ذو القعدة ١٤٤٠هـ  -يوليو ٢٠١٩م
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رؤى الشريعة والقانون والسنن في أعمال
مفسري القرآن المحدثين

زينب الكلبانية

و�ضع الإمام حممد عبده مقدمة فقهية يف بداية تف�سري املنار؛ ليو�ضح الطريقة املثلى يف فهم القر�آن �أوال ،ويبني منهجه اخلا�ص يف ذلك املو�ضوع ثانيا،
ويتناول بالنقد جملة التفا�سري التي �سبقته ثالثا ،والتي حالت يف ر�أيه دون فهم القر�آن الكرمي بعد �أن �ص ُلحت �أنف�س العرب بالقر�آن؛ �إذ كانوا يتلونه حق
تالوته يف �صلواتهم املفرو�ضة ،ويف تهجدهم ،و�سائر �أوقاتهم.
وي��ق��ط��ع الإم�����ام ال��ط��ري��ق �أم����ام م��ن��ت��ق��دي��ه ب��ت��و���ض��ي��ح ال��ف��ارق
اجلوهري بني ما ميكن ت�سميته بـ «علوم الو�سائل» و «علوم
ال��غ��اي��ات» يف فهم التف�سري ،وه��و م��ا ناق�شه الباحث حممد
حلمي عبدالوهاب يف مقاله املن�شور مبجلة « التفاهم» �إذ
يرى �أن �أكرث ما ُذكر من و�سائل فهم القر�آن :فنون العربية،
و�إ�صالحيات الأ���ص��ول وق��واع��ده اخلا�صة بالقر�آن ،كقواعد
النحو واملعاين ،وكذلك معرفة الكون و�سنن اهلل تعاىل فيه،
وهي كلها �ضرورية.
و� ّأما الروايات امل�أثورة على النبي و�أ�صحابه وعلماء التابعني
يف التف�سري؛ فمنها ما هو ���ض��روري �أي�ضا ،و�أك�ثر التف�سري
امل����أث���ور ق��د ���س��رى �إىل ال����رواة م��ن زن��ادق��ة ال��ي��ه��ود وال��ف��ر���س
وم�سلمة �أهل الكتاب ،وكان الواجب جمع الروايات املفيدة يف
كتب م�ستقلة؛ كبع�ض كتب احلديث ،وبيان قيمة �أ�سانيدها،
ث��م ُي��ذك��ر يف التف�سري م��ا ي�صح منها دون �سند ،كما ُيذكر
احلديث يف ك ُتب الفقه.
وما ميكن ا�ستنباطه �أن «تف�سري املنار» ال يدخل قطعا �ضمن
ال�����ص��ن��ف امل��ت��ع��ارف عليه ب��ـ «ال��ت��ف�����س�ير ب��امل���أث��ور»؛ و�إمن����ا يتم
�إدراج��ه �ضمن «التفا�سري العقلية االجتماعية» ،التي ت�ؤمن
ب��ال��وح��دة املو�ضوعية يف ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي� ،أو �ضمن املدر�سة
العقلية احلديثة يف التف�سري.
فمن جهة �أوىلُ ،يعرف �صاحب التف�سري«تف�سرياملنار» ب�أنه:
ه��و التف�سري ال��وح��ي��د اجل��ام��ع ب�ين �صحيح امل���أث��ور و�صريح
املعقول ،ال��ذي يبني حكم الت�شريع ،و�سنن اهلل يف الإن�سان،
وكون القر�آن هداية للب�شر يف كل زمان ومكان ،ويوازن بني
ه��داي��ت��ه وم��ا عليه امل�سلمون يف ه��ذا الع�صر ،وق��د �أع��ر���ض��وا
عنها ،وما كان عليه �سلفهم املعت�صمون بحبلها ،مُ راعى فيه
ال�سهولة يف التعبري ،جمتنبا مزج الكالم با�صالحات العلوم
والفنون ،بحيث يفهمه العامة ،وال ي�ستغني عنه اخلا�صة؛
وه��ذه ه��ي الطريقة التي ج��رى عليها يف درو���س��ه يف الأزه��ر
حكيم الإ�سالم الإمام حممد عبده.
وم��ن جهة �أخ���رى ،ف����إنّ التف�سري يعد ام��ت��دادا مل��ا ك��ان عليه
ال�شيخ الإمام حممد عبده ،وا�ستاذه جمال الدين الأفغاين،
جلهة املنهج يف جملة «ال��ع��روة الوثقى» ،وه��و ما �أ���ش��ار �إليه
حممد ر�شيد ر�ضا بالقول :و�أه��م ما انفرد به منهج العروة
الوثقى يف ذل��ك ث�لاث��ة �أم���ور� :أح��ده��ا ب��ي��ان �سنن اهلل تعاىل

يف اخل��ل��ق ون��ظ��ام االج��ت��م��اع ال��ب�����ش��ري ،و�أ���س��ب��اب ت��رق��ي الأمم
وتدنيها ،وقوتها و�ضعفها.
ثانيها :ب��ي ُ
��ان �أنّ الإ���س�لام دي��ن �سيادة و�سلطان ،وجمع بني
���س��ع��ادة ال��دن��ي��ا و���س��ع��ادة الآخ�����رة؛ وم��ق��ت�����ض��ى ذل���ك �أ ّن����ه دي��ن
روحاين اجتماعي ،ومدين ع�سكري ،و�أنّ القوة احلربية فيه
لأجل املحافظة على ال�شريعة العادلة .ثالثها� :أنّ امل�سلمني
لي�س لهم جن�سية �إال دينهم ،و�أنّهم �إخوة ال يجوز �أن يفرقهم
ن�سب وال لغة وال حكومة.
ٌ
كما �أنّ كل تلك اجلهود قد حومت بالأمة حول بع�ض �شواطئ
ذلك الكتاب املجيد املكنون ،وقدمت �شيئا من الفوائد ،ولكنها
ق��د ق�صرت ع��ن الإمل���ام مبنطلق ال��ك��ت��اب؛ �إذ هيمنت ن�سبية
الب�شر على ذل��ك امل��ط��ل��ق ،وق��ي��دت��ه �إىل م��درك��ات��ه��ا الظرفية
وحمدداتها الزمانية واملكانية ،و�سقوفها املعرفية ،وقا�سته
على الكتب التي �سبقته من بع�ض الوجوه ،ف���أدى ذلك كله
�إىل ب��روز تف�سريات مت�ضاربة ،وت���أوي�لات متناق�ضة ،وفقه
خمتلف ،وكالم متع�سف ،و�أ�صول متازجت بالفروع ،وحتولت
الو�سائل اللغوية �إىل مقا�صد ،بحيث �صارت تتحكم �أحيانا يف
لغة القر�آن ،و�صارت تلك املعارف مق�صودة لذاتها ،واتخذت
ال�سنن النبوية « ب��دوره��ا » مع�ضدات ،و�شواهد �ساندات ملا
�سربه ال�سابرون ،و�أ�صله امل�ؤ�صلون لتلك املعارف والعلوم.
وقد اتخذ الإمام حممد عبده لنف�سه منهجا ي�سري عليه يف
التف�سري خالف به جماعة املف�سرين ،حيث �أ ّكد �أن فهم كتاب
اهلل تعاىل يكون من حيث هو دين ير�شد النا�س �إىل ما فيه
�سعادتهم يف الدارين ،و�أنّ ما وراء ذلك من املباحث فهو تابع
له� ،أو جمرد و�سيلة لتح�صيله .مبعنى �أن تف�سري القر�آن عنه
يقع يف قلب م�شروعه التجديدي لفهم القر�آن والدين من
خالل التحرر من قيود التقليد ،و�إف�ساح املجال �أمام العقل
يف التف�سري.
الإم���ام حممد عبده مل يجمد على م��ا كتب عند املف�سرين
ال��ق��دام��ى ،ومل يلغ عقله �أم���ام عقولهم ،ب��ل ك��ان ي��ن��دد مبن
ي��ك��ت��ف��ي يف ال��ت��ف�����س�ير ب��ال��ن��ظ��ر �إىل �أق�����وال امل��ت��ق��دم�ين ،وك��ان
ح��را يف تفكريه وفهمه للقر�آن ،و�صريحا يف نقده ون�صحه
للتف�سري واملف�سرين ،جريئا يف ثورته على القدمي ،ودعوته
�إىل التحرر مبا �أح��اط بالعقول من القيود وما �أوغلت فيه
من الركود واجلمود.

�أم��ا طريقته ال��ت��ي �أم�����ض��ى عليها ف��ي��ه ،فقد ك��ان د�أب���ه �أال
يرجع �إىل كتاب من كتب التف�سري قبل �إلقاء درو�سه حتى
ال يت�أثر بفهم غريه من املف�سرين ،و�إن كان يتوك�أ �أحيانا
على تف�سري اجلاللني الذي هو �أوجز التف�سري ،فكان يقر�أ
عبارته ويتخري منها ما يراه مالئما ،ثم يتكلم يف الآية �أو
الآيات املنزلة يف معنى واحد مبا فتح اهلل عليه من هداية
وعربة.
فال�سنن الإلهية ت�ستند �إىل مبد�أ� ،أو �إىل قانون عام ،يقيم
ارتباطا ما بني العمل واجلزاء ،بحيث ينطبق هذا القانون
�أو ت�سري مفاعيله على اجلميع من دون ا�ستثناء؛ فينطبق
على الأمم كما ينطبق على الأفراد .ونتيجة لذلك؛ جند
�أن كل من �أج��رم كما �أج��رم بنو �إ�سرائيل �سقط عليه من
غ�ضب اهلل ما �سقط عليهم ،فاهلل جل �ش�أنه ،مل ي�أخذهم مبا
�أخذهم لأمر يخت�ص بهم على �أنهم من �شعب �إ�سرائيل� ،أو
من ملة يهود؛ بل «ذلك مبا ع�صوا وكانوا يعتدون» .و�أما
�أن�ساب ال�شعوب وما تدين به من دين ،وما تتخذه من م ّلة،
فكل ذلك ال �أثر له يف ر�ضاء اهلل وال غ�ضبه ،وال يتعلق به
رفعة �ش�أن قوم وال �ضعتهم؛ بل عماد الفالح وو�سيلة الفوز
بخريي الدنيا والآخ���رة� ،إمن��ا �صدق الإمي���ان ب��اهلل تعاىل
ب���أن يكون الت�صديق به �سطوعا على الأنف�س من م�شرق
الربهان� ،أو جي�شانا يف القلب من عني الوجدان.
ويف الأخ���ي��ر ،ل��ق��د ظ��ل��ت ر�ؤي�����ة الإم������ام حم��م��د ع��ب��ده،
وتلميذه حممد ر�شيد ر���ض��ا ،املتعلقة بال�سنن الإلهية
حمكومة ب�إطار العقالنية ،ومت�سقة مع الدعوة القر�آنية
ل�ضرورة �إعمال مبادئ :التدبر ،والتفكر ،والتذكر .وقد
�أو�ضح الإمام نهجه الذي اتبعه يف التف�سري وغريه حني
قال� :إن العقل هو جوهر �إن�سانية الإن�سان ،وهو �أف�ضل
ال��ق��وى الإن�����س��ان��ي��ة ع��ل��ى احل��ق��ي��ق��ة ،ول��ق��د ت���آخ��ى العقل
والدين لأول مرة يف كتاب مقد�س على ل�سان نبي مر�سل
بت�صريح ال يقبل الت�أويل ،وتق ّرر بني امل�سلمني كافة؛
�إال من ال ثقة بعقله ،وال بدينه .فاهلل يخاطب يف كتابه
الفكر والعقل والعلم دون قيد وال ح��د ،وال���ذي علينا
اعتقاده� ،أن الدين الإ�سالمي دين توحيد يف العقائد ،ال
دين تفريق يف القواعد ،والعقل من �أ�شد �أعوانه ،والنقل
من �أقوى �أركانه.
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