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 العربّية املراجع

 

 .1997دون البيان: جممع البحوث اإلسالمية، .  التفسري ورجاله  . فاضلالبن عاشور، حممد  ا

 

 .دون البيا: دار التونسية، دون سنة. ٤اجمللد    .تفسري التحرير والتنوير  .حممد طاهر  ، شوراابن ع

 

 . 1979الفكر،  دون البيان: دار  .  ٢اجمللد    . معجم مقاييس اللغة  . امحد   ،بن فارسا

 

 . ٢01٤القاهرة: دار ابن اجلوزي،  .  1اجمللد   . لسان العرب .ابن منظور

 

 . ٢01٤القاهرة: دار ابن اجلوزي،  .  ٢، اجمللد لسان العرب  ._____

 

 . ٢01٤القاهرة: دار ابن اجلوزي،  .  ٦، اجمللد لسان العرب.  _____

 

 . ٢010بريوت: دار الفكر، . ن آ قر معجم مفردات ألفاظ ال .حسني بن حممد   ، األصفهاين

 

 . 1993بريوت: دار الكتب العلمية،  .  3اجمللد   .تفسري البحر احمليط  . حممد بن يوسف ،األندلسي

 

علي،  إايزي منهجهم  . حممد  و  حياهتم  واإلرشاد .  3اجمللد    .املفسرون:  الثفافية  وزارة  البيان:  دون 
 . 199٦اإلسالمي، 
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 . ٢00٢بريوت: دار ابن كثري، .  صحيح البخاري .حممد بن امساعيل البخاري،

 

  .التاريخبريوت: دار إحياء الرتاث العريب، دون  .  ٤اجمللد    . روح املعاين  .حممد األلوسي ،البغدادي

 . ٢01٥رايض: دار احلضارة،  . سنن الرتمذي  .حممد بن عيسى  الرتمذي، 

 

 . ٢017العلمية، بريوت: دار الكتب  .  1اجمللد    . مراح لبيد  . حممد بن عمر نووي  ،اجلاوي

 

 . 19٨٥دون البيان: دار املعارف،  .  شرف األمة احملمدية  .حممد بن علوي املالكي  ،احلسن

 

 . ٢009دمشق: دار إبن كثري، .  ٢اجمللد   .تفسري القرآن الكرمي وإعرابه وبيانه  .حممد علي طه ،الّدرة

 

 . ٢000حزم، بريوت: دار إبن .  تفسري القرأن العظيم  . إمساعيل بن عمر  ، الدمشقي

 

حسني،  الذهيب واملفسرون   . حممد  عمري .  ٢اجمللد    .التفسري  بن  مصعب  مكتبه  البيان:  دون 
 . ٢00٤االسالمية، 

 

 . 19٨1دون البيان: دار الفكر، .  ٨اجمللد  .  مفاتيح الغيب الرازي، حممد فخر الدين.

 
 . 19٤7القاهرة : دار املنار،  .  ٤اجمللد   .تفسري املنار   .حممد رشيد  رضا،
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الرمحن  الرومي،  بن عبد  الرابع عشر.  فهد  القرن  التفسري يف  الرسالة، .  1اجمللد    . اجتاهات  بريوت: 
1997 . 

 

التفسري  ._____________ يف  احلديثة  العقلية  املدرسة  الرسالة، .  1اجمللد    .منهج  رايض: 
19٨3 . 

 

 . ٢009دمشق: دار الفكر، .  ٢اجمللد   .التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واحلقيقة  .وهبة  ،يليحالز 

 

 .199٨رايض: مكتبة العبيكان، . 1اجمللد   .تفسري الكشاف  .حممود بن عمر الزخمشري،

 

 . 1999رايض: دار السالم، .  سنن أيب داود.  سليمان بن األشعث  ،السجستاين

 

  . ٢00٢رايض: دار السالم،  . تفسري الكرمي الرمحن  .عبد الرمحن بن انصر  السعدي، 

 

 . ٢00٦بريوت: دار الفكر،  .  1اجمللد   .بالغة القرأن   .هبجت عبد الواحد  ،لشيخليا

 

 . ٢00٦بريوت: دار الفكر،  .  ٢اجمللد   .بالغة القرأن   _______________.

 

 . 19٨٢بريوت: دار الكتاب البناين، .  1اجمللد   .عجم الفلسفي امل  .صايبا، مجيل
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جرير بن  حممد  يف    .الطربي،  البيان  القرآن جامع  العلمية،   :بريوت.  3اجمللد    .أتويل  الكتب  دار 
٢009 . 

 

 . التاريخدون  القاهرة: دار احلديث،  .  املعجم املفهرس أللفاظ القرأن الكرمي  .حممد فؤاد الباقي،عبد  

 

دون البيان: دون البيان، .  33اجمللد    .أعالم العرب رشيد رضا اإلمام واجملاهد   . إبراهيم أمحد  العدوى،
 التاريخ. دون  

 

 . ٢001بريوت: دار الفكر،   .تنوير املقباس تفسري ابن عباس  .أيب طاهر بن يعقوب  ،الفريوزاابدي

 

 . ٢01٢القاهرة: مكتبة وهبة، .  مالمح اجملتمع املسلم الذي ننشده .يوسف   ،القرضاوي

 

 . ٢010بريوت: دار الكتب العلمية، .  ٢اجمللد   .تفسري القرطيب  . محد أحممد بن  القرطيب، 

 

 . التاريخدون  ،  القاهرة: مكتبة وهبةن.  مباحث يف علوم القرآ .  مناع  ، القطان 

 

 . ٢003القاهرة: دار الشروق،  .  ٤اجمللد   . يف ظالل القرآن   . د سيّ   قطب،
 

  . 1993الرسالة،   :تبريو .  3اجمللد   .معجم املؤلفني  . كحالة، رضا

 

 . ٢011القاهرة: مكتبة الشروق االدولية،  ،  املعجم الوسيطجممع اللغة العربية،  
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 . ٢00٦بريوت: دار الكتب العلمية، .  ٢اجمللد    .تفسري املراغي  . محد مصطفىأاملراغي،  

 

 . ٢00٦بريوت: دار الكتب العلمية، .  ٤اجمللد   .تفسري املراغي  .__________

 

 . ٢00٦بريوت: دار الكتب العلمية، .  ٢٦د اجملل  .تفسري املراغي  .__________

 

 . ٢01٥رايض: دار احلضارة،  .  سنن النسائي  .محد بن شعيبأ  النسائي،

 

 . ٢000رايض: دار السالم ،  .  صحيح مسلم .مسلم بن حجاج  ،النيسبوري

 

 . التاريخبريوت: دار الكتب العلمية، دون  .  القواعد األساسية للغة العربية  . مد ، حم اهلامشي

 

 . ٢001بريوت: دار الطوق النجاة، .  ٥اجمللد    . تفسري حدائق الروح والرحيان   .حممد أمني  ،اهلراري

 

 األعجمّية املراجع
 

 Relasi Negara dengan Ummah Menurut Ali Syariati dalam Perspektif"  .ادإردااينيت

Kebangsaan Indonesia".  جامعة اإلسالمية احلكومية علودالدين   : ماكاسار.  الرسالة   ،
٢.1٨ . 
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. 3اجمللد    .The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic Worldجون ل.    إسبوريتو،
 . 199٥نييو يرك: مطبعة جامعة أكسفورد، 

 

 . 19٨9الوطنية، افورة، املكتبة  سنغ .  1. اجمللد  Tafsir al-Azharد املالك عبد الكرمي.  عب   مرهللا،أ

 :Model Penafsiran Kisah oleh Muhammad Abduh dalam Al-Manar"  .ريزمان   بستاما،

Studi Kisah Adam pada Surah al-Baqarah  ."   ٢، رقم  ٢، اجمللد  جملة دراسة القرأن ،
٢0٢0 . 

 

روسلي  اتجنونج،  الرمحن   .”Analisis terhadap Corak Tafsir Adaby al-Ijtima’i“   .عبد 
 . ٢01٤،  1، رقم  3، اجمللد أانلينيكا إسالميكا

 

موليا سومرب   Muhammad Rasyid Ridha Antara Modernisme dan“  .حراهاب، 

Tradisionalisme  .  ٢01٤، ٤، رقم  ٨، اجمللد فطرة  . 
 

هانوم  . لطفية،  حسن واماليا  -Tarkib Idhafah Pada Al-Qur’an Surat al"  . وشريل 

Qiyamah".   ٢0٢1الندوة الوطنية حول اللغة العربية للطالب اخلامس عام 
 

 Model dan Karakteristik Penafsiran Muhammad Abduh dan Rasyid"  . أسواة،  حسنة

Ridha dalam Tafsir Al-Manar" .  ٢01٥، ٢، الرقم   9 لد اجمل  ،جملة التأويل . 

 

 . Revolusi Sejarah Manusia Peran Rasul Sebagai Agen Perubahan.  منذر   ،حطامي
 . ٢009 ،LKiS:  يوجياكارات
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 .٢011بنجرماسني: مطبعة أنتاساري، .  Pengantar Metodologi Penelitian.  رمحدي

 

زايد  ،رمحن  Konsep Ummah dalam Al-Qur’an (Sebuah Upaya Melerai"  . عبد 

Miskonsepsi Negara-Bangsa)  .  اإلسالمية الدراسات  جملة  رقم ٦  اجمللد،  راليجي:   ،
1 ،٢01٥ . 

 

جامعة   جاكرات:  . رسالة  ."Khaira Ummah dalam Tafsir Sunni dan Syi'ah"  .روستياان
 . ٢01٨اإلسالمية احلكومّية شريف هداية هللا،  

 

 Kajian Teori, Kerangka Konsep, dan Hipotesis dalam  . سيسب  سامسوري، 

Penelitian    برانمج إعداد  عمل  ورشة  يف  مقدمة  واملوظفني   PLSPالرسالة  للمعلمني 
 . ٢003يونيو    ٢3  –مايو    ٢٦اإلداريني مبركز تطوير جمموعة دراسة غرب سومطرة، 

 

 Analisis Q.S. Ali-Imran Ayat 110 Tentang Makna Khairu Ummah“  فوجي. ساين،  

dan Penerapannya dalam Pendidikan Islam”.   وحيد   . رسالة جامعة  سيمارانج: 
 . ٢01٨هاشم،  

 

دينية  . ”Eksistensi Tafsir al-Manar sebagai Tafsir Modern“   .سبحان    إجتماعية    ، جملة 
 . ٢01٨،  ٢، رقم ٤اجمللد  
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 ,KONSEP TENTANG MASYARAKAT (Ummah, Sya’b, Qawm"  .لوتونجراجا    ،سرييغار

dan Qabilah)   ٢01٦،  1، الرقم  ٥  اجمللد . 
 

الدين أسرا  Tafsir Adabi Ijtima’i Telaah atas Pemikiran Muhammad“.  شفشفريل وأمر 

Abduh” .٢019،  1، رقم  7، اجمللد جملة الشهادة . 

 

قريش،  شهاب . Rasionalitas Al-Qur’an: Studi Kritis atas Tafsir al-Manar  .حممد 
  .٢00٨جاكرات: لنتريا هاتفي، 

 

._________  Wasathiyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama .

 . ٢0٢0جنريانج: لنتريا هايت،  ات
 
 

.__________Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan 

Umat  .  ،1997بندونج: ميزان . 

 

وكارل  أنور  هاهارليس   Prinsip-prinsip Khaira Ummah Berdasarkan Surah Ali".  صبارا، 

Imran Ayat"٢01٢،  ٢، الرقم   ٤  اجمللد،  لة الدراسات اإلسالمية. جم . 

 

     ، روسلي  الرمحن  . ”Analisis Terhadap Corak Tafsir Al-Adaby Al-Ijtima’i“ عبد 
 . ٢01٤، 1، الرقم   3 لد ، اجملاتجنونج أانليتيكا إسالميكا
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الغافر    علوم   .”Sekilas Mengenai at-Tafsir al-Adabi al-Ijtima’i“.  عبد  اجمللة  األحكام: 
 . ٢01٦،  1، رقم  1، اجمللد والشريعة  القانون

 

هللا . Rasyid Ridha, Konsep Teologi Rasional dalam Tafsir al-Manar  .أمحد   ،عطاء 
  . ٢00٦إرالجنا،   : جاكرات

 

 . ٢0٢0يوجياكارات: مكتبة العلوم، . Mencetak Generasi Khairu Ummah .غوانوان 

 

-Konsep Ahl Kitab Menurut Pemikiran Rasyid Ridha dalam Tafsir al“  .نيل  فرح،

Manar”  .٢01٦، ٢، رقم 1٢، اجمللد روشن فكر . 

 

 Konsep Umat dalam Al-Qur’an: Menggali Nilai-Nilai Apriori dan"  أ.  ،فوزي

Aposteriori Sosial.  1، رقم 1  لد، اجملتنزيل: جملة دراسات القرأنية . 

 

ليليفجر    ،فوزي ونؤرية   Pengilmuan Islam Kuntowijoyo dan Aplikasinya"  .راهارجو 

dalam Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Perguruan 

Tinggi Umum"  . ٢، الرقم  1، اجمللد جملة الغزل . 

 

 Muhammad Rasyid Ridha (Antara Rasionalisme dan"  . منصور  قاسم،

Tradisionalisme)".  ٢01٢، ٢، الرقم  37 لد اجمل  ، جملة الفكر اإلسالمي . 
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تيارا .  Islam Sebagai Ilmu, Epistemologi, Metodologi, dan Etika.  كونتوجيو يوجياكار: 
 . ٢00٦واكاان،  

 

لبيب  جمدي، اتريخ .  ”K.H. Irfan Hielmy dan Interpretasi Khairu Ummah” .  أمحد  جملة 
 . ٢007، 1، الرقم  1 لد، اجملاحلضارة اإلسالمية

 

حسني  عقيل  سعيد  بنمداين، .  Hukum Islam dan Pluralitas Sosial  .املناور،  جاكرات: 
٢00٥ . 

 

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

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

Qur’an Karim".  ٢0٢0سوراكارات: جامعة احملمدية ،  .  رسالة . 

 

 ,Sosiologi Al-Qur’an Menuju Masyarakat Maju Berbasis Spiritualitas.ورداين

Moderasi, dan Berperadaban Maju.  ،٢0٢0يوجياكارات: دار النشر زاهر . 




