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 لث الثاالباب 

 تفسري املنار عنوالبحث  الشيخ حممد رشيد رضاترمجة 

      

 رضاحممد رشيد    ترمجة الشيخ  .أ

 ووفاته   مولده  .1

 منال السيد  بن الدين هباء السيد  بن الدين مشس  حممد  بن رضا بن علي بن رشيد  حممد  هو

 قلمون  قرية  يف  م   1٨٦٥/    ه  1٢٨٢  االوىل  مجادى  ٢٧  األربعاء  يوم  ولد   1. البغدادي  خليفة  علي

 
الرومي،  1 سليمان  بن  الرمحن  عبد  بن  التفسي فهد  يف  احلديثة  العقلية  املدرسة  اجمللد  منهج  )رايض:    1، 

 . 1٧٠(، 1٩٨٣الرسالة، 
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 تبعد ،  الشام  طرابلس  جنوب  لبنان جبل من  املتوسط  البحر  شاطئ يف  تقع ،٢الشام  طرابلس  جنوب

 ٣أميال.   ثالثة زهاء  الشام   طرابلس مدينة  عن

 أيب  بن   علي   بن   حسي   إىل   نسبه  واتصل  فاطمة.   امسها ف  رضا  رشيد  حممدوالدة الشيخ    أما 

 رضا  رشيد الشيخ حممد    نسب   السامرائي  حسيب   الدكتور   ق حق    وقد .  واألم  األب   جهة   من   طالب 

 حنو   عرج  ث   جديدا  شيئا  جيد   فلم  التوضيح  منهم  طالبا  السيد   بعائلة  اتصل  القاهره  يف  وهو  هذا

 والقيادية  الدينية  قيمته  له   يقول  كما   -النجف   يف   احلسين   والنسب-  النسب   كتب   وفتش  النجف

 منال   اسم  يوجد  وال   للعائلة  أثرا  أجد  فلم  حسينيا  كان  ملن  إال   اليدفع   اإلمام   وحق   اخلمس  مخس  ألن

 السنة  أهل  من   ولعله   شيعيا   البغدادي  خليفة   علي   املنال   يكن  ل   إذن  فقلت   ،   البغدادي   خليفة   علي

 
)بيوت: الرسالة،    1اجمللد  ،  اجتاهات التفسي يف القرن الرابع عشر فهد بن عبد الرمحن بن سليمان الرومي،  ٢

1٨٠٣(، ٩٩٧ . 
دون  )دون البيان: دون البيان،    ٣٣، اجمللد  أعالم العرب رشيد رضا اإلمام واجملاهدإبراهيم أمحد العدوى،  ٣

 . 1٩(، التاريخ 
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 كان  الذي  احمللي  اجملتمع   وسيادة  شرف  على  رضا  رشيد   حممدالشيخ    حصل   اجلائزة،  هبذه .واجلماعة

 4.فيه  يعيش

أغسطس   ٢٢/    1٣٥4مجادى االوىل سنة    ٢٣حممد رشيد رضا يوم اخلميس  الشيخ  تويف  

وتويف وهو يقرأ القرأن يف السيارة قبل وصوله اىل املصر اجلديدة عائدا من السويس موظًعا   ، 1٩٣٥

 ٥االمي يعود عبد العزيز، ودفن يف قرافة اجملاورين جبوار أستاذه حممد عبده. 

 

 ومؤلفاته   تربيته .٢

وعندما  والديه  من  األوىلتربيته    تجاء الشيخ.  الطوق كان   شب  عن  رضا  رشيد  حممد 

الرفيعة واهليبة وحب  املنزلة  القلمون ، وورث عن أسالفه  البيت يف  إليه رائسة هذا  قد آلت  والده 

أتثرا عظيما ، كما ورث عنه الكثي من اخلصال اخللقية   أببيهحممد رشيد رضا  الشيخ  الكرمي. وأتثر  

 
 . 1٧1، 1، اجمللد منهج املدرسة العقلية احلديثة يف التفسيفهد بن عبد الرمحن بن سليمان الرومي، 4
بن عبد  ٥ الرومي،  فهد  بن سليمان  الرابع عشر الرمحن  القرن  التفسي يف  اجمللد  اجتاهات  نظر  ا.  ٨٠٦،  1، 

شها قريش  حممد  إىل  لنتيا  )Rasionalitas Al-Qur’an: Studi Kritis atas Tafsir al-Manarب،  أيضا  جاكرات: 
 . ٨1-٨٠(، ٢٠٠٨هاتفي، 
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يذكر ما حيفظ من االشعار وأخبار   اجلنان،ئ  والعلمية. فكان األب قوى الذاكرة طلق اللسان ، جر 

ذاكرته أنه كان حيفظ كل ما مر  به يف سفره، وكل ما له عند الناس، او هلم عنده   قوة االوائل. ومن  

 ٦من احلقوق املالية وان طال عليه الزمان. 

وكان هذا األب أيضا حسن اجملاملة، عظيم التساهل يف معاشره املخالفي يف الدين، مع 

حممد رشيد رضا الشيخ    يؤذيه. وشرح  الغية الشديدة على االسالم واملناضله عنه ما يقنع املناظر وال 

 قوله: مذاكرته مدى أتثره بذلك يف  يف 

"وانن منذ دخلت سن التمييز أرى يف دار داران وجهاء النصارى من طرابلس ولبنان، بل 
الوالد رمحه هللا جياملهم كما  وأرى  األعياد،  أايم  والرهبان، السيما يف  القسوس  فيها  أرى 

احلكام ووجهاء املسلمي ، ويذكر ما يعرف من حماسنهم يف غيبتهم  جيامل من يزور من  
بكل انصاف. لقد كان هذا من أسباب دعويت اىل التساهل والوفاق، وتعاون مجيع أهاىل 
البالد على ما يري البالد، مع القسط والرب املشروعي ، فإن اإلنسان إذا تريب على شيء، 

 ٧عرف بفائدته التفاق فكره ووجدانه فيه." وأرى مثرته يف نفسه وفيمن يعاشر كان أ 

 يف  أحياانً   والرتهيب   احلزم  اىل  جلأ   حيث   أبنائه،  نفوس  يف  هبيبة  يتمتع   أيضا   الوالد   كان 

ناء ليضى عنهم، ول األب  إليه  يتوسل  حىت  واهلجران   ابألعراض   الصغي  الذنب   على   فعاقب.  الرتبية
 

 . ٢1-٢٠،   ٣٣، اجمللد   أعالم العرب رشيد رضا اإلمام واجملاهد إبراهيم أمحد العدوى ، ٦
 . ٢1،   ٣٣، اجمللد   أعالم العرب رشيد رضا اإلمام واجملاهدإبراهيم أمحد العدوى ، ٧
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حممد رشيد   الشيخنفس  جيرؤ أحد على االتكاء أمامه احرتاما له. ولقيت هذه الرتبية استجابة من  

الرغبة   قليل  الصغر  من  عن و   اللعب  يفرضا، حيث شب  طفولته  أايم  منذ  فامتنع  احلياء.  شديد 

دار اإلشرتاك مع أقرانه يف السباحة مثال حىت ال ينزع مالبسه أمامهم، واكتفى ابلذهاب وحده اىل  

منفردا،  هناك  ويسبح  هبا،  يسترت  صخرة  وراء  مالبسه  ونزع  البحر،  شط  على  أخرى كانت  هلم 

 ٨وأحياان مؤتزرا إذا أحس بوجود أانس حوله. 

الذكاء الحت   أن عالمات  الشيخعلى  طفولته كذلك.   على  أايم  منذ  حممد رشيد رضا 

والحظ ذلك الزوار العديد الذين دأبوا على الرتدد على منزل األسرة أايم الصيف للتمتع هبواء لبنان 

اتضح   إذا  هلم.  الرضا  آل  أسرة  تقدمه  الذي  الفاخر  الطعام  وأصناف  النقية  وينابيعه  ميل الطيب 

غي اىل جمالسة العلماء من أولئك الضيوف من دون حممد رشيد رضا، وهو يف هذا السن الص الشيخ

العلماء والوجهاء حيثون  بنفسه  الطفل  السلطان. وكثيا ما مسع هذا  احلكام وأوىل األمر وأصحاب 

حممد   وكان الشيخوالده على العناية بتعليمه ويبشرونه مبا يرجونه له من النجاح والنبوغ يف العلم.  

 
 .٢٢، ٣٣، اجمللد   أعالم العرب رشيد رضا اإلمام واجملاهدبراهيم أمحد العدوى ، إ٨
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مساعه، ألنه ملس من نفسه عدم السرعة يف احلفظ، على حي    رشيد رضا يستغرب هذا الفول عند

املواهب اليت   الذكاء. ولكن  حممد رشيد الشيخ  الزوار يف    اكتشفهاكان يرى أن احلفظ هو معيار 

وهي   ، قول  من  أمامه  يلقي  ملا  املعاين  السريع، وحفظ  الفهم  على  للعادة  اخلارقة  قدرته  رضا هي 

   ٩اته الدراسية.املواهب اليت صاحبه منذ بدء حي

 مثل   األساسية   العلوم   ُتدر س   تقليدية  تعليمية  حديقة  وهي  كت اب،  من   يبدأ   فهو  رمسًيا،   أما 

 رضا   رشيد   حممد   الشيخ  اتبع   األساسي،  تعليمه  من  االنتهاء  بعد .  واحلساب  والكتابة  القرآن   قراءة

 والفقه  النحو  مثل  والعامة  الدينية  العلوم  تدرس  كانت  حيث  ابتدائية  مدرسة  يف  طرابلس  يف  تعليمه

 اليت   اإلسالمية  الدولة   مدرسة   وهي  ،مرموقة  مدرسة   إىل   نتقلا  ، يف أثر كذا.  األرض  وعلوم   واحلساب

 1٠.اجلسر   حسي الشيخ  أسسها

هذا  وكان  العلوم.  من  إىل كثي  توجيهه  يف  الفضل  صاحب  هو  اجلسر  حسي  والشيخ 

املدرسة  تلك  لتأسيس  العثمانية  احلكومة  لدى  ويعرف  العربية،  الثقافية  النهضة  رواد  من  االستاذ 

 
 . ٢٢-٢1، ٣٣، اجمللد  رضا اإلمام واجملاهدأعالم العرب رشيد أمحد العدوى،  إبراهيم  ٩

 . ٢٢-٢1، ٣٣إبراهيم أمحد العدوى، أعالم العرب رشيد رضا اإلمام واجملاهد، اجمللد  1٠
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الشيخالوطنية.   الدين   ُعل َِّم  علوم  بي  ابجلمع  إال  وترقى  تصلح  ال  املسلمي  أن  رضا  رشيد  حممد 

ال  الوطنية. وعلوم  اإلسالمية  الرتبية  مع  الرتبية،  العصرية  الطريقة  على  التعليم    11دنيا  إىل  ابإلضافة 

ل الفرصة  أتيحت  واجملالت   شيخ حممد رشيد رضا لالرمسي،  الصحف  من  العديد  للكتابة يف  أيًضا 

الصادرة يف طرابلس بتوجيه من الشيخ حسي اجلسر. تلعب خربته يف جمال الكتابة دوًرا مهًما يف 

 1٢جعله كاتًبا غزير اإلنتاج. 

من   ولو   ابإلضافة إىل الشيخ حسي اجلسر، درس حممد رضا أيضا يف املعلمي اآلخرين، 

 ا مثل أتثي الشيخ حسي اجلسر. منهم:أن نفوذهم ل يكن كبي 

رضا  الشيخَ م  ساهالذي    ،نصيبة  حممود  الشيخ (أ رشيد  حىت   احلديث يف    كثيا  حممد 

 يتمكن من تقييم األحاديث الضعيفة واملوضوع. 

 الشيخ أمحد القوجيي، الذي يعلم أحد كتبه يف علم احلديث.  (ب

 
 . ٢4، ٣٣أمحد العدوى، أعالم العرب رشيد رضا اإلمام واجملاهد، اجمللد  إبراهيم  11
هللا،  أمح1٢ عطاء  جاكرات،   Manar-dalam Tafsir alRasyid Ridha, Konsep Teologi Rasional (د 

 . ٢٩-٢٨، ٢٠٠٦إرالجنا(، 
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 نيل األوطار. الشيخ عبد الغن الرايف الذي در س بعض كتب احلديث   ( ج

 احلسي  حممد  األستاذ (د

 1٣الرايف   كامل   حممد   شيخال (ه

ومصلح  مبجدد  يُعَرف  النظر  و حمدث  و   14وبصرف  ، كان 1٥سياسي و أديب  وومؤرخ 

أي   الشيخ حممد رشيد رضا األدبية،  من حتفته  أيًضا  طوال    كتاب  معروفًا  املنار. كر س  تفسي 

 1٦ما يلي:   مؤلفاتهخمتلفة. ومن    يكتبوا كتبحياته أفكاره ل

 العلم  طلبه  إثناء  دونه  مؤلفاته  أول  وهو  والرفاعية،  القادرية  حماكمة   يف   الشرعية  احلكمة (أ

 . الشام  يف

 جملة املنار.  (ب

 
 . ٧4-٧٣،  Manar-Qur’an: Studi Kritis atas Tafsir al-Rasionalitas Alمد قريش شهاب، حم1٣
)نييو يرك:    ٣اجمللد   ، The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic Worldجون ل. إسبوريتو،14

 . 41٠(، 1٩٩٥مطبعة جامعة أكسفورد ،  
 . ٢٩٣(، 1٩٩٣الرسالة،  )بيوت:  ٣، اجمللد معجم املؤلفيعمر رضا كحالة،  1٥
الرومي،  1٦ سليمان  بن  الرمحن  عبد  بن  احلديثة يف  فهد  العقلية  املدرسة  اجمللد  التفسي منهج   ،1  ،1٨1-

1٨٢ . 
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 . وهو أوسع ترمجة لإلمام حممد عبدهاتريخ األستاذ اإلمام يف ثالثة جملدات   ( ج

 نداء للجنس اللطيف.  (د

 الوحي احملمدي.  (ه

 املنار واألزهار.  (و

 ذكرى املولد النبوي.  (ز

 . اإلسالميةالوحدة   ( ح

 يسر اإلسالم.  (ط

 اخلالفة. (ي

 الوهابيون واحلجاز.  (ك

 السنة والشريعة او الوهابية والرافضة. (ل

 مناسك احلج.  (م

 تفسي املنار.  ( ن 
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 الرابط واملعامالت يف اإلسالم.  (س

 مستوى الرجل ابملرأة.  (ع

 رسالة يف أيب حامد الغزايل.  (ف

 املقصورة الرشيدية.  (ص

 شبهات املصاري وحجج اإلسالم.  (ق

 خالصة السية احملمدية.  (ر

 تفسي الفاحتة وست سور من خواتيم القرآن.  (ش

 إجنيل براناب.  (ت

 املسلمون والقبط.  (ث

 عقيدة الصلب والفداء.  ( خ

 اورات املصلح واملقلد. حم (ذ

 فتاوى السيد رشيد رضا.  ( ض
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 ترمجة القرآن.  (ظ

 
 واجتاهه   فكره  خلفية .٣

فيها  ا  والثقافية  االجتماعية  البيئة  عن  للفرد  الفكرية  اخللفية  فصل   ميكن   ال  وشب ليت ولد 

عاش   حممد  فيها.  العشرين.  يشر الشيخ  القرن  وأوائل  عشر  التاسع  القرن  أواخر  بي  رضا   ذلك د 

السابقة. ألنه يف ذلك الوقت حتالف   ابلزمانيف التاريخ العريب احلديث مقارنة    زمان  ظلم أ   هو   الزمان

الدولة ومصادرة ثرواهتم.    بلداهنم  فريقاملسلمي وت  فريقة العامليي لتهيونياإلمربايليون الغربيون مع الص

اليت    العثمانيةالرتكي   العظمى  ابلقوة  تُعرف سابًقا  آ  حتيط اليت كانت  أورواب قوهتا  إىل  الصغرى  سيا 

الدول   تتول سلطتها دة ول  شدي  ت إبنكاسنتكاسإ  الشرقية، انفصلت عنها من  ها. يد حتت    حىت 

الدول األوروبية   استعمر  ،ولت فيما بعد إىل مجهورية تركيةاليت حتالعثمانية  الدولة الرتكي  هنيار  إمنذ  
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السياسي من حياة  اإلسالمية  الدولَ  حممد رشيد الشيخ  . كان هذا هو حال املسلمي يف اجلانب 

 1٧رضا. 

فقد    ، سوًءا  تقل  من    نتكساال  املسلمي  والثقايف   انحيةأيًضا حالة  واالجتماعي  الدين 

 تطورتعاليم اإلسالم وأيًضا ال يعرفون أي تعاليم اإلسالم ميكن أن    حقيقة   يعرفوا  تدهوراً هائالً. ل 

، آن معا يف فهمها. يف    يستصعبون، لكنهم  فقطالعلوم الدينية  ون  فظحي   . معظمهم الدنيا  يف   هتمحيا

. الثقافة الغربية اليت راسة العقيدة اإلسالميةمون بدهناك جمموعة من املثقفي املعاصرين الذين ال يهت

وسل إجيابية  أتثيات  تشكيلهلا  أتثي كبي يف  هلا  الوقيف  قف.  املو   ذلك  بية كان   دخلت ت،  ذلك 

 كانت  األفكار الغربية مثل القومية والعلمانية واالشرتاكية والرأمسالية والشيوعية يف اجملتمع اإلسالمي.

املسلمي مقارنة ابملسيحيي، من   علوم الة املسلمي يف ذلك الوقت ختلف  من أكثر األمور املقلقة حب

 1٨مسيحيي أورواب ومسيحيي الشرق األوسط الذين عاشوا جنًبا إىل جنب معهم. 

 
 . ٢٣-٢1، Manar-Rasyid Ridha, Konsep Teologi Rasional dalam Tafsir al عطاء هللا،  أمحد1٧
 . ٢٥-٢٣، Manar-Rasyid Ridha, Konsep Teologi Rasional dalam Tafsir al أمحد عطاء هللا،  1٨
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إىل ثالث جمموعات.  أن املسلمي مقسوم   من ذلك الشأن  الشيخ حممد رشيد رضا استنتج

فئة اليت    مجودي   أوالً،  الكتب  يعتربون  السابقة علماء    أل فها الذين  للاص م  املذاهب  الوحيد   علوم در 

ل  عشرية ثناوا لسنة والشيعة الزيديةمن ال يتبع إحدى املذاهب الفكرية مثل أهل ا  ،وفقا هلمالدينية. 

الزمن ول ،  يعد يف اإلسالم. اثنًيا عليها  الشريعة اإلسالمية قد عفا  يعتقدون أن  الذين  األشخاص 

لقانون مسائل العلوم وا، سواء يف  قبلة  وبداًل من ذلك، جعلوا من أوروابتعد مناسبة لتطبيقها اليوم.  

يف    القواعد و  موقًفا  يتخذون  الذين  أولئك  هم  الثالثة  اجملموعة  األخالق.  بي   التوسطوكذلك 

لسابقتي. إهنم ال ينفون أهنم ميرون بتدهور من أي جانب، لذا فإن اإلصالح مطلوب ا  اجملموعتي

 1٩بتفسيات جديدة مع تقدم العصر، لكنها ال تزال متمسكة ابلقرآن والسنة.

الوقت أتثي   شؤون الكان   أفكار    اكبي   ااملسلمون يف ذلك  تشكيل  الشيخ حممد رشيد يف 

لتحسينات اب  لتغيي احلالة السيئة للمسلمي  ث ن اجملموعة الثالثة، لديه احلوكاتًبا م  كونه مفكرا.  رضا

 احلاالتابإلضافة إىل    ٢٠التنافس مع الشعوب األخرى. سلمي من قبضة اإلمربايليي و رر املحياليت  

 
 . ٢٥،  Manar-Rasional dalam Tafsir alRasyid Ridha, Konsep Teologi أمحد عطاء هللا،  1٩
 . ٢٦، Manar-Rasyid Ridha, Konsep Teologi Rasional dalam Tafsir al أمحد عطاء هللا، ٢٠
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حيا يف  رضاة  االجتماعية  رشيد  حممد  الرومي الشيخ  سليمان  بن  الرمحن  عبد  بن  فهد  ذكر   ،

منهم الشيخ حسي اجلسر ،  الشيخ حممد رشيد رضاأيًضا يف أفكار  أثرت    وكتب اليت  شخصيات 

 ٢1. ىقثة العروة الو هي كتاب إحياء علم الدين وجملتب  ومن كوحممد عبده.  

 ، عندحممد رشيد رضا الشيخ  يف حياة    اكبي   اأتثي يف كتاب إحياء علم الدين    الصوفيةأتثر  

. حيافظ دائًما على نقاء روحه وصفاء قلبه. يف حياته اليومية، غالًبا ما يتجنب األكل خاصة  تربية

النقشبندية   الطريقة  يف  مشاركته  السرير.  على  النوم  أو  جيداً   جيعلهاللذيذ  عن   دقيقا  التحدث 

 ٢٢اء التحسينات الالزمة. ما هو خمالف للدين، ودعوته إلجر   دفع قبول ما هو صاحل،    ،الصوفية

لح إسالمي من يف الصوفية إىل مص  ميلمن    الشيخ حممد رشيد رضابدأت عملية انتقال  

الو  العروة  الدين  ىقثجملة  نشرها مجال  هناك    اليت  ومن  عبده.  وحممد  الشيخ حممد عرف  األفغاين 

حممد عبده منذ لقائه األول على  إعجابه    زادأفكاره.  تلميذه واستمر    وتكون  حممد عبده رشيد رضا  

عام   طرابلس  التفسي  1٨٨٥يف  أفضل كتاب يف  عن  الوقت، سأل  ذلك  عبده.   عند . يف  حممد 

 
 . 1٧٣، 1، اجمللد منهج املدرسة العقلية احلديثة يف التفسيفهد بن عبد الرمحن بن سليمان الرومي، ٢1
 . ٧٦،  Manar-Qur’an: Studi Kritis atas Tafsir al-AlRasionalitasقريش شهاب،  حممد ٢٢
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دقة يي هو أفضل كتاب بسبب شالذي ألفه الزخم الكشاف وحبسب حممد عبده، فإن كتاب تفسي 

 . لقاء حممد عبدهلفرصة اثنية    لديه هـ    1٨٩4هـ /    1٣1٢. يف عام  يف شرحهاواللغة األدبية    متنه

 1٨هـ /    1٣1٥رجب    ٢٣الثالث يف القاهرة يف    للقاءاالثاين، كان  للقاء  ابعد مخس سنوات من  

 تضمن   جملة اليت  نشررشيد رضا عن رغبته يف    عرض  الثالث،  للقاءام. وبعد شهر من    1٨٩٨يناير  

 ٢٣االجتماعية والثقافية والدينية.  سائلابمل

 نشرت  بل يف النهايةيف ذلك الوقت،    جمالت  كثيات من هناك  ن  أل   دفع   ولو حممد عبده 

ن جملة املنار من مثاين و  م. تتك  1٨٩٨مارس    1٧هـ /    1٣1٥شوال    ٢٢ألول مرة يف    جملة املنار 

املنا  صفحات  جملة  من  األسبوع.  يف  واحدة  مرة  نشرها  يتم  رضاأقام    ، راليت  رشيد  حممد   الشيخ 

يف  عالقا قرائه  مع  ل  الشعوبت  سبًبا  واإلرشاد  مدرسة    بناءوأصبح  الدعوة  تعليم   اىل  هبدف دار 

 ٢4والصي.   ه املدرسة بعد ذلك إىل جاو   متخرجي  ل إرساو   الشباب ليصبحوا دعاة

 

 
 . ٧٨-٧٦، Manar-alQur’an: Studi Kritis atas Tafsir -Rasionalitas Alحممد قريش شهاب،  ٢٣
   .٧٩-٧٨، Manar-Qur’an: Studi Kritis atas Tafsir al-Rasionalitas Alحممد قريش شهاب،  ٢4
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 تفسري املنار   عنالبحث  . ب

 خلفية التأليف  .1

املنار    املشهور  أو  احلكيم  القرآن   تفسي تفسي  الذي  ابسم  الكتاب  عبده هو  حممد  كتبه 

تنشره  .الشيخ حممد رشيد رضاو  اليت  املنار  "املنار" منسوبة اىل جملة  بدأ أتليف كتاب   ٢٥. وتسمية 

الشيخ حممد و هم مجال الدين األفغاين وحممد عبده    ، فكرة ثالثة مصلحي إسالمييب   تفسي املنار

الشيخ نار" هي اليت نشرت أفكار حممد عبده و "تفسي امل  أصبحت اليت    إن جملة املنار   ٢٦. رشيد رضا

 ٢٧العال.  يف اليت كان هلا أتثي قوي بي املسلمي    حممد رشيد رضا

املنار من  يتكو   املنهجية إىل تكوين    1٢ن كتاب تفسي  الكتابة   املصحف جملداً، وتستند 

، جملدات  ٥يل، أول  ابلتفص.  1٠1في(، بدءاً من سورة الفاحتة وانتهاًء بسورة يوسف اآلية  حص)امل

 
اتجنونج،  ع٢٥ روسلي  الرمحن  اانلينيكا  أ،  Ijtima’i-“Analisis terhadap Corak Tafsir Adaby al” بد 

 . 1٦٣، ٢٠14،  1، رقم ٣اجمللد  ا،إسالميك
 . ٢٠٦-٢٠٥(، 1٩٩٧)دون البيان: جممع البحوث اإلسالمية،   التفسي ورجاله حممد فاضل ابن عاشور، ٢٦
، ”Muhammad Rasyid Ridha Antara Modernisme dan Tradisionalisme“هاب،  سومرب موليا حرا٢٧

   . ٢٥٧،  ٢٠14، 4، رقم ٨، اجمللد فطرة
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النساء اآلية    يعن الفاحتة إىل سورة  نتيجة حماضرة حممد عبده اليت    ي ه،  1٢٥  التفسي من سورة 

رضاكتبها   رشيد  حممد  معلمه. كتبهلتشاور  اب  الشيخ  مع  رضا  أوالً  رشيد  حممد   بنفسه  الشيخ 

إىل نسب تفسي املنار   العلماء بناًء على هذه التفاصيل، مييل كثي من    ٢٨. السبعة األخرى  لداتاجمل

الشيخ حممد رشيد كتب      ٢٩ة. ر  سبسبب كثرة اآلايت والصفحات املف  الشيخ حممد رشيد رضاإىل  

 ٣٠حممد عبده بعالمة "اإلمام أو األستاذ".   قول من   رضا

املنار  إن   تفسي  و   جابة إأتليف  عبده  حممد  قلق  رضاعلى  رشيد  لتفسيات   الشيخ حممد 

يف   تسكن  تزال  ال  اليت  النحو   باعر اإلمسألة  القرآن  ورواايت  و   يةوقواعد  املوضوعة  أحاديث 

إلبعاد الناس عن جوهر   ذاهبوامل  الطوائفعلى تعصب    وجعل آايت القرآن شرعيةً ،    اسرائيليات

 
واملفسرون   الذهيب، حممد حسي   ٢٨ اجمللد  التفسي  االسالمية  ٢،  عمي  بن  مصعب  مكتبه  البيان:  ،  )دون 

٢٠٠4 ،)٢٥4 . 
فرح،  ن٢٩ ، “ Manar”-Menurut Pemikiran Rasyid Ridha dalam Tafsir al Ahl KitabKonsepيل 

 . ٢٢4 ، ٢٠1٦،  ٢، رقم 1٢، اجمللد روشن فكر  
بستاما،  ٣٠  Studi Manar-Al“Model Penafsiran Kisah oleh Muhammad Abduh dalam :ريزمان 

Kisah Adam pada Surah al-Baqarah” ، ٢٠٥،  ٢٠٢٠، ٢، رقم ٢اجمللد  ، جملة دراسة القرأن . 
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كتاب تفسي املنار أن يشرح مضمون القرآن ليكون   رضاالشيخ حممد رشيد    القرآنية. لذلك أيمل 

 ٣1دليالً لتوجيه احلياة وحتقيق السعادة يف الدنيا واآلخرة. 

 واجتاهه منهجه   .٢

 يعن  ، التحليلي  منهجيف تفسي املنار هي    الشيخ حممد رشيد رضا   ه استخدم  ذي ال  املنهج

القرآن    منهج آايت  و بتفسي  اآلية،  وحمتوى  معىن  اآلتحليل  وأسباب يةمناسبة  وأما   ٣٢نزول.ال  ، 

تبليغ تفسيه،    منهجه اإلمام،   الذي املنهج  فهو    من وجه  األستاذ  تقيد أبقوال يعن    ما هنجه  فال 

القرآن، وال خوض يف   للعقيدة يف نص  ملبهمات، وال إسرائيلياتاملفسرين، وال حتكم  تعيي  ، وال 

بل  العلوم،  إصطالحات  إىل  ابلنص  الفنون وال رجوع  ملباحث  موضوعة، وال حشد  أبديث  تعلق 

القرآن،  ملشكالت  وتوضيح  مقبولة،  سهلة  بعبارة  املعاين  عن  رائع وكشف  ابسلوب  لآلايت  شرح 

 
: وزارة الثفافية واإلرشاد اإلسالمي،  البيان)دون    ٣، اجمللد  املفسرون: حياهتم و منهجهمحممد علي إايزي،  ٣1

1٩٩٦ ،11٣٢-11٣٣ .  
، رقم 4،اجمللد  جملة إجتماعية دينية ،    Manar sebagai Tafsir Modern-“Eksistensi Tafsir al”سبحان،  ٣٢

٢٠، ٢1٥، ٨ .  
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إ  وبيان هلدايته، وداللة اىل عظيم  أثي حوله من شبهات،  يرد ما  رشاده، وتوقيف على ودفاع عنه 

 ٣٣، وبيان لسنن هللا يف خليقته. دوائهحكم تشريعه، ومعاجلة ألمراض اجملتمع بناجع  

يف تفسيه.   يف املصادر اليت تستخدم  مؤثر  الشيخ حممد رشيد رضاستخدمه  ي  نهج الذيامل

يف ذكرها تكرارًا  ي، خاصة اآلايت اليت  ا أساسي  امصدر   آايت قرآنية أخرى لفهم حمتوى اآلية   يستخدم

أيًضا  .واحد   موضوع يستخدم  الاح ا  فإنه  وآراء  النيب  و   صحابةديث  العربيةوالتابعي  اللغة   أساليب 

اليومية.  نوسن احلياة  غالبً   شرحيف    هللا يف  العقل ويتجنب   د رضايشيستخدم ر   اتفسيه ،  عقالنية 

 ٣4آراء العلماء السابقي.  ليد االتق

االجتماعي تفسي  كتاب    لون   وأما األدب  هو  وهو    ٣٥املنار  مجيلة   مجلةيستخدم    لون، 

ن ط آايت القرآن بسنابتر يعن إ   اللون األخرى هلذا    خصوصيةيصال حمتوى القرآن. ومن  إل  وجمتذبة

 
 . ٢٥٦،  ٢اجمللد  واملفسرون، التفسي  حممد حسي الذهيب،  ٣٣
 . ٢٥٦،  ٢، اجمللد التفسي واملفسرونحممد حسي الذهيب،  ٣4
الدين أسرا،  شف٣٥ أمر    ”Tafsir Adabi Ijtima’i Telaah atas Pemikiran Muhammad Abduh“ريل و 

  .٨-٧، ٢٠1٩،  1، رقم ٧، اجمللد جملة الشهادة،
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الشيخ  حممد عبده و  قيطبمن تدب اإلجتماعي يف تفسي املنار هو اللون األ ٣٦يف اجملتمع.  هللا والواقع 

رضا رشيد  القرآن    حممد  تقدمي  إىل  يسعيان  فقد   دليالالذين  حياة القرآن    ةأمهي  ان وجتنب  يف 

 ٣٧. اإلنسان 

 تفسي املنار   عن آراء العلماء   .٣

آراء بعض  و دح والبعض ينتقده.  ، بعضهم مي تفسي املنار إىل قسميعن  العلماء آراء  نقسم  ي

 كما يلي:   من كال الطرفي

صبحي   تفسي   صاحلوحبسب  هو كتاب  املنار  تفسي  فإن كتاب  صبحان،  نقله  كما 

لتسي املنار ا  علي الصابوين،   عند   ٣٨السلفية، ث حتقق يف حياة اليوم.  األحاديثمكتوب على أساس  

، وأبسليب اللغة العربية، وسنن والتابعيهو تفسي غىن ابملأثور عن سالف هذه األمة من الصحابة  

من  ويوضح كثيا  بعبارة سهلة،  املعاين  ويكشف عن  رائع،  أبسلوب  اآلية  يشرح  اإلجتماعية،  هللا 
 

الغافر،  ع ٣٦ عل   : ألحكاما،  Ijtima’i”-Adabi al-Tafsir al-ilas Mengenai atk“Seبد  القانون  و اجمللة  م 
 . ٢٧، ٢٠1٦، 1، رقم 1، اجمللد والشريعة 

   .٨ ،Manar sebagai Tafsir Modern-“Eksistensi Tafsir al”سبحان،  ٣٧
   .٨ ،Manar sebagai Tafsir Modern-“Eksistensi Tafsir al”، سبحان  ٣٨
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ا أمراض  ويعاجل  خصومه،  شبهات  من  اإلسالم  حول  ماأثي  عل  ويرد  هبدى املشكالت،  جملتمع 

االجتماعية والسياسية    وجهتفسي األزهر ابلة  بواي هامكا يف مقدم   ميدحآخر،  ويف قول    ٣٩القرآن. 

االجتماعي واجملتمعي من   الوجه بواي هامكا،  عند  من تغي الزمن.  لتفسي املنار اليت ال تزال مهمة  

  4٠الفقه والتاريخ وغيها.   سوىمزااي تفسي املنار  

إىل   اليت    وجه ابإلضافة  االجتماعية  تفوق  عترب  يالواقعية  العلماء  املنار بعض  على    تفسي 

قريش    همي يف تفسي املنار. وكان من العلم  اللون تنتقد    بعض العلماء، فإن  ينخر اآل كتب التفسي  

ستصواب  إل   يف استخدام النظرايت العلمية أهوجا شديد   الشيخ حممد رشيد رضا شهاب الذي اعترب 

 ولو،  إنتقاد  اآلخرين بشدة   املفسرين آراء    الشيخ حممد رشيد رضا غالًبا ما انتقد    . تفسيه  يف   العلمي 

 الذين انتقدهم، مثل فخر  املفسرون من االنتقادات يف بعض األحيان ل تكن متوافقة مع ما قصده  

كتابه ن البغدادي انتقاداً مماثالً يف  السنة. كما وجه عبد الرمح إطالعه يفقلة   يُزَعم الدين الرازي الذي 

 
   . ٣٦1، ، بدوم سنة( )القاهرة: مكتبة وهبة مباحث يف علوم القرآن ، مناع القطان٣٩
 . 41 ، (1٩٨٩افورة، املكتبة الوطنية، )سنغ  1اجمللد  r Azha-Tafsir al، د املالك عبد الكرمي امرهللا عب4٠
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. ووفًقا له ، فإن التفسي يف كتاب تفسي املنار يؤكد على يف تفسي العشري للقرآن الكرمي   نظرات

 41النظرايت العلمية احلديثة هبدف افرتاض أن القرآن قد غطى العلم كله. 

 
 . ٨ ،Manar sebagai Tafsir Modern-“Eksistensi Tafsir al”، سبحان 41




