واحدة فقط يف القرآن ، أي يف  هو      ة"مأ خري  "   لفظ

القرآن   11٠اآلية   يف  أمة  ألفاظ  وستني  أربعة  مأخوذ   لفظ   و ه  البحث يف    ة" مأ خري  "   لفظ   1٨.  من 

 هذا البحث. يف  اآلية الرئيسية  وهو    ،11٠اآلية    عمران   ل سورة آمن  

 تفسري املنار  .٣

الٰ  الكتاب  هو  املنار  املعلم  تفسري  و  وتلميذهفه  عبده  حممد  مها  رشيد  ،  حممد  . رضاالشيخ 

القرآن   "تفسري  هو  الكتاب  َّلذا  األصلي  يف  احلكيماإلسم  ولكن  ابسم   فَ ُعرِ   تطوره "،  التفسري  هذا 

 1٩جملة املنار اليت تنشره.   إىل  ة"تفسري املنار." وتسمية "املنار" منسوب

السابق املصطلحات  حتديد  بيان  على  من  ،  ةبناء  املقصود  أن  "مفهوم يُفَهم  البحث  عنوان 

رضاعند  أمة  خري   رشيد  حممد  شرح    الشيخ  هو  املنار"  تفسري  أمة    عمن وحتليل  يف  خري  ه وشروط هم 

 
املناور،   1٨ حسني  عقيل  بنمداين،    Hukum Islam dan Pluralitas Sosialسعيد  (،  2٠٠٥)جاكرات: 

17٥ . 
روسلي، 1٩ الرمحن  اتجنونج     ، Ijtima’i”-Adaby Al-“Analisis Terhadap Corak Tafsir Alعبد 

 . 1٦٣، 2٠14، 1 الرقم ، ٣ اجمللد ، أانليتيكا إسالميكا 
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تفسري  املأخوذة   رضامن  رشيد  حممد  عمران    الشيخ  ال  يف كتاب   1٠4واآلية    11٠ية  اآللسورة 

 تفسري املنار. 

 الدراسات السابقة   و.

الباحث دراسات سابقة اليت يبحث  وجدليس دراسة جديدة. أمة مفهوم خري  عن البحث 

 عن هذا البحث فيما يلي:

1. " رسالة  يف  روستياان،  كلية   ،"Khaira Ummah dalam Tafsir Sunni dan Syi'ahإيفا 

يف  أ الدين  ه   جامعة صول  هللادايشريف  احلكومٰية  ة  سنة  اإلسالمية  هذا 2٠1٨  يف  يشرح   .

يف   املستخدم  التفسري  وكتاب  والشيعة.  السنة  من  تفسريات  مقارنة  بطريقة    هذا البحث 

ري وتفسري املنري ث هو كتاب التفسري السين الذي يشمل تفسري القرطيب وتفسري ابن ك  البحث

وتفسري القمي. يوضح البحث أن هؤالء    الشيعة الذي يتضمن تفسري امليزان وكتاب تفسري  

مييلون   نصًيا،  ومع   إىل املفسرين،  وسلم.  عليه  هللا  صلى  حممد  للنيب  معاصرين  يكونوا  أن 

أولئك   هو  املستخدم  التفسري  فإن  السياق،  حيث  من  األمة،   احلافظونذلك،  وجود  على 



11 

 

ذا تلك اخلريية، مثل األشخاص املختارين الذين حصلوا  على خريية األمة، واحلفاظ على ه 

 2٠واإلميان ابلل.   بات امر ابملعروف وهني عن املنكروتنفيذ واج

2. " بعنوان  رسالته  انسوتيون،  علمي   Konsep Khaira Ummah Menurut Quraishفقيه 

Shihab dan Mahmud Yunus (Studi Komparasi Antara Tafsir Al-Mishbah 

dan Tafsir Qur'an Karim"  اإل الدين  جامعةيف كلية  يف  سوراكارات.   سالمي  احملمدية 

هذ  خري    البحث ا  تبحث  بشروط  يتعلق  فيما  يونس  وحممود  شهاب  قريش  آراء  أمة يف 

 21األمة. ية  خري  إىلوامتيازات املسلمني وإمكانية الكتبة  

"  املقالة  .٣  Prinsip-prinsip Khaira Ummah Berdasarkan Surah Ali Imranبعنوان 

Ayat 110 "   خيلص البحث  هذا  صبارا.  وكارل  أنور  على   إىلَّلارليس  الدعوة  تطبيق  أن 

تشري  أمة  خري  أساس   أن  جيب  اإلسالمية  الدعوة  أن  عن   إىل هو:  وهني  ابملعروف،  أمر 

أن   جيب  أيضا  الثالثة  املبادئ  هذه  ابلل.  واإلميان  أو  للكون  تاملنكر،  مجموعة للشخص 

 
روستياان،   2٠ جامعة  جاكرات:  (  رسالة،  "Khaira Ummah dalam Tafsir Sunni dan Syi'ah"إيفا 

 . ( 2٠1٨  ،اإلسالمية احلكومٰية شريف هداية هللا 

انسوتيون،   21 علمي   Konsep Khaira Ummah Menurut Quraish Shihab dan Mahmud"فقيه 

Yunus (Studi Komparasi Antara Tafsir Al-Mishbah dan Tafsir Qur'an Karim"،   سوراكارات  رسالة(    :
 . (2٠2٠جامعة احملمدية، 
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يعين    مجاعة،  خري  أو  جزء  أهنا  على  تصنيفها  و األميكن  ابملعروف  املنكر المر  عن  نهي 

  22واإلميان ابلل. 

لبيب ،K.H. Irfan Hielmy dan Interpretasi Khairu Ummah"بعنوان   املقالة  .4 ألمحد 

ي فيما يتعلق ابجلهود املبذولة لم ح  أفكار كياهي احلاج عرفان   املقالة  هذه جمدي. يستعرض  

خري   خري    أوأمة  إلنشاء  حتقيق  ميكن  له،  ووفقا  إندونيسيا.  يف  مثايل  اجتماعي  أمة نظام 

يصبحوا   أن  املسلمون  يستطيع  معتدلنيعندما   حمسنني ،  قراطنيدمي  مؤمنني،  مسلمني 

خري نفسهم، سوف يتحقق  أ .  إذا كان اجملتمع يطبق هذه املفاهيم الثالثة يف كلدبلوماسني

بني أمة   اإلتفاف  حتقيق  ميكن  حبيث  اإلنسانية،  واألخوة  اإلسالمية  األخوة  أساس  على 

 2٣األداين. 

 Analisis Q.S. Ali-Imran Ayat 110 Tentang Makna Khairu Ummahبعنوان "     .٥

dan Penerapannya dalam Pendidikan Islam الدين يف كلية  ساين  فوجي  بقلم    "

 
صبارا،22 وكارل  أنور  prinsip Khaira Ummah Berdasarkan Surah Ali Imran -Prinsip" هارليس 

Ayat، 2٠12، 2 الرقم ، 4 اجمللد،  جملة الدراسات اإلسالمية . 
جمدي، 2٣ لبيب  اتريخ   ،  ”K.H. Irfan Hielmy dan Interpretasi Khairu Ummah”أمحد  جملة 

  . 2٠٠7، 1 الرقم ، 1 اجمللد احلضارة اإلسالمية، 
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اإلسالمي يف جامعة وحيد هاشم، سيمارانج. يشرح هذا البحث يف القيم الرتبوية الواردة يف 

اآلية   عمران  ال  القرآن  حممد 11٠سورة  النيب  تعاليم  من  أيخذها  اليت  الرتبية  قيمة  فيه  مبا   ،

 24ليه وسلم إلتقان األخالق الكرمية لكل فرد حىت يتحقق جناحه يف احلياة. صلى هللا ع

بعنوان   .٦ جوانوان  الذي كتب  حيتوي    ."Mencetak Generasi Khairu Ummah"كتاب 

املراهقني  بني  وخاصة  أمة"،  "خري  مراهق  من   تكون  أن  للنصائح   شرح  على  الكتاب  هذا 

بسبب   القلق  يف  تسببوا  القيم دخال  إالذين  عن  البعيدة  املعيشية  والعادات  الثقافة 

 2٥اإلسالمية.

"الك .7  Sosiologi Al-Qur'an, Menuju Masyarakat Ideal Berbasisتاب 

Spiritualitas,  Moderasi, dan Berperadaban Maju بقلم ورداين. هذا الكتاب هو "

تبني الكاتب هذا  .   نتاج البحث يف املفهوم االجتماعي للمجتمع القائم على القرآن نفسه

يتضمن  الكتاب مفاهيمي  اخلصائص كأساس  حيث  القرآن مثايل من  يف  اجملتمع  مفهوم   أن 

واالعتدال  لل،  الكاملة  اإلجيايب  الطاعة  االجتماعي  التغيري  حنو  دائًما  والتحرك  ؛ والتقدمي، 

 
   “Imran Ayat 110 Tentang Makna Khairu Ummah dan -Analisis Q.S. Ali،ساينفوجي   24

Penerapannya dalam Pendidikan Islam”,   2٠1٨، مشاجلامعة وحيد ها   سيمارانج ( رسالة( . 
 (. 2٠2٠)يوجياكارات: مكتبة العلوم،  Mencetak Generasi Khairu Ummah ،غوانوان 2٥
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الفئات  تصنيف  يشمل  الذي  العملي  للتطبيق  أعمال  جدول  لوضع  املبذولة  اجلهود 

اجملتمع؛ االجت يف  العمل  وتقسيم  اجملتمع،  على  االجتماعية  الرقابة  بوظيفة  والقيام  ماعية، 

 2٦والبعية اليت تشمل "الشهود" على البشر وحتقيق احلقيقة والعدالة والسعادة. 

الدراسات   هناك  السابقة،من  نظر أمة  خري  مفهوم    الدراسات  كانت  مل   ةمن  لكن  خمتلفة، 

رشيد رضا  عند أمة  خري  دراسة    جيد الباحث سابقة، ال يزال هناك بناء على دراسات  .  الشيخ حممد 

واستكشافها،   تغيريها  يتم  مل  اليت  قاتلوا  األشياء  الذين  الصحابة  مكانة  وفاة مثل  بعد  البعض  بعضهم 

. وهذا  الشيخ حممد رشيد رضاعند  أمة  يف مفهوم خري  سيعمق هذا البحث  النيب، وأكثر من ذلك.  

 هذا البحث والدراسات السابقة. الفرق بني 

 

 منهج البحث ح.  

 البحث هي:   هذامنهج البحث املستخدم يف  

 نوع البحث  .1

 
Qur’an: Menuju Masyarakat Ideal Berbasis Spiritualitas, Moderasi -Sosiologi Al  رداين،و 2٦

dan Berperadaban Maju . 
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البحث  أي  املكتيب،  البحث  نوع  البحث  هذا  يستخدم  املبحوث،  واألشياء  املواد  على  بناء 

مثل   البحث،  هبدف  املناسبة  النظرايت  على  حتتوي  اليت  مكتوبة  مواد  يستخدم  و الذي  الكتاب 

  27. والصحيفة  واملقالة 

منهًجا  الباحث  استخدم  فقد  النوعي.  املنهج  من  نوًعا  البحث  هذا  يف  الباحث  ويستخدم 

وكان البحث الذي مت إجراؤه للرتكيز على   2٨وصف الكائن مبزيد من التفصيل(.   إىل وصفًيا )يهدف  

 رضا يف تفسري املنار.   رشيدعند الشيخ  أمة خري  البحث يف مفهوم 

 ومصادرها لبينات  ا .2

البياانت   ومها  إىل تنقسم  عليها   قسمني،  احلصول  يتم  اليت  البياانت  وهي  األساسية  البياانت 

البحث.  معلومات  على  حتتوي  اليت  األساسية   املصادر  من  يف    2٩مباشرة  األساسية  هذا البياانت 

رضاعند  أمة  خري    تفسريهي    البحث رشيد  حممد  يتم    الثانويةالبياانت  و   ، الشيخ  اليت  البياانت  هي 

 
 .14( ، 2٠11: مطبعة أنتاساري ،   )بنجرماسني Pengantar Metodologi Penelitianرمحدي ، 27
 . ٥٩ ، Pengantar Metodologi Penelitianمحدي ،  ر  2٨
 . Pengantar Metodologi Penelitian ، 71رمحدي ،   2٩
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املطلوبة.  البياانت  من  مصدر  بياانت  أو  اثنٍّ  مصدر  من  عليها  املطلوبة  ٣٠احلصول  هذ   البياانت   ايف 

بياانت  البحث الذي    تتعلق  هي  بياانت  سيبحثه  ابملوضوع  وهي  خري  الباحث،  مفهوم  أمة عن 

 . الشيخ حممد رشيد رضاو 

البحث. مصادر   هذا  يف  مرجعا  الباحث  تستخدم  اليت  املراجع  أو  املعلومات  هي  البياانت 

البياانت   مصادر  ومها  إىل تنقسم  الثانوية.  قسمني،  البياانت  ومصادر  األساسية  البياانت   مصادر 

يف  مصادر   املستخدمة  األساسية  البحث البياانت  تفسري هي    هذا  رشيد   للشيخ   املنار   كتاب  حممد 

هي    الثانويةالبياانت  مصادر  و  .رضا الباحث  يستخدمها  األخرى  اليت  خري   ببحث تتعلق    اليت كتب 

 أمة. 

 . طريقة مجع البياانت٣

حبث   هو  البحث  هذا  النوع  املستخدمةف  مكتيب،ألن  البياانت  مجع  البحث   طريقة  هذا  يف 

ابلرتكيز   البياانت  مجع  البحثهي  تفسري    ة املأخوذأمة  خري  مفهوم    عن  على  رشيد من  حممد  الشيخ 

 . املناريف كتاب تفسري   1٠4واآلية   11٠ اآليةل عمران  آلسورة   رضا

 
 . Pengantar Metodologi Penelitian ، 71رمحدي ،   ٣٠
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 البياانت طرق حتليل   .4

املستخدمة  البحث   والطريقة  هذا  الوصفي  يف  التحليل  هتدف  ،  هي  طريقة  حل   إىلهي 

والتصنيف.  والتحليل  البحث  وهي  وصفية  تقنيات  ابستخدام  البياانت  على  بناًء  لذلك،   ٣1املسألة 

تقوم    إىل ابإلضافة   البياانت،  البياانت   البحث  هذاعرض  وتفسري  يف أيًضا  بتحليل  الباحث  يعتزم   .

ال خري    بحث هذا  مفهوم  ودراسة  البياانت  الشيخ  أمة  عرض  مث   رشيد عند  املنار،  تفسري  يف  رضا 

 حتليلها مبقارنتها بتفسريات العلماء اآلخرين. 

 

 ترتيب البحث   ط.

عدة فصول فرعية  إىلمقسمة  ابوابعلى مخسة  البحث العلميٰ  احيتوي هذا البحث يف هذ 

 مرتابطة. 

األول اليت ،  الباب  وحتديد   وأمهيته  أهدافه  وأسئلته  البحثخلفية  على  حتتوي    املقدمة 

 . وترتيبهمنهج البحث و دراسات السابقة   الاملصطلحات و 

 
 . ٩2 ، Pengantar Metodologi Penelitianرمحدي ،   ٣1
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الثا ن  ، ينالباب  على  عحيتوي  مفهوم ظرة  عن  واألحاديث خري    أمة  واآلايت  القرآن  يف  أمة 

  .املتعلقة

الثا والبحث    على   حيتوي،  لثالباب  رضا  رشيد  حممد  الشيخ  اليت   عن ترمجة  املنار  تفسري 

 كتاب تفسري املنار. رأي العلماء عن  و   هولون  ه نهجمتشمل  

حيتوي   الرابع،  خري  الباب  مفهوم  املنار أمة  على  تفسري  يف  رضا  رشيد  حممد  الشيخ   عند 

 . وحتليله

  .واإلقرتاحاتستنتاجات  إلحيتوي على ااخلامتة  الباب اخلامس،    




