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 1لمهية هذه املدرسة ودورها يف طرح حماوالت إصالحية تعددت الدراسات عن مؤلفاهتا وروادها ،والذي هيمنا يف هذا املقام
الدراسات ذات الصلة ،والتي اجتهت إىل دراسة املوضوع ذاته ،فقد سبق املؤلف بدراسات تلتقي مع دراسته بجوانب وختتلف
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اإلسالمية عام 2007-2006م إرشاف د .مسعود فلويس ( 452صفحة) طبعت يف دار ابن حزم ،بريوت ،لبنان ،عام 2010م.
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فكتاب "تفسري املنار" (موضوع الدراسة) هو أول تفسري احتفى بمقاصد القرآن الكريم،

2

ومقاصد البعثة ،واملقاصد الكلية؛ لذا أراد املؤلف أن جييل إسهام هذه املدرسة يف إحياء الفكر
املقاصدي ،وبيان أثره يف حل مشكالت الأ َّمة بتنـزيلها هذا الفكر عىل أرض الواقع؛ حتقيقا
إلصالح الفراد واجلامعات والأ َّمة عن طريق التفسري ،وربط مقاصد الشارع ومقاصد املك َّلف
بأهداف الأ َّمة.
يقع الكتاب يف ( )404صفحات ،وقد جعله املؤلف يف مقدمة وفصل متهيدي وثالثة فصول،
حرص فيها عىل بيان االجتاه املقاصدي يف "تفسري املنار" ،وحماوال إبراز السس النظرية للفكر
املقاصدي وقواعده ،وطرائق الكشف عن املقاصد ،وأنواعها ،وجماالهتا.
عرف فيه الفكر املقاصدي ومدرسة املنار،
واستهل املؤلف كتابه -بعد املقدمة -بفصل متهيدي َّ
وحاول أن يوسع دائرة الفكر املقاصدي يف "تفسري املنار" ،ويمدَّ ه خارج الحكام الفقهية وصوال إىل
مقاصد الرشع العامة بحسب تعبري املؤلف .فالفكر املقاصدي يؤطر الفكر البرشي ،ويوجهه بصورة
كلية؛ ما جيعله أقدر من غريه عىل مد اجلسور بني علوم الرشيعة بمفهومها الضيق والعلوم الأخرى
مثل :علم النفس ،واالجتامع ،واالقتصاد ،والتاريخ ،والفلك ،واالستفادة من معطياهتا يف معاجلة
املشكالت احلضارية املعارصة ،فضال عن َّ
أن فوائده يف الفقه خاصة تظهر يف اعتبار العلل ،والعصمة
من اخلطأ ،وترتيب الولويات (أكرزام ،2017 ،ص.)18–15
وقد بدأ املؤلف يف الفصل الول التعريف بكتاب "تفسري املنار" ،وعدَّ ه من أهم كتب التفسري
وترصفه فيه؛ تأليفا ،وفكرا ،وفهام
يف العرص احلديث ،ونسبه إىل الشيخ رشيد رضا بوصف دوره
ُّ
ثم عرض اهتاممات "تفسري املنار" وأهدافه التي تستمد مرشوعيتها من
(أكرزام ،2017 ،صَّ .)31
مقاصد القرآن الكريم ،ومقاصد البعثة بحسب رأي املؤلف ،فذكر منها خصائص اإلسالم مثل:
الوسطية ،واالعتدال ،والتوازن ،والكامل يف الدين ،واملرونة ،والعاملية ،والشمولية ،وتوثيق عالقة
 2هذا من وجهة نظر املؤلف؛ إذ ال ينكر اعتناء مدرسة املنار بمقاصد القرآن ،هذا من الناحية الوصفية ،أما احلكم عىل مدى
نجاحها يف حتصيل املقاصد فمسألة أخرى ،وهذا ما جعل املؤلف جيد صعوبة عندما تكلم عن طرائق الكشف عن املقاصد
وأنواعها؛ إذ وجد نفسه مضطرا لالنطالق من التصنيفات السائدة والبحث عنها يف املنار.
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املسلمني بكتاب رهبم بربط النص القرآين بالواقع ،وتوعية الأ َّمة بحقوقها وواجباهتا وفقا لحكام
القرآن الكريم وتعاليمه ،وحترير الفكر من قيد التقليد ،وحتقيق وحدة الأ َّمة ،والتجديد يف أمور
الدين والدنيا ،وربط الأ َّمة بالتاريخ ،وإصالح اللغة العربية ،ومقاومة حتديات العرص (أكرزام،
 ،2017ص.)38–31
ورأى املؤلف َّ
أن من معال منهج "تفسري املنار" االستحضار الدائم للمقاصد القرآنية؛ ما حيقق
هدايات القرآن الكريم بأسلوب يوافق العرص ،فضال عن بيان سنن اهلل تعاىل يف اخللق ونظام
االجتامع البرشي ،والتمييز بني ما جيب عىل املسلمني اتباعه؛ عمال ،وقضاء (أكرزام ،2017 ،ص.)42
ومن معال املنهج يف "تفسري املنار" أيضا الرتجيح باملصلحة واملقصد ،وحتكيم القواعد العامة يف
ينص عىل حكم مصلحة ،وكذلك الرتجيح بالسنن االجتامعية
دفع املفاسد وحفظ املصالح ،إذا ل م
(أكرزام ،2017 ،ص ،)50والرتكيز عىل تد ُّبر القرآن الكريم وتأ ُّمله ،لينتج فهام سديدا وعمال مستقيام،
وحتري احلق والصواب ،وإعادة استقاللية الفكر والفهم (أكرزام ،2017 ،ص ،)52ورفض الروايات
م
الضعيفة لتخليص التفسري من الروايات التي ال تستقيم مع مقاصد القرآن الكريم وهدايته (أكرزام،
 ،2017ص ،)54والتفويض يف المور الغيبية (أكرزام ،2017 ،ص ،)59واالستدالل عىل الحكام
الفقهية من النصوص الظاهرة والقواعد املقاصدية اإلنسانية (أكرزام ،2017 ،ص ،)62والتزام منهج
اليرس ورفع احلرج (أكرزام ،2017 ،ص.)63
وبالرغم من احتفاء املؤلف بالنظرية املقاصدية يف "تفسري املنار" ،وأ َّنه يكفيه جدَّ هتا (أكرزام،
 ،2017ص ،)87–79فقد حرص عىل بيان أبرز االنتقادات التي أوجهت إليه ،والتي عدَّ منها بعض
االجتهادات التي تعارض مقاصد الرشيعة ،وقبول نظريات يف الكون واحلياة ل تثبت ،وتأويل املراد
باجلن ،وإنكار أحاديث صحيحة (أكرزام ،2017 ،ص.)79–75
خصص املؤلف الفصل الثاين للتعريف باالجتاه املقاصدي يف "تفسري املنار" ،فعرض أثر
وقد َّ
لرواد
"تفسري املنار" يف إحياء الفكر املقاصدي وإسهامه يف تنميته ،مبينا عالمات االهتامم املبكر م
أصلها الصوليون
مدرسة املنار بمقاصد الرشيعة والفكر املقاصدي ،التي مت َّثلت يف بيان املعاين التي َّ
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قبل رشيد رضا ،مثل :العز بن عبد السالم ،وابن القيم ،والشاطبي (أكرزام ،2017 ،ص.)90
تضمنه القرآن الكريم من أوجه
فـ"تفسري املنار" ال خيلو أي من أجزائه من لفت النظر إىل كل ما
َّ
اهلداية واإلرشاد واالقتداء ،وتتبع العلل واحلكم واملقاصد؛ التزاما بمنهج القرآن الكريم يف قرن
الحكام هبا ،وسعيا للتخلص من معوقات الفهم وصوارفه (أكرزام ،2017 ،ص ،)92فضال عن
إحيائه الوامر التكوينية إىل جانب الوامر التكليفية يف وعي املك َّلف برسالته يف الوجود (أكرزام،
 ،2017ص.)93
وقد عدَّ املؤلف ذلك اإلحياء ثورة عىل املناهج التقليدية املتمسكة بالظواهر احلرفية ،وتقديام
لإلسالم وحضارته بالصورة املرشقة التي ظهر هبا يف عصوره الزاهية ،بل انعكس ذلك عىل ضبط
املصطلحات واملفاهيم حتى تنطبق مدلوالهتا انطباقا معقوال (أكرزام ،2017 ،ص .)94يضاف إىل
ذلك َّ
أن إحياء الفكر املقاصدي ظهر يف شموليته ،ليتناول جماالت املعرفة اإلنسانية الأخرى ،ويف
تناسق مقاصد اخللق ومقاصد التكليف (أكرزام ،2017 ،ص ،)97وقد استلزم ذلك حضورا كثيفا
للمصطلحات املقاصدية يف "تفسري املنار" ،أحىص املؤلف منها ما ال يقل عن ثالثني مصطلحا أو
تعبريا (أكرزام ،2017 ،ص.)99
َّ
إن جتلية الفكر املقاصدي استدعت من املؤلف الكشف عن السس النظرية يف "تفسري املنار"،
تتضمنه من قواعد مرجعية وأدوات استند إليها صاحب "املنار" يف إثبات مقصد والربهنة عليه،
بام
َّ
رواد "املنار" ،وتأصيلهم
مثل إعامل العقل يف فهم النصوص ،فعرض حضور النـزعة العقلية عند م
لمهية العقل ودوره يف العقيدة ،والرد عىل املنكرين ،ودفع التعارض بني العقل والنقل ،بل إ َّن بناء
نظرية املقاصد ال يستقيم مإال بالتسليم بقدرة العقل ،فإن كان جمال املقاصد هو النصَّ ،
فإن حمرك
الفكر املقاصدي هو العقل (أكرزام ،2017 ،ص.)119–116
وإضافة إىل أساس إعامل العقل يف فهم النصوص ،كشف املؤلف عن أأسس أأخرى ،منها :النظر
يف الكليات اخلمس ،وسنن اهلل الكونية ،وعدله تعاىل يف رشائعه ،ومراعاة املصلحة يف جلبها أو
دفعها ،وطلب املنافع ودفع املضار ،وفهم أرسار الرشيعة ،واكتفاء القرآن الكريم بأوجه العظة

عيل حممد أسعد 255

الفكر املقاصدي يف تفسري املنار

واالعتبار ،وسنن اهلل يف االجتامع ،وربط السباب باملسببات 3،وتوجيه خطاب التكليف إىل
القصود؛ أمرا ،وهنيا (أكرزام ،2017 ،ص.)137–116

4

ثم أفرد املؤلف مبحثا مستقال يف تعليل الحكام وتقصيدها؛ 5ليحرر فيها موقف "املنار" من
َّ
مسألة التحسني والتقبيح ،لصلتها بمسألة التعليل؛ إذ رأى َّ
أن صاحب "املنار" وقف موقفا وسطا
مجع فيه بني النصوص ،وأ َّيد ما ذهب إليه ابن القيم يف "شفاء العليل يف مسائل القدر واحلكمة
والتعليل" من َّ
عارض بينها (ابن القيم ،1978 ،ص)179؛ فاهلل تعاىل خيلق
أن صفات اهلل تعاىل ال ت أ
بقدر ونظام وحكمة ،وأمره ل أيرشع عبثا ،وكذلك أفعال اإلنسان ال ينبغي أن تكون عبثية خالية من
أي قصد (أكرزام ،2017 ،ص.)152
وقد أبرز املؤل ف أمهية تعليل الحكام يف "تفسري املنار" ،واقرتاهنا بحكمتها وفائدهتا ،وأثر هذا
التعليل يف م
ثم عرض اعتداد
توخي املصلحة ،وفائدته للعاقل يف االستقامة (أكرزام ،2017 ،صَّ .)153
فتطرق
"املنار" باملصادر التبعية؛ لبيان مدى اعتامده يف الدلة املختلف فيها عىل ما له عالقة باملقاصدَّ ،
إىل املصلحة املرسلة ،مبينا َّ
فو ض إىل ويل المر
أن الحكام التي ال نص فيها تناط باملصلحة ،و أت َّ
برشوطها ،و َّ
أن رشيد رضا من القائلني بتخصيص النص باملصلحة (أكرزام ،2017 ،ص.)160
ومن املصادر التبعية التي أيعدُّ االحتجاج هبا من صميم الفكر املقاصدي ،والتي أخذ هبا
صاحب "املنار" ،ال أعرف 6برشط عدم خمالفته حكم الرشع ،واالستصحاب؛ فام ل ينص عىل حتريمه
بمجرد الرباءة الصلية ،وقد عدَّ املنفعة -يف مواضع كثرية -مقياسا للحكم ،انطالقا م ما
فهو حالل
َّ
تتم َّيز به الرشيعة من مزايا اليرس ورفع احلرج (أكرزام ،2017 ،ص.)164
 3فاهلل عز وجل جيمع بني السبب واملسبب حلكمة وراء تلك السباب .وانتفاع الناس بعضهم ببعض؛ إنام يكون بمقتىض سنن اهلل
يف السباب واملسببات ،وهداية القرآن توجب العمل ،والخذ بالسباب وهداية اإلنسان إىل السنن احلكيمة التي جيري عليها
أفعاله ،ومن ضمن السباب أسباب النـزول؛ إذ هبا تعرف احلكمة الباعثة عىل ترشيع احلكم.
 4فخطاب التكليف يف املنار متعلق بقصد املكلف أكثر من ارتباطه بفعله أو قوله أمرا أو هنيا.
 5علام أنه كان يمكن للمؤلف أن يدرجه ضمن السس النظرية ،ولكن باعتبار أن املنحى التعلييل هو املنطلق الساس للفكر
يسوغ للمؤلف ختصصيه مبحثا خاصا.
املقاصدي وروحه ،م
 6فمراعاة أعراف الناس ما يتوافق مع سامحة الدين.
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بعد ذلك عرض املؤلف قواعد مرجعية ارتبطت باملقاصد ،وأثبتت حضورها يف التفسري ،من
بتغري الزمان واملكان 7،وسد الذرائع ،واعتبار املآالت .فسدُّ الذرائع قاعدة هلا
تغري الحكام ُّ
مثلُّ :
ارتباط بمناط املك َّل ف عىل وجه اخلصوص ،وهو من تقرير املصالح وإقامة احلق والعدل يف التنازع
بني الناس مناطا للترشيع ،وأصال من أصول الحكام االجتهادية (أكرزام ،2017 ،ص.)173

8

وقد َّبني املؤلف طرائق الكشف عن مقاصد الشارع يف "تفسري املنار" ،فع َّلل بداية اختالفها
انطالقا من َّ
يعرب عنها
أن مقاصد الرشيعة ليست عىل درجة واحدة من الوضوح واخلفاء؛ إذ قد َّ
برصيح العبارة ،ويشار إليها إشارة ظاهرة أو خفية ،وقد تستفاد ضمنا من الكالم ،أو من سياقه ،أو
من قرائن حت ُّفه؛ إ مما يف موضع واحد ،وإ مما يف مواضع متعددة ،وقد يقترص المر عىل معرفة ظروف
للتوجه املقاصدي يف
النص ،وغري ذلك من الطرائق واملسالك؛ فاالهتامم هبا هو من الدلة الداعمة
ُّ
ثم عرض املؤلف أمثلة من داللة النص الرصيح والظاهر
"تفسري املنار" (أكرزام ،2017 ،صَّ .)178
عىل التعليل ،والتعبري باملشتق الدال عىل كون الوصف ع َّلة للحكم املرتتب عليه ،ووقائع التنـزيل
وظروف الترشيع (أكرزام ،2017 ،ص.)186–179
ويف هذا السياق ،ن َّبه املؤلف إىل َّ
أن "املنار" ليس مؤ َّلفا يف الصول حتى ننتظر منه بسطا لقضايا
لسرب،
القياس والتعليل بالطريقة النظرية املعروفة ،وهو ما يفرس غياب بعض املسالك ،مثل :ا َّ
والتقسيم ،وأقسام املناسبة ،وأنواع اإليامء املختلفة (أكرزام ،2017 ،ص.)186
تال ذلك عرض املؤلف قواعد الفكر املقاصدي يف "تفسري املنار" ،وقد ظهر له أمهيتها من
قسمها إىل أحكام جزئية خاصة
والسنة؛ إذ َّ
التقسيم الذي سار عليه صاحبه يف تفسري أحكام الكتاب ُّ
وبني أهم القواعد الرشعية التي تدور عليها كثري
بالعامل والوقائع ،وأحكام كلية عامة للترشيعَّ ،
حتر ي احلق والعدل املطلق ،واملساواة يف احلقوق والشهادات والحكام،
من فصول "املنار" ،مثل :م
وتقرير امل صالح ودرء املفاسد ،ودرء احلدود بالشبهات ،وتقدير الرضورة بقدرها ،ودوران
 7فتغريها مظهر من مظاهر دوران الدلة يف نطاق املقاصد الرشعية.
 8أما احليل فيبني املؤلف أن رشيد رضا أبطلها انسجاما مع توجهه املقاصدي واحرتاما ملقاصد الدين ،وال يرى جواز احليلة إال يف
املسائل التي ال تضيع فيها علة احلكم وحكمة الشارع.
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املعامالت عىل اكتساب الفضائل واجتناب الرذائل ،مقدما أمثلة عىل أمهات هذه القواعد (أكرزام،
 ،2017ص.)190
ويف الفصل الثالث الذي محل عنوان "أنواع املقاصد والسنن"َّ ،بني املؤلف أقسام املقاصد
بحسب اعتبارات خمتلفة؛ لكي يمثل عليها من "تفسري املنار" ،مربرا ذلك بصعوبة تقسيمها عن
طريق التفسري؛ إذ ليس سهال جرده ،وإحصاء أقسام حمدَّ دة فيه ،فمنطلق التفسري يكون من املضمون
املعريف (معاين كتاب اهلل) دون إغفال الواقع (أكرزام ،2017 ،ص.)211
أ مما املقاصد باعتبار مصدرها فتقسم إىل مقاصد الشارع ،ومقاصد املك َّلف؛ إذ يرى "املنار" َّ
أن
مقاصد الترشيع وإصالحه للناس بام يظهر للعاقل أ َّنه حق وخري وصالح بذاته ،فاهلداية هي
املقصد الول للدين ،و أيمكِن إمجاهلا يف أمرين أصليني؛ الول :تصفية الرواح وختليص العقول
من شوائب االعتقاد بالسلطة الغيبية للمخلوقات ،وقدرهتا عىل الترصف يف الكائنات ،لتسلم من
اخلضوع ملن هم من أمثاهلا أو دوهنا .والثاين :إصالح القلوب بحسن القصد يف مجيع العامل
وإخالص النية هلل.
ومن مقاصد الشارع يف "املنار" :وحدة الدين يف أصوله وعقائده ،وإيقاف الناس عند املصلحة
واملنفعة ،لكيال يضعوا الشياء يف غري مواضعها ،وتعليل الحكام وتعميمها ،وبيان ما تنطوي عليه
من مصالح ،وتعميم اخلري عىل مجيع املسلمني بتوسيع نطاق اإلنفاق عليهم هم وغريهم ،وتوثيق
املعامالت ،وضامن حقوق الناس والعدل بينهم ،ونبذ الفرق واالختالف ،ودفع الظلم عن العباد،
والتيسري عىل الناس ،والخذ بأسباب القوة ،وتأليف القلوب ،وخدمة مصالح املصلحني ،وابتدار
اخلريات واإلرساع إليها (أكرزام ،2017 ،ص .)217–213ويف ما خيص مقاصد املك َّلف ،فينبغي أن
تكون صحة أفعال املك َّلف يف مقصده بأن يوافق قصده قصد الشارع وحكمته ،وأن حيقق مصلحة
النفس دون اإلرضار باآلخرين .ومن هذه املقاصد :التفقه يف الدين ،وقدرة املك َّلف عىل نرش دعوته،
وإقامة حجته وتعميم هدايته ،وموافقته سنن اهلل يف خلقه (أكرزام ،2017 ،ص.)222–217
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وأ مما املقاصد بوصف تع ُّلقها بعموم الترشيع وخصوصه فتقسم إىل :عامة ،وخاصة ،وجزئية.
وقد ذكر املؤلف َّ
يعرب عنها أيضا باملقاصد العالية) اهتامما كبريا،
أن رشيد رضا اهتم باملقاصد العامة ( م
تضمنت إشارة أو تلميحا هلا ،إن ل يكن
حتى إنَّنا ال نكاد نجد صفحة من صفحات "املنار" إال وقد َّ
ترصحيا ،وكان رشيد رضا خيرج هبا بعد مناقشة مسألة حمدَّ دة ،أو حتليل قضية ما ،أو تفسري آية مع َّينة.
ومن هذه املقاصد العامة :دفع املفاسد وتقرير املصالح العامة واخلاصة ،وتوحيد املسلمني باسم
الدين ،والقصد واالعتدال ،والمر باملعروف والنهي عن املنكر (أكرزام ،2017 ،ص.)226–224
ثم َّبني املؤلف َّ
أن أقسام املقاصد بوصف مدى احلاجة إليها ،أو بوصف آثارها يف املجتمع،
َّ
مستفيضة يف "املنار" من خالل بحوثه عن املصالح التي راعاها الرشع يف أحكامه؛ سواء منها
الرضورية ،أو احلاجية ،أو التحسينية .و َّ
إن املتتبع ملنهج اإلمامني جيدمها يعطيان حفظ الرضوريات
من جانب الوجود الولوية؛ فهو أوىل -برأهيام -من حفظها من جانب العدم .والطريف َّ
أن املؤلف
أدرج العدل ضمن الرضورات؛ إذ إ َّن رشيد رضا أبرز أمهيته يف الحكام واحلقوق والشهادات؛
لكي يستنتج َّ
أن اإلصالح عنده ي َّتسم بالشمولية والعمومية ،ويدخل يف إقامة الرضورات اخلمس مع
إعطائها مدلوال أوسع (أكرزام ،2017 ،ص.)240-230
و َّبني املؤلف أيضا َّ
أن من أبرز معال الفكر املقاصدي يف "املنار" اهتامم صاحبه بالوسائل
والسباب بدرجة اهتاممه باملقاصد والغايات ذاهتا ،و َّ
تنوعت ،كام كشف
أن صيغه وتعابريه عنها قد َّ
عن اعرتاض رشيد رضا عىل قاعدة "كل ما أفىض إىل احلرام حرام"َّ ،
بأن الوسائل ليست كاملقاصد يف
نفسها (أكرزام ،2017 ،ص.)248-244
ثم أفرد املؤلف مبحثا خاصا عن مقاصد الوحي ،عرض فيه نوعني من املقاصد :مقاصد
َّ
يتضمن بعضها بعضا من حيث املضمون والمثلة.
القرآن ،ومقاصد البعثة ،وهي مقاصد متداخلة
َّ
وقد َّبني َّ
تضمنت مقاصد الدين ،ومقاصد البعثة ،ومقاصد الشارع،
أن مقاصد القرآن الكريم
َّ
ومقاصد الأ َّمة ،وغري ذلك م ما تقدَّ م يف كتابهَّ ،
خصص فصال مهام يف اجلزء احلادي
وأن رشيد رضا َّ
عرش ملقاصد القرآن العامة ،وعدَّ التع ُّبد به أعظم مزايا هدايته املقصودة بالقصد الول ،وتناول هذه
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التصور احلق هلل
فصلها -يف أمرين؛ أوهلام :بيان
ُّ
املقاصد يف حماور كربى أمجلها املؤلف -بعد أن َّ
اخلالق والكون الدال عىل خالقه واإلنسان اخلليفة ،وثانيهام :عامرة الرض وسياسة الرض يف
ميادينها املختلفة ،بنظام الرشع وهدايته بعد الوقوف عىل سنن اهلل يف املجتمعات وسننه تعاىل يف عال
ثم أتبعها بمقاصد بعثة
الكون (أكرزام ،2017 ،ص .)260وكذلك َّ
فصل يف مقاصد بعثة الرسلَّ ،
النبي حممد ( أكرزام ،2017 ،ص.)265
موسع بالسنن اإلهلية والكونية؛ الحتفائه هبا ،ويرجع
وقد عدَّ املؤلف "تفسري املنار" أول مرجع َّ
هذا االهتامم إىل أ َّن القرآن الكريم أرشدنا إىل االعتبار هبا لإلفادة منها ،وهي وثيقة الصلة باملقاصد؛
لهنا جتسد املقصد اإلهلي من خلقه ،و َّ
لن عدم املباالة هبذه السنن ،أو اإلعراض عنها ،أيعدُّ مناقضا
َّ
لقصد اهلل ومراده ،قال تعاىل :ﱡ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ
ﲾﲿ ﳀ ﳁ

ِ

ﳂ ﳃ ﱠ [النساء .]26 :فالواجب مراعاهتا؛ أفرادا ،ومجاعات ،و أأما ،وعاقبة

املخالف هلا هو العقاب الشديد ،قال تعاىل :ﱡ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆﳇ
ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ

ثم تد ُّبرها
ﳌﳍ ﱠ [النفال .]25 :وال يتأ متى ذلك إال بمعرفتها أوالَّ ،

واستيعاهبا لإلفادة منها؛ فباإلحاطة هبذه السنن ،أتعرف عوامل المن واالستقرار والنهوض،
وعوامل اهلدم واخلوف واالنحطاط ،علام َّ
السنن ،وال سيام عىل املستوى
بأن فقه الواقع حيتاج إىل فقه م
السيايس ،مثل أسنَّ ة التدريج التي ختضع هلا الظواهر الكونية والطبيعية واالجتامعية .ومن السنن التي
ن َّبه إليها القرآن الكريم كثريا ،واستوقفت صاحب "املنار" :سنن االبتالء ،والتمحيص ،والتمكني،
والتغيري ،والتداول ،والنرص ،واإلعداد (أكرزام ،2017 ،ص.)271–265
ويف الفصل الرابع ،عرض املؤلف جماالت املقاصد يف "املنار" ،وعنى هبا املستوى الفقي
أن رشيد رضا ل أ
بوصف مناحي حياة اإلنسان املختلفة .ففي املجال االعتقاديَّ ،بني املؤلف َّ
يأل
وشعبه؛ ذلك َّ
جهدا يف بيان أمهية فقه املقاصد يف فهم قضايا العقيدة ،مثل :اإليامن ،وأركانه ،أ
أن أول
مقاصد الوحي هو تقرير عقيدة اللوهية وأهم مسائلها الوحدانية ،وتقرير عقيدة البعث ،وعقيدة
الوحي والنبياء .فالتوحيد أيعدُّ أهم ما جاء من أجله الدين ،وهو يمثل املقصد الول من إنـزال
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القرآن الكريم؛ إذ إنَّه يطهر عقل اإلنسان ونفسه من اخلرافات والوهام ،ويعتق إرادته من العبودية
والذلة ملخلوق مثله مساو له ،يف حني َّ
أن القصد من اإليامن هو تزكية صاحبه ،وتطهريه من الدناس
احلسي ة واملعنوية ،وتأهيله للسعادة البدية ،وحتميسه للدفاع عن محى الدين ومحى املسلمني.
بعد ذلك عرض املؤلف فوائد اإليامن وآثاره وحكم اإليامن بأركان العقيدة ،وعدَّ ذلك بيانا
ثم ذكر أمثلة عىل ما حيفظها من جانب
لألحكام التي تتأ َّسس عليها العقيدة يف جانب الوجودَّ ،
العدم ،مثل :حتريم الرشك ،وحتريم الردة ،وحتريم السحر ،وحتريم البدع واالبتداع ،والنهي عن
التقليد ،والنهي عن املنكر (أكرزام ،2017 ،ص.)304–292
ويف املجال التعبديَّ ،بني املؤلف َّ
أن الوقوف عند النص -كام يراه رشيد رضا -هو مقصد من
مقاصد التع ُّبد يف العبادات ،وأنَّه ال يلزم عنه عدم تتبع أرسار أحكامها ومقاصدها مجلة وتفصيال؛
فالحكام العملية عامة ،وأحكام العبادات خاصة ،أ ِ
رشعت لتقوية اإليامن وإصالح النفس .وقد
وبني فوائدها (أكرزام ،2017 ،ص ،)306–305والحظ َّ
أن رشيد
َّ
فصل املؤلف يف جماالت التع ُّبدَّ ،
رضا قد ربط بني العبادات يف ما بينها ،وبينها وبني مقاصدها عىل املستوى اخللقي واالجتامعي
واالقتصادي.
ويف املجال خ
اللقي والرتبوي ،اعتنى املؤلف باملقاصد اخلألقية ،وعدَّ ها غاية الحكام الرشعية
من :شخصية ،ومدنية ،وسياسية ،وحربية؛ فمن استقراها وجد الغرض منها مراعاة الفضائل فيها
من :احلق ،والعدل ،والوفاء بالعهود والعقود ،والرمحة ،واملحبة ،واملواساة ،والرب واإلحسان،
واجتناب الرذائل من :الظلم ،والغدر ،ونقض العهود والعقود ،والكذب .وقد عدَّ من مقاصد
الترشيع يف التهذيب اخلألقي املوعظة احلسنة ،وهي الوصية باحلق واخلري ،واجتناب الباطل والرش
بأساليب الرتغيب والرتهيب التي يرق هلا القلب ،فينبعث عىل الفعل والرتك .و َّقرر املؤلف -عن
أن "تفسري املنار" احتفى بال أبعد الرتبويَّ ،
طريق المثلةَّ -
وأن جمال املقاصد يف الخالق واسع جدا،
فام من فعل من أفعال اإلنسان إال واقرتن بقيمة خلقية (أكرزام ،2017 ،ص.)331–324

الفكر املقاصدي يف تفسري املنار

عيل حممد أسعد 261

فصل املؤلف فيه من خالل ما يشمله اإلصالح االجتامعي يف اإلسالم
ويف املجال االجتامعي ،م
من العالقات اآلتية :عالقات الرحام وذوي القربى ،وعالقة اجلوار ،وعالقة الصداقة ،والعالقة
بعامة املسلمني ،والعالقة بغري املسلمني (أكرزام ،2017 ،ص .)332مفصال يف مقصد كل عالقة.
الـمؤلف أهم جماالته :اإلنفاق يف سبيل اهلل ،والكسب الطيب،
ويف املجال االقتصادي م
فصل أ
والعمل حق وواجب ،والرتغيب يف التجارة ،وحتريم أكل املال بالباطل ،وحتريم الكذب والغش،
وحفظ املال من التبذير واإلرساف (أكرزام ،2017 ،ص.)359
ويف املجال السيايس مبني املؤلف أن اإلصالح السيايس يقوم عىل مخس دعائم أساسية هي:
احلكم بمنهج اهلل ،وإقامة العدل ،ومارسة الشورى ،وحتقيق احلرية ،وصالح احلكام وعامهلم
(أكرزام ،2017 ،ص )360ويتيح املنار لدارسه استخراج معال لنظرية مقاصدية متكاملة يف فقه
السياسة الرشعية.
كذلك عدم جماالت أخرى كاملجال احلضاري ،والعادات ،والطعمة والرشبة ،واحلدود ،واجلهاد.
و خيلص املؤلف يف خامتة كتابه إىل أن منهج املنار يف اإلصالح متكامل ،يكشف عن عقل غائي
تعلييل مقاصدي ،ال يغفل العالقة بني املسببات وأسباهبا ،واملعلوالت وعللها ،والحكام وغاياهتا،
ويدرك الفرق بني الوامر التكوينية والوامر التكليفية؛ الوىل يف نقد الذات ،والثانية يف حتصيل
مقاصدها ،كام كشف عن رؤية منهجية يف تفعيل الدين بكل مكوناته يف احلياة (أكرزام،2017 ،
ص.)378
قدم م املؤلف جهدا ميزا يف بيان املنظومة املقاصدية احلاكمة يف تفسري املنار ،ولكن يالحظ َّ
أن
املؤلف ل حيرص عىل ذكر كثري من مسالك الكشف عن املقاصد ،وال س ميام املقاصد العامة والعالية
واخلاصة التي بينها ،فوجودها يف التفسري يستلزم مسلكا يف الكشف عنها.
وما يالحظ َّ
أن املؤلف:
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 جعل احلفاظ عىل الكليات اخلمس يف رتبة واحدة رضورية ،مع َّأن احلفاظ عليها قد يكون
حاجيا أو حتسينيا.
 كان باإلمكان تفعيل الرؤية النقدية جتاه بعض املسائل التي ال يمكن التسليم هبا مقاصديا،مثل عدم صاحب املنار م
فك الرقاب من املقاصد الكاملية ،ومرصف ابن السبيل ما دون الكاميل
(أكرزام ،2017 ،ص ،)238فتش موف اإلسالم إىل حترير العبيد انطالقا من مقاصد احلرية 9،وتكريم
اإلنسان ،واحلفاظ عىل الكرامة اإلنسانية ،عالوة عن النصوص التي حتث عىل التحرير .كام م
إن
مساعدة املضطر قد تكون رضورية يف حالة ابن السبيل.
 تصنيف املؤلف للمقاصد يف املنار هو من التصنيفات املتداولة عند داريس مقاصدالرشيعة ،ما أوقعه يف التكلف أثناء البحث عنها يف التفسري ،وكان املؤلف مدركا لذلك ،ولكن
ل يسع إىل جتاوزه ،معلال ذلك بصعوبة قراءة التفسري واإلحاطة به ،مع أن جمال الدراسة هو
التفسري فقط.
 حرص املؤلف عىل البحث عن كل ما له عالقة بالفكر املقاصدي ،لكن يف تصنيفه للمقاصدل يلحظ االستدالل عليها من القرآن بوصف َّ
أن موضوع الدراسة كتاب تفسري ،فكان الدمج بينها
يف تصنيفها بني مقاصد القرآن ومقاصد اإلسالم ومقاصد إصالح الواقع ،بل جتاوز ذلك إىل أن عدَّ
من املقاصد بيان آثار العقيدة يف سلوك العبد (أكرزام ،2017 ،ص ،)305–30وكذلك يف عدَّ فوائد
الصالة وفوائد الصيام (أكرزام ،2017 ،ص ،)319–309والفوائد واآلثار ختتلف وتتعدد وجهات
النظر فيها ،فلو أنه ربطها بأدلة م
تدل عليها ،لكان يف المر سعة ،فتحرير املقصد يف هذا الكتاب
رضوري لمرين؛ الول :لنه بيان ملراد اهلل  ،والثاين :الكتاب املدروس هو تفسري ،فينبغي ربط
املقصد بدليله.
 التعميم يف بعض املسائل كتعميم استعامل رشيد رضا يف تعبريه عن املقاصد العامة باملقاصدالعالية (أكرزام ،2017 ،ص ،)224علام أنه ل يذكر هذا االستعامل إال ثالث مرات فقط.
 9عدم ابن عاشور احلرية من الكليات.
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وأخريا ،إن هذا الكتاب يقدم إضافة علمية ،بالتعريف باالجتاه املقاصدي عند مدرسة املنار،
هتم الدارسني والباحثني؛ إذ َّ
فحص هذه الدراسات جهود العلامء واملدارس أيعدُّ منطلقا مهام
إن ت م
ُّ
للتأسيس لدراسات مستقبلية نقدية ال تكتفي بالوصف ،بل تطمح إىل تقديم معايري تستند إىل الدليل
والربهان ،لبناء املنظومة املقاصدية يف املجاالت اإلنسانية كلها.

