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ع لباب الرابا  

 رضاحممد رشيد  الشيخ  مفهوم خري أمة عند

 

 حممد رشيد رضا الشيخ   خري  أمة عند   مفهوم  .أ

الشيخ عند  ، فإن تركيز البحث على مفهوم خري أمة  السابق  بابيف البناء على أسئلة البحث  

 .وشروطهري أمة ب   من يقصدن من نوعني، مها  حممد رشيد رضا يتكو  

 ري أمة ب   يُقصدمن   .1

أمةع  البحث فإن   خري  هم  وهي    من  أقسام،  ثالثة  إىل  مكانة و   الصحابة مكانة  ينقسم 

الص  اليوم. املسلمني   رضا،  رشيد  حممد  الشيخ  الذينحابعند  هم  كانوا  ة  أمة   ن و اجملاهد  خري 
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أهلها    واملهاجرون  غري  إىل  ابلنسبة  املدينة  بعد   1أهلها. من    ن و والناصر   واآلووناىل  واملسلمني 

 2ما فتئت خري أمة أخرجت للناس حيت تركت األمر ابملعروف والنهي عن املنكر. الصحابة  

 لصحابة امكانة   (أ

العلماء    رضا مد رشيد  الشيخ حماتفق  يف األساس،   يف   خماطَبونأن الصحابة    اآلخرينمع 

عليه وسلم   أن   َعْبُدهْ حممد  الشيخ    قول  الشيخ حممد رشيد رضا   ونقل.  اآليةتلك   النيب صلى هللا 

 ألن  خري أمة ة أن يكونوا  الصحاب  َيستحق  حممد عبده،  الشيخ    عند .  األول  اخلطابوالصحابة هم  

ف هللا بني قلوهبم فكانوا بنعمة هللا فأل    الذين كانوا أعداء هم    والصحابةالنيب صلى هللا عليه وسلم  

اهب تتعصب لكل مذهب فيذهبوا فيه مذ  ،ىف الدينقوا عتصموا حببل هللا ومل يتفر  اوهم الذين إخواان 

  3. هم الذين كانوا أيمرون ابملعروف وينهون عن املنكر وهم املؤمنون ابهللو   منهم،شيعة  

   لي :  توهي ما  خري أمةايت اليت حتقق أن الصحابة هم اآلو 
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َا ٱْلُمْؤِمُنوَن ٱلمِذيَن َءاَمُنو۟ا بِٱَّللِم   ۚ  ِإَّنم ِِلِْم َوأَنُفِسِهْم ىِف َسِبيِل ٱَّللِم َهُدو۟ا ِِبَْموََٰ َوَرُسولِِهۦ ُُثم ملَْ يـَْرََتبُو۟ا َوجََٰ
ِدُقونَ   ( 15سورة احلجرات األية . )أُ۟ولَََِٰٰٓئَك ُهُم ٱلصمَٰ

 

َوِجَلْت قـُُلوهُبُْم َوِإَذا    ُ ِإَذا ذُِكَر ٱَّللم َا ٱْلُمْؤِمُنوَن ٱلمِذيَن  َعَلْيِهْم َءايََُٰتُهۥ زَاَدْْتُْم ِإيًََٰنا َوَعَلىَٰ ِإَّنم تُِلَيْت 
سورة )  أُ۟ولَََِٰٰٓئَك ُهُم ٱْلُمْؤِمُنوَن َحقًّا ۚ   ٱلمِذيَن يُِقيُموَن ٱلصمَلوََٰة َوِمما َرَزقْـنََُٰهْم يُنِفُقونَ  َرهبِ ِْم يـَتَـوَكمُلونَ 
 ( 4-2األنفال األية  

 

ِشُعونَ .  ٱْلُمْؤِمُنونَ َقْد أَفْـَلَح    ( 2-1سورة املؤمنون األية  )  . ٱلمِذيَن ُهْم ىِف َصاَلِْتِْم خََٰ

 

حممد عبده فيما الشيخ  خمتلفة عن  ة  للشيخ حممد رشيد رضا نظر   تستاذه، كان أل  خمالف

الذين    صفات الذي جيب أن يتطلب    خري أمة  أعظم. ما  خري أمة  كانوايتعلق بتصنيف الصحابة 

رشيديناله ملن    عظيمة   ات وشخصي حممد  الشيخ  يزال  ال  ابلصحابة  .  يعرتف  أمةمن    رضا  ، خري 

، ون ديثاحمل  دمه خ يستيف الصحابة الذي  ال يستحق كل الصحابة ذلك. مل يستخدم تعر   عندهولكن  

وآمنوا للنيب  معاصرين  الذين كانوا  مرة  ورأو   أي  ولو  ولكن  ه  اىل   يستخدم واحدة،  واِلجرة  اجلهاد 
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خري يف البحث عن  معيارا لتعريف الصحابة    يواء والنصر من أهلها املدينة ابلنسبة إىل غري أهلها واإل

 : تعاىل    قول هللا  على رأيه  ب  واستدل  4. أمة

َوٱلمِذيَن   ٱَّللِم  َسِبيِل  ىِف  َهُدو۟ا  َوجََٰ َوَهاَجُرو۟ا  َءاَمُنو۟ا  ٱْلُمْؤِمُنوَن َوٱلمِذيَن  ُهُم  أُ۟ولَََِٰٰٓئَك  ومَنَصُروَٰٓ۟ا  َءاَوو۟ا 
ُم ممْغِفرٌَة َورِْزٌق َكِريٌ  َهُدو۟ا َمَعُكْم فَُأ۟ولَََِٰٰٓئَك ِمنُكْم ۚ .  َحقًّاۚ  ِلم  َوٱلمِذيَن َءاَمُنو۟ا ِمۢن بـَْعُد َوَهاَجُرو۟ا َوجََٰ

 ( ٧5-٧4  األية   سورة األنفال)

 

صلى هللا عليه وسلم   النيبَ   جعلت حالة املسلمني الذين كانوا ضعفاء يف ذلك الوقت  

مع النيب صلى هللا عليه وسلم ألن اِلجرة كانت   وا مل يهاجر املنافقون  و   مع أصحابه.   أن يهاجر 

، أما املنافقون يف املدينة فقد رفضوا املساعدة  زمن القوة.   يف  يف زمن الضعف وإَّنا يكون النفاق

يف   ةمكتوبهذه احلادثة    5. ويثبطون الصادقني من املؤمنني ويغرون األعداء هبمذلون  وإَّنا كانوا ي 

 : 48-4٧اآلية  سورة التوبة  

َنَة َوِفيُكْم َسمَُٰعوَن    َلوْ  ُ َخَرُجو۟ا ِفيُكم مما زَاُدوُكْم ِإالم َخَبااًل َوأَلَْوَضُعو۟ا ِخلَََٰلُكْم يـَبـُْغوَنُكُم ٱْلِفتـْ َِلُْمۗ  َوٱَّللم
َنَة ِمن قـَْبُل َوقـَلمُبو۟ا َلَك ٱأْلُُموَر َحَّتمَٰ َجآَٰءَ   .َعِليٌمۢ بِٱلظمَِٰلِمنيَ  ٱحلَْقُّ َوَظَهَر أَْمُر ٱَّللِم َوُهْم    لََقِد ٱبـْتَـَغُو۟ا ٱْلِفتـْ

رُِهونَ   . كََٰ

 
 . 59، 4، اجمللد تفسري املنار ، حممد رشيد رضا 4
 . 59، 4، اجمللد تفسري املنار ،  حممد رشيد رضا  5



6٧ 

 

 

 

الذين    امتيازات  من   الشدة   لك احلالةذ صلى هللا عليه   هللا   النيبمع    هاجروا الصحابة 

  وا كوني فلم  ،  وألن الصحابة مل يهاجروا مجيعاً   . خري أمة  واكونيأن    يستحقون   جيعلهم ِما    وسلم

 أمة.  كل الصحابة خري

معاوية   أاثره لذي  ا  خلالف والتفرقاب  متيازاال   ذلك رشيد رضا  الشيخ حممد    ل وص  يُث  

لإلجابة   الصحابة عن كوهنا خري أمة أخرجت للناس؟خرجت  هل  فبن أيب طالب.    علي  على  

 ي:يلما   وهي،  السؤال يقدم الشيخ حممد رشيد رضا ثالث إجاابت  ذلك على  

وإَّنا كان يف أمر دنيوي. ال يتغري به إعتقاد أن ذلك اخلالف والتفرق مل يكن يف الدين،   (1

 6 أهل الفريقني ومل حيدث فيه مذهب جديد يف اإلسالم. 

أن معاوية الذي أاثر ذلك التفرق مل يكن من املهاجرين األولني فأنه أسلم عام فتح مكة  (2

مَّت   الوقتيف    العلماء  ختلفوانقطعت به اِلجرة او أظهر إسالمه يف ذلك العام.  االذي  

م احلديبية وأنه كان يف عمرة القضاء مسلما. لكن . قال الواقدي إنه أسلم عالم معاويةأس

 
 . 59، 4، اجمللد تفسري املنار ،  حممد رشيد رضا  6
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، قول الواقدي يعارض ما ثبت يف الصحيح عن سعد بن حجر العسقالين  عند احلافظ إبن

العمرة   يف  قال  أنه  وقاص  احلجأيب  أشهر  معاوية. يف  يعين  يومئذ كافر"  وهذا  "فعلناها   ، 

ام ال الواقدي  قول  فمعاوية مل  وسواء صح  أن،  أبن سعد عنه  ونقل  يقوليهاجر.  ، ه كان 

"لقد أسلمت قبل عمرة القضاء ولكن أخاف أن أخرج اىل املدينة ألن أمي كانت تقول 

أنه  إعتقدوا  قليل  إال  املهاجرين  من  معاوية  وما كان  القوت."  عنك  قطعنا  خرجت  إن 

ُث يدخل من دخل فيه   –هو القصاص من قاتلي عثمان  يطالب حبق ال يلبث أن يناله و 

      ٧الناس من مبايعة علي. 

قد عرف املطلعون على التاريخ أن الصحابة مل يفرطوا يف األمر ابملعروف والنهي عن املنكر  (3

وهذا أكثرهم.  إنقراض  بعد  ذلك  وإَّنا ضعف  وجدوا  أعظم   نما  اإليان  هبد  مها  الركنان 

الدنيوي واخلالف بعد قتل عثمان مل يلبث أن  التفرق  أركان خريية األمة. فما عرض من 
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يف أمة تقيم هذا الركنني ولو بغري نظام ولو كان   يدوم زال بعد قتل علي. ألن التفرق ال  

 8 ِلما نظام يف الصدر األول ملا وقع كل ذلك الذي وقع. 

ما   اإلسالمية  مةاألن  أ خ حممد رشيد رضا  الشي  استنتج،  عن الصحابة  له قو ويف هناية  

فتئت خري أمة أخرجت للناس حيت تركت األمر ابملعروف والنهي عن املنكر. وما تركتهما رغبة 

بل مكرهة ابستبداد امللوك واألمراء من بين أمية ومن   هللا تعاىل إبقامتها.  ِبمرعنهما أو ْتاوان  

لك بن الفتنة جهرا عبد امل  تلكسار على طريقتهم ِمن بعدهم. وقد كان أول أمري منهم أظهر  

بين مروان اخلبيثة    شجرةفقد كانت  مروان إذ قال على املنرب ، "من قال إتق هللا ضربت عنقه".  

األمة  سلب  حَّت  ويتفاقم  يعظم  زال  فما  اإلستبداد  سنة  اإلسالمية  األمة  يف  سنت  اليت  هي 

  9أفضل مزاايها يف دينها ودنياها بعد اإليان. 

 املسلمني اليوم مكانة   (ب
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الشيخ حممد رشيد رضا فيما يتعلق مبكانة املسلمني اليوم ارتباطًا وثيًقا بتفسري   نظرةتبط  ير 

ثالثة   شيخ حممد رشيد رضاالذكر  يف تفسريه،  .  110عمران اآلية    آل"كنتم" يف بداية سورة    لفظ 

أنه قال أنتم خري أمة يف كأمة"  وجدمت خري  " أحدها، أهنا َتمة فاملعىن    "كنتم".  لفظ معىن  أوجه يف  

وجود اآلن مجيع األمم غلب عليها الفساد فال يعرف فيها املعروف وال ينكر فيها املنكر وليست 

على اإليان الصحيح الذي يزع أهله عن الشرور ويصرفهم إىل اخلري وأنتم أتمرون ابملعروف وتنهون 

   10يظهر أثره ىف العمل.   عن املنكر وتؤمنون ابهلل إياان صحيحا 

الثاين أهنا   السابقة كما يف  والوجه  انقصة املعىن حينئذ كنتم يف علم هللا أو كنتم يف األمم 

واملعىن    وجوههم،أمة اخل. وقال أبو مسلم إن هذا القول يقال ملن إبيضت    خري كتبها املبشرة بكم  

فيما سبق من أايم حياتكم خري أمة شأنكم كذا وكذا وبذلك كان لكم هذا اجلزء احلسن.  كنتم 

فكما ذكر فيها ما يقال ملن اسودت وجوههم. ذكر أيضا ما ة لآلايت السابقة  فالكالم عنده تتم
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وجوههم. ابيضت  ملن  إن  و  يقال  الثالث  وهذا   "كان" الوجه  أمة،  خري  أى صرمت  مبعىن صار  هنا 

 11أضعف األقوال.

الثالثة   الشيخ حممد رشيد رضا رأيني   حيل ل اآلراء  أبو    بني  قاله  ما  إذا فسر   مسسلم،غري 

هللا عليه وسلم   للنيب صلى"كنتم" بغري ما قاله أبو مسلم كانت اجلملة شهادة من هللا تعاىل    لفظ 

ن نزوِلا ِبهنا خري أمة أخرجت للناس بتلك املزااي الثالث. ا تبعه من املؤمنني الصادقني إىل زماومن  

ا من ليس ِلم من اإلسالم ومن اتبعهم فيها كان له حكمهم الحمالة، ولكن هذه اخلريية ال يستحقه 

عليه   النيب صلى هللا  إال  وإتباع  الدين  دعوى الوسلم  ِلم  وجعل  أقام   ،جنسية  من  بل اليستحقها 

البيت   وحج  الزكاة وصام رمضان  وآتى  احلوااحلرام  الصالة  اإلخالص   ل اللتزم  مع  احلرام  واجتنب 

مع ابإلعتصام حببل هللا  هو روح اإلسالم إال بعد القيام ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر  الذي  

 12إتقاء التفرق واخلالف يف الدين.
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الشيخ حممد   يوافقولكن من حتليله  اليت ذكرها يف تفسريه،  ثالثة أوجه  من  أنه مل يتار    ولو

 أكد  ،الصحابة  مكانة السابق يف  شرح  ويف   أمة.خري    يكونوايكن أن  اليوم  رشيد على أن املسلمني  

أن األمة اإلسالمية ما فتئت خري أمة أخرجت للناس حيت تركت  رشيد رضا ذلك أيًضا حممد  الشيخ

والنهي عن   القول  املنكر.األمر ابملعروف  الشيخ    وهذا  أن  املسلمني   يستيقنرضا    شيد ر يثبت  أن 

 13الشروط الثالثة.  تلك  رتكوامل ي  مادامواأمة  خري  يكونوااليوم يكن أن  

  األخرى   ممكانة األم (ت

 البحثمن غري املسلمني يف    ى األخر م  ماأل   مكانةرأي الشيخ حممد رشيد رضا يف    فُ رَ يـُعْ 

أمة عن   والرازي.    خري  القفال  رأي  على  تعليقاته  على    لُ ضْ فَ ،  القفال  وعند من   األمماملسلمني 

املنهي  الو   ابملعروف   األمر  هو السابقة   الثالثة  عن  اخليارات  بني  من  ابملعروف   لتطبيقنكر.  األمر 

  "من رأى منكم منكرا فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، ديث   احلكما ورد يف    والنهي عن املنكر
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فبقلبه اإليان"فإن مل يستطع  يعين   القفال  اختار،  ، وذلك أضعف  املنكر ابليد  الذي  تغيري   القتال 

 14. خري أمةجيعل املسلمني  

 عترب القفال والرازي أن ، يوقلبا  لساان   األمر ابملعروف والنهي عن املنكر  تطبيقابملقارنة مع  

املنكر القتل،   القتال إلن  .  منهماأفضل    ابلقتال  األمر ابملعروف والنهي عن  النفس يف خطر  إلقاء 

ابهلل، فكان اجلهاد يف الدين والنبوة وأنكر املنكرات الكفر واإليان ابلتوحيد عرف املعروفات الدين أو 

لحممال ألعظم   إيصالغاملضار  املنافع  رض  أعظم  إىل  أن   الغري  فوجب  املضار  أعظم  من  وختليصه 

وملا كا  داجلهايكون   العبادات.  شرع أعظم  اجلهاد يف  أمر  سااإلسالم    ن  منه يف  الشرائع    رئأقوى 

   15األمم.  رئعلى سا  لفضل أمة اإلسالميةصار ذلك موجبا    الجرم 

الدين ال فائدة  عندمها   على  أدايهنم   القتال  حيبون  الناس  أكثر  وذلك ألن  منصف  ينكره 

الدين   على الدخول يففاذا أكره املرء  .  عليهميت تورد  الدالئل البسبب األلف والعادة وال يتاملون يف  

واليزال يقوي يف   الباطل،قلبه من حب الدين  فيه ُث اليزال يضعف ما يف  دخل    ابلتخويف ابلقتل
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احلق    قلبه الدين  إستحقاق  حب  ومن  احلق  اىل  الباطل  من  ينتقل  أن   إىل الدائم    العذاباىل 

 ليكونوا ثالثة شروط  ب  قائمون قبل اإلسالم    األمم عترب القفال والرازي أن  ا  إستحقاق الثواب الدائم.

 16. ابلقتال  اجلهاد  اختارواألهنم   أفضل أمة  كانوااملسلمني    ولكن،  خري أمة

مبين على قواعد ابطل    الرأي أن ذلك    الرازي والقفال   ماقااله رضا  رشيد  حممد  الشيخ    انتقد 

 رأي   هوعلى الدين    هاإكر السابقة مل يكن عندها جهاد ديين قوي وال  األمم  دعاء  إ. إن  اثبتةغري  

كانوا أشد ، أن أهل الكتاب  احلقيقةوالصواب. يف  والتاريخ    ناي دإطالعهما على اال  لقلة منهما  أييت  

  1٧املسلمني. يرد عن  مل  اعلى الدين م  كراه اإل عنهم يف  وورد  الدينية  من املسلمني يف حروهبم  

الدين.  ال  إلقامة   القتال إن   كيف   الشيخ حممد رشيد رضا  ري  حتدين اإلسالم هو إكراه يف 

مل حيارب النيب صلى هللا عليه و ،  خري أمةبه    ليكونوااألفعال    تلك يكن للمسلمني أن يفعلوا مثل  
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 حيرمه القرآن   18اإلسالم وإَّنا حارب دفاعا. وسلم أحد من العرب وال من غريهم ألجل اإلكراه على  

 : 99 يونس اآليةسورة  و  256 اآليةسورة البقرة  يف  أيضا 

اِبَّلل َِٰ  َويـُْؤِمْنۢ  اِبلطماُغْوِت  يمْكُفْر  َفَمْن    ۚ اْلَغيِ  ِمَن  الرُّْشُد   َ تـمَبنيم َقْد  ْينِۗ   الدِ  ىِف  اِْكرَاَه  فـََقِد اَلَٰٓ   
ْيٌع َعِلْيمٌ اْسَتْمَسَك اِبْلُعْرَوِة اْلوُ  ُ سَِ ى اَل اْنِفَصاَم َِلَاۗ َواَّلل َٰ  ثـْقَٰ

 

ًعۗا اَفَاَْنَت ُتْكرُِه النماَس َحَّت َٰ َيُكْونـُْوا   يـْ  ُمْؤِمِننْيَ َوَلْو َشۤاَء َربَُّك اَلََٰمَن َمْن ىِف ااْلَْرِض ُكلُُّهْم مجَِ

 

تطبيق   املنكإن  عن  والنهي  ابملعروف  على    ابلقتالر  األمر  آاثر  اىل   دعوةً   مكانتهما له 

األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف سورة   تطبيقخمالف ملا جاء يف    ذمل القول .  بهوااللتزام    سالماإل

عمران معينة    اليت   104ية  اآل  آل  قواعد  يشرتط  وتعليم.  ومهاهما،  قيطبلتال  إرشاد  ال  إن   عمل 

 احلديث: الذي ورد يف    19غري فريضة تغيري املنكر فريضيت األمر ابملعروف والنهي عن املنكر

فبقلبه، وذلك  فإن مل يستطع  فبلسانه،  بيده، فإن مل يستطع  من رأى منكم منكرا فليغريه 
 20أضعف اإليان. 
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الشيخ حممد رشيد رضاعن  شرًحا    الباحث  سيشرح والنهي عن األمر ابملعروف    يف  رأي 

فرعي منفصل يف    املنكر والرازي خمالف    . التايل  حبث يف فصل  القفال  اآلية سورة  لفإن رأي  احلج 

44 : 

َوهَنَْوا   اِبْلَمْعُرْوِف  َواََمُرْوا  وَة  الزمكَٰ َواَٰتـَُوا  الصملَٰوَة  اَقَاُموا  ااْلَْرِض  ِاْن ممكمن َُٰهْم ىِف  اْلُمْنَكرِۗ اَلمِذْيَن  َعِن 
 ِقَبُة ااْلُُمْورِ َوَّللِ َِٰ َعا

 

وذلك ال   من أوصافهم بعد التمكن يف األرض   األمر ابملعروف والنهي عن املنكرهللا  عل  جي

يف أكد الشيخ حممد رشيد رضا أن ما قاله الرازي    شرح تفسريه،ويف ختام    يكون ابجلهاد بل بعده.

املسلمون  كان .  إطالقهصحيح على  قول غري  هو  األمم ئرالثالثة كانت حاصلة يف سا تلك الشروط

األمر ابملعروف والنهي عن الثالثة، وهي    األصول   تلك  إبقامة حيفظون ويدومون  ألهنم    خري أمةعلى  

وتعاىل. ومل تفعلها األمة السابقة تلك الشروط الثالثة وال توجد يف  اإليان ابهلل سبحانه    مع  املنكر

 21مستحقني خلري أمة. كتب األمة السابقة، فهذا ما جيعل املسلمني  
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 خري أمة شروط  .2

اآلية،   تلك  يف  ذكر  أمة  املسلمون   يكون كما  ودائمون   خري  حافظون  الشروط   ألهنم  تلك 

املنكر عن  والنهي  ابملعروف  األمر  يعين  ابهلل.    الثالثة،  رشيد  واإليان  حممد  الشيخ  األمر رضا  ينقسم 

ر األمم اىل اخلري وأن يشاركوهم ئسادعوة األمة هي . املرتبة األوىل مرتبتني إىل ابملعروف والنهي عن املنكر 

املرتبةاألمر ابملعروف والنهي عن    فإن مكانةاِلدى.    إىلالنور    عليه من هم    فيما دعوة   املنكر يف هذه 

 22ابملعروف وهنيهم عن املنكر.فالواجب أمرهم  أجابوا  فإن   اإلسالم.  إىلالناس بعد إجابة دعوة    واجبة

هي دعوة املسلمني   يف األمر ابملعروف والنهي عن املنكراملرتبة الثانية  ،  األوىلخمالف عن املرتبة  

الدعوة وله طريقان، أحدمها    عن املنكر.فيما بينهم املعروف وتناهيهم  بعضهم بعضا اىل اخلري وآتمرهم  

خذ كل أي  اليت وس  نف رة يف الؤثال املثوضرب األم  ذلك على أحوال الناس ري وتطبيق  العامة لبيان طرق اخل 

العارفون ِبسرار  حاله. وإَّنا يقوم    سب مع منها حبسا الطريق خواص األمة  كام وحكمة حاأل على هذا 

تطبيق أحكام  مزااي    نوم  الدين وفقهه. تعاىل  هؤالء  العباد  هللا  فهم   يفعلى مصاحل  كل زمان ومكان. 
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تعاىل يف بقول    يشارالذين  وهم    23من األمر العام ابلدعوة واألمر والنهي على مقدار علمهم.أيخذون  

 :   122سورة التوبة اآلية  

ل ِيَـتَـ  َفٌة  طَۤاىِٕ ُهْم  مِ نـْ ِفْرَقٍة  ِمْن ُكلِ   نـََفَر  فـََلْواَل  لِيَـْنِفُرْوا َكۤافمًةۗ  اْلُمْؤِمنـُْوَن  َوَما َكاَن  ْيِن ۞  الدِ  ىِف  َفقمُهْوا 
 ࣖ َولِيـُْنِذُرْوا قـَْوَمُهْم ِاَذا َرَجُعوَْٰٓا اِلَْيِهْم لََعلمُهْم حَيَْذُرْوَن  

 

مع بعض، ويستوي اصة، هي ما يكون بني األفراد بعضهم  والطريق الثاين الدعوة اجلزئية اخل

العامل واجلاهل الداللة على اخلري واحلث  فيه  املتعارفني من  ما يكون بني  عليه عند عروضه، ، وهو 

وكل واحد أيخذ   وكل ذلك من التواصي ابحلق والتواصي ابلصرب.والنهي عن الشر والتحذير منه.  

بقدرها.   العامة  الفريضة  العملية،  من  الناحية  والتواصي    قريبالطريق    هذامن  التواصي ابحلق  من 

احلريةَ ي  الطريق  هذ أن    يـُْفَهمُ .  3اآلية    رصالعسورة  يف    وردهو    ابلصرب كما األفراد  أخذ   نح  يف 

 24. بقدر حاِلم  نصيبهم
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حممد   الشيخ  حفاظا  عند  املرتبة  تلك  رضا كون  فهو  لوحدة  لرشيد  الفرقة  دون  وسياجا 

 وإرشادهميعممون دعوْتم  البصرية والفقه احلقيقي يف الدين  كان أهل  على الطريق األول، فلو  هر  ظا

وكذلك على الطريق الثاين، فإن أفراد    وحدْتا.لرابطة  لكانوا موارد حلياتنا ومعاقد  يواصلوهنا  يف األمة  

منهم   واحد  قام كل  إذا  وأماألمة  دعوة  اآلخر،  وهنيا،  ر بنصيحة  فيهم،  متنع  اا  واملنكر  الشر  فشو 

  بينهم أم كيف يستقر اخلالف يف الدين  جد الفرقة منفذا اليهم؟  تو فكيف  أمر اخلري بينهم.  واستقر  

دهم، ومجيع األفراد هيف مساجدهم ومعا العلماء احلكماء    ؟يماملستق  طريقه نهي إذا قام كل على  الو 

 25ومعاهدهم.يف منازِلم ومساكنهم  

نكر قبل ذكر  امل  عن  نهيالعروف و ابمل ر  ماأل ذكر  يف    الشيخ حممد رشيد رضاواملتبادر عند  

 تقدي األمر ابملعروف والنهي عن املنكر أن    ، خري أمة  يكون ابهلل سبحانه وتعاىل بشرط أن  اإليان  

َِلُمْ ي "يف استمرار اآلية، وه  مرتبط  على اإليان ابهلل َلَكاَن َخرْيًا  اْلِكَتاِب  َأْهُل  تقدي إن  ف  . "َوَلْو آَمَن 

والنهي عن   للتعريضاألمر ابملعروف  يقدرون   املنكر  وال  اإليان  يدعون  الذين كانو  الكتاب  ِبهل 

م كانو يف جمموعهم اليتناهون عن منكر هنعلى إدعاء القيام ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر أل
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فقدم األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ألهنم ال   ، فعلوه وإدعاء ما تكذبه املشايخ يفضح صاحبه  

إيان الذي يدعونه لريتب عليه بيان أنه  منني فيه وأخر ذكر اإليان  جمال ِلم يف دعوى مساركة املؤ 

فيكون مصدرا ألحسن ألنه مل أيت بثمر اإليان الصحيح. لو أمنوا اإليان الصحيح  غري صحيح  

 26. ون من اإليان التقليديلكان خريا ِلم ِما يدع  ،املسلمون  ؤمنوناألعمال كما ي

ق موافا  الشيخ حممد رشيد رض  ولكن ،غالًبا ينتقد الرازي  أن الشيخ حممد رشيد رضا  ولو

الرازي املنكر.  يف مسألة   مع  والنهي عن  األمر ابملعروف  ملَِ   تقدي  الرازي  األمر ابملعروف   قال  قدم 

املنكر   الذكر مع أن اإليان ابهلل البد أن يكون مقدما على كل والنهي عن  اإليان ابهلل يف  على 

إليان ابهلل أمر مشرتك فيه بني مجيع األمم احملقة ُث إنه تعاىل فضل هذه األمة واجلواب أن ا   ،الطاءت

صول هذه اخلريية هو اإليان الذي هو القدر حملقة فيمتنع أن يكون املؤثر يف حعلى سائر األمم ا

الزايدة هو كون األمة أقوى حاال يف األمر ابملعروف  الكل بل مؤثر يف حصول هذه  املشرتك بني 

فإذن املؤثر يف حصول هذه اخلريية هو األمر ابملعروف والنهي ي عن املنكر من سائر األمم.  والنه
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يوجد اإليان مل يصر مل اوأما اإليان ابهلل فهو شرط لتأثري هذا املؤثر يف هذا احلكم ألنه م ،عن املنكر

 2٧ت مؤثرا يف صفة اخلريية. شيئ من الطاعا

كوهنم آمرين ابملعروف انهني عن املنكر وأما إياهنم فذاك فثبت أن املوجب ِلذه اخلريية هو  

التأثري التأثري  :شرط  فهذا السبب قدم هللا تعاىل ذكر األمر ابألمر   ،واملؤثر ألصق ابألثر من شرط 

اعترب الشيخ حممد رشيد رضا أن ما قاله الرازي    النهي عن املنكر على ذكر اإليان. بلابملعروف و 

بينما مل تذكر  ملاذا مل يذكر إال اإليان ابهللالسؤال  قد أجاب على    السابق ، مثل األخرى  اإليان، 

كان الكالم تعريضا ِبن القوم ال يؤمنون ابهلل إياان صحيحا فأي حاجة إىل ؟ فإذا    اإليان ابلنبوة

 28ذكر اإليان بغريه. 

 

 حممد رشيد رضا  للشيخفهوم خري أمة  م ليل  حت . ب
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قد   الذي  رضا له    يرو ج املفهوم  رشيد  يتلف  الشيخ حممد  نق  ال  السابقون. عما  املفسرون  له 

أن   على  أمة واتفق  يهو    خري  الذي  الذين  الفضل  للمسلمني  شروط  يعملونعطى  األمر   ،ثالثة  وهي 

وتعاىل سبحانه  ابهلل  واإليان  املنكر  عن  والنهي  النظر،  ابملعروف  م   بغض  مسلمني  عينون  سواء كانوا 

 ،حَّت هناية الزمان   بعدهمو املسلمني  كانوا معاصرين للنيب خممد صلى هللا عليه وسلم أ  الذي  حابةصكال 

 29. خري أمةحيق ِلم احلصول على   ،تلك الشروط الثالثةماداموا استوفوا  

بني تفسري والتشاهبات  من اإلختالفات  بتحليل وجتميع  قام الباحث  البحث السابق،  من نتائج  

 :ومنهم ما يلي،  نخرياآلعلماء  الحممد رشيد رضا و الشيخ إليه  

 حالة خري أمة  .1

  30، مكتوب على شكل مضاف مضاف إليه   110مجلة "خري أمة" يف سورة آل عمران اآلية  

حيتوي معىن تركيب إضافة على إضافة المعية )ل( وإضافة بيانية )مصنوع من أو مشتق من( وإضافة 
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بناء على التحليل اللغوي، فإن املعىن املناسب إلضافاة يف تلك اآلية هو   31ظرفية )الزمان أو املكان(. 

لذي يشري إىل معىن مؤكمد على معىن لفظ "خري" االتحليل    هذا و ، يعين "خري من أمة".  إضافة بيانية

أمة    تكون يف شكل صفة موصوف، مثلخمالف ألكثر مجل اآلخر اليت ومجلة "خري أمة"    32التفضيل.

وسطا و   33مسلمة  واحدة  34أمة  يبني   35. وأمة  َتبع  النعت  ابلنعت.  معروف  موصوف  صفة  وتركيب 

في يتعلق مبتبوعه.  أو يبني    هبعض أحوال متبوعه ويكلم بداللته على معىن  فإن كان بعض أحوال ما 

ومن تركيب اجلملة، فإن  36معرفة كان النعت فيه لإليضاح، وإن كان نكرة كان النعت فيه للتخصيص. 

" يف واحدة"   "، لفظ  أمة وسطا " يف اجلملة "  وسطاولفظ "  "، أمة مسلمة" يف اجلملة " مسلمةلفظ "

" واحدة" و "وسطا"   " ومسلمةهو صفة، ولفظ "أمة" هو موصوف. ويُفهم أن "   " أمة واحدةاجلملة "

 أصلة يف األمة. هو صفات مت

 
31" هانوم،  واماليا  وشريل  الندوة  "،   Qiyamah-Qur’an Surat al-AlPada Idhafah Tarkibلطفية حسن 

 . ٧4، 2021الوطنية حول اللغة العربية للطالب اخلامس عام 
 .  592، 2، اجمللد لسان العرب ابن منظور، 32

 . 290، 1، اجمللد بالغة القرآن هبجت عبد الواحد الشيخلي، 33

 . 322، 1، اجمللد بالغة القرآن هبجت عبد الواحد الشيخلي، 34
 . 46٧، 1، اجمللد بالغة القرآن هبجت عبد الواحد الشيخلي، 35
 . 280 ، ()بريوت: دار الكتب العلمية، دون التاريخ سية للغة العربية القواعد األسامحد اِلامشي، أ36
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ِبهنم خري أمة، بناء على تلك املقارنة، مصطلح "خري أمة" هو حكم على املسلمني  

ونقل   بيعة األمة.وأما املصطلحات األخرى مثل أمة مسلمة وأمة وسطا وأمة واحدة وصف لط

إن   الرازي  ماقاله  رضا  رشيد  حممد  أمة"  صطلح م الشيخ  التالية،   لةابجلم  مرتبط  "خري 

واملقصود منه بيان علة  أتمرون ابملعروف وتنهون عن املنكر وتؤمنون ابهلل". أخرجت للناس "يعين

تلك اخلريية كما تقول 'زيد كري يطعم الناس ويكسوهم ويقوم مبا يصلحهم'. وحتقيق الكالم يف 

معلال أ احلكم  ذلك  قول  على  يدل  له  املناسب  ابلوصف  مقروان  احلكم  ذكر  أن  الفقه  صول 

بذلك الوصف. فههنا حكم تعاىل بثبوت وصف اخلريية ِلذه االمة، ُث ذكر عقبيه هذا احلكم  

وهذه الطاعات اعىن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر واإليان فوجب تلك اخلريية معللة هبذه 

 3٧العبادات."

 

 

 
 . 61-60 ، 4، اجمللد تفسري املنار ، حممد رشيد رضا 3٧
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 الصحابة   تقسيم .2

، ولكن وجد الباحث اإلختالفات خري أمةهم    لصحابةأن ا  يعتقدون ولو أن أكثر املفسرين  

اآلخرين   املفسرينعلى أهنم خري أمة ليس شيًئا جديًدا، ألن    تصنيف الصحابة تصنيفهم.    ح عند شر 

ضحاك أن خري أمة الاس والشيخ عبد اِلادي لديهم تصنيفات خاصة هبم. اعترب  ك وابن عب  اضح  ال مثل  

هاجروا الذين    الصحابة هم ابن عباس، فإن    عند و   38دون استثناء.ب  النيب صلى هللا عليه  هم اصحاب 

مكة  بدر   من  وشهدوا  املنورة  املدينة  فقط. و   اإىل  العرب وج  39احلديبية  تفوق  اِلادي  عبد  الشيخ  عل 

 40. خري أمةمعيار  

رضا، رشيد  حممد  الشيخ  أمة   يكونون الذين    الصحابة  عند  لديهم    خري  الذين  أولئك  هم 

وهيصفات   امل  عظيمة،  اىل  واِلجرة  واإلاجلهاد  أهلها  غري  إىل  ابلنسبة  أهلهادينة  من  والنصر  . يواء 

 
 390-389، 3، اجمللد جامع البيان يف أتويل القرأن حممد بن جرير الطربي، 38
 . 109، 2، اجمللد  تفسري القرطيبحممد بن أمحد القرطيب،  39
Qur’an, Menuju Masyarakat Ideal Berbasis Spiritualitas, Moderasi, -Sosiologi alورداين،  40

dan Berperadaban Maju  ،٧8 . 
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التأكيد يف   41. خري أمة  هذه الصفة، فهم  كرامة ، فمن كان له  اتهذه الصف   كرامة لذلك يؤكد على  

عند الشيخ حممد رشيد رضا عن   خري أمة. وهذا ما ييز مفهوم  تصنيفهاله آاثر على    خري أمة معيار  

ابن عباس. كالمها   يقدمهالتصنيف الذي    غريه من املفسرين. الشيخ حممد رشيد رضا يشبه تصنيف 

اِلجرة واجلهاد   أمة   يطشر جيعل من  الصحابة  خري  اجلهاد    عندولكن  .  يف  مل و بدر،  ال  هوابن عباس 

 .رشيد رضا اجلهاد حتديًدايشرح الشيخ حممد  

 الصحابة، هلاخلالف بني  البحث عن    يف  التصنيف  ذلكشيخ حممد رشيد رضا  اليستخدم  و 

. واملراد يف ذلك اخلالف هو خالف بني معاوية بن أيب سفيان وعلي خري أمة   عنيكن أن يرجهم  

من   معاوية  تكن  مل   ، إجاابته  إحدى  يف  طالب.  أيب  أمة بن  حممد   ألنه   خري  النيب  مع  يهاجر  مل 

. ألن معاوية مل يهاجر خري أمة  كانواالصحابة الذين    الكرامة واملسلمني. اِلجرة إىل املدينة املنورة من  

 42. خري أمةكن من  يمل    ، فهوهللا عليه وسلم صلى  مع النيب  

 
 . 59 ، 4، اجمللد تفسري املنار ، حممد رشيد رضا 41
 . 60-59 ، 4اجمللد ، تفسري املنار ، حممد رشيد رضا 42
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ذلك، اآلخرين،  ومن  املفسرين  مع  خروج   ابملقارنة  إمكان  عن  يشرح  أحد  فيهم  ليس 

، ومل يذكروا إمكانية خروج الصحابة من خري أمة  كانواالذي  بشرح الصحابة    أكثرهم  واواكتفالصحابة.  

 طالب. ، كمعاوية بن أيب سفيان وعلي بن أيب خري أمة

  الصحابة املسلمني بعد عهد    ومكانة  .3

الشيخ حممد رشيد رضا هو شيء    عند   خري أمةإىل أن    السابق  البحثالباحث من    ستنتجا

اىل   جاهدوا وهاجرواأولئك الذين    ولكن  أمة  خريَ   الصحابةليس كل    .شي بال مقابلوليس    مكتسب

وا أهلها  إىل غري  َءاَووا ونصروااملدينة ابلنسبة  أ  لذين  يشري    هلهامن   الصحابة إىل جهود    ذلك فقط. 

بذلك. لذلك أوضح الشيخ حممد رشيد كذلك   وقائمنيمستعدين   الصحابةوتضحياْتم، ألن ليس كل  

 43ولو يستطيعون أن يفعلوها. املنافقني عن اِلجرة    إابءةعن  

خري   يكونوان الصحابة أن  ايمكن سعيها للمسلمني بعد زمف  ،بال مقابل شيء  خري أمة    وألن 

 بشرط استيفائهم للشروط، أي األمر ابملعروف والنهي عن منكر واإليان ابهلل سبحانه وتعاىل.   أمة، 

 
 . 59 ،  4، اجمللد   تفسري املنار، حممد رشيد رضا  43
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خ  أكد  على  وليس  اآلية  تلك  يف  الواردة  الشروط  على  رضا  رشيد  حممد  وهذا ا الشيخ  اآلية.  طب 

  110التفسري يشبه على ما قاله عمر بن اخلطاب يف تفسريه سورة آل عمران اآلية 

"عند عمر لو شاء هللا لقال "أنتم" فكنا كلنا ، ولكن قال "كنتم" يف خاصة من أصحاب 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومن صنع مثل صنيعهم ، كانوا خري أمة اخرجت للناس، 

 44"ابملعروف وينهون عن املنكرأيمرون  
 

امل   املفسرون  ونقل املراغي  بن اخلطابعمر    تفسريَ   عاصرينواملفكرون   46عاشور ابن  و   45، مثل 

الزهيلي  الشيخ حممد رشيد رضا    يشبه  وغريهم.  48وكونتوجيويو   4٧وهبة  واملفكرينمع  تفسري   املفسرين 

 . املسلمني اليوم بعد عهد الصحابةومكانة    خري أمة  املعاصرين اآلخرين يف حالة

 مكانة األمم األخرى   .4

 
 . 390-389، 3، اجمللد جامع البيان يف أتويل القرأن  حممد بن جرير الطربي،44
 . 24، 2، اجمللد تفسري املراغيأمحد مصطفى املراغي، 45
 50، 4، اجمللد تفسري التحرير والتنويرحممد طاهر ابن عشور، 46
 . 361  ،2، اجمللد التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واحلقيقةوهبة الزحيلي، 4٧
  .Islam Sebagai Ilmu, Epistemologi, Metodologi, dan Etika ، 15كونتوجيويو،  48
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كان املسلمون على خري أمة ألهنم حيفظون ويدومون إبقامة تلك األصول الثالثة، وهي األمر 

الشروط  تلك  السابقة  األمة  تفعلها  املنكر مع اإليان ابهلل سبحانه وتعاىل. ومل  والنهي عن  ابملعروف 

  49يف كتب األمة السابقة، فهذا ما جيعل املسلمني مستحقني خلري أمة.  ذلك  الثالثة وال توجد 

ولكن  أمة،  خري  ليكونوا  شروط  بثالثة  قائمون  اإلسالم  قبل  األمم  أن  والرازي  القفال  اعترب 

كانو قبلهم إَّنا حصل   نيتفضيل املسلمني على األمم الذ   املسلمني كانوا أفضل أمة ألهنم اختاروا القتال.

أيمرون ابملعروف وينهون عن املنكر آبكد الوجوه وهو القتال، ألن األمر بلمعروف والنهي  ألهنم    ذلك

 50، وأقواها ما يكون ابلقتال. عن املنكر قد يكون ابلقلب وابللسان وابليد 

ا  ةعند الشيخ حممد رشيد رضا، مل تكون األم أمة ألهنم مل تفعلوا  ألمر ابملعروف السابقة خرَي 

املنكر   توجد  والنهي عن  السابقةذلك  وال  األمة  السابقة مل يف كتب  األمة  إن  والقفال،  الرازي  وقال   .

 
 ـ 62، 4، اجمللد تفسري املنار، حممد رشيد رضا  49
. انظر أيضا  196(،  1981)دون البيان: دار الفكر،    8،اجمللد  مفاتيح الغيب حممد فخر الدين الرازي،  50

 . 61 –  60، 4، اجمللد تفسري املنار، حممد رشيد رضاإىل 
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ليس ألهنم   أمة  املنكر، ذلك ألهنم أيمرون ابملعروف تكونوا خري  والنهي عن  األمر ابملعروف  تفعلوا  مل 

  د الوجوه وهو القتال.وينهون عن املنكر آبك 

 األمر ابملعروف والنهي عن املنكرأمهية   .5

، هناك شروط أخرى جيب القيام هبا، وهي األمر ابملعروف والنهي عن املنكر  كرامة  خري أمة

وتعاىل.   سبحانه  ابهلل  عامة كالصالة و واإليان  املسلمني  واجبات  عن  منفصلة  واجبة  الشروط  تلك 

واحلج   الزكاة  وإخراج  رمضان  شهر  يف  واجتن  لتزامواإل والصوم  اإلخالص.  ااحلالل  مع  احلرام  ال ب 

من قام هبذه الواجبات إذا مل يفعل األمر ابملعروف والنهي عن املنكر. وهذا  يستحق أن يكون خري أمة

الثالثة  والشروط  هبا  القيام  عموًما  املسلمني  على  جيب  اليت  االلتزامات  بني  عالقة  وجود  على  يدل 

  داموا مل يفعلوا جبميع الواجبات األساسية   للحصول على خري أمة. ال يكن احلصول على خري أمة ما 

 51الصالة والصوم والزكاة وغريها.ك

 
 . 58 ،  4، اجمللد   تفسري املنار، حممد رشيد رضا  51
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األمر  ابهتمام  يقولون  الذين  اآلخرين  املفسرين  عن  رضا  رشيد  حممد  الشيخ  يتلف  ال  فلذلك 

. ولكن مل جيد الباحث من ري أمةابملعروف والنهي عن املنكر مع اإليان ابهلل سبحانه وتعاىل شروطا خل 

 . ري أمةرين الذين يربطون بني الواجبات األساسية للمسلم والشروط الثالثة خلاملفس

 اإلجتماعية   العنصر   يقد ت .6

شروط   ثالثة  من  شرطان  املنكر  عن  والنهي  ابملعروف  فسر    للحصولاألمر  وقد  أمة.  خري 

اإلي هو  املعروف  أي  الالهوتية،  اجلانب  يف  املنكر  عن  والنهي  ابملعروف  األمر  املفسرين  ان، بعض 

وقال بعضهم على اجلانب الفقهي، فاألمر ابملعروف هو كل واجبة وسنة، والنهي  52هو الكفر.   رواملنك

 وذلك قول أكثر املفسرين.  53عن املنكر هو هني عن احلرم. 

على    لفظ توي  حي االجتماعية  اإلحتاد  "أمة"  تكوين  عامل يف  جتاور  ةاإلحتاديةوهو  إن   لفظ . 

األمر ابملعروف والنهي اإلحتاد وتطبيق  عالقة بني  على ال  دل ابملعروف والنهي عن املنكر ياألمر  "أمة" مع  

 
 . 25، 2، اجمللد تفسري املراغيأمحد مصطفى املراغي، 52
 . 144، 1اجمللد  مراح لبيد حممد بن عمر نووي اجلاوي، 53
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تماعي أساًسا يف جعل اجلانب االج  يف هذا هو العامل الرئيسي للشيخ حممد رشيد رضا  و   54.عن املنكر

مفهوم   أمةحتديد  املنار.  خري  تفسري  املوجود يف  االجتماعي  األدب  أسلوب  ظهور   يف   ارائد   كونه  من 

 السابقة.   زمان أسلوب األديب االجتماعي، رمبا كان هذا هو السبب يف عدم وجود تفسري اجتماعي يف  

تفسريه    هر وظ  يف  االجتماعي  رده العنصر  عند لتفسري    يف  املنكر  عن  والنهي  ابملعروف  األمر 

، ال توجد رشيد رضاعند الشيخ حممد  اإلسالم.  إىل  لدعوة    وسيلةً قتال  ن العال ن جيا القفال والرازي الذ 

معنيتشرح    اليت  قرآن الآية   فعل  املنكريف    يف  عن  والنهي  ابملعروف  تنفيذ  األمر  يرتك  حبيث  األمر ، 

ال األمر ابملعروف والنهي عن املنكر  إن    55.وقدراته   علمه لكل فرد حسب    ابملعروف والنهي عن املنكر

هذا التفسري موافق و   56.مقدار علمهممن    تطبيقهيف    أن يشاركو اجلاهلني    يكن   بل يشمل العلماء فقط،  

يطم   حتاديةإلل رضا  ع اليت  رشيد  الشيخ حممد  وُيْستنتَـنْـ إليها  املنكر  أن    جُ تَ .  عن  والنهي  ابملعروف  األمر 

 .فرديةً   وليست مسؤوليةً   مجاعيةً   مسؤوليةً 

 
54" رمحتنا،  وندى  علي   Amar Ma’ruf Nahi Membangun Persatuan Umat Melalui Pilarرجال 

Munkar Perspektif Rasyid Ridha  ،"  املؤمتر الدويل ديروندنج يف الدراسات اإلسالمية(DICIS 2021)   ،

334 
 . 62 ،  4، اجمللد   تفسري املنار، حممد رشيد رضا  55
 . 28-2٧ ،  4، اجمللد   تفسري املنار، حممد رشيد رضا  56
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 صيغة الوسطية األمر اباملروف والنهي عن املنكر ك .٧

على   الواسطية  تطبيق  االجتماعييكن  اجلانب  أحدها  أن   .اجلوانب،  على  اإلسالم  ينص 

منذ زمن   .لكل فرد احلرية يف القيام ِبنشطته وفًقا للمطالب الدينية مع احرتام أتباع الدايانت األخرى

على  واألداين  القبائل  خمتلف  من  قيادته  حتت  الطوائف  مجيع  اتفقت  املنورة،  املدينة  يف  حممد  النيب 

املدينة". يستعد اجلميع للدفاع عن املدينة املنورة من هجمات   صحيفةصياغة ما أصبح يعرف ابسم "

 57. يز القبيلة والدينالعدو.  اجلميع متساوون يف حق الدفاع عن حقوقهم؛  وكذلك العدل دون متي

القفال والرازي  ي  الشيخ حممد رشيد رضا لتفسري   رد مأخوذ من  الوسطية  الباحث لصيغة  حتليل  

إىل دعوة اإلسالم. هذا التفسري   يقصد  ابلقتالعلى أهنا  ر  الذان فسرا األمر ابملعروف والنهي عن املنك

فرقة اإلكراه يف الدين سيؤدي إىل ال ذلك ، فإن    ومع   58  اإلكراه يف الدين.  نع لقرآن الذي يلعارض  م

الناس. ابإلضافة إىل ذلك،   اإلحتاديف    رشيد رضا  الشيخ حممد  يطمح به  يتلف عما هذا  و .  واخلالف

 
جنريانج: لنتريا ٍ)َت  Wasathiyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragamaقريش شهاب،   حممد  5٧

 . ٧4(، 2020هايت، 
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الدين ال ينفصل عن حياة طفولة الشيخ حممد رشيد رضا الذي عاش   يف   تفسري اإلكراه   رده على فإن  

الرهبان  األدايننب مع أتباع  اجب اليومية ، غالًبا ما كان   بيتهأيتون إىل  والقسوس    األخرى. يف حياته 

 59. وبكون ذلك يف أسباب دعوته إىل التساهل والوفاق. ث مع والدهد للتح

األخرى.    األداينا بقتال أتباع  وْ رُ مَ ؤْ ملسلمني أن يُـ كأمة وسطا وخري امة، من املستحيل على ا

املسلمون مأمورون مبعاملة  اليت تنهى اإلكراه يف الدين.  256خمالف للقرآن يف سورة البقرة اآلية  وذلك 

 أتباع األداين األخرى كأخوات البشرية. وقال علي بن أيب طالب: 

وال تكونن عليهم سبعا ضاراي تغتنم اكلهم   أشعر قبلك الرمحة للرعية، واحملبة ِلم، واللطف هبم،
ِلم   وتعرض  الزلل  منهم  يفرط  اخللق  الدين، وإما نظري لك يف  إما أخ لك يف  فإهنم صنفان 
الذي جتب  مثل  عفوك وصفحك  من  فأعطهم  واخلطأ.  العمد  أيديهم يف  على  ويؤيت  العلل 

فوقك وهللا فوق   وترضى أن يعطيك هللا من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووايل األمر عليك
 60من والك. 

 

 ابهلل   مكانة اإليان .8

 
 . 21،   33، اجمللد أعالم العرب رشيد رضا اإلمام واجملاهد  العدوى ،  أمحدإبراهيم  59
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وذكره أتخري بعد ذكر األمر ابملروف اإليان ابهلل هو شرط من شروط أن يكون خري أمة.  

وقال املراغي إن األمر   61.بعض املفسرين أن اإليان مشرتك بني األمم  بوذه   والنهي عن املنكر.

أن تقدي األمر عند الشيخ حممد رشيد رضا    62سياج اإليان وحفاظه.    ابملعروف والنهي عن املنكر

َوَلْو آَمَن َأْهُل اْلِكَتاِب ي "يف استمرار اآلية، وه  مرتبط  على اإليان ابهلل  ابملعروف والنهي عن املنكر 

َِلُمْ  َخرْيًا  الذين كانو   ."َلَكاَن  الكتاب  للتعريض ِبهل  املنكر  والنهي عن  األمر ابملعروف  فإن تقدي 

أل املنكر  عن  والنهي  ابملعروف  ابألمر  القيام  إدعاء  على  يقدرون  وال  اإليان  يف هنيدعون  م كانو 

فقدم األمر ابملعروف  ،جمموعهم اليتناهون عن منكر فعلوه وإدعاء ما تكذبه املشايخ يفضح صاحبه

ي عن املنكر ألهنم ال جمال ِلم يف دعوى مساركة املؤمنني فيه وأخر ذكر اإليان الذي يدعونه والنه

  63لريتب عليه بيان أنه إيان غري صحيح ألنه مل أيت بثمر اإليان الصحيح. 

 
بن يوسف األندلسي61 البحر احمليط ،  حملمد  إىل    .31،  تفسري  أيضا  ابن عاشور،  انظر  تفسري حممد طاهر 

 . 50، 4، اجمللد التحرير والتنوير
 . 25، 2، اجمللد تفسري املراغيمصطفى املراغي،   أمحد62
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املنكر  والنهي عن  األمر ابملعروف  تقدي  الشيح حممد رشيد رضا عن  أوضح  ومن ذلك، 

التالية. ذلك التفسري خمالف عن بعض املفسرين الذين يفسره   على شرح اآلية على اإليان ابهلل بناء  

 بناء على رأيهم.

ال يربط الشيخ حممد رشيد رضا اإليان   ولكن   ولو كتاب تفسري املنار هو األدب ااإلجتماعي، 

قطب   سي د  يرى  وكونتوجيويو.  قطب  سي د  قال  ابجملتمع، كما  ا ابهلل  النظامي أن  أساس  هو  إليان 

اِلواء. معلقة يف  أو  أساس، عرجاء  اجملتمع غري  نظام  فن  تؤمن،  أمة ال  إذا كون  وعند   64للمجتمع. 

ل الثالثة  العناصر  أحد  هو  اإليان  النبويةوكونتوجيويو،  اإلجتماعية  يف قدمها كونتوجيويو.    اليت   لعلوم 

قيم الكاملة، أي حيث  النسبية  فيه  تنشأ  اإليان، سوف  والقواعد هي أمور شخصية   ةاجملتمع بدون 

             65وتعتمد القيمة على اجملموعة األغلبية.،  متاما

                                                                                                                                                                                                                                                   

 
 . 449، 4، اجمللد يف ظالل القرآند قطب،  سي  64
ليلي، 65 ونؤرية  راهارجو  فوزي   Pengilmuan Islam Kuntowijoyo dan Aplikasinya dalam"  فجر 

Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum،"الغزيل ، اجمللد  جملة 
 . 42، 2، الرقم 1




