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 الباب اخلامس

 اخلامتة

 ستنتاجات اإل .أ

 : يليستنتج الباحث من هذا البحث ما  اعلى أسئلة البحث اليت قدمت،    بناء

 إل املهاجرين  من  هم الصحابة  مد رشيد رضا  الشيخ حمعند    ري أمة من يُقصد ب ،  األّول

ابلنسبة   أهلها   إلاملدينة  أهلها  والناصرين  واآلوينواجملاهدين    غري  دامو   بعدهم   واملسلمني  من   ا ما 

الثالثة.   الشروط  تلك  أمةو استوفوا  إذن  ليست    خري  األمم،  سائر  يف  األخرى  حاصلة  غري األمم 

حممد رشيد الشيخ   أكداألمر ابملعروف والنهي عن املنكر.  يرتكواأمة ألهنم املسلمني لن حيصلوا خري 

 وليس على خطاب اآلية.   الواردة يف تلك اآليةرضا على الشروط الثالثة  

خري شروط  ال  هو األمر ابملعروف والنهي عن املنكر مع اإلميان ابهلل سبحانه وتعال  ،  الثاين

مرتبتني. املرتبة   إلم  قسينعند الشيخ حممد رشيد رضا    ابملعروف والنهي عن املنكراألمر  وأما  .  أمة

اإلسالم.   إل هي دعوة واجبة بعد إجابة دعوة الناس  و اخلري    إل األمة سائر األمم    األول هي دعوة 
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املسلمني   دعوة  هي  الثانية  بعضا  واملرتبة  وآتمرهم    إل بعضهم  عن  اخلري  وتناهيهم  ابملعروف  بينهم 

الناس    لاالكلية لبيان طرق اخلري على أحو العامة    الطريق األول الدعوة  طريقان،  يف تطبيقهاو املنكر.   

األم يقوم    النفوس. يف    املؤثرةل  ثاوضرب  أبسرار وإمنا  العارفون  األمة  خواص  الطريق  ذلك  على 

وفقهه.  األحكام   الدين  اخلوحكمة  اجلزئية  الدعوة  الثاين  األفراد اصةوالطريق  بني  يكون  ما  وهي   ،

 العامة بقدرها. واجلاهل، وكل واحد أيخذ من الفريضة  بعضهم مع بعض، ويستوي فيه العامل  

الذين يّدعون اإلميان ولكنهم  ألهل الكتاب    اإلعرتاض  هو   الوتعوأما اإلميان ابهلل سبحانه  

املنكر  يعملون ال   عن  والنهي  ابملعروف  مصدر  األمر  هو  ابهلل  اإلميان  واالمر األعمال    سنألح. 

يعملوا األمر   يستطيعون أن ال  أهل الكتاب    أن  هو السبب  ك للذ   ،مجيع االمم احملقةاملشرتك فيه بني  

 صحيح. ألن إمياهنم غري   ابملعروف والنهي عن املنكر

. واختالفاتالسابقني تشاهبات  عند الشيخ حممد رشيد رضا واملفسرين    خري أمة مفهوم  و 

أهنم    التشاهبات وأما   على  بعدهم  واملسلمني  الصحابة  مكانة  مثل  أساسية  أمور  أمةهي  ، خري 

وأما   أمة.  خري  لتكونوا  هبا  القيام  جيب  اليت  األمور    االختالفاتوالشروط  يف  مثل الفرعيةهي   ،

الصحابة من    تصنيف  بعومكانة  وسلم قاتلوا  عليه  هللا  صلى  النيب  وفاة  األخرى  د  األمم   ومكانة 
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احلياة   املنكر يف  والنهي عن  األمر ابملعروف  أيضا  الواقعيةوتطبيق  الباحث  لون   أن يف . وجد  صلة 

كتاب   يف  االجتماعي  املنار األدب  أمة فهوم  مب   تفسري  رضا    خري  رشيد  حممد   عنصر  للشيخ 

 . خري أمة   كشرطي ملعروف والنهي عن املنكر  اب االجتماعية وصيغة الوسطية يف تطبيق األمر  

 

 االقرتاحات  . ب

 فمن ذلك،  املنار فقط. ما قاله الشيخ حممد رشيد رضا يف تفسري  وهذا البحث يقتصر على 

الباحثني اآلخرين   الباحث من   وعن  اآلخريناملفسرين    أن يبحثوا عن هذا املوضوع من نظرةيرجو 

يتعلق، وال سيما  داحملد  اجلوانب   الدين    العصري ابلزمان    ما   . والوطين وغري ذلكواإلجتماعي  مثل 

أيضاويرجو   اآلخرين  الباحث  الباحثني  أمةمفهوم    عن  يتعمقواأن    من  البحث   خري  ابستخدام 

 يف اجملتمع وتطبيقها يف احلياة اليومية.   خري أمةاحلالة احلقيقية للمعرفة    يعرف القارئ عن   كي  امليداين

الباحث  وأخريا يرجو  خاصة  ،  الباحث  لنفس  به  هللا  ينفع  أن  البحث  هذا  من من  ولآلخرين 

  األكادمييني واجملتمعني عامة. 

 




