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 قال الرسول صلى اهلل عليو وسلم

 لها ُيَجد د من سنة   مائة   كل   رأس على األمة لهذه يبعث اهلل إن »
  . يف سننو داود أبو رواه «ديَنها



 

 اإلهداء
 بتوفيق من اهلل تعاىل أهدي هذا العمل  

  ﴾َربِّ اْرَحْمُهَما َكَما رَب ََّياِني َصِغيًرا وقل ﴿ إلى من ق ال فيهما اهلل عزوجل

 إلى والدي الذي أنار لي دربي، وأفنى عمره في سبيل إسعادي.

 إلى أمي الحبيبة التي كانت سندي في هذه الحياة.

 .أطال اهلل في عمرهما

 

 الزهور المشرقة أخواتي الطيّبات ف ايزة، منيرة، خديجة، حفظهن اهلل.  إلى

 لهن التوفيق مدى الحياة.   أسأل اهلل   إلى صديق اتي المقربات
 

ى كل األساتذة األف اضل الذين لمسنا منهم التواضع في خدمة العلم الشرعي  إل
هم.تعالى أن يرفع قدرهم ويعلي شأنأسأل اهلل  



 

 



 

 شكر وتقدير
يف بداية األمر أشكر اهلل العلي العظيم  الذي وفقين إلجناز ىذا العمل، وانطالقا من قولو 

أتقدم بأمسى عبارات الشكر « من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل »  صلى اهلل عليو  وسلم 
التقدير والتقدير إىل فضيلة الدكتور بلعلياء حممد الذي أشرف على رساليت، فلو مين كل 

واالحرتام جلهوده اجلبارة، فقد بذل ما يف وسعو إلخراج ىذا العمل يف صورتو النهائية، والذي 
دعمين بالتوجيو والنصح، أسأل اهلل تعاىل أن يوفقو إىل كل عمل فيو اخلري والصالح، ويوفق 

 فلذات كبده، ويسدد خطاه، فجزاه اهلل عين خري اجلزاء.

 

زيل الشكر إىل األستاذين املناقشني الدكتور طهراوي عبد القادر كما ال يفوتين أن أتوجو جب
 والدكتور بوترفاس رابح اللذين تفضال بقبول مناقشة ىذه الرسالة، وتقوميها من كل اجلوانب.

 

 والشكر موصول إىل مجيع أساتذيت األفاضل الذين  هنلت منهم العلم.

 

 بدور

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 مقدمة
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و، وساق إلينا شرعو عذبا سلسال بنور نبيو، فأيد حبفظ احلمد هلل الذي أنار عقول عباده بوحي       
 :بعد أماآلو وصحبو وأتباعو وزوجو  عليو وعلىالذكر علماء ورثتو، صلى اهلل 

ولطائف يبقى القرآن الكرمي على مر العصور دستور البشرية اخلالد، مبا حيتويو من أسرار ربانية ف     
يف معانيو، ىي غاية كل ومقاصده والتبحر  ،عجيبة ال تنتهي، فمعرفة حقائق ىذا الكتاب العزيز

أن يستشف من مكنوناتو اليت ال تنضب، لذلك جاءت نصوص القرآن الكرمي صاحلة باحث يريد
فالتطور الذي شهده العصر وجتدد  اليت ىي إحدى خصائص الشريعة الغر اء ،، لكل زمان ومكان

التجديد موافقا  لتلك  اخلاصية ، شامال لكل اجملاالت يف علم ىذا  يكونأن  تقتضاحياة الناس، 
، حىت تكون رتكز عليهايودعا إليو وفق ضوابط اإلسالم التجديد  فقد شرع التفسري، والعقيدة والفقو 

فهذه احلركة التجديدية يف رلال التفسري ليست  التجديد صائبة يف تفسري كتاب اهلل تعاىل، عملية
 .االستنباطجهابذة ديلكون آليات الفهم وقوة  األمر السهل، بل حتتاج إىل علماءب

 ادلاس ة اليوم للعودة إىل القرآن الكرمي ، وحاجة ادلسلمنياستجابة دلقتضيات العصر ومتطلباتوو      
ورافعوا راية  محلوا عبء األمة دعاة رلددونفظهر  ،كان البد من ضرورة التجديد يف التفسري

وذلك بعد القراءة الواعية  ،اخط لنفسو إجتاىا فكريا جديدً  الذي من بينهم زلمد رشيد رضا اإلصالح
ا بذلك النهوض هبا وإصالح أحواذلا، وىذا ال يكون إال بتجديد أساليب الفهم لواقع األمة قاصدً 

، وذلك من خالل إبراز ىدايات على واقع أمتو لعالج مشاكلهاللنص القرآين، فحاول تنزيل التفسري 
 القرآن الكرمي، غري أن جتديده يف التفسري كان لو أثر عميق يف الصحوة اإلسالمية.

ذلذا كان ىذا البحث زلال دلوضوع مذكريت ، فحاولت الوقوف على األبعاد التجديدية ذلذا ادلفسر 
 .من خالل تفسريه ادلنار
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 يار الموضوع:أسباب اخت

 .الرغبة الذاتية يف البحث يف ىذا ادلوضوع -

 .ادلكانة العلمية والفكرية والسياسية حملمد رشيد رضا -

ا عصريا، حيث حاول رشيد تفسريً اخلصائص ادلتميزة اليت امتاز هبا تفسريه ادلنار بأن كان  -
بالرجوع إىل ىدي القرآن رضا ربط تفسريه بواقع أمتو، وادلسامهة يف حل مشاكلها، وذلك 

 الكرمي.

 العلمية األكادديية يف ىذا ادلوضوع.الدراسات قلة  -

 :      إشكالية الموضوع

 ؟يةالتفسري  ورلال الدراسات القرآنية  يفكالطرح جديد  ادلقصود بالتجديدما -

 ما حقيقة التجديد يف التفسري؟ -

 ما موقف اإلسالم من التجديد؟ -

 ما ىي دواعيو وضوابطو؟     و  -

 زلمد رشيد رضا؟      يف تفسريماىي أىم معامل  التجديد  -

 ماىو واقع التفسري يف عصر الشيخ زلمد رشيد رضا؟ -

 أهداف الموضوع:    

 :كان من  وراء  دراسيت ذلذا ادلوضوع 

 .يف التفسري وموسوغاتو وضوابطو بيان حقيقة التجديد -

 .التجديدية يف تفسري  زلمد رشيد رضاإبراز أىم ادلالمح -
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 .لألمة إبراز أمهية تفسريه الرتباطو الكبري بالواقع ادلعاصر  -

 من خالل تفسريه ادلشهور بادلنار  ،للمسلمني خدمة جليلةادلفسر من  قدمو ىذاما  بيان-
 .ىو النهوض بأحوال أمتو فكان مهوتفسريه منربا للدعوة و اإلصالح  جعل منحيث 

 .للقرآن يف تفسري زلمد رشيد رضابيان التجديد ادلنهجي وأساليب الفهم  -

 ."ادلنار"سم االوقوف على األبعاد التجديدية ذلذا ادلفسر من خالل تفسريه ادلشهور ب -

 :   أهمية الموضوع

 .ربطو للتفسري بالواقع ادلعاصر لألمة ليصلح أحواذلا وفقا دلنهج القرآن الكرمي -

ادلنهج الذي سلكو يف التفسري من بيان ىداية القرآن فادليزة احلقيقية  الوقوف على -
 لتفسريه تربز يف منهجو البديع.

 الدراسات السابقة:  

 ىذااىتدى إىل  من الباحثني منمل أجد  -يف حدود اطالعيو -الطويل بعد البحث     
معامل التجديد يف تفسري ادلنار حملمد  "ادلوضوع  الذي اخًتتو عنوانا دلذكريت هبذه الصياغة

أثر  "بعنوان :وىي ،تناولت جانبا معينا من ادلوضوع ،إال رسالة علميةواحدة"رشيد رضا
من إعداد الطالب ماجد صبحي عبد النيب الرنتيسي  "اإلجتاه العقلي السليب يف تفسري ادلنار

لدين، جامعة اإلسالمية وىي رسالة ماجستري، قسم التفسري وعلوم القرآن، كلية أصول ا
 .    م2001-ه1422بغزة، عام 

قد ركز على  ،وقد الحظت بأن الباحث يف أثناء عالجو ذلذا ادلوضوع بالبحث والدراسة
فأردت أن أبرز  الالذعة دلدرسة ادلنار، االنتقاداتمع توجيو ، اجلوانب السلبية للموضوع

أما باقي الدراسات فقد تناولت حياة زلمد رشيد رضا وبعض  اجلوانب اإلجيابية يف تفسريه،
 وىي اآليت:  ،مبوضوع مذكريت -غري مباشرة –اجلوانب ذات الصلة 
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 إعداد الباحثة منوبة برىاين رسالة دكتوراه، ر ادلقاصدي عند زلمد رشيد رضا منالفك-
ة، ختصص فقو وأصول، جامعة احلاج خلضر، باتنة، كلية العلوم االجتماعية والعلوم االسالمي

 .2007-2006السنة اجلامعية 

تامر زلمد زلمود متويل، دار ماجد  يف العقيدة، منهج الشيخ زلمد رشيد رضا -  
 .، أصلو رسالة دكتوراهم2004-ه1425 1عسريي، ادلملكة العربية السعودية، ط

 منهج البحث    

ادلنهج الذي سلكتو لدراسة ىذا ادلوضوع ىو ادلنهج اإلستقرائي التحليلي، وذلك  إن    
 .باستقراء مناذج متنوعة  من تفسري ادلنار مع التحليل لبيان مالمح التجديد

 منهجية البحث     

 قد اتبعت يف مذكريت ادلنهجية العلمية اآلتية:  و     

ببيان السورة ورقم اآلية ووضعها يف برواية حفص عن عاصموثقت اآليات القرآنية  -
 .اذلامش

 .قمت بتخريج األحاديث وعزوىا إىل مصادرىا -

 .قمت بًتمجة مجيع األعالم ما عدا الصحابة والتابعني وذلك لشهرهتم  -

 » «:جعلت أقوال العلماء بني مزدوجتني -

 .اليت تدل على البلدان الكلماتوبعض بشرح بعض ادلصطلحات ادلهمة  قمت -

 هكرر ذكر ألول مرة ذكرت مجيع البيانات ادلتعلقة بو، وإذا ت ادلصدر أو ادلرجععند ذكر  -
اجلزء إن وجد والصفحة، ورمزت لكلمة  ذكر مع ،سم ادلؤلفا بذكرمرة ثانية اكتفيت 

 ."تح "التحقيق  بــــــــــــــــــ
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 .)،(بــــــــــــرمزت  (، وإذا وجد تباعد بني الصفحات-)برمز أشرت إىل تتابع الصفحات -

 خطة البحث   

 حتتوي على مقدمة، وفصل دتهيدي وفصلني، وخادتة      و 

وإشكالية وأسباب اختيار ادلوضوع وبيان أىدافو  أما ادلقدمة فهي عبارة عن دتهيد للموضوع
 .نهجية العلمية وادلنهج ادلتبع يف البحثادلمع ذكر 

تعريفا موجزا عن حياة الشيخ زلمد رشيد رضا بذكر أما الفصل التمهيدي: تناولت فيو 
 :    انمع ذكر مؤلفاتو، وفيو مبحث ، ومكانتو العلمية،نسبو ونشأتو وطلبو للعلم

 ادلبحث األول: حياة زلمد رشيد رضا وآثاره    -

 ومنهجو فيو     رشيد رضاادلبحث الثاين:  التعريف بالتفسري  -

ره يف مدرسة ادلنار، فخصصتو لبيان حقيقة و سريي وبذو أما الفصل األول: التجديد التف
 :     انطو و عالقتو بادلأثور، وفيو مبحثالتجديد التفسريي ، مقتضياتو ،ضواب

 ادلبحث األول: التجديد التفسريي حقيقتو، مشروعيتو، ومقتضياتو     -

 ادلبحث الثاين: التجديد التفسريي ضوابطو وعالفتو بادلأثور         -

من  الفصل الثاين: فتطرقت فيو لبيان جهود الشيخ رشيد رضا يف جتديد تفسري القرآن أما 
 :    ان، وفيو مبحثحيث ادلنهج و األسلوب 

 تجديد يف ادلنهج    الادلبحث األول:  -

 ادلبحث الثاين: جتديد أساليب الفهم لكتاب اهلل      -

 .البحث ىذا ويف اخلادتة تناولت أىم النتائج اليت توصلت إليها من خالل 

ويف األخري أسأل ادلوىل عزوجل أن يوفقين دلا حيب ويرضى، وأن تكون رساليت للتخرج 
، وأن جيعلها يف ميزان حسنايت، رغم أين خالصة لوجهو الكرمي ال أريد هبا رياء وال تفاخرا
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إال أن كل رلهود بشري ال خيلو  ،العمل على أكمل صورةبذلت ما يف وسعي إلجناز ىذا 
من نقائص، فما كان من صواب فمن فضل اهلل ورمحتو، وما كان من خطأ فمين ومن 

 ذلك والقادر على كل شيء. الشيطان، أسأل اهلل تعاىل التوفيق وادلدد والعون فهو ويل  

 الطالبة بوحلوفة بدور                                                                      

 بتلمسان  2015/05/23

 ه1436/شعبان/21ـــادلوافق ل

 

 

 

 

 

 



 التمهيديالفصل 
 التعريف بالشيخ رشيد رضا

إن حممد رشيد رضا من الشخصيات اليت هلا حضور فّعال، وبصمة واضحة يف صفحات 
جمتمعه، واملسامهة يف  أوضاع التاريخ من خالل آثاره اليت سعى من خالهلا إىل حماولة تغيري

 ن:اإصالحه، وفيه مبحث

 المبحث األول: حياة محمد رشيد رضا وآثاره ۞

 التعريف بتفسير محمد رشيد رضا ومنهجو فيوالمبحث الثاني:  ۞
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 المبحث األول: حياة محمد رشيد رضا وآثاره
كانت حياة ػتمد رشيد رضا حافلة باإلؾتازات واألعمال اظتتميزة يف شىت النواحي: دينيا، اجتماعيا،      

واقعها،  لتغيَت داألمة، وذلك بعد التخطيط اصتيّ س نفسو طتدمة ىذه فقد كرّ  علميا، فكريا، سياسيا،
وسأعرض يف ىذا اظتبحث تررتة موجزة عن حياة ىذا اظتصلح اجملدد الذي يفتخر بو أعبلم األمة، ويشهد لو 

 اظتسلمون بعظيم صنعو.  

 : نسب محمد رشيد رضا ونشأتو  المطلب األول

 الفرع األول: نسبو  
بن مبل علي خليفة ( 1)ػتمد مشس الدين بن ػتمد هباء الدينػتمد رشيد رضا بن علي رضا بن  ىو

، ينتسب إىل أسرة شريفة األصل، مشهورة بالصبلح ( 4)، حسيٍت النسب(3)، بغدادي األصل( 2)القلموشي
والتقوى، وحسن السَتة والسريرة، وبإسعاف ذوي اضتاجات، وتقدير ذوي العقول النَتة من العلماء واألدباء 

وحيرص رشيد رضا يف كل  (6)،للقلمون وإماما ظتسجدىا فقد كان والد الشيخ شيخا (5)،اءواضتكام والعظم
مناسبة أن يؤكد أنو ينتسب إىل بيت الرسول صلى ا عليو وسلم فنراه يقول عن اإلمام  علي رضي ا عنو 

أما والدة الشيخ رشيد فاشتها  (8) ،«جدنا اضتسُت عليو السبلم» :ويقول (7)،«جدنا اظترتضى عليو السبلم»

                                                           
 . ،6/126م152002األعبلم، خَت الدين زركلي، دار العلم للمبليُت، ط - 1
-ه11464اظتوسوعة اظتيسرة يف تراجم أئمة التفسَت واإلقراء والنحو واللغة، رتع وإعداد وليد بن أزتد اضتسُت الزبيدي وآخرون، ط - 2

 . ،2/2538م2003
 . ،3/293م1993-ه11414معجم اظتؤلفُت، عمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة بَتوت، ط - 3
-ه31409معجم اظتفسرين من صدر اإلسبلم حىت العصر اضتاضر، عادل نويهض، مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف و النشر، ط - 4

 . ،2/529م1988
 .1354 ،35/153ربيع األول  اجمللة،  غتلة اظتنار، ػتمد رشيد رضا وغَته من كتاب - 5
 . ،61م11465-2004منهج الشيخ ػتمد رشيد رضا يف العقيدة، تامر ػتمد ػتمود متويل، دار ماجد عسَتي، سعودية، ط - 6
 .13/131، اظترجع السابق - 7
 .15/78 ػتمد رشيد رضا،  ،غتلة اظتنار - 8
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فاطمة أم رشيد »:، حيث يقول رشيد عنها (1)فاطمة وتنتسب إىل البيت النبوي من جهة األب واألم
     .(2)حسينة األب واألم

 الفرع الثاني : نشأتو        

م يف قرية تسمى القلمون على شاطىء البحر 1869-ه1282رتادى األوىل سنة  27ولد يف      
حيث ترىب يقول ػتمد رشيد  (3)،اظتتوسط من جبل لبنان، تبعد عن مدينة طرابلس الشام  زىاء ثبلثة أميال

إن يل يف ىذه الدنيا وطنُت: وطن النشأة والًتبية وىي سورية، فإنٍت نشأت يف قرية القلمون اجملاورة  »:رضا
لطرابلس الشام يف ساحل الكورة من لبنان وتعلمت يف طرابلس، ووطن العمل وىو مصر اليت أقمت فيها 

وأعمل يف بعض الديٍت واإلجتماعي والسياسي وأقرأ الدروس إحدى عشرة سنة أدعو إىل اإلصبلح 
    (4).«اصتمعيات

نشأ رشيد رضا نشأة متميزة عن غَته بأن كان شديد اضتياء قليل الرغبة يف اللعب، وقد أفاده حياءه من      
ناحية األدب وصون اللسان عن التلفظ بكبلم بذيء، ولعل ىذا عائد إىل تربية والده الذي أواله عناية 

ضعيف    لكل ما يسمع ويقرأ، إال أنو كان  االستيعابخاصة، فقد منحو ا قدرات عالية يف الفهم وسرعة 
مبعرفة الناس، فمثل  االىتمامعدم وعلل ضعفو ب (5)،ضتفظ اصتزئيات كاألعبلم واألرقام واضتوادث االستعداد

      (6).منها فائدة علمية أو أدبية ئية ال جتٌتىذه األمور اصتز 

 

 

 

                                                           
 . ،1/170-171م1983-ه21403التفسَت، فهد بن عبد الرزتن بن سليمان الرومي، طمنهج اظتدرسة العقلية يف اضتديثة يف  - 1
 .32/73، غتلة اظتنار، رشيد رضا - 2
 . ،19دط.دتاإلمام اجملاىد، د. إبراىيم أزتد العدوي، اظتؤسسة اظتصرية العامة للتأليف و النشر،  رشيد "أعبلم العرب" - 3
 .35/153، اظترجع السابق - 4
التفسَت و مناىج اظتفسرين يف العصر اضتديث، د.فضل حسن عباس، دار النفائس للنشر والتوزيع، األردن،  تاجتاىا - 5
 . ، 89م2007-ه11467ط
    .، 1/10دط.دتفتاوى اإلمام ػتمد رشيد رضا، صبلح دين اظتنجد ويوسف ق. اطتوري - 6
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 العلمية المطلب الثاني: حياة محمد رشيد رضا 

 الفرع األول: طلبو للعلم    
تعلم رشيد رضا مبادئ القراءة واطتط و اضتساب، كما تعلم قراءة القرآن الكرمي يف مدرسة قريتو      

ة الًتكية  غالقلمون، ٍب انتقل إىل طرابلس والتحق باظتدرسة الرشيدية وىي تابعة للدولة وكان التدريس فيها بالل
     (1) .فمكث الشيخ فيها سنة واحدة

م، وكان  آنذاك يف 1882ه/1299ٍب انصرف عنها ودخل اظتدرسة الوطنية اإلسبلمية بطرابلس سنة      
ورتيع التعليم فيها باللغة العربية وكانت ىذه اظتدرسة أرقى من اظتدرسة الرشيدية،  ،الثامنة عشرة من عمره

 ( 2)رعية واظتنطق والرياضيات والفلسفة الطبيعيةعدا الًتكية والفرنسية، باإلضافة إىل تدريس العلوم العربية والش
علماء، فقد أخذ على عدد من كبار الالعلم  ىتلقف (3)،واليت كان يدير شؤهنا الشيخ حسُت جسر األزىري

، وعن ػتمود (4)عن شيخو حسُت جسر العلوم العربية والشرعية العقلية ما عدا اضتديث وفقو الشافعية
  ثراأل، وكان عتذه اظتصاحبة (6)وفقو الشافعي، وصحب كذلك عبد الغٍت الرافعي علوم اضتديث (5)نشابة

 (7).فاستفاد منو يف األدب والتصوف ،اإلجيايب على شخصية رشيد رضا

                                                           
    .63متويل، منهج الشيخ رشيد رضا يف العقيدة، ػتمد تامر  - 1
 .23رشيد رضا اإلمام اجملاىد، د. ابراىيم أزتد العدوي،  "أعبلم العرب " - 2
ىو حسُت بن ػتمد بن مصطفى اصتسر، عامل بالفقو واألدب، من بيت علم يف طرابلس الشام،  ه1261-1327حسُت جسر - 3

ه وعاد إىل طرابلس فكان رجلها يف عصره 1284إىل ه فاستمر 1279ولد وتعلم يف طرابلس، ورحل إىل مصر، فدخل األزىر سنة 
اضتصون اضتميدية يف العقائد اإلسبلمية، األعبلم،  علما ووجاىة لو تصانيف كثَتة منها: الرسالة اضتميدية يف حقيقة الديانة اإلسبلمية،

 .2/258زركلي، 
 .68منهج الشيخ رشيد رضا، ػتمد تامر متويل،  - 4
بن ػتمد بن عبد الدائم، الشهَت بنشابة، عامل مشارك يف اضتديث ومصطلحو الفقو ىو ػتمود   ه1228-1308نشابة ػتمود - 5

 واظتنطق والنحو وغَت ذلك، ولد بطرابلس الشام ودرس هبا يف اصتامع اظتنصوري الكبَت، من تصانيفو، العقود الدرية على األسئلة النحوية،
 .3/829معجم اظتؤلفُت، رضا كحالة، الدر الثمُت يف أحكام جتويد الكتاب، 

عبد الغٍت بن أزتد بن عبد القادر البيساري، الفاروقي، قاضي من فقهاء اضتنفية، ولد ىو  ه1223-1308عبد الغٍت الرافعي - 6
ن عابدين وتعلم يف طرابلس الشام، وأخذ اضتديث عن علماء دمشق، لو كتب منها، شرح بديعية الصفي اضتلي، تعليقات على حاشية اب

 .4/32على الدر، األعبلم، زركلي، 
 .، بتصرف يسَت 3/293معجم اظتؤلفُت، رضا كحالة،  - 7
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نبغ رشيد رضا يف ؼتتلف فنون العلم والتمس يف شيوخو الوقار والتواضع، وحسن األخبلق وكمال      
 (1)وذلك نتيجة القراءة اظتكثفة لكتاب إحياء علوم الدين للغزايل ،التصوفاألدب فتأثر هبم، وحبب إليو 

 (2) .الذي أثر يف تفكَته حىت صار ينعكف على العبادة، وقد أشار إىل قراءتو يف غتلة اظتنار

(3)العروة الوثقى"نتيجة اإلحتكاك الكبَت بشيخو حسُت جسر توصل إىل قراءة غتلة و      
اليت كان يشرف  "

ذلك أن قراءتو اظتتواصلة ألعداد ىذه اجمللة قد و  ،(5)حيررىا ػتمد عبدهو (4)عليها السيد رتال الدين األفغاين
ا لفهم مقصوديها ومراميها فقد أقبل عليها رشيد رضا إقباال شديدً  ،غَّت الكثَت من أفكاره وحىت يف تكوينو

  (7).1884بعدما توقفت عن الصدور يف أكتوبر سنة  (6)صحبة صديقو وابن بلده عبد القادر اظتغريب

 

     

                                                           
اإلمام البحر، حجة اإلسبلم، زين الدين أبو حامد ػتمد بن ػتمد بن أزتد الطوسي، الشافعي  450-550أبو حامد الغزايل - 1

الغزايل، صاحب التصانيف والذكاء اظتفرط، لو باع طويل يف التأليف من بُت مؤلفاتو، إحياء علوم الدين، القسطاس، ػتك النظر، سَت 
، م2011-ه21432يب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بَتوت، طأعبلم النببلء، مشس الدين ػتمد بن أزتد الذىيب، تح، شع

19/322،324. 
 .173منهج اظتدرسة العقلية اضتديثة يف التفسَت، فهد الرومي،  - 2
، بليغة العبارة، كثَتة اظتباحث، تعد اضتجر األول ألساس النهضة 1884ىي جريدة سياسية، أدبية، أسبوعية، أنشئت يف آذار  - 3

ا  عددً  18وقد صدر من ىذه اصتريدة  ا بالسيطرة اإلنكليزية يف اعتند ومصر،ا لئلسبلم وتنديدً تنشره من مقاالت رنانة تعزيزً  اإلسبلمية، مبا
 .1913 ،2/261-262، تاريخ الصحافة العربية، فيليب دي طرازي، اظتطبعة األدبية، بَتوت،1884تشرين األول 16آخرىا يف 

أفغاين األصل، شريف األصل، ينتمي إىل اضتسن بن علي، فقد كان أىل بيتو سادة على  1314 -ه1254رتال الدين األفغاين - 4
عمل من أعمال أفغان، تعلم الفارسية والعربية على طريقة تشبو الطريقة األزىرية، خاض العديد من الرحبلت الطويلة يف األقطار 

ق، زعماء اإلصبلح يف العصر اضتديث، أزتد أمُت، دار الكتاب العريب، اإلسبلمية، ؽتا أكسبو جتارب علمية واسعة، وخربة حبياة الشر 
 .،60دط.دتبَتوت، لبنان،

مدرسا لؤلدب والتاريخ  1295، اختَت سنة أحد أركان النهضة العربية ومؤسسي اضتركة الفكرية  ه1266-1322ػتمد عبده - 5
روة الوثقى ٍب أصبح مفتيا للديار اظتصرية، وتوىل التدريس باألزىر وإليو يرجع العريب بدار العلوم أنشأ مع رتال الدين األفغاين جريدة الع

الفضل يف إصبلحو، جواىر األدب يف أدبيات وإنشاء لغة العرب، أزتد اعتامشي، تح، صتنة من اصتامعيُت، منشورات مؤسسة اظتعارف، 
 .221-220بَتوت، لبنان، 

اظتغريب الطرابلسي، نائب رئيس اجملمع العلمي العريب بدمشق، عامل لغوي وأديب أصلو ىو عبد القادر  ه 1284-1375اظتغريب - 6
ػتمد عبده، توجو إىل و ، تتلمذ على أبيو وبعض علماء دمشق والقسطنطينية، اتصل باألفغاين ةمن الببلد التونسية ومولده يف البلذقي

   .4/47 كربيات اصترائد، األعبلم، زركلي،الصحافة فكتب كثَتا يف  
 . ،36دط.دت، صاحل اظتراكشي، دار التونسية للنشر، تونس، 1898-1935تفكَت ػتمد رشيد رضا من خبلل غتلة اظتنار - 7
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إىل لقاء ّىب بعد اطبلع رشيد رضا على جريدة العروة الوثقى وما حتملو من معاين االصبلح، و       
بأمر حبيسا وكان   تصال باألفغاينلبل ،(2)الذي سافر إىل اآلستانة (1)صاحبها وأبلغو رسالة بواسطة اظتغريب

 (3)،عبد اضتّميد عرب لو فيها رشيد عن إرادتو القوية يف تسخَت نفسو طتدمة الدعوة السلفيةمن السلطان 
تصال باألفغاين، عزم الرحيل إىل مصر لبللتقاء بشيخو ػتمد عبده، وكان شديد وعندما انعدمت وسيلة اال

ن الغرض من اإلعجاب بو، ووصل إىل القاىرة فذىب إىل دار الشيخ يف الناصرية لزيارتو، فصارحو ع
ىجرتو، وبدأ يًتدد على داره ودتكنت أواصر الصداقة بينهما، فاستشاره يف اختيار اسم للمجلة اليت عزم 

 (4)."اظتنار "على إصدارىا وقدم لو عدة أشتاء فوقع اختيار الشيخ على اسم

والذي يًتجم تلك مبلزمتو الدائمة لشيخو ػتمد عبده فقد تأثر مببادئو وآراءه اإلصبلحية، من خبلل و      
اإلرشادي، فأنشأ يف القاىرة مدرسة الدعوة اظتعاين والقّيم، ىو ما أسسو رشيد رضا يف غتال اضتقل الدعوي و 

و اإلرشاد لتخريج اظترشدين و الوعاظ، وأصدر كذلك غتلة اظتنار اليت استمرت عدة سنوات، وكانت غتلة 
            (5) .وللشيخ فيها مقال دائم يف التفسَت إسبلمية متكاملة، وكانت األوىل يف العامل اإلسبلمي

فقد أنشأنا  »:يف مقدمة اجمللة قائبل -غتلة اظتنار –رشيد رضا غرضو من إنشاء ىذه الصحيفة  وقد بُّت      
نا غرضنا منو وىو اإلصبلح الديٍت ، وبيّ 1315يف العشر األخَت من شهر شوال سنة  اظتنارىذا 

اإلسبلمية، وبيان اتفاق اإلسبلم مع العلم والعقل، وموافقتو ظتصاحل البشر يف كل قطر واالجتماعي ألمتنا 
   (6).«بطال ما يورد من الشبهات عليو وتفنيد ما يعزى من خرافات إليوإوكل عصر، و 

رشيد رضا بشيخو ػتمد  التقاءواليت تتمثل يف  ،أن ىناك مؤثرات خارجية والذي يتضح ؽتا سبق،     
عبده، قراءتو ألعداد العروة الوثقى، سامهت كلها يف تغيَت طبيعة تفكَت ػتمد رشيد رضا، وكان عتذا التغيَت 

                                                           
 .15سبق تعريفو،  - 1
و ىي ما تسمى استنبول حاليا من أكرب مدن تركيا، وتعد اظتدينة الوحيدة الواقعة يف قارتُت مها آسيا وأوروبا، فقد كانت ىي  - 2

، حىت م1453-ه858القسطنطينية عاصمة اإلمرباطورية الرومانية، ٍب البيزنطية بعد ذلك، ٍب أصبحت عاصمة الدولة العثمانية من عام
م وعرفت إبان ىذه الفًتة باسم اآلستانة، اظتوسوعة العربية العاظتية، مؤسسة أعمال اظتوسوعة للنشر والتوزيع، الرياض، اظتملكة 1922عام 

 . ،1/767-768م1999-ه21419لسعودية، طالعربية ا
 .36 ، صاحل اظتراكشي،1898-1935تفكَت ػتمد رشيد رضا من خبلل غتلة اظتنار - 3
 .1/13ويوسف اطتوري،  فتاوى اإلمام ػتمد رشيد رضا، د. صبلح دين اظتنجد - 4
، بتصرف  ،570م2008-ه31469الدارسُت مبناىج اظتفسرين، صبلح عبد الفتاح اطتالدي، دار القلم، دمشق، ط تعريف - 5

 .يسَت
 .1/1غتلة اظتنار، ػتمد رشيد رضا،  - 6
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هتييئة جيل رباين صاحل يهدف معهد الدعوة واإلرشاد ىدفو  هواضحة على أرض الواقع، إنشاء إجيابية آثار
غتلة اظتنار اليت كان عتا صدى كبَت يف العامل اإلسبلمي، واليت كان إىل البناء ويدعو إىل اإلصبلح، وإنشاءه 

 سياسي.الجتماعي، المقصودىا األول اإلصبلح بأبعاده الثبلثة الديٍت، ا

      الفرع الثاني: تالميذه
 ذاع ذكر ػتمد رشيد رضا يف عصره، فتخرج على يده عدد من الرجال الداعُت إىل ا ومن بينهم:           

 السيد رضا حسين والي :  / 1
ىو حسُت بن ابراىيم بن اشتاعيل بن وىدان وايل، من سبللة عامر بن مروان اضتسيٍت، من أعضاء غتمع 

 علي بالشرقية وخترج باألزىر، ودّرس فيو ٍب يف مدرسة القضاء يباللغة العربية مبصر، ولد يف بلدة ميت أ
الشرعي، وعُت مفتشا عاما لؤلزىر، ٍب كان من أعضاء ىيئة كبار العلماء، لو تصانيف كثَتة منها، أدب 

    (1)البحث و اظتناظرة، االشتياق، رسالة التوحيد، رسائل اإلمبلء وكتب أخرى مل حتقق ولو نظم.

 / أحمد الزناتي:    2
اظتدارس واختاره اطتديوي عباس مدرسا  وقام بنظارة بعض 1893صري خترج بدار العلوم سنة مدرس م

إىل أن تويف 1923ونقل إىل وزارة اظتعارف مدرسا فوكيبل للوزارة  1913ٍب معاونا يف ديوانو إىل سنة  ألبنائو
   (2).لو كتب مدرسية منها، الصراط اظتستقيم يف تفسَت بعض اآليات، اعتداية إىل الصراط اظتستقيم

 النجار:    / عبد الوىاب بن سيد بن أحمد3
م 1899، بدأ معلما مبدرسة عابدين اإلبتدائية، واشًتك سنة ولد ببلدة القرشية فقيو ومؤرخ مصري معاصر

يف إنشاء رتعية مكارم األخبلق اإلسبلمية عمل بااماة الشرعية، شارك يف انشاء رتعية الشبان اظتسلمُت 
الذي اشتهر بو، وجاوز  "نبياءقصص األ"و من مصنفات 1360و توىل وكالتها يف أخريات حياتو، ت سنة 

    (3).فيو األسلوب التقليدي مبقابلة رواية القرآن بروايات التوراة واألناجيل

                                                           
 .2/236األعبلم، زركلي،  - 1
 .1/38معجم اظتفسرين، عادل نويهض،  - 2
صبحي عبد النيب الرنتيسي، رسالة ماجستَت، ختصص تفسَت وعلوم القرآن، كلية أثر االجتاه العقلي السليب يف تفسَت اظتنار، ماجد  - 3

 .224-5/223، نقبل عن القاموس اإلسبلمي، أزتد عطية ا ، ،70م2001-ه1422أصول الدين يف اصتامعة اإلسبلمية بغزة



 
18 

             / محمد لبيب البتنوني: 4
م، من كتبو، رحلة إىل 1938-ه1357صري لو اشتغال باألدب والتاريخ، تويف بالقاىرة سنة م  

  ، رحلة الصيف إىل أوروبا، والرحلة إىل أمَتكا، ونسبتو إىل البتنون من ببلد اظتنوفية  األندلس، الرحلة اضتجازية

 (1)مبصر.

تكونت لدى ػتمد رشيد رضا ملكة علمية قوية وثقافة دينية واسعة نتيجة غتموعة عوامل سامهت يف      
ارتوائو من هنيل  صربه على طلب العلم، باإلضافة إىل ،صقل شخصيتو من بينها، نشأتو يف أسرة علمية

 فقد كان عتم بالغ األثر يف تكوينو الًتبوي والعلمي. ،العلماءالعلم على يد عدد من  

     ووفاتو المطلب الثالث: مكانة محمد رشيد رضا العلمية وآثاره 

 الفرع األول: مكانتو العلمية     
بده اليت خبلصتها اإلصبلح، رشيد رضا بتعاليم اظتصلح الكبَت ػتمد ععت ثقافة ػتمد بعدما تشبّ      

لو  وتغيَت اظتفاىيم، وتصحيح التصورات اطتاطئة يف أذىان الناس إجتاه دينهم، بدأ عملو اإلصبلحي وأعدّ 
مة بتعاليم الوسائل بدًءا من كتابة اظتقاالت واجملبلت إىل إنشاء اظتعاىد للدعوة واإلرشاد، اعتادفة إىل إحياء األ

وىذا ينم عن  ،مبا احتوتو من موضوعات مستوحاة من واقع أمتو "نارغتلة اظت"شاىد على ذلك  دينها، وخَت
 .   ةاليقظة الفكرية والشعور باظتسؤولي

إمتاز ػتمد رشيد رضا منذ أن دخل السنة األوىل باظتدرسة الوطنية بقول الشعر إىل جانب ما عرف عنو      
، وقد اشتهر بكتابتو يف الصحف بداية من الفائقة على سبق أقرانو يف الفهم والتحصيل بالذكاء والقدرة

     (2).ىتمام وعناية القراءاصحف طرابلس وحىت  صحف مصر وصار ما يكتبو موضع 

س جهوده طتدمتها  ىا بروحو القوية وكرّ ويف مصر نشطت حركتو فأنشأ مدرسة الدعوة واإلرشاد، وأمدّ      
     (3).خيدم األمة ويرشدىا إىل طريق اطتَت، ويعيدىا إىل جادة الصواب رباين إنشاء جيلهبدف 

                                                           
 .7/15األعبلم، زركلي،  - 1
 .71صبحي عبد النيب الرنتيسي، رسالة ماجسًت، أثر اإلجتاه العقلي السليب يف تفسَت اظتنار، ماجد  - 2
 .، بتصرف يسَت11978 ، 316مناىج اظتفسرين، منيع عبد اضتليم ػتمود، دار الكتاب اظتصري، القاىرة، ط - 3
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كان للسيد رشيد رضا النصيب األكرب يف السياسة، فنقد الدولة العثمانية وأنشأ مع العثمانيُت اظتقيمُت و      
طرابلس الغرب كتب عشر يف القاىرة رتعية الشورى العثمانية، وتوىل رئاستها، وحينما احتلت ايطاليا 

      (1).من اطتطر الذي حيدق بالعاظتُت اإلسبلمي والعريب حذر فيها "الشرقية ةاظتسأل" مقاالت بعنوان

اضتقيقية اليت خلدت اشتو   يبقى ىو الثمرة "رباظتنا" اظتسمىه َت مع كثرة إؾتازاتو العظيمة، إال أن تفسو      
للبشرية، حبيث يعترب تفسَته حبق تفسَت العصر يف ذلك اضتُت، كانت ىا اوأعظم خدمة أىد ،أنوورفعت ش

فهو يشرح اآليات بأسلوب رائع ويكشف عن  (2)حديثية، ، علمية،ةفيو التحقيقات على تنوعها: لغوي
اظتعاين بعبارة سهلة، ويوضح الكثَت من اظتشكبلت ويرد على ما أثَت حول اإلسبلم من الشبهات ويعاجل 

يف تفسَته طويل النفس فحاول أن  االستطراداتكان الشيخ كثَت ولقد   (3)،أمراض اجملتمع هبدي القرآن
     (4).تابة أكثر من جزء أو جزءينخيتصر التفسَت ولكنو مل يتسّن لو ك

 الفرع الثاني: آثاره العلمية     

ظهرت إبداعات ػتمد رشيد رضا من خبلل ما ألفو من كتب ومقاالت ال حصر عتا، وىذا دليل على      
اولة اظتنزلة العلمية الرفيعة اليت امتاز هبا، زيادة على ذلك ىناك العديد من اظتقاالت الصحفية والرسائل اظتتد

  مااليت بلغت ؿتو مائيت رسالة منها  (5)وبُت العلماء على سبيل اظتثال رسائلو إىل شكيب أرسبلن بينو
 ، ومن أبرز مؤلفاتو:      (6)يتجاوز عشر صفحات

 أوال: في التفسير وعلوم القرآن         
 تفسَت القرآن اضتكيم اظتشهور باظتنار     -

 تفسَت الفاحتة والكوثر والكافرون واإلخبلص واظتعوذتُت      -

                                                           
 .1/180منهج اظتدرسة العقلية اضتديثة يف التفسَت، فهد الرومي،  - 1
 . ،2/230م11997دار الفرقان، عمان، األردن، طإتقان الربىان يف علوم القرآن، فضل حسن عباس،  - 2
 . ، 362م2000-ه111421مباحث يف علوم القرآن، مناع القطان، مكتبة وىبة، القاىرة، ط - 3
 .2/230، اظترجع السابق - 4
أديب، ىو شكيب بن زتود بن حسن بن يونس أرسبلن من سبللة التنوخُت، ملوك اضتَتة،  ه1286-1366شكيب أرسبلن - 5

، بَتوت دار اضتكمةوتعلم يف مدرسة لبنانسياسي، مؤرخ، ينعت بأمَت البيان من أعضاء اجملمع العلمي العريب، ولد يف الشويفات
 .3/173وعُت مديرا للشويفات سنتُت، سكن دمشق خبلل اضترب العامة األوىل ٍب برلُت بعدىا، األعبلم، زركلي،  

      .182-181ثة يف التفسَت، فهد الرومي، منهج اظتدرسة العقلية اضتدي - 6
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 ثانيا: في أصول الدين     
 اطتبلفة أو اإلمامة العظمى     -

 السنة والشيعة أو الوىابية والرافضة     -

 شبهات النصارى وحجج اإلسبلم     -

 يسر اإلسبلم وأصول التشريع العام     -

 ثالثا: في الفقو    
 مناسك اضتج     -

 رسالة الربا واظتعامبلت يف اإلسبلم    -

 خطاب عام فيما جيب على اظتسلمُت لبيت ا اضترام وحرم رسول ا صلى ا عليو وسلم       -

 رابعا: في التاريخ    
 ذكرى اظتولد النبوي     -

 الوىابيون واضتجاز    -

 تاريخ األستاذ اإلمام    -

 امدية وحقيقة الدعوة اإلسبلمية وكليات الدين وحكمو       خبلصة السَتة -

 خامسا: في مجال اإلصالح    
 نية    الوحدة اإلسبلمية واألخوة الدي -

 اظتنار واألزىر    -

 ػتاورات اظتصلح واظتقلد     -

 نداء للجنس اللطيف     -
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 مساواة الرجل باظترأة     -

 عقيدة الصلب والفداء    -

   (1)اظتنار غتلة -

     الفرع الثالث: وفاتو 

توقفت حياة ػتمد رشيد رضا عن العطاء، إذ كانت آخر مسَتة لو يف تفسَت كتاب ا عند قولو      
 يف  َولِي ي أَْنتَ  َواأْلَْرضِ  السََّماَواتِ  فَاِطرَ  اأْلََحاِديثِ  تَْأِويلِ  ِمنْ  َوَعلَّْمَتٍِت  اْلُمْلكِ  ِمنَ  آتَ ْيَتٍِت  َقدْ  َرب   ﴿تعاىل
نْ َيا       (2)﴾بِالصَّاضِتُِتَ  َوَأضْتِْقٍِت  ُمْسِلًما تَ َوفٍَِّت  َواآْلِخَرةِ  الدُّ

الذي دعا بو يوسف، وخيرب فيو عن فضل ا عليو بأن  وكأن اإلمام ػتمد رشيد رضا يدعو هبذا الدعاء     
علمو من تأويل األحاديث، وتفسَت القرآن فقد فسر حوايل نصف القرآن، وىو يطلب يف ا أن يتوفاه 

       (3).مسلما وأن يلحقو بالصاضتُت

الثانية بعد ظهر أدركتو اظتنية وىو يف طريقو لوداع األمَت سعود يف السويس، يف منتصف الساعة      
وكانت مبلمح التعب تلف جسمو، وىو يف الرمق إذا  1935أغسطس  22رتادى األوىل  23اطتميس 

انصرف إىل قراءة القرآن، وما زال يقرأ حىت أصابو دوار من ارجتاج السيارة، وىكذا فاضت روحو الطيبة 
  (4).الطاىرة إىل جوار رهبا

 

 

 

                                                           
ينظر إجتاىات التفسَت يف القرن الرابع عشر ىجري، فهد الرومي، رسالة نيل الدكتوراه، قسم القرآن وعلومو، كلية أصول الدين،  -  1

       .1405 ،891-892-ه1404جامعة اإلمام ػتمد بن سعود اإلسبلمية،
     .71-63، صاحل اظتراكشي، 1935 -1898خبلل غتلة اظتنار  ينظر تفكَت ػتمد رشيد رضا من -
 .101سورة يوسف/ - 2
 .572تعريف الدارسُت مبناىج اظتفسرين، صبلح الدين خالدي،  - 3
 .283-281رشيد رضا اإلمام اجملاىد، ابراىيم العدوي،  "أعبلم العرب" - 4
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 ومنهجو فيو          رضا رشيدالمبحث الثاني: التعريف بتفسير 
ا يقظة أيقنت أن السبيل الوحيد إلصبلح لقد حاىب ا عزوجل ػتمد رشيد رضا عقبل مفكرًا، وروحً      

ا واكب األمة وإعادة غتدىا والنهوض هبا ىو الفهم الصحيح للقرآن، والرجوع إىل ىداياتو، فألف تفسَتً 
ا لئلصبلح واإلرشاد، فكان حبق منارً  " اظتنار "ر باسممستجدات عصره وىو تفسَت القرآن اضتكيم اظتشهو 

فما قصة تأليفو عتذا التفسَت؟ وما ىو منهجو فيو؟ وما ىي خصائصو؟ سأحاول جاىدة اإلجابة على ذلك 
 وفق اظتطالب التالية:         

 المطلب األول: فكرة تأليف التفسير المشهور بالمنار       
بُت اإلمام ػتمد عبده وتلميذه رشيد رضا بفكرة تأليف تفسَت يتماشى مع  أذترت العبلقة اظتتواصلة     

حتديات الواقع، وحصل ذلك عن طريق اضترص الشديد الذي أبداه التلميذ إجتاه أستاذه الذي مكث يف 
يف طرابلس الشام، يكمل دراستو إىل أن استكمل خترجو، واّتصل أثناء ذلك بشيخو  مصر، وبقي تلميذ

 لبللتقاءرة أخرى، ظتا قدم من مصر إىل لبنان فأخذ بزمام األمور، وعزم على الرحيل إىل مصر ػتمد عبده م
يناير سنة  3 1315رجب سنة  8بوارث علمو وحكمتو الشيخ ػتمد عبده، وًب لو ذلك فنزل مصر يف 

 ، وكان أول حديث عتما يف ىذا اللقاء األول عن إصبلح األزىر وما قام بو اإلمام من(1)م1898
إصبلحات فيو، وكان أول اقًتاح لو عليو أن يكتب تفسَتا للقرآن ينفخ فيو من روحو اليت وجد روحها 
ونورىا يف مقاالت العروة الوثقى، فلم يوافق اإلمام بل أجابو أن القرآن ال حيتاج إىل تفسَت كامل من كل 

دة إىل تفسَت بعض اآليات، كثَتة أتقن بعضها مامل يتقنها البعض ولكن اضتاجة شدي  وجو، فلو تفاسَت
فاستجاب الشيخ وبدأ  (2)فاقًتح عليو رشيد رضا أن يقرأ درسا يف التفسَت وأكثر عليو القول يف زياراتو التالية

 (3).دروس التفسَت يف األزىر، والشيخ رشيد رضا مبلزم لو يسجل ما يلقيو ويقولو

التقيد مبا ىو موجود يف كتب التفسَت،  فكانت دروس التفسَت تتوافق مع متطلبات العصر، وعدم      
دىا مبا يف ذاكرتو من الدرس،  وكان يكتب أثناء اإللقاء مذكرات مقتضبة، ٍب يعود إىل تبييضها وإعدا

فصاحب اظتنار مل يكن يتحرى حكاية أو تلخيصا ؽتا يقولو األستاذ اإلمام، بل كان يكتب ما جيد يف نفسو 
فكره، أو انساق إليو عملو ؽتا يوضح معٌت اآلية وحيتفل اليراد ما اختص  من إدراك ظتعٌت اآلية مبا ثار يف

                                                           
 .1390-1980 ،171-172ربيع األول سنة غتمع البحوث اإلسبلمية، األزىر، بن عاشور، ػتمد الفاضلالتفسَت ورجالو،  - 1
 .1/175منهج اظتدرسة العقلية اضتديثة يف التفسَت، فهد الرومي،  - 2
 .570تعريف الدارسُت مبناىج اظتفسرين، صبلح الدين خالدي،  - 3
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بدأ الشيخ ػتمد رشيد رضا يكتب  (1)،ببيانو األستاذ من اظتعاين اظتبتكرة اظتستجيدة فيعزو ذلك إليو صراحة
بة شيخو يف التفسَت عندما أصدر غتلة اظتنار، ٍب أشار عليو ػتمد عبده بتأليف تفسَت للقرآن فاستجاب لرغ

يم اظتشهور باظتنار، كتب أول جزءين من التفسَت يف حياة أستاذه ػتمد وشرع يف تأليف تفسَت القرآن اضتك
م السنة اليت تويف فيها ػتمد عبده وكان يصدر 1905عبده، وىذا معناه أنو بدأ بتفسَت القرآن قبل سنة 

زاء تفسَته، ووصل يف تفسَته اظتطبوع إىل أجزاء التفسَت على جتزئة القرآن، فأصدر إثنا عشر جزًءا من أج
 ِمنْ  َوَعلَّْمَتٍِت  اْلُمْلكِ  ِمنَ  آتَ ْيَتٍِت  َقدْ  َرب  ﴿ وانتهى عند قولو تعاىل (2)هناية اصتزء الثاين عشر من أجزاء القرآن

نْ َيا يف  َولِي ي أَْنتَ  َواأْلَْرضِ  السََّماَواتِ  فَاِطرَ  اأْلََحاِديثِ  تَْأِويلِ   بِالصَّاضِتُِتَ  َوَأضتِْْقٍِت  ُمْسِلًما تَ َوفٍَِّت  َواآْلِخَرةِ  الدُّ
ًب اصتزء الثاين عشر يف العشر األخَت من ػترم سنة  »:وقال يف خادتة اصتزء الثاين عشر من التفسَت (3)﴾

وا نسأل توفيقنا إلدتام سائر ىذا التفسَت مبا يرضاه ولو  1353ه وكان البدء فيو يف صفر سنة 1354
وطبع تفسَت السورة كاملة   (5)،، ٍب أكمل تفسَت سورة يوسف الشيخ ػتمد هبجت البيطار(4)«اضتمد واظتنة

        (6)يف جزء مستقل.

كان من سوء حظ اظتسلمُت   »:وقد ذكر صاحب اظتنار يف مقدمة تفسَته قصة تأليفو لتفسَت اظتنار قائبل     
أن أكثر ما يف كتب التفسَت يشغل قارئو عن ىذه اظتقاصد العالية واعتداية السامية، فمنها ما يشغلو عن 
القرآن مبباحث اإلعراب وقواعد النحو ونكت اظتعاين ومصطلحات البيان، ومنها ما يصرفو عنو حبيل 

اظتقلدين، وتأويبلت اظتتصوفُت وتعصب الفرق بعضها  الفقهاء واستنباطات اظتتكلمُت وخترجيات األصوليُت
  ر                   وقد زاد فخ تاإلسرائيلياعلى بعض، وبعضها يلفتو عنو بكثرة الروايات وما مزجت بو من خرافات 

                                                           
 .173التفسَت ورجالو، ػتمد فاضل بن عاشور،  - 1
 .571مبناىج اظتفسرين، صبلح الدين اطتالدي، تعريف الدارسُت  - 2
 .101سورة يوسف/ - 3
 . ،12/324م1947-ه21366تفسَت القرآن اضتكيم اظتشتهر باسم اظتنار، ػتمد رشيد رضا، دار اظتنار، القاىرة، ط - 4
بدمشق، نشأ يف حجر  مفسر مشارك يف بعض العلوم، من أعضاء اجملمع العلمي العريب ه1311-1396ػتمد هبجة البيطار - 5

شيخو  عبد الغٍت بن اضتسن بن ابراىيم الشهَت بالبيطار والده ػتمد هباء الدين بن عبد الغٍت بن ابراىيم الشهَت بابن البيطار، فكان والده
من بينهم، عبد الرزاق  ،الدين واللغة، ٍب تابع دراستو يف العلوم الدينية والعربية والعقلية على عدد من شيوخو ماألول فتلقى عنو مبادئ علو 

، كما توىل العديد من الوظائف، من آثاره، نقد عُت اظتيزان، تفسَت سورة 1345شارك يف اظتؤدتر اإلسبلمي الذي عقد مبكة سنة بيطار،
 .173-3/172يوسف، حياة شيخ اإلسبلم ابن تيمية، معجم اظتؤلفُت، رضا كحالة، 

 .72000 ،2/423مكتبة وىبة، القاىرة،طالتفسَت واظتفسرون، ػتمد حسُت الذىيب،  - 6
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صارفا آخر عن القرآن ىو ما يورده يف تفسَته من العلوم الرياضية والطبيعية وغَتىا من العلوم  (1)الرازي
اضتادثة يف اظتلة وقلده بعض اظتعاصرين بايراد مثل ذلك من علوم ىذا العصر وفتونو... فكانت اضتاجة 

يتفق مع اآليات الكردية اظتنزلة شديدة إىل تفسَت تتوجو العناية األوىل فيو إىل ىداية القرآن على الوجو  الذي 
يف وصفو، ٍب العناية إىل مقتضى حال ىذا العصر يف سهولة التعبَت ومراعاة أفهام صنوف القارئُت وكشف 

والعلوم الطبيعية وغَتىا...إىل غَت ذلك ؽتا  نراه قريبا وىو ما يسره ا بفضلو  شبهات اظتشتغلُت بالفلسفة
     (2).«عتذا العاجز

تفسَت  »:صة القول إن تفسَت اظتنار ىو تفسَت عصري كما قال عنو صاحبو يف مقدمة تفسَتهوخبل     
فصاحب اظتنار قصد من وراء تأليفو  (3)،«، أثري، مدين، عصري، إرشادي، اجتماعي، سياسيسلفي

معاصتة واقع اظتسلمُت يف ضوء القرآن والسنة، سعيا منو إىل إصبلح أحواعتم وإرشادىم  "اظتنار"لتفسَت 
ودعوهتم إىل التمسك بدين اضتق، وىذا دليل على رجاحة عقلو ووعيو الكبَت بواقع أمتو وجهوده اظتتفانية 

 طتدمة اظتسلمُت.        

إن  »:عن اعتدف من تأليفو للتفسَت "امدي الوحي"والذي يعزز ىذا القول ويؤكده ما قالو يف كتابو      
قد ألف الستدراك ىذا التقصَت يف كتب التفسَت، ولكنو ال يدرس يف اظتدارس، وال يعتمد عليو تفسَت اظتنار 

يف الًتبية، وال خيطر يف بال من مل يقرأه أنو جيد فيو بيان كل ما حتتاج إليو األمة لتجديد حياهتا وغتدىا، وال 
من اإلصبلح  ئل عنها، ويوشك أن يكون أكثر من اطلعوا عليو  ال ينوون بقراءتو ما ألف ألجلولدفع الغوا

 (4).«واعتدى، وجتديد ثورتو األوىل وإمنا لكل امرئ ما نوى

   

 

 
                                                           

ىو ػتمد بن عمر بن اضتسُت بن اضتسن بن علي اإلمام سلطان اظتتكلمُت يف زمانو، فخر الدين الرازي  544 -606فخر الرازي - 1
صاحب موسوعة كبَتة يف علم الكبلم والعلوم العقلية،   ضياء الدين بن عمر، قرشي، البكري التيمي، اظتفسر اظتتكلم، اشتغل على والده

إمتاز بكثرة تصانيفو من أشهرىا، التفسَت الكبَت، اصول يف أصول الفقو، وشرح األشتاء اضتسٌت، طبقات اظتفسرين، جبلل الدين 
 .11396 ،1/115السيوطي، تح، علي ػتمد عمر، مكتبة وىبة، القاىرة، ط

 .10-1/7رشيد رضا،  تفسَت اظتنار، ػتمد - 2
 .11/1اظتصدر نفسو،  - 3
 . ،13دط.دتالوحي امدي، ػتمد رشيد رضا، دار الكتب، اصتزائر،  - 4



 
25 

 المطلب الثاني: منهج الشيخ رشيد رضا في التفسير    
منهج واضح يف تفسَته غايتو فهم القرآن ومعرفة أىدافو وأغراضو واالنتفاع هبا كما  للشيخ رشيد رضا     

وىذا ما يصرح بو يف موضع من تفسَته حيث  ،(1)أراد ا عتذه األمة حىت تكون خَت أمة أخرجت للناس
وذلك من خبلل  ،(2)«بو يف ىذا الزمان االىتداءإن قصدنا من التفسَت بيان معٌت القرآن وطرق » :يقول

، وما جرى ببعض آيات القرآن على فهم بعض آخر، وببيان سنة رسول ا صلى ا عليو وسلم االستعانة
، (3)عليو سلف األمة من الصحابة والتابعُت يف الصدر األول وبأساليب لغة العرب، وسنن ا يف خلقو

فيما يقتنع بو من أقواعتم وحيدث بعض تبلميذه مستعينا بعد ذلك بعقلو اظتتحرر من التقليد للمفسرين إال 
فبل تقيد بأقوال اظتفسرين  (4)،عنو: أنو كان ال يراجع ما يكتب يف التفسَت إال بعد أن يكتب فهمو يف اآلية

، وال تعلق بأحاديث ، وال تعيُت ظتبهماتتاإلسرائيلياوال حتكم للعقيدة يف نص القرآن، وال خوض يف 
فنون اللغة والنحو إال يف القليل، وال رجوع بالنص إىل اصطبلحات العلوم بل  موضوعة وال حشد ظتباحث

شرح لآليات بأسلوب رائع وكشف عن اظتعاين بعبارة سهلة مقبولة وتوضيح ظتشكبلت القرآن ودفاع عنو يرد 
ما أثَت حولو من شبهات وبيان عتدايتو وداللة إىل عظيم إرشاده، وتوقيف على حكم شريعتو ومعاصتة 

      (5).ألمراض اجملتمع بناجع دوائو، وبيان لسنن ا يف خليقتو

ولكن بعد وفاة شيخو ػتمد عبده، انفرد ػتمد رشيد رضا مبنهج خاص بو وبطريقة ؽتيزة يف عرض      
وقد اشتد شعوري بعد ذلك  »:قائبل (6)التفسَت وذلك بعد شعوره بعبء اظتسؤولية، وقد عرب عن ىذا التفرد

بأن علي وحدي تبعة تأليف تفسَت مستقل وتبعة ايداعو ما تلقيتو عن ىذا العامل مشرق البصَتة، وىذا وإنٍت 
ظتا استقللت بالعمل بعد وفاتو خالفت منهجو رزتو ا تعاىل بالتوسع فيما يتعلق باآلية من السنة 

يف حتقيق بعض اظتفردات أو اضتمل اللغوية واظتسائل اطتبلفية الصحيحة، سواء كان تفسَتا عتا أو يف حكمها و 
لتحقيق مسائل تشتد  االستطراداتبُت العلماء ويف اإلكثار من شواىد اآليات يف السور اظتختلفة ويف بعض 

على خصومو من  حاجة اظتسلمُت إىل حتقيقها مبا يثبتهم هبداية دينهم يف ىذا العصر، أو يقوي حجتهم

                                                           
 .317مناىج اظتفسرين، منيع عبد اضتليم ػتمود، دار الكتب اللبناين، بَتوت،  - 1
 .4/43تفسَت اظتنار، رشيد رضا،  - 2
 .6/196اظتصدر نفسو،  - 3
 . ،63دط.دتاظتختصر اظتبُت يف مناىج اظتفسرين، أبو عبد ا النجدي، مكتبة دار اإلمام الذىيب،القول  - 4
 .2/425التفسَت واظتفسرون، ػتمد حسُت الذىيب،  - 5
 .97إجتاىات التفسَت ومناىج اظتفسرين يف العصر اضتديث،. د فضل حسن عباس،  - 6
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تدعة، أو حيل بعض اظتشكبلت اليت أعيا حلها مبا يطمئن بو القلب وتسكن إليو النفس الكفار واظتب
وأستحسن للقارئ أن يقرأ الفصول اإلستطرادية الطويلة وحدىا يف غَت الوقت الذي يقرأ فيو التفسَت، لتدبر 

ب مثلو الذي القرآن واالىتداء بو يف نفسو، ويف النهوض بإصبلح أمتو، وجتديد شباب أمتو، وجتديد شبا
      (1).ىو اظتقصود بالذات منو، وأسألو أن خيصٍت واألستاذ بدعواتو الصاضتة

 وؽتا سبق ذكره ديكن تقسيم تفسَت رشيد رضا إىل قسمُت:            

 القسم األول: كتابة التفسَت قبل وفاة شيخو ػتمد عبده         

َت بالرأي والتحكيم العقلي، وبيان سنن ا تعاىل يف يتصف ىذا القسم بقلة التفسَت باظتأثور وظهور التفس
      .اجملتمعات، واإلصبلح االجتماعي

 القسم الثاين: كتابة التفسَت بعد وفاة شيخو           

ففي ىذا القسم استقل الشيخ رشيد رضا بشخصيتو وىذا من خبلل عنايتو بالتفسَت باظتأثور وكثرة 
      (2).ثاالستشهاد واالستدالل باألحادي

ىدائيا  انستنتج من ىذا كلو أن تفسَت ػتمد رشيد رضا دتيز مبنهج فريد من نوعو، بأن كان اجتاىو      
معاصرا، وذلك من خبلل ربط التفسَت بالواقع اظتعاش، مع ذلك كان بأسلوب سهل ويسَت مراعيا يف ذلك 

 العامة.      اظتسلمُت أحوال

 

 

 

 

 

                                                           
 .1/16تفسَت اظتنار، ػتمد رشيد رضا،  - 1
 .41419 ،160حبوث يف أصول التفسَت ومناىجو، فهد عبد الرزتن بن سليمان الرومي، مكتبة التوبة، ط - 2
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   المطلب الثالث: خصائص تفسير المنار       
 متاز تفسَت اظتنار باطتصائص التالية:        إ     

 الخاصية األولى: التحقيق العلمي       
دتيز رشيد رضا بالعلم الغزير، واظتعرفة اظتتنوعة، ويعترب حجة يف البحوث الفقهية والتشريعية، وأصول      

وأقوال اظتفسرين وعلوم القرآن الكرمي، إذ دتيز رشيد رضا بفن الكتابة وفيض  الفقو، ومعرفة رجال اضتديث
القلم، إذ كانا يؤثران تنبيو العقول، وايقاظ اعتمم، من طريق اطتطابة واادثة فقد كان للسيد رشيد رضا 

على  آنحتقيقات علمية بارعة، فقد  ذىب اإلمام ػتمد عبده إىل أن سورة الفاحتة أول ما نزل من القر 
اإلطبلق، وحقق السيد رشيد رضا إىل أن أول ما نزل على اإلطبلق ىو أول سورة العلق ٍب كانت سورة 

ويف ذلك يقول  (1)،الفاحتة أول سورة نزلت كاملة، وأمر النيب جبعلها أول القرآن وانعقد على ذلك اإلرتاع
ا وديكن  أن يقال إن نزول أول سورة ىذا ما قالو األستاذ اإلمام مبسوطا موضح وأقول اآلن: »:رشيد رضا

العلق قبل الفاحتة ال ينايف  ىذه اضتكم اليت بينها ألنو دتهيد للوحي اجململ واظتفصل خاص حبال النيب و 
إعبلم لو بأنو يكون وىو أمي قارئا بعناية ا تعاىل وؼترجا لؤلميُت من أميتهم إىل العلم بالتعلم أي الكتابة 

ُهمْ  َرُسواًل  ِفيِهمْ  َوابْ َعثْ  رَب ََّنا »وة ابراىيم ويف ذلك استجابة لدع ُلو ِمن ْ  اْلِكَتابَ  َويُ َعل ُمُهمُ  آيَاِتكَ  َعَلْيِهمْ  يَ ت ْ
فسر األستاذ اإلمام الكتاب بالكتابة ٍب كانت الفاحتة أول  (2)«اضتَِْكيمُ  اْلَعزِيزُ  أَْنتَ  ِإنَّكَ  َويُ زَك يِهمْ  َواضتِْْكَمةَ 

 (3).«سورة نزلت كاملة وأمر النيب جبعلها أول القرآن وانعقد على ذلك اإلرتاع

 الخاصية الثانية: عنايتو بالتحقيقات اللغوية      
لفهم القرآن وتدبره وعتذا من اظتعروف أن من شروط اظتفسر أن يكون عاظتا باللغة العربية، ألهنا األساس      

            (4)،ؾتد يف تفسَته اظتنار الكثَت من األحباث اللغوية، سواء كان ذلك يف متوهنا أم مركبتها إعرابية أو أسلوبية
فتطمئن نفسو بوعده وختشع لوعيده إال إذا  بالقرآن ال يتعظ اإلنسان» :ويف ىذا السياق يقول رشيد رضا

                                                           
 . ،210-211م2001-ه1421علوم التفسَت، د.عبد ا شحاتو، دار الشروق، القاىرة، ط - 1
 .129سورة البقرة/ - 2
 .1/38تفسَت اظتنار، ػتمد رشيد رضا،  - 3
 .102ومناىج اظتفسرين يف العصر اضتديث، فضل حسن عباس، إجتاىات التفسَت - 4
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حبلوة أساليبو، وال يأٌب ىذا إال مبزاولة الكبلم العريب البليغ مع النظر يف بعض النحو، عرف معانيو، وذاق 
       (1).«، وبعد يكون لو ذوق يف فهم اللغة يؤىلو لفهم القرآنوبعض فنون الببلغة

اظتباحث اللغوية يف تفسَت اظتنار، وإمنا تنم عن سعة اطبلع، ووضوح قدم ورفعة ذوق، فمن حيث و      
متون اللغة نقرأ للسيد رشيد رضا كثَتا من التحقيقات اللغوية اليت ال تظهر شتة النقل وحده بل تبدو فيها 

 ُذر يَّةً  َخْلِفِهمْ  ِمنْ  تَ رَُكوا َلوْ  الَِّذينَ  َوْلَيْخشَ   ﴿، فعند تفسَته لقولو تعاىل(2)آثار شخصيتو العلمية الواضحة
أمر من اطتشية، وىي كما يف   َوْلَيْخشَ  »يقول (3)﴾َسِديًدا قَ ْواًل  َوْليَ ُقوُلوا اللَّوَ  ُقوافَ ْلَيت َّ  َعَلْيِهمْ  َخاُفوا ِضَعافًا

ىي خوف يشوبو تعظيم، وأكثر ما يكون ذلك عن علم مبا خيشى منو،  (4)اظتعاجم اطتوف، وقال الراغب
َا ﴿ولذلك خص العلماء هبا يف قولو ، إن القيد الذي ذكره ال يظهر (5)﴾ اْلُعَلَماءُ  ِعَباِدهِ  ِمنْ  اللَّوَ  خَيَْشى ِإمنَّ

يف كل الشواىد اليت وردت من ىذا اضترف يف القرآن وكبلم العرب، فلم يكن عند عنًتة خوف مشوب 
بتعظيم، وال علم فيما عرب عنو بقولو: ولقد خشيت بأن أموت ومل تكن    للحرب دائرة على ابٍت ضمضم 

فاألقرب عندي أن تكون اطتشية ىي اطتوف يف ػتل األمل، ومن دقق  اطتوف واطتشية فرق، فإذا كان بُت
النظر يف اآليات اليت ورد فيها حرف اطتشية، جيد ىذا اظتعٌت فيها، و لعل أصل اطتشية مادة، خشت 

                      (6).النخلة، ختشو، إذا جاء دترىا دقبل وىي ؽتا يرجى منها اصتيد

 الخاصية الثالثة: السؤال والجواب     
يف العبادات وأصول الفقو وديتاز يف حبوثو بالتجديد والبعد عن التقليد  ةلصاحب اظتنار أحباث متعدد     

 (وترجيح ما يناسب حال الناس وكان السيد رشيد رضا يعقد يف كل عدد من اظتنار بابا للمراسبلت 
ها مسائل واردة من كل جوانب العامل اإلسبلمي، مع اصتواب عليها، ينشر في (األسئلة واألجوبة الدينية

                                                           
 .1/182اظتنار، ػتمد رشيد رضا،  تفسَت - 1
  .102عباس،  إجتاىات التفسَت ومناىج اظتفسرين، فضل حسن - 2
 .09سورة النساء/ - 3
ىو اضتسُت بن ػتمد بن مفضل أبو القاسم الراغب األصفهاين، أحد أعبلم العلم ومشاىَت الفضل، من  ه502الراغب األصفهاين - 4

أىل أصبهان، سكن بغداد واشتهر، حىت كان يقرن باإلمام الغزايل، لو تصانيف تدل على حتقيقو وسعة دائرتو يف العلوم ودتكنو منها، 
فردات يف غريب القرآن، الوايف بالوفيات، صبلح الدين خليل بن أيبك بن عبد ا اظت ػتاضرات األدباء، الذريعة إىل مكارم الشريعة، 

، واألعبلم،  ،13/29م2000-ه1420، تح، أزتد األرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء الًتاث، بَتوت، تاريخ الطبعالصفدي
 .2/255زركلي، 

 .28سورة فاطر/  - 5
 .4/393تفسَت اظتنار، ػتمد رشيد رضا،  - 6
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ضوء األحوال الواقعية اصتارية، والظاىر أن جانبا كبَتا من ىذه  األسئلة مصنوع، حصل ليثبت نظرياتو يف 
             (1).إعداده على حسب األجوبة اظتقصود بياهنا

      الخاصية الرابعة: كثرة التفريعات واالستطرادات
ىذا التفسَت تربوا على  ، ولكن صفحاتكل الذي فسره الشيخ رشيد رضا اثنا عشر جزء و بعض جزء     

وعتذا نراه ينصح القارئ يف مقدمة  ،واضتق أن استطراداتو كانت كثَتة ومتعددة ،صفحة تفسَتا ستة آالف
تفسَته مبطالعة الفصول اإلستطرادية يف غَت وقت قراءة التفسَت، ولكن ىذا قد يكون صعبا على القارئ من 
الناحيتُت اظتوضوعية والنفسية إذ ال تتصور قارئا ما يسهل عليو أن يقرأ تفسَت بعض آية ٍب يًتك 

 »:، ويف ىذا اظتقام يقول رشيد رضا(2)فسَت اآلية ولو من بعيداالستطرادات، اليت قد يكون عتا تعلق بت
وأستحسن للقارئ أن يقرأ الفصول االستطرادية الطويلة وحدىا يف غَت الوقت الذي يقرأ فيو التفسَت، لتدبر 

          (3).«القرآن واالىتداء بو يف نفسو، ويف النهوض بإصبلح أمتو
 َأَكانَ  ﴿كمطلع سورة يونس حيث كتب فصوال عند تفسَت قولوإن استطرادات الشيخ كثَتة جدا       
َنا َأنْ  َعَجًبا لِلنَّاسِ  ُهمْ  َرُجل   ِإىَل  َأْوَحي ْ تزيد على مائة وستسُت صفحة وىي اليت جردت فيما بعد  (4)﴾ِمن ْ

 ، وىذا ما جعل حبوث اظتنار مرجعا ؽتتازا للعلماء الباحثُت واظتهتمُت(5)فكانت كتاب الوحي امدي
 (6).بالدين
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 .212اظترجع نفسو،   -2

 .1/16تفسَت اظتنار، ػتمد رشيد رضا،  - 3
 .02سورة يونس/ - 4
 . 200اجتاىات التفسَت ومناىج اظتفسرين، فضل حسن عباس، - 5
 .212علوم التفسَت، عبد ا شحاتو،  - 6



 الفصل األول
 التفسيري وبذروه في مدرسة المنار التجديد

إن التجديد يف  جمال التفسري وليد  ظروف العصر، فقد جاء اإلسالم ليؤكد مشروعيته، وأنه 
تمية البد منها، مبينا يف ذلك ضوابط يسري عليها، وقد تناولت يف  هذا الفصل ضرورة ح

إليه، مع ذكر ضوابط ومقتضيات التجديد وعالقته حقيقة التجديد التفسريي ودعوة اإلسالم 
 ن:    اباملأثور وفيه مبحث

 

 المبحث األول: التجديد التفسيري حقيقتو، مشروعيتو، مقتضياتو   ۞

 المبحث الثاني: التجديد التفسيري، ضوابطو وعالقتو بالمأثور۞
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 والتجديد التفسيري حقيقتو، مشروعيتو، ومقتضياتالمبحث األول: 

إىل ربتاج  ةاجلديد ه القضيةالتجديد يف التفسَت أثارت تساؤالت كثَتة يف فكر الباحثُت، فهذزلاكلة إف      
، فما حقيقة التجديد يف مكثفةنظرة متفحصة، كدراسة  ، ليصل بنا األمر إىل الضبط الصحيح ذلذا ادلفهـو

 ؟التفسَت

 المطلب األول:حقيقة التجديد التفسيري:
 قبل الشركع يف بياف حقيقة التجديد البد من اإلشارة إىل مفهـو التفسَت:     

 (1) .لغة:اإلبانة ككشف ادلغطى، أكىو كشف ادلراد عن ادلشكل

 (2) .ىو علم يبحث فيو عن القرآف من حيث داللتو على مراد ا تعاىل بقدر الطاقة البشرية إصطبلحا:

 أما التجديد:

القطع لقوؿ  دً اجلى  أم مقطوع، كأصل يدٍ دً كجى  كده دي دنا كىو رلىٍ الشيء جى  تي دٍ دى فقد جاء يف قواميس اللغة جى 
ا قن لى كأمسى حبلها خى               أىب حٌّب سليمى أف يبيدا"الشاعر   "ا جديدن

د، كأف ناسجو قطعو األف كىذا ىو يقاؿ ثوب جدي ،دٍ دى كجي  ده دي ، كاجلمع أىًجدًّةي كجي ة نقيض البلىدى كاجلً 
العهد، ٍب مسي   دى د  يقاؿ جى  ،قً لى ا كىو نقيض اخلى يدن دً صار جى حدث بعد أف مل يكن ك  ةد  األصل، كالشيء جً 

كذلك ألهنما ال يبلياف  ،افد  كلذلك مسي الليل كالنهار جديدين كاألجً  ،ايدن دً كل شيء مل تأت عليو األياـ جى 
كاستٌجد الشيء استحدثو كصٌَته  ،األديب جاء باجلديد دى د  د لك بو، يقاؿ جى ماال عه يدي دً أبدا، كاجلى 

  (3)ا.جديدن 

                                                           
   . ،2/108ـ1301عاـ  3القاموس ايط، فَتكزآبادم، ادلطبعة األمَتية، ط - 1
-ق11415يف علـو القرآف، زلمد عبد العظيم الزرقاين، تح، فواز أمحد زمريل، دار الكتاب العريب، بَتكت، طمناىل العرفاف   - 2

 . ،2/6ـ1995
، كلساف العرب، ابن منظور، تح.عبد 1/409مقاييس اللغة، ابن فارس، تح.عبد السبلـ زلمد ىاركف، دار الفكر للطباعة كالنشر،  - 3

، كادلعجم الوسيط، شوقي ضيف كآخركف، مكتبة شركؽ    ،7/562-563جددادلعارؼ، القاىرة، مادة ا علي الكبَت كآخركف، دار
 . ،109جدٌ ، مادة ـ2004-ق41425الدكلية، ط
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زبرج عن النمط  وفا أك شائعا كابتكار موضوعات أك أساليبتياف دبا ليس مألاإلىو  فالتجديد:     
حبيث تبدك  ،إعادة النظر يف ادلوضوعات الرائجة كإدخاؿ تعديل عليها أك كادلتفق عليو مجاعياادلعركؼ، 

      (1)مبتكرة لدل ادلتلقي.

 نظر إىل معناه اللغوم ذبتمع فيو ثبلث معافو متصلة ال ؽلكن فصل أحدىا عن اآلخر:البف     

 أكذلا: أف الشيء قد كاف يف أكؿ األمر موجودنا كقائما كللناس بو عهد

 قالى كصار قدؽلا خلكثانيهما: أف ىذا الشيء أتت عليو األياـ فأصابو البً 

  (2)أف ذلك الشيء قد أعيد إىل مثل احلالة اليت كاف عليها قبل أف يبلى كؼللق.كثالثهما: 

سبع فكلمة "التجديد" ذلا أصل يف الكتاب كالسنة، لكن مل ترد هبذا اللفظ كإظلا بلفظ "جديد" يف      
 منها: مواضع

ا ﴾كىقىاليوا أىًإذىا كين ا ًعظىامنا كىريفىاتنا أىًإن   قولو تعاىل﴿ بػٍعيوثيوفى خىٍلقنا جىًديدن ﴿بىٍل ىيٍم يف لىٍبسو ًمٍن  كقولو تعاىل (3)ا لىمى
   (4)خىٍلقو جىًديدو﴾

إعادة  استبعادىميف تفسَت ىذه اآليات أف ا تعاىل يقوؿ سلربا عن ادلشركُت  (5)حيث ذكر ابن كثَت     
لغوم لكلمة "التجديد" يكاد يأخذ نفس فادلبلحظ أف ادلعٌت الالبعث بعدما بليت عظامهم كصاركا عدما، 

بعدما طرأ عليو التغيَت كأصابو  األكؿ ىل أصلوإمن حيث إعادة الشيء   ادلعٌت عند تفسَت كلمة "جديد"
  (6)البلى.

                                                           
  . ،1/349ـ2008-ق11429معجم اللغة العربية ادلعاصرة، أمحد سلتار عمر، عامل الكتب، القاىرة، ط - 1
ي زلمد سعيد، مركز التأصيل للدراسات كالبحوث، ادلملكة العربية السعودية، جدة، مفهـو ذبديد الدين، .د بسطام - 2
 .  ،13-14ـ2012-ق21433ط
 .49سورة اإلسراء/- 3
 .15سورة ؽ/ - 4
ىو امساعيل بن عمر بن كثَت بن ضوء بن كثَت، القيسي، البصركم، الشيخ عماد الدين، اشتغل باحلديث  ق700-724ابن كثَت  - 5

التفسَت، كمجع التاريخ الذم مساه البداية كالنهاية، ، مجع سبلـ ابن تيمية، شيخ اإل، من شيوخو أبو نصر الشَتازممطالعة يف متونو كرجالو
كشرح يف كتاب كبَت يف األحكاـ مل يكمل، الدرر الكامنة يف أعياف ادلائة الثامنة، أمحد بن علي بن حجر العسقبلين، تح، عبد اجمليد 

 . ،1/445ـ1972-ق21392ضاف،  رللس دائرة ادلعارؼ العثمانية، صيدر آباد، ىند، ط
 . ،5/84ـ1999-ق21420تح، سامي بن زلمد سبلمة، دار طيبة للنشر ك التوزيع، ط القرآف العظيم، ابن كثَت، تفسَت - 6
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 منها:  فهناؾ أحاديث فيها تصريح بوركد ىذه اللفظةأما يف السنة النبوية 

 األمة ذلذه يبعث ا إف »النّب صلى ا عليو كسلمعن أيب ىريرة قاؿ  ادلشهور يف كتب السنةاحلديث   
.«دينىها ذلا غليىد د من سنةو  مائةو  كل   رأس على

(1)
  

 ا عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم احلديث األكؿ: ركل أمحد بن حنبل عن أيب ىريرة رضي
  (2) .الل وي  ًإال   ًإلىوى  الى  قػىٍوؿً  ًمنٍ  أىٍكًثريكا: قىاؿى  ًإؽلىانػىنىا؟ صليىد دي  كىكىٍيفى  الل وً  رىسيوؿى  يىا: ًقيلى  ًإؽلىانىكيٍم، جىد ديكا

، تىسيبُّوا الى » ؿاحلديث الثاين: عن أيب ىريرة، عن رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم قا  كىجىل   عىز   الل وى  فىًإف   الد ٍىرى
، أىنىا: قىاؿى  ـي  الد ٍىري    (3) .«ميليوؾو  بػىٍعدى  دبيليوؾو  كىآٌب  كىأيٍبًليهىا، أيجىد ديىىا يل، كىالل يىايل  اأٍلىي ا

حياء ك البعث من خبلؿ إستعماالت ىذه اللفظة يف القرآف كالسنة يتضح أف كلمة التجديد تدؿ على اإل
  (4)كاإلعادة.

 التعريف اإلصطبلحي: 

 : ُتمفهوم يأخذ  التجديد يف التفسَتإف 

كىو الذم شرعو اإلسبلـ كدعا إليو بأنو إعادة ركنق التفسَت كصفائو : التجديد بمفهومو الصحيح: أوال
  (5).بعد تنقيتو كإحياء ما اندرس منو كنشره بلغة العصر

 

                                                           
، كصححو األلباين يف صحيح اجلامع، 4291ركاه أبو داككد يف سننو، كتاب ادلبلحم، باب ما يذكر يف القرف ادلئة، رقم - 1

، 8592، كاحلاكم يف ادلستدرؾ، كتاب الفنت كادلبلحم، رقم599، كيف سلسلة األحاديث الصحيحة، رقم1874رقم
 .8593كرقم

،  7657كاحلاكم يف ادلستدرؾ، كتاب التوبة كاإلنابة، رقم ، ،2/359رضي ا عنو  مسند أيب ىريرة ركاه أمحد يف مسنده:  - 2
 .كقاؿ ىذا حديث صحيح اإلسناد كمل ؼلرجاه

 .532، كصححو األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة، رقم،2/496رضي ا عنو مسند أيب ىريرة ركاه أمحد يف مسنده:  - 3
 .17مفهـو ذبديد الدين، بسطامي سعيد،  - 4
ر الدراسات القرآنية، التجديد يف الدراسات التفسَتية مقًتحات كذبارب، عبد ا موسى أبو اجملد،  حبث مقدـ للمؤسبر الدكيل لتطوي - 5

 .12-11جامعة ادللك سعود، ادلملكة العربية السعودية،  ـ2013-ق 1434سنة
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دبا يتناسب مع ك فالتجديد يف التفسَت يقـو على تقدًن فهـو القرآف للناس يف ضوء أحواذلم كظركفهم،      
هتم الواقعية ليكوف التفسَت قادرنا على إسعاؼ البشرية دبا ربتاج إليو كما يصلح حاذلا كما تطلبو معطيا

                                                                                    (1).لتحسُت ظركفها

يعًتض حياتنا شلا ؽلس العقيدة أك إستلهاـ آيات القرآف الكرًن التوجيو كاذلداية يف كل ما كما يعٍت      
حباجة  كسياستنا كاقتصادنا... دبا يكشف عن كفاء القرآف الكرًن اجتماعنااألخبلؽ، أك يدخل يف بناء 

  (2).البشرية كفاء ال يعوزىا إىل غَته من طرائق اذلدايات

 تو كمسائلوطويع لغ، مع تتكإسرائيليافالتجديد يف التفسَت يكوف بتنقيتو شلا علق بو من شوائب      
  (3).كجعلها مواكبة للمستجدات العصرية

العصر من خبلؿ نوازؿ الذم يستخلص من ىذه التعريفات أف التجديد يف التفسَت ىو معاجلة ك      
  الناس. لكرًن كفق أسلوب يتبلءـ مع أكضاعىدايات القرآف ا

يء إىل أصلو األكؿ، إعادة الشمفادىا التجديد معٌت يف  نقطة جوىريةإىل  (4)أشار القرضاكمقد ك      
ة العودة التجديد لشيء ما ىو زلاكل» كليس معناه إحداث شيء جديد ينايف أصوؿ التفسَت كقواعده قائبل: 

بو إىل ما كاف عليو يـو نشأ كظهر حبيث يبدك مع قدمو كأنو جديد كذلك بتقوية ما كىى منو كترميم ما 
و األكىل، فالتجديد ليس معناه تغيَت طبيعة القدًن أك بلي، كرتق ما انفتق حىت يعود أقرب ما يكوف إىل صورت

                                                           
عثماف أمحد عبد الرحيم، مقاؿ منشور دبجلة الوعي اإلسبلمي، كزارة األكقاؼ   التجديد يف التفسَت نظرة يف ادلفهـو كالظوابط، - 1

 .15،  11كالشؤف اإلسبلمية، الكويت، اإلصدار
، ـ2008اىات التجديد يف تفسَت القرآف الكرًن، زلمد ابراىيم شريف، دار السبلـ للطباعة كالنشر كالتوزيع، القاىرةاذب - 2
 .  ،148ـ2008-ق11429ط
 .19التجديد يف الدراسات التفسَتية، أبو رلد،  - 3
توابع الة الكربل من أعماؿ اافظة الغربية، تراب من  طىو يوسف عبد ا القرضاكم رلتهد العصر، فقيو األمة، كلد يف قرية صف - 4

من القطر ادلصرم، حفظ القرآف الكرًن عن عمر يناىز العاشرة، تعلم ادلعارؼ ادلصرية كاحلساب كالتاريخ، إىل غَت ذلك، بلغ الشيخ من 
لم، ناؿ شهادة الدكتوراه حىت العلم ذركتو، فكاف النجاح حليفو ، حصل على العديد من اإلجازات كالشهادات يف سلتلف فنوف الع

، لو زخم ىائل من ادلؤلفات منها، احلبلؿ كاحلراـ يف اإلسبلـ،  مشكلة الفقر ككيف عاجلها «الزكاة يف اإلسبلـ »ـ، بعنواف1973عاـ
-،1/461ـ41992اإلسبلـ، فقو الزكاة، علماء كمفكركف عرفتهم، زلمد اجملذكب، دار الشواؼ للنشر كالتوزيع، القاىرة، ط

462،465،476. 
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فالتجديد بادلفهـو  (1).«اإلستعاضة عنو بشيء آخر مستحدث مبتكر، فهذا ليس من التجديد يف شيء
 الصحيح ليس معناه اإلتياف دبفاىيم جديدة بقدر ما يعٍت تصحيحها. 

  التجديد بمفهومو المنحرف: ثانيا

قوؿ بعض الباحثُت إزاء قضية التجديد، فظنوا أنو يكوف باخلركج على تسربت أفكار خاطئة يف ع     
دبعٌت  (3)بدعاة ادلدرسة احلداثية أك ما يٌسموف ،(2)أركوفزلمد أمثاؿ   صوؿ ادلعركفة كالقواعد ادلوركثة،األ

 (4).بأم حاؿ من األحواؿ ،بوؿكذلك بتأكيل آياتو تأكيبل غَت مق ،إحداث قراءة جديدة للقرآف

أك الندب لقولو  فالتجديد ال يكوف يف مسائل العقيدة كاألحكاـ اليت كرد فيها النص بالنهي أك اإلغلاب     
اتًًو كىىيوى الس ًميعي اٍلعىًليمي ﴾ ًلمى ، فما كاف حقا كعدال (5)تعاىل﴿ كىسبى ٍت كىًلمىتي رىب كى ًصٍدقنا كىعىٍدالن الى ميبىد ؿى ًلكى

 (6).ةيصَت دبركر الزمن أك تغَت األعراؼ باطبل كمفسدال 

الثبوت من غَت الزكاؿ، »  :ياؽ حديثو عن خصائص الشريعة كأحكامهايف س (7)كقد قاؿ الشاطّب     
كال رفعا حلكم من  ،طبلقهاإلفلذلك ال ذبد فيها بعد كماذلا نسخا، كال زبصيصا لعمومها، كال تقييدا 

                                                           
،  ـ21416-1995من أجل صحوة راشدة ذبدد بالدين..كتنهض بالدنيا،  يوسف القرضاكم، ادلكتب اإلسبلمي، بَتكت، ط - 1

28. 
مفكر من أصل جزائرم، درس يف فرنسا، كعمل أستاذا لئلسبلميات يف جامعة السوربوف، لو إنتاج غزير يف اإلسبلميات، كتب باللغة  - 2

اإلسبلمي، الفكر اإلسبلمي: قراءة علمية،  -جم الكثَت منها إىل العربية، من أىم كتبو، الفكر العريب، تارؼلية الفكر العريبالفرنسية، كتر 
أعبلـ الفكر العريب مدخل إىل خارطة الفكر العريب الراىن، الدكتور السيد كلد أباه، الشبكة العربية لؤلحباث كالنشر، بَتكت، 

 . ،139ـ12010ط
فكرم، أديب، علماين، بيٍت على أفكار كعقائد غربية خالصة، يهدؼ إىل إلغاء مصادر الدين، كربطيم القيم األخبلقية،  مذىب - 3

هبدؼ بناء حياة قائمة على اإلباحية ككل ذلك باسم احلرية، ادلوسوعة ادليسرة يف األدياف كادلذاىب كاألحزاب ادلعاصرة، مانع بن محاد 
 . ،2/867ق41420ية للطباعة كالنشر، طاجلهٍت، دار الندكة العادل

 2الفكر الديٍت يف مواجهة العصر دراسة ربليلية الذباىات التفسَت يف العصر احلديث،  د. عفت الشرقاكم، دار العودة، بَتكت، ط - 4
1979ـ  ،113بتصرؼ يسَت ،. 

 .115سورة األنعاـ/ - 5
جلة ثقافتنا للدراسات كالبحوث، كلية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية، جامعة التجديد يف التفسَت، ػلي الشطناكم، مقاؿ منشور دب - 6

 .1431- 2010 ،16، العدد الثالث كالعشركف،6الَتموؾ إربد، األردف، 
أبو إسحاؽ إبراىيم بن موسى الغرناطي الشهَت بالشاطّب أحد اجلهابذة األخيار، فقيو، أصويل، مفسر، زلدث،  كاف لو القدـ الراسخ  -7

ن الشيوخ من بينهم أبو عبد ا الشريف التلمساين، تتلمذ على عدد م يف سلتلف ادلعارؼ كالفنوف، عرؼ بالصبلح كالعفة كالورع،الراسخ 
تويف لو تصانيف كثَتة منها، ادلوافقات يف أصوؿ الفقو، اإلتفاؽ يف علم االشتقاؽ، االعتصاـ،  أبو بكر بن عاصم كمن تبلميذه

 . ،1/231ق1349شجرة النور الزكية يف طبقات ادلالكية، زلمد بن زلمد سللوؼ، ادلطبعة السلفية، القاىرة،  790سنة
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ادلكلفُت، كال حبسب خصوص بعضهم، كال حبسب زماف دكف زماف، كال حاؿ ـ أحكامها، ال حبسب عمو 
دكف حاؿ، بل ما أثبت سببا فهو سبب أبدا ال يرتفع، كما كاف شرطا فهو أبدا شرط، كما كاف كاجبا فهو 

مندكبا فمندكب كىكذا مجيع األحكاـ، فبل زكاؿ ذلا كال تبدؿ كلو فرض بقاء التكليف إىل  كاجب أبدا، أك
   (1)هناية لكانت أحكامها كذلك. غَت

ذبديد اآلليات ك الوسائل اليت توصل  التفسَت يكمن يف يف أف حقيقة التجديد شلا سبق الذم نستنتجوك      
  .ادلسلم ادلعاصر إىل فهم صحيح للقرآف الكرًن

 الفهم للقرآف،ال يكوف إال صويبالعمل على تفقد أدرؾ صاحب ادلنار أف إحياء النفوس باإلؽلاف، ك      
م التشريع ك مقاصده، كبياف السنن اإلذلية يف كى خبلؿ إبراز حً كذلك من  ،الوسائل ادلعينة على ذلكبتجديد 

إيصاؿ ادلعاين  إىل هدؼي ،ككل ذلك بأسلوب سهل ،كتنزيل التفسَت على كاقع األمة لعبلج قضاياىا ،خلقو
التفسَت الوحيد اجلامع بُت ىذا ىو » فقد صرح بذلك يف مقدمة تفسَته ،الصحيحة إىل أذىاف الناس

صحيح ادلأثور ك صريح ادلعقوؿ، الذم يبُت حكم التشريع، ك سنن ا يف اإلنساف، ككوف القرآف ىداية 
للبشر يف كل زماف كمكاف، كيوازف بُت ىدايتو كما عليو ادلسلموف يف ىذا العصر كقد أعرضوا عنها، كما كاف 

السهولة يف التعبَت، رلتنبا مزج الكبلـ باصطبلحات العلـو عليو سلفهم ادلعتصموف حببلها، مراعي فيو 
   (2)كالفنوف، حبيث يفهمو العامة، كال يستغٍت عنو اخلاصة.

 المطلب الثاني: دعوة اإلسالم إلى التجديد و التطوير 
سَته مع نوازؿ العصر كمستجداتو، أصبح التجديد حاجة ك  ،ا لصبلحية القرآف لكل زماف ك مكافنظرن  

رٌغب فيو اإلسبلـ كدعا إليو، يف إطار حدد فيو ضوابط كقواعد ترتكز عليها عملية  اشرعين  امطلبن ملحة ك 
 التجديد. 

، فقد كثر (3)غلد أهنا حضت على ذلك كرغبت فيو -قرآنا كسنة -إف الناظر يف النصوص الشرعية     
شأف العقل كدعا إىل كالنظر، كلذلك أعلى اإلسبلـ من  كاالعتباراحلث يف كتاب ا تعاىل على التدبر 

                                                           
اؽ إبراىيم بن موسى الشاطّب، تح، أبو عبيدة مشهور بن حسن آؿ سلماف، دار ابن عفاف للنشر كالتوزيع، ادلوافقات، أبو إسح - 1

  . ،1/109-110ـ1997-ق11417ادلملكة العربية السعودية، ط
 .1/1تفسَت ادلنار، رشيد رضا، - 2
 .16التجديد يف الدراسات التفسَتية، أبو رلد،  - 3
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أبو حامد الغزايل قاؿ ، فالفكر كما (1)إعمالو يف فهم آيات ا تعاىل كإدراؾ دالئل اذلداية يف الكوف كاحلياة
فلو كاف ادلراد  ،«(2)، كىو شبكة العلـو كمصيدة ادلعارؼ كالفهـواالستبصارمفتاح األنوار، كمبدأ » رمحو ا

ابقُت كعدـ الزيادة عليها فؤلم معٌت يكوف تنوع احلض على التدبر ىو الوقوؼ عند أقواؿ ادلفسرين الس
ي الل وي لىكيٍم آيىاتًًو  ؟ك القرآف مليء باآليات الداعية إىل ذلك قولو تعاىل(3)كالتفكر كالتعقل ﴿كىذىًلكى يػيبػىُت 
﴿ذىًلكيٍم  ك قولو تعاىل (5)ٍم تػىٍعًقليوفى ﴾﴿قىٍد بػىيػ ن ا لىكيمي اآٍليىاًت ًإٍف كيٍنتي  ك قولو تعاىل (4)﴾لىعىل كيٍم تػىٍعًقليوفى 

كىص اكيٍم ًبًو لىعىل كيٍم تػىٍعًقليوفى﴾
جاءت نصوصها صرػلة اللفظ كادلعٌت يف  للسنة النبوية فقد بالنسبة أما ، (6)

إف ا عزكجل يبعث »عن أيب ىريرة، عن رسوؿ ا قاؿ: ، فقد جاء يف احلديثإطار الدعوة إىل التجديد 
فهذا احلديث أفاد مشركعية التجديد كاليت بلغت  (7)،«سنة من غلدد ذلا دينها  مة على رأس كل مئةذلذه األ

ا أف ا تعاىل يتوىل بنفسو بعث من غلدد ذلذه األمة دينها على رأس كل مائة سنة شلا يدؿ على  بلغت حدن
تعاىل ىو الذم ؼلتاره  يقتضي أف ا أعلية كمكانة التجديد، كىذا البعث من ا دلن غلدد األمة دينها

همة كالشك أف تفضل ا تعاىل بإرساؿ اجملدد باختيار منو تأكيد كاضح على مشركعية كيعده ذلذه ادل
  (8).التجديد

كاحلديث يبعث يف نفس ادلسلم األمل كالتفائل بأف ادلسلمُت إذا انتابتهم نكسات أك مرت هبم زلن      
كرلددكف يأخذكف بيد أمتهم إىل جادة الصواب، كأف ىذا كمصائب كشدائد فبلبد كأف يظهر فيهم علماء 

 لبلضلراؼاحلديث يلـز ادلسلمُت بإعادة النظر يف فهمهم لئلسبلـ، كما يشَت إىل أف األمة اإلسبلمية معرضة 
  ( 9).عن جادة الصواب، فهي حباجة إىل التجديد

                                                           
 .  ،148ـ2002-ق11422ح اجملتمع، د. زلمد السيد يوسف، دار السبلـ للطباعة كالنشر، طمنهج القرآف الكرًن يف إصبل - 1
، بَتكت، - 2  .  ،1798ـ2005-ق11426لبناف، ط إحياء علـو الدين، أبو حامد زلمد بن زلمد الغزايل، دار ابن حـز
 .16التجديد يف الدراسات التفسَتية، أبو رلد،  - 3
 .242سورة البقرة/ - 4
 .118ة آؿ عمراف/سور  - 5
 .151سورةاألنعاـ/ - 6
 33سبق زبرغلو، - 7
 .  ،25دط.دتنظرية التجديد يف الفكر اإلسبلمي، د.عبد الكرًن زيداف،  - 8
-8التجديد كالتحديث، عكرمة صربم، حبث مقدـ للمؤسبر التاسع عشر للمجلس األعلى للشؤكف اإلسبلمية، القاىرة، يف الفًتة من  - 9
 .  ،4ـ 2007مارس  1428 ،27-30ربيع األكؿ 8-11
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محل  ، فاألكىل (1)زمنة كاألشخاصك يذكر بعض الشراح ذلذا احلديث أف التجديد عاـ يف مجيع العلـو كاأل
، فهي تقع على الواحد كاجلمع كال ؼلتص بالفقهاء، فإف انتفاع األمة هبم "من"لفظة  كإف كاف   -على العمـو
فانتفاعهم بأكيل األمر كأصحاب احلديث كالقرٌاء كالوعاظ كالزىاد أيضا، إذ حفظ الدين كقوانُت  -كثَت

مر، ككذا القراء كأصحاب احلديث ينفعوف بضبط التنزيل اليت ىي السياسة ك بث العدؿ كظيفة أكيل األ
اأصوؿ الشرع كأدلتو... إىل قولو أف  بل ادلراد بو مجاعة غلدد كل كاحد يف  ادلراد دبن غلدد ليس شخصا كاحدن

   (2).بلد يف فن أك فنوف من العلـو الشرعية ما تيسر لو من األمور التقريرية أك التحريرية

 ث: مقتضيات التجديد التفسيري المطلب الثال
شلا الشك فيو أف ىذه احلركة التجديدية اليت عرفها التفسَت اليـو كاف من كرائها أسباب كدكافع كثَتة      

 دعت إىل ذلك، ك اليت تتمثل فيما يلي:  

اجلمود الذم عرفتو احلياة الفكرية بصفة عامة كالتفسَت بصفة خاصة فأصيب فهم القرآف كالدين  -
 كاالجتماعيالسياسي  –ادلدمرة حبيث أضحى كاقع ادلسلمُت  كاالضلرافاتمي بكثَت من التجاكزات اإلسبل

فأصبحت تفاسَت القرآف عاجزة عن أف  (3)كىو أبعد ما يكوف عمن ػلملوف لواء ىذا الدين -كالفكرم عامة
ككة يف اإلؽلاف كالدين أف تسعف ادلسلم احلديث دبا ينبغي أف يبٌت عليو مستقبل أمتو يف احلياة اجلديدة ادلش

، باإلضافة إىل عجز ادلسلم احلديث ىو اآلخر عن إكتشاؼ اذلداية كالفوارة بكل جديد من العلم كادلعرفة
   (4).االجتهاديةالقرآنية ادلبددة كادلغمورة بُت ركاـ الركايات كاألسانيد أك التائهة بُت مذاىب التفاسَت 

فكانت احلاجة شديدة إىل تفسَت تتوجو العناية األكىل فيو  »فقد أدرؾ صاحب ادلنار ىذا األمر بقولو     
إىل ىداية القرآف على الوجو الذم يتفق مع اآليات الكرؽلة ادلنزلة يف كصفو، كدبا أنزؿ ألجلو من اإلنذار 

    (5) .«كالتبشَت كاذلداية كاإلصبلح

 
                                                           

 .20لدراسات التفسَتية، أبو رلد، التجديد يف ا - 1
-ق11422مرقاة ادلفاتيح شرح مشكاة ادلصابيح، علي بن زلمد نور الدين ادلبل اذلركم القارم، دار الفكر، بَتكت ، لبناف، ط - 2

 .  ،321- 322ـ2002
 .147اذباىات التجديد يف تفسَت القرآف، إبراىيم شريف،  - 3
، نقبل عن التجديد يف اإلسبلـ من إصدار ادلنتدل، 18فهـو كالضوابط، عثماف أمحد عبد الرحيم، التجديد يف التفسَت نظرة يف ادل - 4

 .38لندف، 
 .1/10تفسَت ادلنار، رشيد رضا،  - 5
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شكبلت عديدة يف كافة اجملاالت: ظهور ادلدنية احلديثة بتعقيداهتا ادلختلفة كما أفرزتو من مظاىر كم -
كقد دفعت ىذه ادلشكبلت اجلديدة الباحثُت إىل معاجلتها كابداء  ،سياسية كاقتصادية كاجتماعية كتربوية

  (1).الرأم فيها يف ضوء القرآف

فهم ادلعاين اجلزئية للمفردات أك  لىغياب النظرة الشمولية للقرآف يف مناىج ادلفسرين، إذ اقتصر أغلبهم ع-
  ثارة القضايا الفقهية أك الكبلمية كتعدد مناىج ادلفسرين ناتج عن تعدد ثقافاهتم كمذاىبهم كاحلاؿ ىذه أفإ

كمل يكن من العلـو اليت يستفيد منها عمـو الناس يف رلالس الوعظ  التفسَت كاف من علـو اخلواص
   (2).كاإلرشاد

لعلماء يرددكف األفكار كاآلراء ادلتوارثة، كمل لفًتات طويلة شلا جعل ا االجتهادسيادة التقليد كغياب  -
يستطيعوا تعميق اإلؽلاف كحب القرآف يف القلوب كالنفوس شلا أدل إىل كجود قابلية التأثر بالتيار الثقايف 

   (3).كاحلضارم بكل ما ينطوم عليو من سلبيات كاضلرافات

حياة اجملتمع اإلنساين، كاف لكل جيل من دلا كانت ىداية القرآف عامة باقية، تتجدد يف أسلوهبا بتجدد  -
البشر أف يأخذ من ىذه اذلداية ما يناسبو يف عصره كرلتمعو كدرجتو من العلـو كادلعارؼ كعلى علماء كل 

لى جيل أف يٌدلوه على طريقة القرآف يف تثبيت اإلؽلاف يف النفوس كدكافع اخلَت كموانع الشر، كما يعينو ع
  (4).ادلعاصرةكحياتو الواقعية التوفيق بُت ضمَته الديٍت 

ا يتميز بو الدين اإلسبلمي من خصائص العادلية كاخلاسبية كالثبات كضلوىا كذلك القرآف دستوره دلنظرا  -
اخلالد كمن ٍب فبل تطمح البشرية إىل دين أك كتاب آخر يواكب ما استجد يف أمورىا العلمية كالنفسية فبلبد 

حبيث يستطيع رلتهدك العصر من تنزيل النصوص الشرعية على ك التجديد  االجتهادمن فتح باب 
فؤلف الوقائع يف الوجود ال تنحصر فبل يصح دخوذلا  »كيف ذلك يقوؿ الشاطّب (5)مستجدات ككقائع العصر

.«من القياس كغَته  االجتهادربت األدلة ادلنحصرة ك لذلك احتيج إىل فتح باب 
(6)   

                                                           
 23التجديد يف الدراسات التفسَتية، أبو رلد، - 1
، زلمد بوزم، حبث منشور على الشبكة اذباىات التجديد كمناىجها يف تفسَت القرآف كموقع منهج الدراسة ادلصطلحية منها - 2

      ،1،         www.ahlalhdeeth.comملتقى أىل التفسَت العنكبوتية، موقع 
 .26-25التجديد يف الدراسات التفسَتية، أبو رلد ،   - 3
 .148-147اذباىات التجديد، ابراىيم شريف،  - 4
 .27-26جع السابق، ادلر  - 5
 .5/38ادلوافقات، أبو موسى الشاطّب،  - 6

http://www.ahlalhdeeth.com/
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ينطوم يفرضها كاقع ادلسلمُت كما  ملحة،حاجة أصبح د التفسَتم التجديالذم نستنتجو شلا سبق أف ك      
من مشكبلت عصرية جديدة، اليت ال يتم عبلجها إال بتجلية ىدايات  القرآف الكرًن، الذم جاء  عليو

 ليخدـ مصاحل البشر.
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 المبحث الثاني: التجديد التفسيري ضوابطو وعالقتو بالمأثور
    .يتوىل ىذه العمليةدلن  اشركط واكضع أهنم من األكىلكاف ملية التجديد،  وابط لعدلا كضع العلماء ض     

 المجدد    طضوابالمطلب األول: 
ادلفسر اجملدد ىو من لو أىلية تامة يعرؼ هبا معٌت كبلـ ا تعاىل ادلتعبد بتبلكتو بقدر الطاقة البشرية كراض 

تفسَتا للقرآف كمارس التفسَت عمليا بتعليم أك  ما دكنوهنفسو على مناىج ادلفسرين كلو إطبلع كاسع على 
  :، كقد أضاؼ العلماء إىل ىذا رلموعة من الضوابط حىت ػلوز على لقب رلدد القرف  كىي (1)تأليف

 أوال: إخالص النية هلل تعالى  

كقولو صلى ا عليو  (2)لد ينى حينػىفىاءى ﴾انطبلقا من قولو تعاىل﴿ كىمىا أيًمريكا ًإال  لًيػىٍعبيديكا الل وى سليًٍلًصُتى لىوي ا     
فالنية أـ كل عمل صاحل خاصة إذا كاف ىذا  (3)«إظلا األعماؿ بالنيات كإظلا لكل امرئ ما نول» كسلم

، كيف ذلك يقوؿ صاحب  (4)العمل مرتبط أساسا بتفسَت كبلـ ا تعاىل، كليس اخلطأ فيو كاخلطأ فيما سواه
ادلقصد فيما يقوؿ ليلقى القبوؿ كالتسديد، فقد قاؿ ا تعاىل﴿ ك من شركطو صحة » صاحب اإلتقاف

كىال ًذينى جىاىىديكا ًفينىا لىنػىٍهًديػىنػ هيٍم سيبػيلىنىا كىًإف  الل وى لىمىعى اٍلميٍحًسًنُتى ﴾
كإظلا ؼللص لو القصد إذا زىد يف الدنيا   (5)

اب قصده، كيفسد عليو صحة الدنيا ألنو إذا رغب فيها مل يؤمن أف يتوصل بو إىل غرض يٌصده عن صو 
   (6).«علمو كعملو

 

 

 

                                                           
-ق11417قواعد الًتجيح عند ادلفسرين، حسُت بن علي بن حسُت احلريب، تح، مناع بن خليل القطاف، دار القاسم، الرياض، ط - 1

 . ،2/33ـ1996
 .5سورة البينة/ - 2
 .1وحي، رقمركاه البخارم يف كتاب بدء الوحي، باب كيف كاف بدء ال - 3
 .، بتصرؼ يسَت31التجديد يف الدراسات التفسَتية، أبو رلد،  - 4
 .69سورة العنكبوت/ - 5
 . ،764ـ2008-ق1 1429اإلتقاف يف علـو القرآف، جبلؿ الدين السيوطي، تح، شعيب األرنؤكط، مؤسسة الرسالة، ط - 6
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 االعتقادثانيا: صحة 

كىذا يقتضي السَت على منهج أىل السنة كاجلماعة ك اإلستمساؾ هبدم النّب صلى ا عليو كسلم كمن 
 االعتقادتبعو ككااله كىم الصحابة كالتابعوف كأئمة اذلدل ادلتبعوف ذلم بإحساف كمن سلك سبيلهم يف 

  (1)كالعمل.كالقوؿ 

 ثالثا: اإلحاطة بقواعد التفسير و أصولو  

ىذا العلم بأعظم كأشرؼ كبلـ كىو كبلـ ا  الرتباط إف عملية التجديد يف التفسَت ليست باألمر اذلٌُت 
ربتاج إىل علماء توافرت لديهم أدكات النظر كالتأمل مع اإلحاطة بقواعد  االجتهاديةتعاىل ك ىذه ااكلة 

 من ىذه القواعد: ك ،(2)أصولوالتفسَت ك 

ايضاح ادلعٌت كال زيادة  تناسب ادلقاـ مع احًتاز  مطابقة التفسَت للميفىسر من غَت نقص دلا ػلتاج إليو من -
من كوف التفسَت فيو زيغ عن ادلعٌت كمراعاة ادلعٌت احلقيقي ك اجملازم مع كشف كجو التناسب بُت اآليات ك 

   (3).مبلحظة أسباب النزكؿ

هبا من علـو كأف يسارع إىل تفسَت القرآف  أف يكوف ادلفسر عادلا حبقائق اللغة كموضوعاهتا كما يتعلق -
بظاىر العربية من غَت نظر إىل القرآف نفسو كادلخاطب بو، كقد ذكر صاحب اإلتقاف رلموعة من العلـو اليت 

لغة  ألف هبا يعرؼ شرح مفردات على ادلفسر اإلحاطة هبا أكصلها إىل مخسة عشر علما كىي تشتمل على ال
ال ػلل ألحد يؤمن با ك اليـو اآلخر أف يتكلم يف كتاب ا إذا مل يكن » األلفاظ ك مدلوالهتا قاؿ رلاىد

فبلبد من اعتباره، كعلم  ألف ادلعٌت يتغَت كؼلتلف باختبلؼ اإلعراب،عادلا بلغات العرب كعلم النحو، 
،  ألف االسم إذا كاف اشتقاقو من مادتُت سلتلفتُت كاالشتقاؽلصيغ التصريف، ألٌف بو تعرؼ األبنية كا

اختلف ادلعٌت باختبلفهما كعلـو الببلغة، كىي من أعظم أركاف ادلفًسر، كعلم القراءات كأصوؿ الدين 
 (4).«كالفقو، أسباب النزكؿ كالقصص، الناسخ كادلنسوخ، كاألحاديث ادلبينة لتفسَت اجململ كادلبهم

 

                                                           
 .32لرحيم، التجديد يف التفسَت نظرة يف ادلفهـو كالضوابط، عثماف عبد ا - 1
 .38ادلرجع نفسو ،  - 2
 . ،81ـ1986-ق21406أصوؿ التفسَت كقواعده، خالد عبد الرمحن العك، دار النفائس، بَتكت، ط - 3
 .772-771اإلتقاف يف علـو القرآف، جبلؿ الدين السيوطي، - 4
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تؤىل ادلفسر لعملية التفسَت كال يكوف  إىل أف ىذه العلـو دبثابة أدكات كآليات (1)يوطيٍب ذكر الس     
   (2)مفسرنا إال بتحصيلها.

 رابعا: أن يكون المجدد ربانيا  

ادلقصود بكوف اجملدد ربانيا بأف يتحلى بالكماالت اإلؽلانية اليت يفتح ا هبا على قلوب أصحاهبا  ك      
بعمارة الظاىر  كاالشتغاؿكدكاـ مراقبتو، كنبذ اخليبلء، كالتحلي بالزىد ك القناعة،  كادلبلزمة خلشيتو تعاىل

إنو ال ػلصل للناظر فهم معاين » :، كيف ىذا ادلعٌت يقوؿ صاحب الربىاف(3)كالباطن مامل يفتحو على غَتىم
نب، أك يف قلبو كرب الوحي حقيقة، كال يظهر لو أسرار العلم من غيب ادلعرفة كيف قلبو بدعة أك إصرار على ذ

   (4).«أك ىول، أك حب الدنيا... كىذه كلها حجب كموانع..

كلعلك  علم، ٍب يقوؿ:كىو ما مساه السيوطي بعلم ادلوىبة كىو علم يورثو ا تعاىل دلن عمل دبا       
تستشكل علم ادلوىبة كىذا ليس يف قدرة اإلنساف، ك الطريق يف ربصيلو إرتكاب األسباب ادلوجبة لو من 

  (5).العمل كالزىد

 خامسا: اإلعتقاد بهيمنة القرآن وصالحيتو لكل زمان ومكان 

بالنسبة  االضلراؼاعتقاد  اجملدد هبيمنة القرآف أمر يف غاية األعلية، فغياب اإلعتقاد من أكرب عوامل      
جعل فأين تذىب ىيمنة القرآف إذا ، (6)للمفسر الذم يكوف علٌو البحث عن دليل يؤيد مذىبو أك فكرتو

، فبلبد (7) كسيلة لنصرة مذىب أك تأييد فكرة فبلبد أف يرجع األمر إىل نصابو كترجع ىيمنة القرآف لو
كصبلحية نصوصو، فإؽلاف  ،للمفسر أف يؤمن بفكرة حاكمية النص القرآين، ال أف يكوف النص زلكوما عليو

                                                           
بن عثماف بن زلمد بن خضر بن ىو عبد الرمحن بن أيب بكر بن زلمد بن أيب بكر  ـ1005-ق 911عبد الرمحن السيوطي   - 1

 ، تتلمذ على أيوب بن زلمد بن علاـ الدين اخلضَتم األصل، مصرم، شافعي، جبلؿ الدين أبو الفضل، عامل مشارؾ يف أنواع من العلـو
لتنزيل، اإلتقاف لو تصانيف كثَتة منها، اإلكليل يف استنباط اعدد من الشيوخ من بينهم  زلمد بن موسى احلنفي إماـ الشيخونية يف النحو، 

 .2/82يف علـو القرآف، التحبَت يف علـو التنزيل، معجم ادلؤلفُت، رضا كحالة، 
  .773اإلتقاف يف علـو القرآف، جبلؿ الدين السيوطي،  - 2
 .40التجديد يف التفسَت، عثماف عبد الرحيم،  - 3
-ق1427أبو الفضل الدمياطي، دار احلديث، مصر، الربىاف يف علـو القرآف، بدر الدين زلمد بن عبد ا الزركشي، تح  - 4

  .   ،435ـ2006
 .773-772جبلؿ الدين السيوطي ،  اإلتقاف يف علـو القرآف، - 5
 .39-38التجديد يف الدراسات التفسَتية، أبو رلد،  - 6
 .www.tafsir.net  ،37 التجديد يف التفسَت مادة كمنهاجا، مجاؿ أبو حساف، مكتبة شبكة التفسَت كالدراسات القرآنية، - 7
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أمر التجديد ليقينو الكامل اد يف لقرآف لكل زماف كمكاف يبعث فيو ركح العمل جبد كاجتهابصبلحية ادلفسر 
 يف قولو تعاىل (1)فبلح كال تقدـ للبشرية إال بانتهاج ادلسلك الرباين الذم رمسو ا يف كتابو العزيزأف ال 

﴿تػىبىارىؾى ال ًذم نػىز ؿى اٍلفيٍرقىافى عىلىى عىٍبًدًه لًيىكيوفى لًٍلعىالىًمُتى نىًذيرنا﴾
(2)   

 اإلسالمية ا بالثقافة سادسا: أن يكون المجدد متسلح

 -كأنواعها -إحاطة ادلفسر اجملدد بالثقافة اإلسبلمية كإدلامو هبا غلعبلنو زليطا حبجم التحديات ادلعاصرة     
، ك زلاكلة (3)اليت رباكؿ أف تعرقل مسَتة الدين ك ذلك من خبلؿ دراسة ادلفسر  للعلـو العصرية اجلديدة

ضيحا، ارتكازا على قاعدة عادلية الدين ك خاسبية القرآف لكل اإلفادة منها يف خدمة القرآف تفسَتا ك تو 
  (4).األزمنة حبيث سبكن ادلفسر من إبراز اذلداية القرآنية بصورة عصرية يفهمها اجلميع

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                                                           
 39التفسَتية، أبو رلد،  تالتجديد يف الدارسا - 1
 1سورة الفرقاف/ - 2
 45التجديد يف التفسَت، عثماف عبد الرحيم،  - 3
   40رلد،   أبو التجديد يف الدراسات التفسَتية، - 4
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 التفسيرية ضوابط تجديد المادة   المطلب الثاني:
البد للمفسر  ،من الزالت كاذلفواتحىت تكوف عملية التجديد يف التفسَت سليمة، دكف الوقوع يف كثَت      

كمن ىنا تأٌب أعلية ضوابط  ،اجملدد من اتباع منهجية علمية أصيلة كقواعد ثابتة ينضبط هبا التفسَت ادلعاصر
 :   (1)ادلادة التفسَتية

  أوال: الجمع بين الرواية و الدراية 

يكسب عملية  لرأم اموداكالدراية ادلأثور الصحيحإف مجع ادلفسر اجملدد بُت علمي الركاية     
فإف تغليب جانب على آخر، ال يعٍت  ، حبيث ال تصادـ بينهما،التجديد التفسَتم طابع الصحة ك الصواب

 فلو ثبلثة صور:   ، ففي حالة كقوع تعارض بينهما2رفضو

ية األكىل: أف يكوف التفسَت العقلي ك ادلأثور قطعيا كذلك، فبل تعارض حينئذ فهذه، فهذه صورة فرض
  .الستحالة تناقض الشرع كالعقل

الثانية: أف يكوف أحدعلا قطعيا كاآلخر ظنيا، كىنا إذا أمكن اجلمع بُت ادلأثور ك ادلعقوؿ فإف تعذر اجلمع، 
   .أخذا باألرجح كعمبل باألقول

مع قدـ الثالثة: أف يكوف أحدعلا ظنيا كاآلخر ظنيا كىنا إذا أمكن اجلمع بُت ادلأثور ك ادلعقوؿ فإف تعذر اجل
   (3) .ادلأثور إف ثبت من طريق صحيح

فإف أقـو ادلناىج ما مزج   »ذلذا فإف أصح ادلناىج كأقومها ما اشتمل على اجلانبُت معا لقوؿ القرضاكم     
.«بُت الركاية كالدراية، كمجع بُت صحيح ادلنقوؿ كصريح ادلعقوؿ، كألف بُت تراث السلف كمعارؼ اخللف

(4)   

 

 

                                                           
 .44التجديد يف الدراسات التفسَتية، أبو رلد،  - 1
 .، بتصرؼ يسَت49ف عبد الرحيم، التجديد يف التفسَت، عثما - 2
، كالتفسَت كادلفسركف، زلمد حسُت الذىّب،   ،62-63دط.دتعلم التفسَت، زلمد حسُت الذىّب، دار ادلعارؼ، القاىرة، - 3
1/203. 
 . ،217ـ2000-ق31421كيف نتعامل مع القرآف العظيم، د. يوسف القرضاكم، دار الشركؽ، القاىرة، ط  - 4
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ال يتيسر يف   »يف مقدمة تفسَته (1)ل بُت صحيح ادلنقوؿ كصريح ادلعقوؿ لقوؿ الشوكايناستحالة الفص عليوك 
ؼللو عن ذلك كثَت من القرآف، كال اعتبار كل تركيب من الًتاكيب القرآنية تفسَت ثابت عن السلف، بل قد 

كهبذا تعرؼ أنو دبا مل يصح كالتفسَت بإسناد ضعيف، كال بتفسَت من ليس بثقة منهم كإف صح إسناده إليو، 
  .«(2)على مسلك أحد الفريقُت االقتصارالبد من اجلمع بُت األمرين، كعدـ 

    (5)...كالشوكاين كغَتىم (4)القرطّبك ابن كثَت ك  (3)سلك ىذا ادلنهج أئمة التفسَت كالطربم كقد

 وذ عن إجماع األمة    ذ: عدم الشنياثا

يت تتمثل يف رلاؿ القطعيات كالثوابت كالفيجب على ادلفسر اجملدد عدـ اخلركج عن إمجاع األمة السيما يف 
مسائل اإلعتقاد، أصوؿ الفرائض، أصوؿ األخبلؽ، كأصوؿ ارمات، فهذه ادلسائل ال ػلتاج الناس إىل 
تغيَتىا بل إىل إثباهتا كاستقرارىا لتستقر معها احلياة، فادلفسر اجملدد حبق ىو من ػلافظ على الثوابت ال 

كلنصوص قرآنو، التمسك دبا أمجعت عليو األمة،  ، فمن الضوابط ادلهمة لسبلمة الفهم لئلسبلـ،(6)إنكارىا
، كتفرعت عليو آداهبا كأنواع سلوكها كتشريعها، كتأسست عليو قيمها كأصوؿ تقاليدىا ااعتقادىكاستقر عليو 

  ( 7).كعبلقاهتا

 
                                                           

فقيو رلتهد من كبار علماء اليمن، كلد هبجرة  ي بن زلمد بن عبد ا الشوكاين،ىو زلمد بن عل 1173- 1250شوكاين ال  - 1
كمات حاكما هبا، لو مؤلفات كثَتة منها، فتح القدير يف التفسَت، نيل  ،1229شوكاف من ببلد خوالف باليمن، ككيل قضاءىا سنة 

 .6/298ابع، األعبلـ، زركلي، طار من أسرار منتقى األخبار، البدر الطالع دبحاسن من بعد القرف السك األ
   ، تح سعيد زلمد اللحاـ، دار الفكر، بَتكت، لبناف، دطفتح القدير اجلامع بُت فٍت الركاية كالدراية، زلمد بن علي عبد ا الشوكاين - 2
1414ـ1993-ق ،1/19. 

م، مفسر، إماـ يف الفقو أبو جعفر الطرب  ىو زلمد بن جرير ابن يزيد بن كثَت، اإلماـ اجملتهد، عامل العصر، 310-ق224الطربم - 3
كاإلمجاع كاالختبلؼ، لو مؤلفات كثَتة منها، أشهرىا تفسَته العظيم جامع البياف، أخبار األمم كتارؼلهم، هتذيب اآلثار، سَت أعبلـ 

 .14/267،280النببلء، عثماف الذىّب، 
، ادلفسر مجع يف تفسَت القرآف كتابا كبَتا يف اثٍت ىو زلمد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح، أبو عبد ا األنصارم األندلسي، القرطّب - 4

من شيوخو أمحد بن  جامع أحكاـ القرآف كادلبُت دلا تضمن من السنة كآم القرآف، كىو من أجل التفاسَت كأعظمها، »عشر رللدا مساه 
الديباج ادلذىب يف معرفة أعياف ادلذىب، ابن فرحوف ادلالكي،  ،671ادلفهم يف شرح صحيح مسلم، تويف سنةمؤلف  –عمر القرطّب 

 .309-2/308لقاىرة،تح، زلمد األمحدم أبو النور، دار الًتاث للنشر، ا
 .50التجديد يف التفسَت، عثماف عبد الرحيم،  - 5
 .52التجديد يف التفسَت، عثماف عبد الرحيم، - 6
 .350كيف نتعامل مع القرآف، يوسف القرضاكم،   - 7
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 رابعا: انضباط المادة التجديدية بضوابط التفسير العامة    

العامة تقي من الوقوع يف كثَت من األخطاء ك التأكيبلت اليت  إف انضباط ادلادة التجديدية بضوابط التفسَت
 زبالف القرآف الكرًن كاليت منها:     

  . ال غلوز العدكؿ عن ظاىر الكتاب العزيز إال بدليل غلب الرجوع إليو -

   .كل فهم ألية ؼلالف  ادلنصوص عليو يف الكتاب، فهو فهم خطأ مردكد على صاحبو  -

ىم التعارض ػلمل كل نوع منها  نصوص الكتاب تعارض أك تضاد، كاآليات اليت تو ال ؽلكن أف يقع بُت -
   .ما يليق بو كيناسب ادلقاـ على

   .معانيو ينبغي محل معاين كبلـ ا تعاىل على الغالب من أسلوب القرآف كمعهود خطابو ك -

مراعاة السياؽ الذم كردت فيو كتقدًن ادلعٌت الشرعي على اللغوم عندا النزاع مع  األخذ دبطلق اللغة -
فهم القرآف اللفظة أك اجلملة القرآنية، كاعتبار القرآف أصبل يرجع إليو، حيث إف استحداث طرؽ جديدة يف 

   .زبالف العربية، يعد ذبديدا مزيفا

 (1).مجع القراءات الصحيحة، كمحل بعضها على بعض ما أمكن ذلك -

 

 

 

 

 

 

                                                           
نقبل عن ذبديد التفسَت يف العصر احلديث ضوابط كزلاذير، عبد السبلـ جار  49-48التجديد يف الدراسات التفسَتية، أبو رلد،  - 1

 .16ا ، 



 
48 

    المأثور والتجديدالمطلب الثالث: العالقة بين التفسير ب
   (1)إىل قسمُت: عبلقة ىدـ كإلغاء كعبلقة إضافة كبناء تنقسم العبلقة بُت التفسَت بادلأثور كالتجديدإف      

 واإللغاء أوال: الهدم 

ما أنزؿ ا هبا  إف ادلراد باذلدـ كاإللغاء: ىو التنكر ألصوؿ السلف كقواعدىم يف الفهم كاخًتاع أصوؿو      
كىذا ىو التجديد الباطل  (2)،د على مناىج كفلسفات فاسدة بديبل عن منهج الوحيمن سلطاف كاالعتما

احلضارة الغربية  تال فرزاالدين  القائم على ىدـ دلا كاف عليو السلف كالقطيعة بُت السلف كاخللف، كتطويع
، احلداثيُت  فكركىذه الفكرة تبلورت يف  (3)،ادلعاصرة، كتغَت الصورة اليت ألفها ادلسلموف خلفا عن سلف

بتجريد القرآف الكرًن من قدسيتو، كذلك بتجاكز كل احلدكد كعدـ االلتزاـ بشيء من القواعد كالقيود ككل 
 اجملددينػػػػتسمية ىؤالء ب»:كيف ىذا يقوؿ القرضاكم، (4)ذلك نتيجة اضلرافات يف الفكر بدعول التجديد

«توف إىل التجديد احلقيقي بصلة....ال رلددكف، ألهنم ال ؽل مبددكف تسمية خاطئة، ىؤالء 
(5)

 فهذا 

ال أساس لو من الصحة ألنو يعٍت إلغاء الًتاث التفسَتم السابق لعلمائنا األجبلء ك رميو بالقدـ أك التجديد 
   (6).التخلف كالرجعية، حبجة عدـ مواكبتو لظركؼ العصر

ؼ، من صنفوا ادلدرسة العقلية ضمن التجديد ادلنحر  الكبيسي أيوب عيادةكىناؾ من الباحثُت     
شلا أكقعهم يف ىفوات باإلضافة إىل أهنم مل  خاصة يف مسائل الغيبيات باعتبار ادلبالغة يف ربكيم العقل

    .ػلتكموا إىل صحيح ادلأثور

من ادلعركؼ أف السيد رشيد رضا ينتمي إىل ادلدرسة العقلية اليت ربكم العقل شلا ف بناء على ما سبقك      
من قبيل التمثيل  دبا فيها من زلاكرة ادلبلئكة ىي كذكره أف قصة آدـ ،أدل هبم إىل الوقوع يف بعض الزالت

كن يبقى ىذا ل إىل غَت ذلك، .فقط، كما ذكر أف سجود ادلبلئكة آلدـ ىو تسخَت القول لئلنساف.
                                                           

-ق1431ةمناىج ادلفسرين بُت األثر كالتجديد عرض كنقد، عيادة أيوب الكبيسي، مقاؿ دبجلة العلـو اإلسبلمية، كلية الشارق - 1
 . ،127ـ2010

 .11424  ،358ة، دار بن جوزم، ادلملكة العربية السعودية، طالتجديد يف الفكر اإلسبلمي، عدناف زلمد أمام - 2
-ق11430العصرانيوف كمفهـو ذبديد الدين، عرض كنقد، د.عبد العزيز سلتار ابراىيم، مكتبة الرشد، السعودية، الرياض،ط - 3

 .  ،45ـ2009
 .صرؼ يسَت، بت128مناىج ادلفسرين بُت األثر كالتجديد، عرض نقد، عيادة أيوب الكبيسي،  - 4
 .54من أجل صحوة راشدة، يوسف القرضاكم،  - 5
 .14التجديد يف الدرسات التفسرية، أبو رلد ،  - 6
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كيرد، زيادة على ذلك فإف التجديد ادلنحرؼ قائم على اذلدـ كالعزكؼ عن ادلأثور  يؤخذاجتهاد بشر 
كادلساس بالنص القرآين كإنزالو من قدسيتو، لكن السيد رشيد رضا مل يدعو إىل ذبديد النص القرآين كإظلا 

سَت بادلأثور، كبُت ىذا كذاؾ بوف شاسع، جٌدد األساليب اليت تعُت على فهم النص، كما أنو مل يلغ التف
عًتاؼ فهذا ا «التفسَت الوحيد اجلامع بُت صحيح ادلأثور كصريح ادلعقوؿ اىذ» تفسَتهفقد قاؿ يف مقدمة 

صريح منو على عدـ إلغاء ادلأثور، فالتجديد الذم دعا إليو رشيد رضا ىو ذبديد يف ادلنهج كليس ذبديد يف 
    النص حبد ذاتو.

 والبناء    إلضافةثانيا: ا
ضركرة رجوع ادلفسر اجملدد إىل التفسَت بادلأثور ال يعٍت الوقوؼ عنده، بل زلاكلة النظر يف قواعد      

لتحصيل مناىجهم كاالستفادة منها، دبا يتناسب  كاالستعانة بأساليبهم، السلف، كمنطلقاهتم يف التجديد،
     (1) مع معطيات العصر.

النّب صلى ا عليو سلم كعناه بأنو إحياء األمة بتعاليم اإلسبلـ كالعودة فهذا التجديد ىو الذم قصده      
ذبديده إظهار طبعة جديدة  يعٍت ك ال»:هبا إىل ما كاف عليو السلف الصاحل كىذا ما ذكره  القرضاكم بقولو

منو، بل يعٍت العودة بو إىل حيث كاف  يف عهد الرسوؿ صلى ا عليو كسلم كصحابتو كمن تبعهم 
.«حسافبإ

(2)
  

على أف التفسَت بادلأثور ىو الركيزة اليت يكوف االنطبلؽ منها يف التفسَت، إذ ىو  لذا نص العلماء     
     (3).السبيل إىل األمن من الغلط، كالعصمة من االضلراؼ، كالسبلمة من القوؿ يف كتاب ا تعاىل بغَت علم

كالوجو الثاين: أف  يتسارع  »لتفسَت بالرأمكيف ىذا ادلقاـ يقوؿ القرطّب كىو يتحدث عن منع جواز ا     
إىل تفسَت القرآف بظاىر العربية، من غَت استظهار بالسماع كالنقل...إىل قولو ..كالنقل كالسماع البد لو من 

(4).«ظاىر التفسَت أكال ليتقي بو مواضع الغلط، ٍب بعد ذلك يتسع الفهم كاالستنباط
       

                                                           
 .358-357ينظر التجديد يف الفكر اإلسبلمي، عدناف زلمد أمامة،  - 1
 .28من أجل صحوة راشدة، يوسف القرضاكم،  - 2
 .، بتصرؼ يسَت129مناىج ادلفسرين بُت األثر كالتجديد، عيادة الكبيسي،  - 3
اجلامع ألحكاـ القرآف، أبو عبد ا زلمد بن أمحد بن أيب بكر القرطّب، تح. عبد اسن تركي، مؤسسة الرسالة، بَتكت،  - 4

 . ،1/59ـ2006-ق11437لبناف،ط
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(1)رسة العقبلنية يف عصره، أقر بأعلية التفسَت بادلأثورالسيد رشيد رضا الذم ؽلثل ادلدف     
فقد قاؿ يف   

الركايات ادلأثورة عن النّب كأصحابو كعلماء التابعُت يف التفسَت فمنها ما ىو ضركرم  اكأم» تفسَتهمقدمة 
 أيضا، ألف ما صح من ادلرفوع ال يقدـ عليو شيء، كيليو ما صح عن علماء الصحابة شلا يتعلق بادلعاين

       (2).«اللغوية أك عمل عصرىم، كالصحيح من ىذا كذاؾ قليل

خبلصة القوؿ إف التجديد يف التفسَت لو منطلقات كأسس ينطلق منها، فالتفسَت بادلأثور بالنسبة لو ك      
  ىو القاعدة اليت يرتكز عليها حىت تكوف عملية التجديد صائبة يف تفسَت كتاب ا تعاىل.
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 :الثانيالفصل 

 القرآن       تفسير تجديد فيجهود الشيخ رشيد رضا 

ادلنهج  من حيثالتفسَت، للشيخ رشيد رضا جهود كبَتة، كآثار بارزة يف رلاؿ التجديد يف  كانت     
 كاألسلوب، كقد تناكلت يف ىذا الفصل مبحثُت:   

 

 

 المبحث األول: التجديد في المنهج    ۞

 تجديد أساليب الفهم لكتاب اهلل     المبحث الثاني: ۞
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 المبحث األول: التجديد في المنهج    

إف التجديد الذم أشرؽ بو ىذا القرف ىو كليد رلهودات جبارة قاـ هبا العديد من ادلصلحُت من بينهم      
لتفسَت بصفة خاصة، حيث قاـ بتجديد ا يةَت زلمد رشيد رضا يف رلاؿ الدراسات القرآنية بصفة عامة كالتفس

 من حيث ادلنهج كأسلوب العرض، كربط ذلك التجديد بالواقع ادلعاصر كتنقيتو من البدع كالشوائب.       

 المطلب األول:  إبراز الوحدة الموضوعية      

كيقصد هبا اعتبار القرآف مجيعو كحدة كاحدة متماسكة كال يتم فهم بعضها إال بفهم مجيعها، كما أف      
،فالوحدة  (1) فهم آياهتا، كادلوضوع فيها أساس لفهم مجيع النصوص اليت كردت فيوالسورة كلها أساس  يف

ادلوضوعية دبثابة البناء الكلي الذم غلمع أطراؼ السورة كيديرىا حوؿ قطب كاحد، لتحقيق اذلدؼ كالغاية 
لسورة القرآنية، ، فقد استشعر رشيد رضا حقيقة ىذه الوحدة ادلوضوعية ل(2)األخَتة ذلذا القرآف كىي اذلداية

كذلك من خبلؿ العرض العاـ ذلا كبياف موضوعاهتا كمضامينها كالكشف عن ادلبادئ  ،و ألعليتهاكتنبٌ 
ك ىذه ظلاذج من تفسَت زلمد رشيد رضا آليات من القرآف الكرًن يربز فيها  (3)كاحلقائق اليت تسجلها

 الوحدة ادلوضوعية لآليات كادلناسبة بينها:      

      آل عمران     ول: من تفسيره لسورةالنموذج األ

يػٍرنا ىيوى  فىٍضًلوً  ًمنٍ  الل وي  آتىاىيمي  دبىا يػىٍبخىليوفى  ال ًذينى  ػلىٍسىبى   كىالى  ﴿قولو تعاىل  مىا سىييطىو قيوفى  ذلىيمٍ  شىر   ىيوى  بىلٍ  ذلىيمٍ  خى
ليوا عى  خبَت لقد تػىٍعمىليوفى  دبىا كىالل وي  كىاأٍلىٍرضً  الس مىاكىاتً  ًمَتىاثي  كىلًل وً  اٍلًقيىامىةً  يػىٍوـى  ًبوً  خبًى  ًإف   قىاليوا ال ًذينى  قػىٍوؿى  الل وي  مسًى
 قىد مىتٍ  دبىا ذىًلكى  احلٍىرًيقً  عىذىابى  ذيكقيوا كىنػىقيوؿي  حىق   ًبغىٍَتً  اأٍلىٍنًبيىاءى  كىقػىتػٍلىهيمي  قىاليوا مىا سىنىٍكتيبي  أىٍغًنيىاءي  كىضلىٍني  فىًقَته  الل وى 

ـو  لىٍيسى  الل وى  كىأىف   أىٍيًديكيمٍ  نىا عىًهدى  الل وى  ًإف   قىاليوا ال ًذينى  لًٍلعىًبيدً  ًبظىبل   تىٍأكيليوي  ًبقيٍربىافو  يىٍأتًيػىنىا حىىت   لًرىسيوؿو  نػيٍؤًمنى  أىال   إًلىيػٍ

                                                           
 .،  155دت4ار الغريب، زلمد البهي، مكتبة كىبة، القاىرة، طالفكر اإلسبلمي احلديث كصلتو باإلستعم - 1
 .199اذباىات التجديد يف تفسَت القرآف الكرًن، ابراىيم شريف،  - 2
 .، بتصرؼ يسَت201ادلرجع نفسو،  - 3
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 فػىقىدٍ  كىذ بيوؾى  فىًإفٍ  صىاًدًقُتى  كيٍنتيمٍ  ًإفٍ  قػىتػىٍلتيميوىيمٍ  فىًلمى  ٍلتيمٍ قػي  كىبًال ًذم بًاٍلبػىيػ نىاتً  قػىٍبًلي ًمنٍ  ريسيله  جىاءىكيمٍ  قىدٍ  قيلٍ  الن اري 
        (1)﴾اٍلميًنَتً  كىاٍلًكتىابً  كىالزُّبيرً  بًاٍلبػىيػ نىاتً  جىاءيكا قػىٍبًلكى  ًمنٍ  ريسيله  كيذ بى 

       :   التناسب واالتصال بين اآلياتيقوؿ زلمد رشيد رضا

اآليات دبا قبلها ىو أف الكبلـ قبلها كاف يف كاقعة أحد كما كاف فيها من شأف إف الوجو يف كصل ىذه      
ادلنافقُت، ككاف الكبلـ قبلها يف حاؿ اليهود، كقبلها يف حاؿ النصارل مع اإلعبلـ دبناسبة الكبلـ يف أكؿ 

 ىذا السياؽ كمنو أنو يف التوحيد كالكتاب العزيز كاختبلؼ الناس فيو، فأما انتهى ما أراد ا ببيانو يف السورة
أيد دينو كأعز حزبو حىت إنو جعل خطأىم يف احلرب مفيدا ذلم، عاد إىل بياف حاؿ اليهود كإقامة احلجة 

 (2).عليهم

فقد تنبو رشيد رضا إىل ضركرة مراعاة السياؽ القرآين الذم كردت فيو اآليات كالعمل على إظهار كجو      
د عبده الذم أسرؼ يف تطبيق مبدأ الوحدة ادلوضوعية، كالكشف نها، معقبا على كبلـ شيخو زلمادلناسبة بي

 حيث يقوؿ عند تفسَت قولو تعاىل (3)،، غَت ملتفت إىل ىذا السياؽللسورة القرآنية عن النسق العضوم
ًمٍن قػىٍبًلًهٍم ًمٍثلى قػىٍوذلًًٍم تىشىابػىهىٍت  ﴿كىقىاؿى ال ًذينى الى يػىٍعلىميوفى لىٍوالى ييكىل مينىا الل وي أىٍك تىٍأتًينىا آيىةه كىذىًلكى قىاؿى ال ًذينى 

قلنا إف السياؽ قد انتقل من الكبلـ يف بٍت اسرائيل ذباه القرآف » (4)قػيليوبػيهيٍم قىٍد بػىيػ ن ا اآٍليىاًت لًقىٍوـو ييوًقنيوفى﴾
يزاؿ غلعل  كدعوة اإلسبلـ كرسولو إىل الكبلـ يف شؤكف ادلؤمنُت معهم كمع النصارل كالوثنيُت، كشيخنا ال

  (5).«السياؽ كاحدا غَت ملتفت يف التناسب بُت اآليات إىل ىذا التفصيل لذلك اجململ
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 النموذج الثاني: من تفسير سورة آل عمران      

تػيٍفًلحيوفى  كىاتػ قيوا الن ارى ال يًت  ﴿يىا أىيػُّهىا ال ًذينى آمىنيوا الى تىٍأكيليوا الر بىا أىٍضعىافنا ميضىاعىفىةن كىاتػ قيوا الل وى لىعىل كيمٍ  قولو تعاىل
اًفرًينى كىأىًطيعيوا الل وى كىالر سيوؿى لىعىل كيٍم تػيٍرمحىيوفى  كىسىارًعيوا ًإىلى مىٍغًفرىةو ًمٍن رىب كيٍم كىجىن ةو عىٍرضيهىا الس مىاكىاتي  أيًعد ٍت لًٍلكى

بُّ كىاأٍلىٍرضي أيًعد ٍت لًٍلميت ًقُتى ال ًذينى يػيٍنًفقي  وفى يف الس ر اًء كىالض ر اًء كىاٍلكىاًظًمُتى اٍلغىٍيظى كىاٍلعىاًفُتى عىًن الن اًس كىالل وي ػلًي
ني  اٍلميٍحًسًنُتى كىال ًذينى ًإذىا فػىعىليوا فىاًحشىةن أىٍك ظىلىميوا أىنٍػفيسىهيٍم ذىكىريكا الل وى فىاٍستػىٍغفىريكا ًلذينيوهًبًمٍ  وبى ًإال  كىمىٍن يػىٍغًفري الذُّ

الل وي كىملٍى ييًصرُّكا عىلىى مىا فػىعىليوا كىىيٍم يػىٍعلىميوفى﴾
(1)      

      اتصال بعض آيات القرآن ببعضقاؿ صاحب ادلنار: 

كجو اتصاؿ بُت ىذه اآليات كما قبلها أف قبلها يف بياف أف ا نصر ادلؤمنُت كىم  »:قاؿ األستاذ اإلماـ
أحد عند ادلخالفة كقد جاء ىذا  ول ا كامتثاؿ األمر كالنهي، كلذلك خذلوا يفأذلة، كأهنم إظلا نصركا  بتق

كبياف أنو ال يضر ادلؤمنُت كيد ىؤالء اليهود ما اعتصموا بالصرب  ،بعد النهي عن ازباذ البطانة من اليهود
ضلو سبعُت  ك يقوم رأم األستاذ اإلماـ أف السياؽ كل من أكؿ السورة إىل :كالتقول، ٍب يقوؿ رشيد رضا

آية يف زلاجة النصارل ٍب انتقل إىل اليهود ككردت قصة أحد كما فيها من العرب يف سياؽ الكبلـ عن اليهود، 
ٍب بعد انتهائها يعود الكبلـ إىل اليهود ال سيما فيما يتعلق بأمر ادلاؿ كالنفقات فبل غرك إذا ذكر يف أكؿ 

يف آخرىا شيء يتعلق بذلك، كلكل منهما مناسبة كاشتباؾ  الكبلـ يف ىذه الغزكة شيء يتعلق بادلاؿ كانفاقو
         (2).«بصلة ادلسلمُت باليهود، كاحلرب شلا يستعاف عليو بادلاؿ كحاؿ اليهود فيو معلومة

 ه ذلذه اآلية حرص رشيد رضا على بياف كجو التناسب الذم يربط اآلية دبا قبلها،َت ادلبلحظ على تفسك      
 كاحد.يف سياؽ موضوع  ككل ذلك
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 المطلب الثاني: ربط التفسير بالواقع المعاصر      

نص القرآين، دكف تنزيل مل تكن يف ادلاضي أكثر من زلاكلة الفهم احلريف اجلزئي لل كظيفة التفسَتإف      
      (1)أحكاـ القرآف على كاقع اجملتمع اإلسبلمي خاصة عند مركره بتيارات فكرية كثقافية مستحدثة

كذلك من خبلؿ ربط مرمى يف التفسَت،  يالتطبيق أكثر عناية باجلانبفسر احلديث كاف ادل  ىناكمن      
، نظرا للوىن الذم طلر جسم األمة بسبب بعدىا عن كتاب (2) النص القرآين كمشكبلت اجملتمع ادلعاصرة

ىدا رهبا، كمن بُت الذين أدركوا عصر االضلطاط كما آالت إليهم رلتمعاهتم زلمد رشيد رضا الذم سعى جا
فاسد العصر، كالبحث عن حلوؿ ذلا من خبلؿ القرآف الكرًن، فقد أدرؾ أف ضعف اىتداء لئلحاطة دب

الناس بالقرآف يف عصور التخلف كاالضلبلؿ مل يكن إال نتيجة خلو التفسَت من تطبيق عقائد القرآف 
رسم الطريق الصحيح ك  ،حلوؿ ألكضاع األمة و اغلاد، فقد كاف علٌ (3)كأحكامو على أحواؿ الناس كشؤكهنم

إف ا تعاىل جعل اإلسبلـ صراطو  »:قاؿ يف موضع من تفسَته كذلك من خبلؿ االىتداء بالقرآف، فقد ،ذلا
ادلستقيم، ليكوف كسيلة للسعادة الدنيوية كاألخركية، كدلا كانت األمور الركحية اليت تناؿ هبا سعادة اآلخرة ال 

 تعاىل كأكملها أصوال كفركعا، كقد أحاطت هبا النصوص فليس زبتلف باختبلؼ الزماف كادلكاف أسبها ا
لبشر بعد الرسوؿ أف يزيد فيها كال أف ينقص منها شيئا، أما األمور الدنيوية فلما كانت زبتلف باختبلؼ 

بٌُت اإلسبلـ أىم أصوذلا كما مست إليو احلاجة يف عصر التنزيل من فركعها، كما جاءت بو  األمكنةك  األزمنة
إلقامة  إىل أقـو الطرؽ ص من ذلك يتفق مع مصاحل البشر يف كل زماف كمكاف كيهدم أكيل األمرالنصو 
     (4).«ادليزاف

ٍب بٌُت رشيد رضا للمسلمُت أف القرآف الكرًن ىو كتاب ىداية كتوجيو كإرشاد دلا ذلم فيو خَت كسعادة      
فقط، كال كتابا طبيا كليس عبارة عن تأريخ  يف الدارين، كمل غلعلو ا كتاب قانوف ىدفو تنظيم مصاحل الناس

أما بعد،  »:لؤلحداث فقط، فالسلف الصاحل قد فقهوا تعاليم القرآف كعملوا هبا فأصلز ا ذلم كعده قائبل
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عدٌكم ، كيي فيا أيها ادلسلموف إف ا تعاىل أنزؿ عليكم كتابو ىدل كنورا ليعلمكم الكتاب كاحلكمة كيزكيكم
دلداكاة  سعادة الدنيا كاآلخرة كمل ينزلو قانونا دنيويا جافا كالقوانُت احلكاـ، كال كتاب طبيادكم بو من عً دلا يى 

األجساـ، كال تارؼلا بشريا لبياف األحداث كالوقائع، كال سفرا فنيا لوجوه الكسب كادلنافع، فإف كل ذلك شلا 
ما كعدىم من سعادة اآلخرة قولو جعلو تعاىل باستطاعتكم، تدبرىا سلفكم الصاحل كاىتدكا هبا فأصلز ذلم 

ًنيوا كىالى ﴿ تعاىل اًفرًينى  الل وي  غلىٍعىلى  كىلىنٍ ﴿ كقولو تعاىل (1)﴾ميٍؤًمًنُتى  كيٍنتيمٍ  ًإفٍ  اأٍلىٍعلىٍوفى  كىأىنٍػتيمي  ربىٍزىنيوا كىالى  هتى  عىلىى لًٍلكى
فهم كفقرىم كبعدىم عن ادللك ، كعدىم ا تعاىل ىذه الوعود يف حايل قلتهم كضع(2)﴾ سىًبيبلن  اٍلميٍؤًمًنُتى 

                                  (3).«كالسلطاف، كأصلز ذلم ما كعدىم دبا قضاه كجعلو أثرا لبلىتداء بالقرآف
ملئها  صرخةن  ا فيهمدٌكين فالسيد رشيد رضا يريد أف ػلي ضمَت ادلسلمُت، بإحياء القرآف يف قلوهبم، مي    

ـ تطبيقهم ذلذا ادلنهج الرباين العظيم كعدـ العمل بو، متخذين القرآف كسيلة هم ادلرير، كعدععلى كاق اآلسى
إف  »للكسب ادلادم، غافلُت عن حقيقة ىذا الكتاب العزيز كاحلكمة من نزكلو كىي االىتداء بو قائبل

 األصل الذم غلب أف يدعى إليو اجلميع موجود زلفوظ كما ىو ال ينقص اجلميع إال إقامتو كالعمل بو كىو
، ففي (4)«القرآف الذم ازبذه ادلسلموف يف عصرنا آلة كسلعة ذبارة، كلكنهم ال يدعوف إىل إقامتو كالعمل بو

 ،شلا جعل رشيد رضا(5)القرآف عبلج لؤلمراض االجتماعية، كحلوؿ للمشكبلت السياسيىة، كالقضايا األسرية
 ال يصلح إال بامتطاء سفينة النجاة كىييستشعر ىذه احلقيقة كيدرؾ كنهها، إلؽلانو الكبَت بأف حاؿ األمة 

الرجوع إىل القرآف، كالسَت على منهجو، كالتمسك بو باعتبار صبلحية نصوصو لكل زماف كمكاف، كىذه 
 ظلاذج من تفسَته ػلاكؿ فيها اغلاد احللوؿ الناجعة للمشاكل اليت كاف يعاين منها اجملتمع يف زمانو.
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 آل عمران       النموذج األول: من تفسيره لسورة 

ائًًبُتى  فػىيػىنػٍقىًلبيوا يىٍكًبتػىهيمٍ  أىكٍ  كىفىريكا ال ًذينى  ًمنى  طىرىفنا لًيػىٍقطىعى  ﴿قولو تعاىل  يػىتيوبى  أىكٍ  شىٍيءه  اأٍلىٍمرً  ًمنى  لىكى  لىٍيسى  خى
بػىهيمٍ  أىكٍ  عىلىٍيًهمٍ   يىشىاءي  مىنٍ  كىيػيعىذ بي  يىشىاءي  ًلمىنٍ  يػىٍغًفري  اأٍلىٍرضً  يف  كىمىا الس مىاكىاتً  يف  مىا كىلًل وً  ظىاًلميوفى  فىًإنػ هيمٍ  يػيعىذ 

      (1)﴾رىًحيمه  غىفيوره  كىالل وي 

       عمل النبي بالشورى واستبداد حكامناقاؿ صاحب ادلنار: 

فإف مضموف ىذه اآليات يشَت إىل أهنا نزلت يف شأف غزكة أحد ، ٍب كقف على ذكر تلك القصة كبٌُت      
دلسلمُت يف أحد ىو سلالفتهم لرأم النّب صلى ا عليو كسلم كعدـ األخذ بقاعدة الشورل أف سبب اهنزاـ ا

، فقد سعى النّب جاىدا الرساء قاعدة الشورل اليت أمره ا هبا فهي أساس اخلَت كلو، فقد أدرؾ النّب أف 
زلمد رشيد رضا  فقد حاكت يف نفس   (2)سلالفة رأم أصحابو ىضم حلق اجلماعة، كإخبلؿ دببدأ الشورل

فكيف ترؾ ادلسلموف ىذا اذلدم النبوم األعلى كرضوا بأف يكوف ملوكهم  »:كثَتا من التسائل قائبل
كأمراؤىم مستبدين باألحكاـ كادلصاحل العامة يديركف دكالهبا بأىوائهم اليت ال تتفق مع الدين كال مع 

     (3).«العقل

اآليات يشَت إىل تطبيق دلبدأ الشورل عمبل فادلبلحظ أف السيد رشيد أشار إىل أف مضموف ىذه      
ككيف أف ىذه القاعدة تساىم يف ربقيق األلفة كتعزيز األخوة بُت  ،بالسنة النّب صلى ا عليو كسلم

فكأنو يقوؿ ذلم باضلرافكم عن ادلنهج الرباين، كعدـ  ،ادلسلمُت، ٍب أسقط ىذه اآليات على كاقع ادلسلمُت
                   ل حكامكم مستبدين، طاغُت يف أحكامهم دبا يوافق أىوائهم.شلا جع ،أخذكم بتلك القاعدة

 النموذج الثاني:  من تفسير سورة آل عمران    
ا يىا  ﴿قولو تعاىل       (4)﴾تػيٍفًلحيوفى  لىعىل كيمٍ  الل وى  كىاتػ قيوا كىرىاًبطيوا كىصىاًبريكا اٍصربيكا آمىنيوا ال ًذينى  أىيػُّهى

          وجوب العلوم الطبيعية والفنون العسكريةدلنار: قاؿ صاحب ا
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قاؿ األستاذ زلمد عبده أم اصربكا على ما يلحقكم من األذل كصابركا األعداء الذين يقاكمونكم فادلصابرة 
 امى  ذلىيمٍ  كىأىًعدُّكا  ﴿اة األعداء كمغالبتهم يف الصرب كيف ربط اخليل كما قاؿكادلرابطة كىي الرباط دبعٌت مبار 

على األصل الذم قرره اإلسبلـ من مقاتلتهم دبثل ما يقاتلوننا بو  (1)﴾اخٍلىٍيلً  رًبىاطً  كىًمنٍ  قػيو ةو  ًمنٍ  اٍستىطىٍعتيمٍ 
فيدخل  يف ىذا العصر بعمل البنادؽ كادلدافع كالسفن البحرية كالربية كاذلوائية، كغَت ذلك من الفنوف كالعدد 

عة يف العلـو الرياضية كالطبيعية فهي كاجبة على ادلسلمُت يف ىذا العسكرية ك يتوقف ذلك كلو على الربا
       (2).العصر ألف الواجب من االستعداد العسكرم ال يتم إال هبا

 تنزيل ىذهكذلك من خبلؿ  ،على حل مشاكل ادلسلمُت السياسية كاحلربية رشيد عملعليو فإف ك      
                اآليات على كاقعهم.

         :  التزام طريقة جديدة في تفسير السورة القرآنيةالمطلب الثالث

          أو مقدمات للسورة الفرع األول: وضع عناوين جانبية

ادلنار يلحظ كجود ىذه العناكين من أكؿ تفسَته إىل آخره، كىذه طريقة من يلقي نظرة يف تفسَت       
ا زلمد رشيد رضا لتقريب الفهم ك حسن ، آتى هب  مل يسبق إليها غَته من ادلفسرين القدماء جديدة

يف ذىنية القارئ فكرة عن تفسَت اآلية كإزالة الغموض الذم يكتنفو تكوف تاستيعاب مقصود اآلية ، حىت 
مفتاح للوصوؿ إىل مقصد السورة كإدراؾ معناىا، أك باألحرل  هتا، حيث إف ىذه العناكين دبثابةعند قراء

مد رشيد رضا لكل سورة فهي منهجية جديدة يف تفسَت السورة رىا زلىي عبارة عن خطوط عريضة سطٌ 
 بُت فيها ىذه العناكين .        يالقرآنية، كىذه ظلاذج تطبيقية 

 النموذج األول: من  تفسير سورة األعراف       
             (3)﴾تىذىك ريكفى  مىا قىًليبلن  أىٍكلًيىاءى  ديكنًوً  ًمنٍ  تػىت ًبعيوا كىالى   ﴿قولو تعاىل

      النهي عن اتخاذ أولياء من دون اهلل -قاؿ صاحب ادلنار: 
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يف  كاالبتداعتتخذكهنم من أنفسكم، كال من الشياطُت الذين يوسوسوف لكم دبا يزين لكم ضبلؿ تقاليدكم 
، فتولوهنم أموركم،  كتطيعوهنم فيما يرموف منكم من كضع أحكاـ، كحبلؿ كحراـ، زاعمُت أنو غلب دينكم
دبا كاف عليو آباؤكم كال أكلياء تتخذكهنم ألجل اضلبائكم من  لبلقتداءقليدىم ألهنم أعلم منكم أك ت  عليكم

اجلزاء على ذنوبكم، زاعمُت أهنم بصبلحكم يقربونكم إليو زلفى أك يشفعوف لكم عنده يف اآلخرة أك الدنيا، 
اخللق كاألمر،  لق ك التقدير، فلو كحدهفإف ا ربكم ىو الويل الذم يتوىل أمر العباد بالتشريع كالتدبَت كاخل

       (1)كبيده النفع كالضر.

 النموذج الثاني: من تفسير سورة األنفال     
       (2)﴾بػىٍيًنكيمٍ  ذىاتى  كىأىٍصًلحيوا الل وى  فىاتػ قيوا ﴿قولو تعاىل

       األمر بالتقوى وإصالح ذات البين والطاعة -قاؿ صاحب ادلنار: 

أم  ﴾بػىٍيًنكيمٍ  ذىاتى  كىأىٍصًلحيوا ﴿يف ادلشاجرة ك اخلبلؼ كالتنازع كقولو تعاىل  ﴾ الل وى  فىاتػ قيوا  ﴿فقولو تعاىل
أصلحوا نفس ما بينكم كىي احلاؿ كالصلة اليت بينكم تربط بعضكم ببعض كىي  رابطة اإلسبلـ كإصبلحها 

نىكيمٍ  تػىقىط عى  لىقىدٍ ﴿ الطرفُت كما قاؿ يكوف بالوفاؽ كالتعاكف كادلواساة كترؾ األثرة كالتفريق ككل ما بُت  ﴾بػىيػٍ
كيعرب عن ىذه الرابطة بذات البُت، كأمرنا يف الكتاب كالسنة بإصبلح ذات البُت فهوا كاجب شرعا تتوقف 

       (3).عليو قوة األمة كعزهتا كربفظ بو كحدهتا

     الفرع الثاني: ذكر خالصة إجمالية عند نهاية كل سورة مع تذييلها بفهرس 
بذكر خبلصة هنائية لكل سورة،  كذلك ،القرآنية تعد ىذه اخلبلصة طريقة جديدة يف تفسَت السورة     

كقد  »، كيف ىذا الصدد يقوؿ (4)، ما عدا البقرة ذكرىا يف أكذلاكىذه الطريقة مضطردة يف مجيع سور القرآف
رأينا أف نستدرؾ قبل الشركع يف تفسَتىا ما فاتنا يف آخره من تلخيص ما اشتملت عليو من الدعوة إىل 
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كىذه اخلبلصة تتضمن أبواب  «(1)اإلسبلـ، كما فيها من العقائد كاألحكاـ، كقواعد الدين كأصوؿ التشريع
      .ةربز فيها ىذه الطريقة اجلديديربتوم على فصوؿ، كىذه ظلاذج تطبيقية 

 النموذج األول: من تفسير سورة األعراف      
 اخلبلصة اإلمجالية لسورة األعراؼ: كفيها ستة أبواب   

 الباب األكؿ: توحيد ا تعاىل اؽلانا كعبادة كتشريعا، كصفاتو كشوؤف ربوبيتو     

 الباب الثاين: الوحي كالكتب كالرسالة كالرسل     

 ث كاجلزاء    الباب الثالث: اآلخرة كالبع

 الباب الرابع: أصوؿ التشريع كبعض قواعد الشرع العامة       

 الباب اخلامس: آيات ا كسننو يف اخللق كالتكوين     

كالعمراف البشرم كشوؤف األمم ادلعرب عنو يف عرؼ عصرنا بعلم  االجتماعالباب السادس: سنن ا تعاىل يف 
      (2).االجتماع

ىذا ما فتح ا بو علينا من أصوؿ كأمهات ىداية ىذه  »خبلصة لسورة األعراؼٍب يقوؿ عقب ذكر      
السورة اجلليلة دبراجعتها ادلرة بعد ادلرة، مركرا على اآليات بالنظر، كلو أعدنا قراءهتا مع قراءة تفسَتىا 

        (3).«..بالتدبر، لظهر لنا أكثر من ذلك، كإظلا أردنا التلخيص
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 : من تفسير سورة يونس     النموذج الثاني
ًب تفسَت سورة يونس بفضل ا كتوفيقو تفصيبل كيليو  »يقوؿ زلمد رشيد رضا يف خاسبة تفسَت سورة يونس

       (1)«بياف ما فيها من العقائد كالقواعد إمجاال

 اخلبلصة اإلمجالية لسورة يونس: كفيها ستة أبواب يندرج ربتها فصوؿ      

يد ا يف ربوبيتو كألوىيتو كصفات عظمتو كعلوه، كتدبَته ألمور عباده كتصرفو فيهم الباب األكؿ: توح
 كفضلو عليهم كرمحتو هبم، كفيو ثبلثة فصوؿ :       

 الفصل األكؿ: توحيد الربوبية كاأللوىية     

 الفصل الثاين: يف صفات الذات من العلم كادلشيئة كالعزة كالرمحة     

 قديسو تعاىل كتنزيهو كغناه عن كل ما سواه     الفصل الثالث:  يف ت

 الباب الثاين: يف الوحي امدم كىو القرآف        

 الباب الثالث:  يف النبوة كالرسالة كفيو فصبلف:        

 الفصل األكؿ: يف الرسالة العامة كالرسل األكلُت كفيو سبع مسائل        

 ا عليو كسلم         الفصل الثاين:  يف رسالة زلمد نبينا صلى

 الباب الرابع: يف البعث كاجلزاء     

 الباب اخلامس: يف صفات البشر كخبلئقهم كعاداهتم كما يًتتب عليها من أعماذلم كسنن ا فيها     

       (2)عليهم السبلـالباب السادس: يف األعماؿ الصاحلات اليت ىي الركن الثالث شلا جاء بو الرسل

ظ يف تفسَت ادلنار أف صاحبو ذيٌل كل جزء من أجزاء القرآف بفهرس عاـ يتضمن موضوعات ادلبلحك      
 السورة، مرتبة ترتيبا ىجائيا، راعى يف ىذا الفهرس ما يلي:    
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62 

/ الًتتيب اذلجائي يف حركؼ الكلمة األكىل كيف الكلمة الثانية كالثالث إذ كانت حركفها شلاثلة للكلمة 1
 ركؼ اجلر كالعطف كالتعريف     اليت قبلها، كأعللت ح

/ إف ترتيب الكلمات ىو على حسب النطق ال ادلادة كجعلنا للمعاين ادلهمة عدة ألفاظ تدؿ عليها  2
 كالكلمات الدعاء كالشفاعة كاألكلياء يف عبادة غَت ا تعاىل      

عددىا من السورة كعن  /إننا كضعنا لآليات ادلفسرة يف اجلزء فهرسا خاصا جعلنا فيو عن ؽلُت كل آية3
يسارىا رقم الصفحة اليت بدئ فيها بتفسَتىا لبلستغناء عن بياف عدد الصفحات كلما أحلنا القارئ إليها 

       (1)دلراجعتها

الفرع الثالث: الدعوة إلى التمسك باأللفاظ القرآنية ومراعاة المعاني المستعملة في زمن 
 التنزيل       

القرآنية نفسها، مع مراعاة معاين األلفاظ القرآنية ادلستعملة زمن التنزيل، كذلك بالرجوع إىل اللغة      
شلا طرأ على معانيها من تطور كاستعماالت كمراعاة القواعد النحوية كالببلغية خاصة قاعدة أال  كاالحًتاس

رضا يف مقدمة صرح زلمد رشيد فقد  ( 2)ؼلرج اللفظ من احلقيقة إىل اجملاز إال بقرينة كافية يف نفس الكبلـ
فهم حقائق األلفاظ ادلفردة اليت أكدعها القرآف حبيث ػلقق ادلفسر ذلك من استعماالت أىل  »تفسَته بقولو

اللغة، غَت مكتف بقوؿ فبلف كفهم فبلف، فإف كثَتا من األلفاظ كانت تستعمل يف زمن التنزيل دلعاف ٍب 
التأكيل اشتهر دبعٌت التفسَت مطلقا، كلكنو غلبت على غَتىا بعد ذلك بزمن قريب أك بعيد من ذلك لفظ 

يػىٍوـى يىٍأٌب تىٍأًكيليوي يػىقيوؿي ال ًذينى نىسيوهي ًمٍن قػىٍبلي قىٍد »، «ىىٍل يػىٍنظيريكفى ًإال  تىٍأًكيلىوي » القرآف دبعاف أخرل كقولوجاء يف 
فهم الصحيح أف يتتبع االصطبلحات فما ىذا التأكيل؟ غلب على من يريد ال (3)«جىاءىٍت ريسيلي رىبػ نىا بًاحلٍىق  

اليت حدثت يف ادللة، فكثَتا ما يفسر ادلفسركف كلمات القرآف باصطبلحات اليت حدثت يف ادللة بعد قركف 
      (4).الثبلثة األكىل، فعلى ادلدقق أف يفسر القرآف حبسب ادلعاين اليت كانت مستعملة يف عصر نزكلو

ستعملة رضا على التمسك باأللفاظ القرآنية ك مراعاة ادلعاين ادل يربز فيو حرص زلمد رشيدكىذا النموذج 
 زمن التنزيل             
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 النموذج األول: من تفسير سورة البقرة     

       (1)﴾كىبػىٍرؽه  كىرىٍعده  ظيليمىاته  ًفيوً  الس مىاءً  ًمنى  كىصىي بو  ﴿قولو تعاىل

فسو كالرعد ىو الصوت ادلعركؼ الذم يسمع الظلمات ىي ظلمة الليل كظلمة السحب كظلمة الصيب ن
يف السحاب عند اجتماعو أحيانا كالربؽ ىو الضوء الذم يلمع يف السحاب الغالب كقد يلمع من األفق 

عن معانيها احلقيقية إال بدليل  حيث ال سحاب ٍب يقوؿ األستاذ زلمد عبده ال غلوز صرؼ األلفاظ
الشهادة الذم يعرفو الواضعوف إىل معاين من عامل الغيب  صحيح، كال سيما إذا صرفت عن معاين من عامل

ال يعلمها إال ا تعاىل إياىا بالوحي، كلكن أكثر ادلفسرين كلعوا حبشو تفاسَتىم بادلوضوعات اليت نص 
اليت تلقفوىا من أفواه اليهود كألصقوىا  تادثوف على كذهبا، كما كلعوا حبشوىا بالقصص كاإلسرائيليا

    (  2)«ىذا ما قالو األستاذ يف الرعد كالربؽ »كوف بيانا لو ك تفسَتا، ٍب يقوؿ رشيد رضابالقرآف لت

 النموذج الثاني: من تفسير سورة البقرة           
يطه  كىالل وي  اٍلمىٍوتً  حىذىرى  الص وىاًعقً  ًمنى  آذىاهًنًمٍ  يف  أىصىاًبعىهيمٍ  غلىٍعىليوفى  ﴿قولو تعاىل اًفرًينى  زلًي قاؿ صاحب  (3)﴾بًاٍلكى

 كالرعد فيصعقو ما ينزؿ يف أثناء ادلطر كالربؽ الصاعقة ىي ما كاف يعرفو العرب كيعرفو كل كاحد كى »ادلنار
ما ينزؿ بو، بأف يهلك أك يلحقو ضرر، كما تفسَتنا للربؽ كالرعد كالصاعقة مع كوهنا معركفة  لكل الناس إال  

       (4)«غَتهألف ادلفسرين صرفوا أفهامهم عن ادلعركؼ إىل 

    المطلب الرابع: تجريد التفسير من البدع واإلسرائليات
فجعلوا منها شركحا   ت يكن الشيخ رشيد رضا كغَته من ادلفسرين القدامى الذين عنوا باإلسرائيليامل    

قرآف د سكت اللق (5)دلبهمات القرآف، بل كاف ينفر منها، كينعى على ادلفسرين التفاهتم إليها كاشتغاذلم هبا
عن كل ما ليس فيو عربة للمسلمُت، فلم يبُت مثبل كيفية فرؽ البحر دلوسى، كال مدة طوفاف نوح كنوع 

كتسربت فيما  تسفينتو إىل غَت ذلك من ادلسائل الكثَتة اليت أمجلها القرآف، كاليت كثرت حوذلا اإلسرائيليا
كجوب طرح ىذه اخلرافات كتنقية  بعد إىل كثَت من كتب التفسَت، فجاء صاحب ادلنار ينبو بقوة على
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حظ ادلسلمُت أف أكثر ما كتب يف التفسَت يشغل قارئو عن ىذه  كاف من سوء »بقولو (1)التفسَت منها
اإلعراب... كبعضها يلفتو بكثرة  ادلقاصد العالية كاذلداية السامية فمنها ما يشغلو عن القرآف دبباحث

        (2)...تاالركايات كما مزجت بو من خرافات اإلسرائيلي

ادلسلمُت لولوعو بتكذيب اخلرافات كاألباطيل  "فولتَت "لقب فقد أطلق عليو الشيخ عبد القادر ادلغريب     
ربز مدل حرص رشيد رضا على تنقية تذج اظل ىذهك  ،(3)كلقدرتو على ىدـ ما ال يصح دليلو يف كتب الدين

 التفسَت من البدع كاخلرافات: 

 ر سورة األعراف    النموذج األول: من تفسي
نىا ﴿قولو تعاىل تىبػٍ  (4)﴾شىٍيءو  ًلكيل   كىتػىٍفًصيبلن  مىٍوًعظىةن  شىٍيءو  كيل   ًمنٍ  اأٍلىٍلوىاحً  يف  لىوي  كىكى

      كتابة األلواح لموسى يقوؿ السيد رشيد رضا: 

تؤثر يف القلوب  أم أننا أعطيناه ألواحا كتبنا لو فيها من كل نوع من أنواع اذلداية موعظة من شأهنا أف »
ترغيبا كترىيبا ... كإسناد الكتابة إليو تعاىل إما على معٍت أف ذلك كاف بقدرتو تعاىل كصنعو ال كسب ألحد 
فيو كإما على معٌت أهنا كتبت بأمره ككحيو سواء كاف الكاتب ذلا موسى أك ادللك قاؿ بعض ادلفسرين: إف 

اثنُت قاؿ  عدد األلواح فقيل كانت  عشرة كقيل سبعة كقيلاأللواح كانت مشتملة على التوراة، كاختلفوا يف 
     (6) .«غلوز أف يقاؿ يف اللغة للوحُت ألواح كىذا كل ما يصح أف يذكر من خبلفهم فيها (5)الزجاج

 

 

 

                                                           
 .179س، اذباىات التفسَت كمناىج ادلفسرين يف العصر احلديث، فضل حسن عبا - 1
 .1/7تفسَت ادلنار، رشيد رضا،  - 2
 .3/11/1972نقبل عن جريدة األخبار 195اذباىات التجديد يف تفسَت القرآف الكرًن، ابراىيم شريف،  - 3
 .145سورة األعراؼ/ - 4
بغداد، لو  ىو ابراىيم بن السرم بن سهل، أبو اسحاؽ الزجاج، عامل بالنحو كاللغة، كلد كمات يفق  241- 311 الزجاج - 5

 .1/40مؤلفات كثَتة منها، معاين القرآف، االشتقاؽ، خلق اإلنساف، األعبلـ ، الزركلي، 
 .190-9/189تفسَت ادلنار، رشيد رضا،  - 6



 
65 

      في ألواح موسى تاإلسرائيليا ٍب يقوؿ: 

بتها كما كتب فيها كلها من كأما تلك الركايات الكثَتة يف جوىرىا كمقدارىا كطوذلا كعرضها ككتا »
الباطلة اليت منها يف ادلسلمُت أمثاؿ كعب األحبار ككىب بن منبو فاغًت هبا بعض الصحابة  تاإلسرائيليا

       (1).«كالتابعُت إف صحت الركايات عنهم

         النموذج الثاني: من سورة األعراف    

نىا أيشلىنا اأىٍسبىاطن  عىٍشرىةى  اثٍػنىيتىٍ  كقطعناىم﴿ قولو تعاىل يػٍ  ًبعىصىاؾى  اٍضًربٍ  أىفً  قػىٍوميوي  اٍستىٍسقىاهي  ًإذً  ميوسىى ًإىلى  كىأىٍكحى
ننا عىٍشرىةى  اثٍػنىتىا ًمٍنوي  فىانٍػبىجىسىتٍ  احلٍىجىرى          (2)﴾عىيػٍ

      في حجر موسى ةالخرافات اإلسرائيليقاؿ صاحب ادلنار:  

قومو فاستسقى ربو ذلم، بأف اضرب بعاصك احلجر  حاصل ادلعٌت كأكحينا إىل موسى حُت استسقاهك  »
علماء أىل فضربو فنبعت منو عقب ضربو إياه اثنتا عشرة عينا من ادلاء  بعدد أسباطهم، كقد اختلف 

الذم أمر ا موسى أف يذىب إىل صخر فيو فيجده عنده أك عليو، كأف  حوريبالكتاب يف مدلوؿ لفظ
ىو جبل سيناء نفسو أـ بُت اللفظُت عمـو كخصوص، كيزعم بعضهم يضربو بعصاه فينفجر منو ادلاء ىل 

كيعُت بعض الرىباف مكانو كال يعيننا  شيء شلا  كادل اللجاءأنو الصخر ادلذكور  يف الوادل الذم يسمى
إال أننا صلـز بأف ما يف كتب التفسَت عندنا من صفة ذلك احلجر كحجمو كشكلو ككونو كرأس شاة أك أكرب 

ضع يف اجلوالق أك ػلمل على ثور أك محار، كل ذلك من اخلرافات اإلسرائيلية اليت كانوا يتلقوهنا ك كونو يو 
      (3).«، كقد نقل ابن كثَت على احًتاسو كثَتا منهابالقبوؿ

كعٌدىا شلا ال  ،فادلبلحظ يف تفسَت زلمد رشيد رضا ذلذه اآليات أنو حارب ىذه اإلسرائيليات بقوة     
  .القارئ بلوغ ادلقصد من نزكؿ القرآف كىو تلمس كجوه اذلداية القرآنيةهنا تضيق على أل ،فائدة من ذكره
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 المبحث الثاني: تجديد أساليب الفهم لكتاب اهلل       

أف زلاكلة تثبيت الفهم الصحيح للقرآف يف نفوس ادلسلمُت ال يتم إال بتجديد درؾ زلمد رشيد رضا أ     
سنن القرآف كبياف حكمة التشريع، كجوانب اإلعجاز القرآين كبياف ال خبلؿ إبراز مقاصد كذلك منأساليبو 

 اإلذلية مع سهولة األسلوب.      

 المطلب األول: اإلىتمام بمقاصد القرآن وبيان حكمة التشريع     
لقد أكىل الشيخ زلمد رشيد رضا عناية كبَتة ببياف مقاصد القرآف، مبينا حكمة التشريع يف العقائد      

د احلقيقي من نزكؿ القرآف قائبل كاألحكاـ، كصلد لذلك أثرا كاضحا يف تفسَته، مربزا كوف اذلداية ىي ادلقص
التفسَت الذم قلنا: إنو غلب على الناس على أنو فرض كفاية، ىو الذم يستجمع تلك الشركط، ألجل  »

أف تستعمل لغايتها، كذىاب ادلفسر إىل فهم ادلراد من قوؿ كحكمة التشريع يف العقائد كاألحكاـ على الوجو 
 ىدل ﴿كاذلداية ادلودعة يف الكبلـ ليتحقق فيو معٌت قولو تعاىلالذم غلذب األركاح، كيسوقها إىل العمل 

 (1)«كضلوىا من األكصاؼ، فادلقصود احلقيقي كراء كل تلك الشركط كالفنوف ىو االىتداء بالقرآف ﴾ كىرىمٍحىةن 
 رشيد رضا مقاصد القرآف كيبُت حكمة التشريع  ويربز فيكىذا النموذج 

 متها الهداية/ اإلىتمام بمقاصد القرآن وفي مقدأ

يًن ًإي اؾى  يػىٍوـً  الر ًحيًم مىاًلكً  اٍلعىالىًمُتى الر مٍحىنً  رىب   لًل وً  احلٍىٍمدي  ﴿قولو تعاىلففي تفسَت  نىٍستىًعُتي  كىًإي اؾى  نػىٍعبيدي  الد 
                   (2)﴾الض ال ُتى  كىالى  عىلىٍيًهمٍ  اٍلمىٍغضيوبً  غىٍَتً  عىلىٍيًهمٍ  أىنٍػعىٍمتى  ال ًذينى  اٍلميٍستىًقيمى ًصرىاطى  الص رىاطى  اٍىًدنىا

      مقاصد القرآن الخمسة في الفاتحةقاؿ صاحب ادلنار: 

التوحيد ألف الناس كانوا كلهم كثنيُت كإف كاف  أحدىا كبياف ما أريد ىو أف ما نزؿ القرآف ألجلو أمور  »
حبسن ادلثوبة ككعيده من مل يأخذ بو كانذاره كعد من أخذ بو كتبشَته  ثانيهما بعضهم يدعى التوحيد

بسوء العقوبة كالوعد يشمل ما لؤلمة كما لؤلفراد فيعم نعم الدنيا كاآلخرة كسعادهتا كالوعيد كذلك يشمل 
ادلخالفُت نقمهما كشقاءعلا فقد كعد ا ادلؤمنُت باالستخبلؼ يف األرض كالعزة كالسلطاف كالسيادة كأكعد 

العبادة اليت ربي  ثالثهماالدنيا كما كعد باجلنة كالنعيم كأكعد بنار اجلحيم يف اآلخرة باخلزم كالشقاء يف 
بياف سبيل السعادة ككيفية  السَت فيو ادلوصل إىل نعم الدنيا  رابعها التوحيد يف القلوب كتثبتو يف النفوس
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ار الذين تعدكا حدكده  قصص من كقف عند حدكد ا تعاىل كأخذ بأحكاـ دينو كأخب خامسهاكاآلخرة 
، كالذم  (1).«كنبذكا أحكاـ دينو  ظهريا ألجل االعتبار كاختيار طريق اسنُت كمعرفة  سنن ا يف البشر

 "الوحي امدم "يف كتابو (2)أنو عقد فصبل كامبل ،ًنر يدؿ على إىتمامو الكبَت دبقاصدية القرآف الك
ربية نوع اإلنساف كحكمة ما فيو من التكرار يف اذلداية الفصل اخلامس: يف مقاصد القرآف يف ت:بعنواف

 خطط التايل:  ادلكسأكضح ذلك من خبلؿ  كإعجازه بالبياف

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                           
 .1/36تفسَت ادلنار، زلمد رشيد رضا،  - 1
 .341-166ينظر بالتفصيل الوحي امدم، زلمد رشيد رضا،   - 2

 مقاصد القرآف يف تربية نوع اإلنساف كحكمة ما فيو من تكرار يف اذلداية كإعجازه بالبياف

اليت دعا إليها الرسل أتباعهم  ادلقصد األكؿ يف بياف حقيقة أركاف الدين الثبلثة  

 ادلقصد الثاين بياف ما جهل البشر من أمر النبوة كالرسالة ككظائف الرسل

 ادلقصد الثالث إكماؿ نفس اإلنساف من األفراد كاجلماعات كاألقواـ

دات الثماين  السياسي الوطٍت بالوح االجتماعي لرابع اإلصبلح اإلنساينادلقصد ا  

 ادلقصد اخلامس  تقرير مزايا اإلسبلـ العامة يف التكاليف  الشخصية من الواجبات ك اظورات

 ادلقصد السادس بياف حكم اإلسبلـ السياسي الدكيل: نوعو كأساسو كأصولو

ح ادلايلادلقصد السابع اإلرشاد إىل اإلصبل  

ادلقصد الثامن إصبلح نظاـ احلرب كدفع مفاسدىا كقصرىا على ما فيو اخلَت للبشر نظرة عامة يف فلسفة 
 احلرب كالسلم كادلعاىدات

 ادلقصد التاسع إعطاء النساء مجيع احلقوؽ اإلنسانية كالدينية كادلدنية

 ادلقصد العاشر ربرير الرقبة
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       بيانو لحكمة التشريعب/ 

 فو على آيات األحكاـ بياف ما تشتمل عليو من مصاحل للفرد أكو بعد كق يوضححاكؿ رشيد رضا أف      
، كىذه ظلاذج يبُت فيها (1)ككذلك العبادات كالوضوء كالغسل كسائر ذلكرلاؿ ادلعامبلت للجماعة يف 

          كالصـو الوضوء كالغسلرشيد رضا حكمة تشريع 

 النموذج األول: من تفسير سورة البقرة      
ـي  عىلىٍيكيمي  كيًتبى  آىمىنيوا ال ًذينى  أىيػُّهىا يىا ﴿قولو تعاىل   (2)﴾تػىتػ قيوفى  لىعىل كيمٍ  قػىٍبًلكيمٍ  ًمنٍ  ال ًذينى  عىلىى كيًتبى  كىمىا الص يىا

      فائدة الصيام وحكمة فرضيتو إعداد النفس للتقوىقاؿ صاحب ادلنار: 

»  ٍتػىتػ قيوفى  لىعىل كيم  ىذا تعليل لكتابة الصياـ ببياف فائدتو الكربل كحكمتو العليا، كىو أنو يعد نفس الصائم
ا تعاىل بًتؾ شهواتو الطبيعية ادلباحة ادليسورة، امتثاال ألمره كاحتسابا لؤلجر، فتًتىب بذلك إرادتو لتقول 

، فيكوف اجتناهبا أسَت عليو كتقول على النهوض بالطاعات على ملكة ترؾ الشهوات ارمة كالصرب عنها
ياـ يف اإلسبلـ لتعذيب النفس لذاتو عليها، فيكوف الثبات عليها أىوف عليو، فليس الص كاالصطباركادلصاحل 

بل لًتبيتها كتزكيتها...ٍب يقوؿ: حىت جاء اإلسبلـ يعلمنا أف الصـو  كضلوه إظلا فرض ألنو يعدنا للسعادة 
  (3).«بالتقول، كإف ا غٍت عنا كعن عملنا، كما كتب علينا الصياـ إال دلنفعتنا

 : من تفسير سورة المائدة     الثانيالنموذج 
       (4)﴾ حىرىجو  ًمنٍ  عىلىٍيكيمٍ  لًيىٍجعىلى  الل وي  ييرًيدي  مىا  ﴿و تعاىلقول

  الحرجحكمة شرع الوضوء والغسل وقاعدة رفع قاؿ صاحب ادلنار: 

كدلا بُت فرض الوضوء كفرض الغسل، كما ػلل زللهما عند تعذرعلا أك تعسرعلا، تذكَتا هبما كزلافظة على » 
ببياف قاعدة من أعظم قواعد ىذه الشريعة   شرعهما لنا مبتدئا حكمة بٌُت يمم، معٌت التعبد فيهما، كىو الت

أم ما يريد ا ليجعل عليكم فيما شرعو لكم يف  ﴾ حىرىجو  ًمنٍ  عىلىٍيكيمٍ  لًيىٍجعىلى  الل وي  ييرًيدي  مىا ﴿السمحة فقاؿ

                                                           
 .129اذباىات التفسَت كمناىج ادلفسرين يف العصر احلديث، فضل حسن عباس،  - 1
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، عنكم، ركؤؼ رحيم بكم حرجا ما أم أدىن ضيق كأقل مشقة ألنو تعاىل غٍت -كال يف غَتىا –ىذه اآلية 
ئل امن القذر كاألذل كمن الراذ ﴾ لًييطىه رىكيمٍ  ييرًيدي  كىلىًكنٍ ﴿فهو ال يشرع لكم إال ما فيو اخلَت كالنفع لكم، 

تىوي  كىلًييًتم   ﴿كالعقائد الفاسدة فتكونوا أنظف الناس أبدانا كأزكاىم نفوسا  باجلمع بُت طهارة   ﴾ عىلىٍيكيمٍ  نًٍعمى
إال بكماذلا معا،  كيتها، كطهارة األجساد كصحتها، فإظلا اإلنساف ركح كجسد، ال تكمل انسانيتواألركاح كتز 

فالصبلة تطهر الركح كتزكي النفس ألهنا  تنهى عن الفحشاء كادلنكر، كتريب يف ادلصلي ملكة مراقبة ا تعاىل 
لو ادلطلق فتوجو علتو دائما إىل ىو خشية لدل اإلساءة كحبو كالرجاء فيو عند اإلحساف كتذكره دائما بكما

طلب الكماؿ، كالطهارة اليت جعلها ا تعاىل شرطا لدخوؿ يف الصبلة كمقدمة ذلا تطهر البدف كتنشطو، 
         (1).«فما أعظم نعمو ا تعاىل على الناس هبذا الدين القوًن.

وافقة مع حاجات الفرد عل ىذه األحكاـ متجفالسيد رشيد رضا أراد أف يبُت أف الشارع احلكيم      
إف احلكم إذا مل تعرؼ فائدتو للعامل ال يلبث أف ؽلل  »خادمة لو، كمل يشرعها عبثا دكف حكمة قائبلك 

العمل بو فيًتكو كينساه، كإذا عرؼ علتو كدليلو كانطباقو على مصلحتو كمصلحة من يعيش معهم فأجدر بو 
ا يف ىذه األحكاـ مراعاة دلصاحل الفرد كاجملتمع على ، ك إظل(2)«أف ػلفظو كيقيمو على كجهو كيستقيم عليو

 حد سواء.
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 المطلب الثاني: إبراز جوانب اإلعجاز القرآني      
مجاؿ الببلغة ادلعنوية  »قرآف كعنوف ذلذا الكبلـ بلل ياإلعجاز الببلغ عليةذكر زلمد رشيد رضا أ     

النوع من اإلعجاز يقل من يفقهو يف ىذا العصر لفقد  إف ىذا » :قائبل «كالركحية كالببلغية اللفظية كالفنية
لو اجلمع بينهما كىو ضركرم إلدراؾ ىذا النوع من بأىلو ملكيت الببلغة الذكقية السليقية كالبيانية الفنية 

ألبواب اإلعجاز كيردىا يف كجوه سبعة زبص النظم  (2)حيث عقد رشيد رضا فصبل طويبل ،(1)«اإلعجاز
قرآف كسبلمتو من االضطراب كاالختبلؼ بوجوه ثبلثة منها يشَت فيها إىل تعدد أكجو كاألسلوب كببلغة ال

 كىذه ظلاذج تطبيقية يربز فيها رشيد  رضا جوانب اإلعجاز القرآين          (3)النظم القرآين كأساليبو

 النموذج األول: من تفسير سورة البقرة        

  (4)﴾ظىاًلميوفى  كىأىنٍػتيمٍ  بػىٍعًدهً  ًمنٍ  اٍلًعٍجلى  ازب ىٍذًبيي  ٍبي   ٍلبػىيػ نىاتً بًا ميوسىى جىاءىكيمٍ  كىلىقىدٍ ﴿ قولو تعاىل

 االزباذأم من بعد ىذا اجمليء ال من بعد موسى كادلراد أنو مل يكن ذلم عذر يف ذلك  »يقوؿ صاحب ادلنار
ما ذكرىم بو يف آية فإنو بعد بلوغ الدعوة كقياـ احلجة، ٍب ذكرىم ىنا أيضا بأخذ ادليثاؽ كرفع الطور ك

نىاكيمٍ  مىا خيذيكا﴿ تقدمت يف قولو نىاكيمٍ  مىا خيذيكا﴿ ك قاؿ ىنا (5)﴾ًفيوً  مىا كىاذٍكيريكا ًبقيو ةو  آتػىيػٍ  ًبقيو ةو  آتػىيػٍ
إف ادلراد  ﴾كىاذٍكيريكا﴿ كأمرىم يف تلك باحلفظ كأمرىم يف ىذه بالفهم كالطاعة كقلنا يف تفسَت (6)﴾كىامٍسىعيوا

 مل فالعبارتاف تتبلقياف يف ادلعٌت كادلراد .    احلث بو على الع

ٍب يقوؿ كيف اختبلؼ النظم كاألسلوب حجة على الذين توعلوا أف إعجاز القرآف يف الببلغة إظلا ىو يف 
       (7).«السبق إىل العبارة اليت يتأدل هبا ادلعٌت على أكمل الوجوه ادلمكنة يف نظم الكلمات العربية 
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 من تفسير سورة ىود     النموذج الثاني: 
 اجلٍيوًدم   عىلىى كىاٍستػىوىتٍ  اأٍلىٍمري  كىقيًضيى  اٍلمىاءي  كىًغيضى  أىٍقًلًعي مسىىاءي  كىيىا مىاءىؾً  ابٍػلىًعي أىٍرضي  يىا كىًقيلى  ﴿قولو تعاىل

ا كىًقيلى            (1)﴾ الظ اًلًمُتى  لًٍلقىٍوـً  بػيٍعدن

       غة الفنية والوعظيةامتياز ىذه اآلية بالبالقاؿ صاحب ادلنار: 

بعدما ذكر مراد ىذه اآلية قاؿ قرر علماء الببلغة الفنية أف ىذه اآلية أبلغ آية يف الكتاب العزيز أحاطت »
بالببلغة من مجيع جوانبها كأرجائها اللفظية كادلعنوية اليت كضعت لفلسفتها الفنوف الثبلثة ادلعاين كالبياف 

يف موضعها  بُت اآليات الذم يقتضيو احلاؿ كادلقاـ ال ينايف بلوغ كل آيةكالبديع، كإف مثل ىذا التفاضل 
كموضوعها درجة اإلعجاز، فآياتو كلها يف الدرجة العليا ادلعجزة للبشر، كإف كاف لبعضها مزية على بعض  

       (2)«.كما تراه يف تكرار القصة الواحدة من ىذه القصص

َته ذلذه اآليات إبراز جوانب اإلعجاز القرآين ادلتمثلة يف فادلبلحظ أف رشيد رضا حاكؿ من خبلؿ تفس     
  النظم كاألسلوب كالببلغة.

 المطلب الثالث: سهولة األسلوب       
توصل رشيد رضا إىل أف الضعف الذم مس كاقع الناس ما ىو إال نتيجة عدـ إدراكهم دلعاين القرآف      

إظلا طرقنا ىذا  »قائبل يف مقدمة تفسَته ،ويةة اللغكسبب ذلك ضعف ادللك ،الكرًن كمن ٌٍب عدـ االىتداء بو
الباب لنذكركم أيها القارئوف ذلذه الفاربة بوجوب فهم القرآف كاالىتداء بو، كبأف فقهو يتوقف على تفسَته 

كمن تاريخ اإلسبلـ كسَتة الرسوؿ صلى ا عليو  ،دلن مل يؤت من ملكة لغتو كذكؽ أساليبها كركح ببلغتها
         (3).«لسلف الصاحل ما ؽلكنو من فقهو بنفسوكسلم كىدل ا

فكاف تفسَته يتميز بيسر يف العبارة، كسهولة يف األسلوب فقد أعطى حظا كافرا يف فن الكتابة، لذا      
       (4).غلب على تفسَته طابع األسلوب األديب
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ٍب  »منهم كاخلاصة قائبل  كل ذلك مراعاة دلقتضى حاؿ العصر، كذلك بالنظر يف مستويات القارئُت العامةك 
كيف موضع آخر  (1)«العناية إىل مقتضى حاؿ ىذا العصر، يف سهولة التعبَت كمراعاة أفهاـ صنوؼ القارئُت

ا يف تفسَته لآلية كىذا النموذج يربز فيو رشيد رض  (2)«حبيث يفهمو العامة كال يستغٍت عنو اخلاصة »يقوؿ
 .         ورة الفاربةسهولة األسلوب، كمثاؿ ذلك عند تفسَته لس

        (3)﴾نىٍستىًعُتي  كىإًي اؾى  نػىٍعبيدي  ًإي اؾى ﴿ قولو تعاىل

قاؿ بعض العلماء إف العبادة ال تكوف يف اللغة إال  تعاىل كلكن  »قاؿ صاحب ادلنار عن معٌت العبادة 
حىت يفٌت ىواه يف ىواه، استعماؿ القرآف ؼلالفو، يغلو العاشق يف تعظيم معشوقو كاخلضوع لو غلوا كبَتا 

كتذكب إرادتو يف إرادتو، كمع ذلك ال يسمى خضوعو ىذا عبادة باحلقيقة كيبالغ كثَتا من الناس يف تعظيم 
الرؤساء كادللوؾ كاألمراء، فًتل من خضوعهم ذلم كربريهم مرضاهتم، ما ال تراه من ادلتحنثُت القانتُت، دع 

       ا من ىذا اخلضوع عبادة، فما ىي العبادة إذا؟سائر العابدين، كمل يكن العرب يسموف شيئ
تدؿ األساليب الصحيحة كاالستعماؿ العريب الصراح على أف العبادة ضرب من اخلضوع بالغ حد النهاية 
ناشئ عن استشعار القلب عظمة للمعبود ال يعرؼ منشأىا، كاعتقاده بسلطة لو ال يدرؾ كنهها كماىيتها، 

      (4)ا زليطة بو كلكنها فوؽ إدراكهاكقصارل ما يعرفو منها أهن
كذلك باستعمالو  خايل من التعقيدات، األسلوب كبساطتو،تفسَته لآلية سهولة  فادلبلحظ على      

العبادة  كلمة  للسؤاؿ هبدؼ التنبيو، مع ضرب ادلثاؿ لتقريب الفهم، كما راعى استعماالت العرب دلعٌت
 كذلك بناء على معطيات كاقعو.
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 بع: بيان السنن اإللهية        المطلب الرا
، فقد أدرؾ صاحب (1)لقد استطرد زلمد رشيد رضا يف احلديث عن السنن اإلذلية ككجوب معرفتها     

كالعلم بالسنن ا تعاىل من أىم العلـو كأنفعها كالقرآف ػليل عليو يف مواضع   »ادلنار أعلية العلم هبا يف قولو
ألمم، إذ أمرنا أف نسَت يف األرض ألجل اجتبلئها كمعرفة كثَتة كقد دلنا على مآخذه من أحواؿ ا

كالذم يفهم من كبلمو أف السبيل الوحيد لتحصيل تلك السنن كمعرفة حقيقتها، يكوف بالسَت  (2)«حقيقتها
 يف األرض كالنظر يف أحواؿ األمم.     

كرة لفهم السنن اإلذلية، إذ فالسنن ىي القوانُت اإلذلية احلاكمة يف الواقع، كمن ٍب فإف دراسة الواقع ضر      
إنو ال تعارض بُت الواقع كبُت السنن اإلذلية ألف الواقع زلل لتجليات تلك السنن كبإدراكهما معا تتم 

                (3).القراءتاف لكتاب ا ادلسطور مع كتاب ا ادلنظور

السماكم الوحيد الذم  فقد أشار السيد رشيد رضا يف موضع من تفسَته إىل أف القرآف ىو الكتاب     
ىذا إرشاد إذلي، مل يعهد يف كتاب   »تفرد ببياف تلك السنن عن غَته من األدياف كأرشدنا إليها قائبل

مساكم، كلعلو أرجئ إىل أف يبلغ اإلنساف كماؿ استعداده االجتماعي، فلم يرد إال يف القرآف، الذم ختم ا 
 (        4).«بو األدياف

أمجل القرآف الكرًن عن األمم، كعن السنن  »رضا يف موضع آخر من تفسَته فقد ذكر زلمد رشيد     
اإلذلية، كعن آياتو يف السموات كاألرض، كيف اآلفاؽ كاألنفس، كىو إمجاؿ صادر عمن أحاط بكل شيء 

        (5) .«علما كأمرنا بالنظر كالتفكر كالسَت يف األرض لنفهم إمجالو بالتفصيل

كالدعوة إىل  ،ككجوب العمل هبا ،أف القرآف أكىل عناية كبَتة بذكر السنن اإلذليةالذم يفهم من كبلمو ك      
          .، كىذه ظلاذج يبُت فيها رشيد رضا تلك السنن اإلذليةبأحواؿ األمم السابقة كاالعتبار ،األخذ هبا

 
                                                           

 .144-138/ 4ينظر بالتفصيل تفسَت ادلنار، رشيد رضا،  - 1
 .4/139ادلصدر نفسو،  - 2
السنن اإلذلية يف األمم كاألفراد يف القرآف الكرًن أصوؿ كضوابط، رلدم زلمد زلمد عاشور، دار السبلـ للطباعة كالنشر، مصر،  - 3
 . ،131ـ2007-ق 21428ط
 .4/140ادلنار، رشيد رضا،  تفسَت - 4
 .1/23ادلصدر نفسو،  - 5
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 النموذج األول: من تفسير سورة آل عمران    
ا اٍلميكىذ ًبُتى  عىاًقبىةي  كىافى  كىٍيفى  فىاٍنظيريكا اأٍلىٍرضً  يف  فىًسَتيكا سينىنه  ًلكيمٍ قػىبٍ  ًمنٍ  خىلىتٍ  قىدٍ    ﴿قولو تعاىل   بػىيىافه  ىىذى

        (1)﴾ لًٍلميت ًقُتى  كىمىٍوًعظىةه  كىىيدنل لًلن اسً 

     كون السنن بيانا للناس وىدى للمؤمنينقاؿ صاحب ادلنار: 

اس كافة كاذلدل كادلوعظة للمتقُت خاصة ىو بياف أف اإلرشاد عاـ كأقوؿ ايضاح النكتة يف جعل البياف للن» 
مور على السنن ادلطردة حجة على مجيع الناس مؤمنهم ككافرىم، تقيهم كفاجرىم .. فكأنو كأف جرياف األ

يقوؿ ذلم إف سنن ا حاكمة على رسلو كأنبيائو  كما ىي حاكمة على سائر خلقو، فما ذكر من أف  
يف األمم ىو بياف جلميع الناس الستعداد كل عاقل لفهمو كاضطراره، إىل قبوؿ احلجة ادلؤلفة منو  تعاىل سننا 

إال أف يًتؾ النظر أك يكابر كيعاند كأما كونو ىدل كموعظة للمتقُت خاصة فهو أهنم ىم الذين يهتدكف دبثل 
  يزف مسلموا ىذا الزماف إؽلاهنماحلقيقة كيتعظوف دبا ينطبق عليها من الوقائع فيستقيموف على الطريقة، فل

       (2).«كإؽلاهنم كإسبلمهم هبذه اآليات كلينظركا أين مكاهنم من ىدايتها كما ىو حظهم من موعظتها

على ادلؤمنُت فقط بل تشمل ادلؤمنُت  الذم يستنتج من كبلمو أف  تعاىل سنن ليست مقتصرةك      
يع الناس فمن خواصها أهنا مضطردة، ٍب يتساءؿ عن حاؿ كالكافرين، فقد أرشد ا إليها ليهتدم هبا مج

 ادلسلمُت كموقعهم من ىدايتها.           

 النموذج الثاني: من تفسير سورة النساء         
ى  الل وي  ييرًيدي ﴿ قولو تعاىل       (3)﴾ حىًكيمه  عىًليمه  وي كىالل   عىلىٍيكيمٍ  كىيػىتيوبى  قػىٍبًلكيمٍ  ًمنٍ  ال ًذينى  سينىنى  كىيػىٍهًديىكيمٍ  لىكيمٍ  لًييبػىُت 

أنو تعاىل يريد دبا شرعو لكم من األحكاـ ادلوافقة دلصاحلكم كمنافعكم أف يهديكم  »يقوؿ صاحب ادلنار
سنن الذين أنعم عليهم من قبلكم من النبيُت كالصدقيُت كالشهداء كالصاحلُت أم طرقهم يف العمل دبقتضى 

 ًمٍنكيمٍ  جىعىٍلنىا ًلكيل  ﴿ ة، كل ػلسب حاؿ االجتماع يف زمانو، كما قاؿالفطرة السليمة، كىداية الدين كالشريع

                                                           
 .138سورة آؿ عمراف/ - 1
 .144-4/143تفسَت ادلنار، رشيد رضا، - 2
 .26سورة النساء/ - 3
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كإظلا كاف دين مجيع األنبياء كاحد يف التوحيد كركح العبادة كتزكية النفس باألعماؿ اليت  (1)﴾كىًمنػٍهىاجنا ًشٍرعىةن 
     (2)«تقـو ادللكات كهتذب األخبلؽ

إف ا تعاىل بٌُت لكم من خبلؿ كتابو  :ؿ للمسلمُتكالذم يستنتج من كبلمو أف رشيد رضا كأنو يقو      
فهي إحدل طرؽ اذلداية اليت أنزؿ القرآف من أجلها يف تقوًن السلوؾ  ،العزيز تلك السنن حىت تعتربكا هبا

 البشرم.

 

 

 

   
  

                                                           
 48سورة ادلائدة/ - 1
 5/36تفسَت ادلنار، زلمد رشيد رضا،  - 2



 

 

 خاتمة
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 بعد البحث الطويل يف ىذا املوضوع توصلت إىل النتائج التالية :    

/ التجديد يف التفسًن ىو معاجلة القضايا العصرية من خالل إبراز ىدايات القرآن، وتنقية 1
 .بأسلوب  يتماشى مع طبيعة العصرالتفسًن من اخلرافات واإلسرائليات، 

/ حقيقة التجديد التفسًني ىو جتديد اآلليات واألساليب املعينة على الفهم الصحيح 2
 للقرآن   

 / شرع اإلسالم التجديد وفق ضوابط وقواعد يسًن عليها، حىت يكون التجديد صحيحا   3

ا اان جتديدا منهجيا يف مل يكن التجديد الذي جاء بو رشيد رضا يف تفسًنه ابتكارا وإمن/4
 .تفسًن القرآن الكرمي

 .جتديد رشيد رضا يف تفسًنه يعد جتديدا صحيحا ألن جتديده مس املنهج و األسلوب/ 5

انتهج رشيد رضا ىذه الوجهة اجلديدة يف تفسًن القرآن من حيث املنهج واألسلوب،  /6
 .م واخلرافاتألنو اان يريد من ورائها قطع قيود التخلف والتحرر من األوىا

/  ترتكز معامل التجديد يف تفسر املنار على إبراز الوحدة املوضوعية، ربط التفسًن بالواقع 7
املعاصر، جتريد التفسًن من البدع واإلسرائليات، إبراز مقاصد القرآن وحكمة التشريع ، بيان 

 السنن اإلهلية مع سهولة األسلوب.

 غايةالحقيقة حياة الدنيا واآلخرة معا وتبسيط ىذا املعىن يف أذىان الناس ىي  / فهم8
 .اان يرمي إليو رشيد رضا من خالل تفسًنه املنار  اليت األمسى

ويف ختام  ىذه املذارة أسأل اهلل عزوجل التوفيق  والقبول والسداد يف القول والعمل، وأن 
 يزان حسنايت.يوفقين إىل ال عمل  فيو اخلًن وجيعلو يف م
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 القرآنية فهرس األياتأوال: 

رقم  اآلية السورة
 اآلية

ة اليت الصفح
وردت فيها 
 اآلية

 66 07 ................ اْلَعاَلِميَ  َرب   لِلَّوِ  اْلَْْمدُ  الرَِّحيمِ  الرَّْْحَنِ  اللَّوِ  ِبْسمِ  الفاحتة
 63 19  ............ََيَْعُلونَ  َوبَ ْرقٌ  َوَرْعدٌ  ظُُلَماتٌ  ِفيوِ  السََّماءِ  ِمنَ  َكَصي بٍ  البقرة
نَاُكمْ  َما ُخُذوا الطُّورَ  فَ ْوَقُكمُ  َوَرفَ ْعَنا يثَاَقُكمْ مِ  َأَخْذنَا َوِإذْ  البقرة  70 63  ...ِبُقوَّةٍ  آتَ ي ْ
 70 92  .................اْلِعْجلَ  اختََّْذتُُ  ُثَّ  بِاْلبَ ي  َناتِ  ُموَسى َجاءَُكمْ  َوَلَقدْ  البقرة
َناُكمْ  َما ُخُذوا البقرة  70 93 ......................ْعَنا ْسَِ  قَاُلوا َواْْسَُعوا ِبُقوَّةٍ  آتَ ي ْ
 53 118  .............آيَةٌ  تَْأتِيَنا أَوْ  اللَّوُ  ُيَكل ُمَنا َلْواَل  يَ ْعَلُمونَ  اَل  الَِّذينَ  َوقَالَ  البقرة
ُلو ِمن ُْهمْ  َرُسواًل  ِفيِهمْ  َوابْ َعثْ  َرب ََّنا البقرة  27 129  ...............َعَلْيِهمْ  يَ ت ْ
 68 183  الص َيام...................... َعَلْيُكمُ  ُكِتبَ  آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَا البقرة
ُ  َكَذِلكَ  البقرة  37 242 ................................ آيَاتِو َلُكمْ  اللَّوُ  يُ بَ ي 
آل 
 عمران

 37 118 ....................... تَ ْعِقُلونَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  اآْليَاتِ  َلُكمُ  بَ ي َّنَّا َقدْ 

آل 
 عمران

بَ ُهمْ  أَوْ  َعَلْيِهمْ  يَ ُتوبَ  َأوْ  َشْيءٌ  اأْلَْمرِ  ِمنَ  َلكَ  لَْيسَ   57 129 .... فَِإن َُّهمْ  يُ َعذ 

آل 
 عمران

 54 135 ...........اللَّوَ  ذََكُروا أَنْ ُفَسُهمْ  ظََلُموا َأوْ  فَاِحَشةً  فَ َعُلوا ِإَذا َوالَِّذينَ 

آل 
 عمران

 74 138  ......................لِْلُمتَِّقيَ  َوَمْوِعظَةٌ  َوُىًدى لِلنَّاسِ  َيانٌ ب َ  َىَذا

آل 
 عمران

 56 139 ..............ُمْؤِمِنَي  ُكْنُتمْ  ِإنْ  اأْلَْعَلْونَ  َوأَنْ ُتمُ  حَتَْزنُوا َواَل  ََتُِنوا َواَل 

آل 
 عمران

 53 184 ..................... ِلكَ قَ بْ  ِمنْ  ُرُسلٌ  ُكذ بَ  فَ َقدْ  َكذَّبُوكَ  فَِإنْ 
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آل 
 عمران

 57 200  .............................ا.اْصِبُو  آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَا

 28 09 ........................... َخْلِفِهمْ  ِمنْ  تَ رَُكوا َلوْ  الَِّذينَ  َوْلَيْخشَ  النساء
َ  اللَّوُ  يُرِيدُ  اءالنس  74 26  ...........................ُسَنن َويَ ْهِدَيُكمْ  مْ َلكُ  لِيُبَ ي 
 56 141 .................. َسِبيًل  اْلُمْؤِمِنيَ  َعَلى لِْلَكاِفرِينَ  اللَّوُ  ََيَْعلَ  َوَلنْ  النساء
 68 06 .......................... َحرَجٍ  ِمنْ  َعَلْيُكمْ  لَِيْجَعلَ  اللَّوُ  يُرِيدُ  َما املائدة
َهاًجا ِشْرَعةً  ِمْنُكمْ  َجَعْلَنا ِلُكل   املائدة  75 48  ............................َوِمن ْ
 35 115 ............................. َوَعْداًل  ِصْدقًا َرب كَ  َكِلَمتُ  َودَتَّتْ  األنعام
 37 151 ............................. تَ ْعِقُلونَ  َلَعلَُّكمْ  بِوِ  َوصَّاُكمْ  َذِلُكمْ  األنعام
 58 03  ................................َرب ُكمْ  ِمنْ  إِلَْيُكمْ  أُْنزِلَ  َما تَِّبُعوا األعراف
 62 53 ........................ تَْأِويُلوُ  يَْأِت  يَ ْومَ  تَْأِويَلوُ  ِإالَّ  يَ ْنظُُرونَ  َىلْ  األعراف
َنا األعراف  64 145 ........................... َشْيءٍ  ُكل   ِمنْ  أْلَْلَواحِ ا ِف  لَوُ  وََكَتب ْ
َنا األعراف  65 160  .........................قَ ْوُموُ  اْسَتْسَقاهُ  ِإذِ  ُموَسى ِإَل  َوَأْوَحي ْ
 59 01 . .............................بَ ْيِنُكمْ  َذاتَ  َوَأْصِلُحوا اللَّوَ  فَات َُّقوا األنفال
 58 60  ...............اْْلَْيلِ  رِبَاطِ  َوِمنْ  قُ وَّةٍ  ِمنْ  اْسَتطَْعُتمْ  َما ََلُمْ  َوأَِعدُّوا األنفال
َنا َأنْ  َعَجًبا لِلنَّاسِ  َأَكانَ  يونس  29 02 ........................ َرُجلٍ  ِإَل  أَْوَحي ْ
 71 44  .........................................ابْ َلِعي أَْرضُ  يَا َوِقيلَ  ىود
 23-21 101 ....... اأْلََحاِديثِ  تَْأِويلِ  ِمنْ  َوَعلَّْمَتِن  اْلُمْلكِ  ِمنَ  آتَ ْيَتِن  َقدْ  َرب   يوسف
 32 49 . ..............................َورُفَاتًا ِعظَاًما ُكنَّا أَِإَذا َوقَاُلوا االسراء
 44 01 .......................... َعْبِدهِ  َعَلى اْلُفْرقَانَ  نَ زَّلَ  الَِّذي تَ َباَركَ  الفرقان
 41 69 .......................... ُسبُ َلَنا لَنَ ْهِديَ ن َُّهمْ  ِفيَنا َجاَىُدوا َوالَِّذينَ  العنكبوت
َا فاطر  28 28 ............................. اْلُعَلَماءُ  ِعَباِدهِ  ِمنْ  اللَّوَ  ََيَْشى ِإَّنَّ
 32 15 .............................. َجِديدٍ  َخْلقٍ  ِمنْ  لَْبسٍ  ِف  ُىمْ  َبلْ  ق
ينَ  َلوُ  خُمِْلِصيَ  اللَّوَ  لِيَ ْعُبُدوا ِإالَّ  أُِمُروا َوَما البينة  41 05 ..................... الد 
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 فهرس األحاديث النبوية ثانيا:

 

 الصفحة ختريج اْلديث طرف اْلديث
 33 رواه أبو داود ف سننو ......... سنةٍ  مائةٍ  كل   رأس على األمة َلذه يبعث اهلل إن
َا رواه البخاري ف  ..................... َما اْمرِئٍ  َوِلُكل   بِالن  يَّاتِ  اأْلَْعَمالُ  ِإَّنَّ

 صحيحو
41 

ُدوا  33 ف مسنده رواه أْحد ....................................... ِإميَاَنُكمْ  َجد 
 33 رواه أْحد ف مسنده ........ الدَّْىرُ  أَنَا: قَالَ  َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّوَ  فَِإنَّ  الدَّْىَر، َتُسبُّوا اَل 
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 ثالثا: فهرس المصادر والمراجع

 القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم
  .م1986-ه21406بريوت، ط أصول التفسري وقواعده، خالد عبد الرْحن العك، دار النفائس، /1

رشيد اإلمام اجملاىد، إبراىيم أْحد العدوي، مؤسسة املصرية العامة للتأليف  "أعلم العرب /2
 . دط.دتوالنشر،

أعلم الفكر العريب: مدخل إل خارطة الفكر العريب الراىنة، السيد ولد أباه، الشبكة العربية لألحباث  /3
      .م 1 2010والنشر، بريوت،ط

اجتاىات التجديد ف تفسري القرآن الكرمي، حممد ابراىيم شريف، دار السلم للطباعة والنشر والتوزيع،  /4 
     . م2008-ه11429القاىرة، ط

اجتاىات التفسري ومناىج املفسرين ف العصر اْلديث، فضل حسن عباس، دارالنفائس للنشر والتوزيع،  /5
   .م2007-ه11467األردن، ط

     . 1 1997 إتقان الِبىان ف علوم القرآن، فضل حسن عباس، دار الفرقان، عمان، األردن، ط /6 
إتقان ف علوم القرآن، جلل الدين السيوطي، تح، شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة،  /7 
      . م2008-ه11429ط

 -ه11426م، بريوت، لبنان، طإحياء علوم الدين، أبو حامد حممد حممد بن الغزايل، دار ابن حز / 8
       .م2005

 4حبوث ف أصول التفسري ومناىجو، فهد عبد الرْحن بن سليمان الرومي، مكتبة التوبة، ط /9
1419 . 

ِبىان ف علوم القرآن، بدر حممد بن عبد اهلل الزركشي، تح، أبو الفضل، الدمياطي، دار اْلديث، ال / 10
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 ملخص المذكرة
 يبعث اهلل إن» جاء مصطلح التجديد صريح اللفظ واملعىن يف احلديث النبوي الشريف     
، وىذا األخري كان تبعا ملقتضيات «ديَنها هلا ُيجَد د من سنة   مائة   كل   رأس على األمة هلذه

البد من ضرورة العصر ومتطلباتو، وحاجة املسلمني للعودة إىل القرآن الكرمي، ومن مث كان 
التجديد يف التفسري، من حيث املنهج واألسلوب، فظهر دعاة جمددون محلوا لواء اإلصالح 
من بينهم حممد رشيد رضا الذي كان موضوع حبثي، فأردت أن أبرز املالمح التجديدية يف 
تفسريه باعتباره مصلحا جمددا، فقسمت البحث إىل  ثالثة فصول، تناولت يف الفصل 

ترمجة  موجزة عن حياة رشيد رضا، وقد اشتمل على مبحثني تطرقت فيهما عن التمهيدي 
حياة رشيد رضا وآثاره كما وقفت على ذكر منهجو يف التفسري وما يتميز بو من خصائص، 
مث تناولت يف الفصل األول التجديد التفسريي وبذوره يف مدرسة املنار مبينة حقيقة التجديد 

ملأثور، أما الفصل الثاين فتطرقت إىل بيان جهود رشيد رضا يف ودواعيو وضوابطو وعالقتو با
، وقد اشتمل على مبحثني تناولت فيهما التجديد يف املنهج وجتديد أساليب جتديد التفسري

 الفهم لكتاب اهلل تعاىل.

 :  الكلمات المفتاحية
   معامل، التجديد، تفسري املنار، العصر، اإلصالح.
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