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 الشيخ محمد عبده ومنهجه في التفسير 
يكن التجديد الذي نادى به اإلمام محمد عبده هدمًا للماضي    ال  ضايا   ) لم    

على التراث   بل كان جمعًا بين األصييييييالع الالمعاصييييييري   الكان اث فيًا للتراث    
خدمع العصييييير   ال خاييييياع  ثاهر العصييييير الحديشع على لغكام ال ييييير عع ال را     

  من عقيدي راسييييؤع اأمن لن ال يمانًا من ال ييييفم محمد عبده بلن التجديد   يإ   ع
ففه صييييييألغًا لومع   اللى الج ه تييييييلر التجديد الديإ  لالً  الامشل هذا    ااجاهه 
على عصييييييألر األشهر ال يييييير ا الالعإايع بالتعلفم الديإ  ن ألنه لسييييييا  بإا  األمع    

 ال   ضث  التثجي ات الديإفع يمكن صفاغع تؤصفع األمع   
عه على الد اع عإه البفان لنه دين يدعث على الكانت غيراه على اإلسيييييييييييييألم اد     

الإظر الا عت ار   الك ييييييييا ما    السثن من لسييييييييرار   الكشيرًا ما رك     كتابااه 
على دعثي اإلسيألم على العلم البفان لنه   اثجد خصيثمع بين الدين الالعلم الحدي  

ا البما   بل بالعكس  ان اإلسييييييألم يدعث على التجديد الالى ععداد القثي بكل لتييييييكال 
 يتإاسب م  كل عصر الشمان   

 بإى اإلمام محمد عبده دعثاه على التجديد على األسس اآلافع : 
 التؤل  عن رذائل الج ل الالتقليد الالؤرا ات    (1
 التحل  بالعلم الاغترام العقل الالتيسير    (2
الجم  بين األصيييييييييييالع الالمعاصيييييييييييري   اللنه   خصيييييييييييثمع بين الدين الالعلم       (3

    ( 1)الالتجديد ( 
) عن دعثي اإلمام محمد عبده على التجديد الالمعاصيييري الاإلصيييألر   اقثم على     

الجم  بين األصييالع الالمعاصييري   ألن ا اعتمد على لسييس الاعالفم اإلسييألم   غتى 
  يكثن هإيياإ ع راف    مجييات التجييديييد الاحكفم العقييل ففحييدث انيألت من اعييالفم 

يراالر الإا  مكان م   ال ظلثن كما هم دالن  الدين   ال   الثضت نيسيه   يإ    لن
 اقدم لال الث ر لال اجديد   
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الالدين بإصيثصيه هث الحكم    كل األغثات   بحي    يحدث تيلو لال ع راف لال 
    (2) اير و ( 

الم  ما للدعثي على التجديد من ايجابفات    ان  ي ا بعض السييييييييييلبفات   الضد       
دين   لمشات ال ييييييييييييفم محمد عبده   الغيره    الض  بعض العلما  الالميسر ن الالمجد

بعض السيييييييلبفات ألن م ب ييييييير غير معصيييييييثمين   الم  اغترامإا الاقديرنا لوسيييييييتاذ 
اإلمام محمد عبده رغمه هللا   الما لسيييييييييداهإل لليسر اإلسيييييييييألم  من لياد     أل يمإعإا 
هذا لن نعترض على بعض ال ييييلحات الت  الض   ي ا   ألن كل عنسييييان يأخذ من 

 رد ع  المصليى صلى هللا علفه السلم   رليه ال 
) اللعل كشيرًا مما الض  به محمد عبده من تييييييلحات يعثد إلعلا  العقل غر ع      

الاسيييييييعع      م الإ    اللث كان ذلس على غسيييييييا  صيييييييحف  المل ثر    لجل    
بعض األغفيان على ايلال ألت غر  يع للإ  القرآن    كيان األجيدر بيه لن يإ ه ضلميه 

   (3) عإ ا ( 
من هيذا يتبين لإيا لن األسييييييييييييييتياذ اإلميام محميد عبيده رغميه هللا يإلعيد رائيدًا للميدرسييييييييييييييع 
العقلفع ا جتماعفع    التيسيييييييييييييير    قد كان هث الرائد الهث القائد ل ذه المدرسيييييييييييييع  
المجددي    ميدان التيسيييييير   ال قثم المإ ف التيسييييييري ل ذه المدرسيييييع على لسيييييس 

  عدي سثف لذكرها    هذه الإقاف اآلافع :
 األساس األول : الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم .) 

الضد ليد كشير من علما  السيييييييييييييلا الثغدي المثضيييييييييييييثعفع    القرآن السر م         
ارا اف آي القرآن بعاييي ا ب عض غتى اسثن كالسلمع   {المإ م ابن العرب    ضات : 

               (4) }الثاغدي متسقع المعان  مإتظمع الم ان  علم عظفم  
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الميات رجيات المييدرسيييييييييييييييع العقلفييع ا جتميياعفييع على هيذا الرلي    قييالثا بيالثغيدي        
   ( 5)المثضثعفع    سثر القرآن السر م العداله لساسًا      م القرآن السر م ( 

  الثاني : الوحدة الموضوعية في السورة القرآنية : األساس) 
الهث كاألسييييا  الذي ضبله من األسييييس الثاضييييحع    مإ ف المدرسييييع العقلفع       

ا جتماعفع    التيسيير   الضد الضا العلما  السيابقثن مإه مثضي م من سيابقه ليايًا 
 بين مإسر المأ د   

ر م الاإاسيييييق ا المإ م ال يييييفم الل  طائيع ضالت بالتإاسيييييب بين آيات القرآن الس      
  الاإلمام   (6)الدين الملثي            الضات بالمإاسيييييييييي ع لياييييييييييًا اإلمام ال يييييييييياطب  

 الغيرهم    (7)السيثط 
الذهبيييت طيييائييييع لخرى على لن القرآن السر م لم ييييلت على نسييييييييييييييق الستيييب       

  المثضييييثعفع   عذ لفسييييت له مقدمع   اللفسييييت ففه م اغ  مثضييييثعفع    مرا ع  
ل ا مقاصيد اللغراض     صيثت اللبثا    ال نما كان القرآن م يتمأًل على عدي سيثر  
  كل سييييييييييثري مإه اغتثت على آيات متعددي   كل آيع    غرض     ذه للثع    
الالس لل جر   الهذه ضصيييييييييييع لخرى لحكم من األغكام   اللخرى لثصيييييييييييا الجإع لال 

   (8)الإار ( 
 فسير : األساس الثالث : تحكيم العقل في الت ) 

  يإسر صييييييياغب لب ما للعقل من افمع الما له من مكانع كبيري    الحفاي        
عامع   ال  يإسر صياغب   م العلم ماله من افمع المكانع    اإلسيألم ليايًا ا ي د  
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لذلس الإصييييييثي العديدي الاآل ار ال ارشي الالعألمات البيإع كل ا ادت علفه   الا ييييييير  
   (9)علفه (
إلمام محمد عبده رغمه هللا يعد لصييييييييثت اإلسييييييييألم   ففعد األالت الاألسييييييييتاذ ا      

الالشيان  مإ يا الإظر العقل  الاقيديم العقيل على  ياهر ال ييييييييييييييرع عإيد التعيارض غيي  
 يقثت : 
) األصييل األالت لالسييألم الإظر العقل  لتحصيييل العلم    لالت لسييا  الضيي        

اإليمان الصييييييحف   قد علفه اإلسييييييألم هث الإظر العقل    الالإظر عإده هث السيييييييلع 
لضامس مإه على سيييييبيل الحجع الضاضييييياإ على العقل   المن ضاضييييياإ على غا م  قد 

   (10)لذعن على سللته    سفا يمكإه بعد ذلس لن يجثر لال يشثر علفه ؟ ( 
 األساس الرابع : إنكار التقليد وذمه والتحذير منه . ) 

التقليد ال راد به     من سييييييييييييابقه   ال للق –كما ذكرنا   –الهث لسييييييييييييا  متثلد     
ال  يسيييييييييييييمى األخذ بالستا  لال  }ضبثت ضثت ال ير من غير غجع  {عرف اليق ا  : 

 السإع لال اإلجماع اقليدًا ن ألن ذلس هث الحجع    نيسه   
ال  يؤيى لمر ا جت ياد الالتقلييد    عمثميه   الضيد غيد يت بين المسييييييييييييييلمين غثادث 
اح     نيس المسيييييييلم من ع ارات مأ دي ا جت اد لال لنصيييييييار التقليد   الما لدى 
التلرف بلييائيييع من هأ   اللخرى من لالللييس على لضثات الل عييات   احمييد   اللفس 

هأ     اللسإه بفان لمثضا رجات بحشإا هإا بحشًا لصيييييثلفًا نعرض ففه لضثات هأ   ال 
 المدرسع العقلفع ا جتماعفع    التيسير   

الهث مثضا الحظه    كل سيلر   بل    كل كلمع من كلماا م   ير ايثن       
 التقليد ال إسرالنه   ال ذمثن لصحابه   ال إعثن علي م  عل م   
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ل احر ر اليسر الهذا األسيييتاذ اإلمام محمد عبده لسيييتاذ المدرسيييع الرائدها   جع      
    (11)من ضيد التقليد لالت لمر دعا علفه ( 

 
 األساس الخامس : التقليل من شأن التفسير بالمأثور : 

 من المعلثم لن التيسير بالمل ثر ي مل لنثاعًا لربعع   اله  : 
 ايسير القرآن بالقرآن    – 1
 ايسير القرآن بالسإع الإبث ع    – 2
 ايسير القرآن بلضثات الصحابع رض  هللا عإ م    – 3
 ايسير القرآن بلضثات التابعين    – 4

) الضيد در  علميا  الميدرسييييييييييييييع العقلفيع ا جتمياعفيع على التقلييل من تييييييييييييييلن          
ه التيسيييييييييييير بالمل ثر الالت يييييييييييكفس ففه العدم ا غتجا  به   الان كانثا يظ رالن ضبثل

   (12)الاعت اره ( 
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