 دور التفسير الشفهي في اإلصالح
تحليل في ضوء نظرية العقل الفاعل والعقل السائد- د .أحمد رحماني.

أستاذ ورئيس المجمس العممي بكمية العموم
االجتماعية واإلسالمية بباتنة

الغاوةىمنىالتفدور :ى

التفسير الشفاهي سمة اإلصالح في الجزائر.
-1التفسييير الشييفاهي أكييي أرةيير فتييرة زصالييية فييي اإلصييالح(.)1خمس ي ع ماصييا فييي
رحاب الذرر واآل ات صادقة لها غراء.
 -2نم ذج لتفسير الشيخ بن باد س ،وآخر لتفسير الشيخ بي ض.
 -3إقة يياإل اإلنس يياع الجزائ ييري مع ييإل ااس ييتماي واإلند ييات لعتفس ييير يياد ي ي ع
طةع يا ،احظتييج يعيييا وافيياا فييي اإلقةيياإل معييإل افسييير الشيييخ الأزالييي رحمييج ا فييي
التعفز ع(.)2
-4التفسييير الشييفاهي مييس رييح الشييرائة اايتمامييية ولييذلأ عييد ممي ي الت ي ير،
اسيما وأع الاافر ن رثيرا صا ةعأ ع الأائةين(.)3
 -5رفع المست ى المعرفي والفقهي والدم ى والعأ ي والخعقي.
الامد

القائيح  فبشز عباد الذين يستمعون الوتنف فبمبوتن ؤهستأول ؤ للتي التذين

هداهم اهلل ؤ للي هم ؤ لنا األلباب .والدالة والسالم معإل رس إل ا  وبعد.
صا ه التفسير الشفاهي؟
هح حدث في الجزائر؟ صن أمالصج؟ وصتإل راع؟ وصا أهدافج؟ وصا خدائدج؟.
صا الأا ة صن التفسير أصال .
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ا صعت صالاهج المفسر ن ووسائعهم وأدوااهم ف يداها معإل اختالفها واال مها لييس
لها س ى قدد واحد ه فهم صراد رتاب ا  ،وصااولة نقح ذلأ الفهم إلإل الالاس.
وباثت في الأا ة صن ذلأ الجهد رعيج ف يدايج الادير فيي أصير صرريزي واحيد هي
إصييالح حيياإل الةشيير ة ،وويييدت صدييدا ذلييأ فييي ق ي إل ا اعييالإل  قتتتم ذلتتتم
ؤنفسهم قنال بلبغا وفي ق لج  نأشف من الوزآ ما هن شفاء رمحة للعؤمأني.
وا شيأ أع غا ية التفسيير فييي الجزائير ا اختعيي مين غا يية المفسير فيي ريح زصيياع
وفي رح ص اع ،ق إل الشيخ بي ض "يععت افسير رتاب ا ممداي في الدم ة إليإل
ا " ( .) 4
و ق ي إل فييي ص فييع آخر "دروسييالا وص امظال ييا ج ي أع ا يي ع فييي ا ص يراض الت ييي
ابتعيالا بها لمعالجتها ".
وقييد ص ي رس التفسييير ف ييي الجزائيير صالييذ أع ميير اإلس ييالم فييي هييذ الييد ار رتاب يية
وصشافهة ،وا شأ أع الهد ا ساسي واحد في يميع ا ح اإل وهي إصيالح حياإل
الةشيير ة ،ول يين ارريييز التفسييير الشييفاهي معييإل افاصيييح هييذا ا صيير اةييدو أرثيير وفي حا
ويالء صالها في التفسير الم ت ب.
ودونييأ إع شييلت الت رييد افسييير الشيييخ مةييد الاميييد بيين بيياد س ،وافسييير الشيييخ
بيي ض ،وافسييير الشيييخ الأزالييي وهييي رعهييا اعييد صيين التفسييير الجزائييري ،ع التفسييير
الشفاهي تميز بميزة الماعية أرثر صما تميز بالجالسيية ،ذليأ ع المشيافهة اقت يي
صراماة صقت إل الااإل ،رالخكابة اماصا ،وإا فقد التفسير صعالا وهدفج صن اإللقاء.
إذع أصاصالييا ال يية افاسييير يزائر يية ذات طييابع شييفاهي سيالعتمدها -فييي هييذا المقييام
المةارك -لةياع ص ر إصالح حاإل الةشر ة في المجتمع الجزائري خاصة.
[صجعة رعية أص إل الد ن – الصراط  ]-السالة الثانية ،العدد الرابع ،صارم 1422هي ،صارس 2001م35 -.
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وصيين حسيين حي هييذا الشييع  ،بييح وصيين حسيين حظالييا فييي هييذ الجعسيية أع رانييت
هذ التفاسير ص زمة معيإل فتيرات زصانيية ط عية بايين م الهيا أع اأكيي صيا قيرب صين
ال ة صراحح صختعفة في أصرافها ومععها ،وصن م اختعفيت طير ا يييج دالية اليال ،
اةعا لتعأ ا صراض والععيح المتأييرة ،واافقيت اةعيا لعمي الثابيت فيي دالية اليال

اةعيا

لكةيعة صقت يات الث ابت اإلسالصية.
ونظيرا اخييتال المراحييح واخييتال الععييح واخييتال الةيليية أحيانييا رمييا هي الايياإل
في الفر بيين الةيلية التيي فسير فيهيا ريح صين الشييخ مةيد الامييد بين بياد س والشييخ
صامييد الأزالييي والشيييخ بي ي ض ،أق ي إل نظ يرا لييذلأ رعييج ف ي ع التفاسييير س يت ع غالييية
بالالماذج اإلصالحية و ر ة يدا.
ول ي نفهم هذ المس لة فهما ييدا أستسيما م لاظية رسيم أصياص م ،وصين يم
رم ييا ق يياإل أس ييتاذنا صال ييأ ب يين نة ييي -مع ييإل س ييي ر م الج اني يية ه ييذا الشي ي ح ال ييذيسالاعح في ف ئج ممعية اإلصالح من طر التفسير الشفاهي لعقرآع ال ر م .
 العقح السائد. العقح الفامح.أصاصالا في هذا الش ح العقح الفامح ةرز إلإل ا صام ،وذلأ دالة معإل امييز معيإل
العقعييية السييائدة ،وهييذا التميييز بال ييةا ه ي صييا جععييج قييادرا معييإل أع ييرى العييي ب
و فا

المير  ،،و قيي معيإل طةيائع الشيع ب وطةيائع ا صيراض ،فيعميد إليإل التررييز

-أ الاء ممعية افسير الال

القرآني -معإل اشر ة المر  ،ليقدم لج العالج الالايع.

[- 36صجعة رعية أص إل الد ن – الصراط  ]-السالة الثانية ،العدد الرابع ،صارم 1422هي ،صارس 2001م.
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وصيين الكةيعييي أع ي ع الترريييز اابعييا لتأييير المراحييح فالجييد العقعييية السييائدة اتأييير
زصانييا وص انييا ،و ييرو التاييدي اتأييير اةعييا لهييا ،صمييا سييتدمي -ليييس فقييا -اختيييار
الال

المالاس  ،ول ن -وه ا هم -ا ييج الال

ليررز معإل الدالة المري ة.

ونستكيع أع نتد ر العقعية السائدة في فترة إلقاء الشييخ مةيد الامييد بين بياد س
افسييير ريييي رانييت؟ وريييي رانييت العقعييية السييائدة فييي الجال ي ب وبال ييةا فييي وا يية
غردا ة حين راع الشيخ بي ض عقي افسير ؟.
ييم إن ييم يميع ييا ات ييذرروع العقعي يية الس ييائدة وق ييت أع ر يياع الش يييخ الأزال ييي عق ييي
افس ييير معي ييإل أصي ي اج التعفز ي ي ع ،في يييمس أحاس يييس اعي ييأ العقعي يية السي ييائدة ،و اي ييرك
أف ارها؟.
هح اد رام صعي اأير العقعيات السائدة في رح هذ المراحح الثال ة؟
حسالا أستسما م إذع لالعخدها في رعمات ويييزة لالةيين أع العقعيية السيائدة فيي
فتييرة ابيين بيياد س رانييت اعييج ب ف ييار قابعييية ااسييتعمار ،وأف ييار الكرقييية ،والد ي فية،
وفتييرة الشيييخ بيي ض ا ولييإل رانييت رييذلأ ،أصييا الثانييية ف يياع سي دها معييإل المسييت ى
الرسييمي ا ف ييار التييي ادنييدع ح ي إل ااشييترارية ،و سيي دها معييإل المسييت ى الشييعةي
اانأال معإل المذه اإلبافي ،والشيع ر بيالتخ

صين اانفتياح معيإل المال يية صميا

أدى إليإل صيراي وميداوة بيين ااخي ة الميي،صالين ،صميا سييجعح خكياب التفسيير ص ييكرا
ع ررييز معييإل داليية ا خ ي ة فييي ق لييج اعييالإل  إمنتتتا ادلؤمأتتتن اصتتتن فإ تتتل نا بتتتني
ؤصنيكم.
أصييا فك ييرة الش يييخ الأزال ييي ف نه ييا ران ييت اتمي ييز بالعقعي يية الس ييائدة الت ييي اجم ييع ب ييين
المتالاق ييات الت ييي ادي ي ف ييي أمم ييا الش ييع م اص ييح التي ي ار المختعف يية ،صم ييا يع ييح
[صجعة رعية أص إل الد ن – الصراط  ]-السالة الثانية ،العدد الرابع ،صارم 1422هي ،صارس 2001م37 -.
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الشيييخ الأزالييي هييري إلييإل التفسييير الم ف ي مي ،نييج أرثيير صالاسييةة لعييالج صثييح هييذا
المرض الع اإل.
لق ييد اة ييين لال ييا بع يي ،الش يييء ف ييي ه ييذ العجال يية ري ييي ران ييت العقعي ييات الس ييائدة
اختعي؟ وريي رانت استدمي افسير صشارح ل ح صرحعة معإل حدة؟.
واآلع معيالا أع ن خذ نماذج لد ر اإلصالح ،من طر افسير اليال

القرآنيي ماليد

رح شخدية معإل حدة.
أوالى:ىنموذجىللذوخىربدىالحمودىبنىبادوس .ى

الالم ي ذج الييذي سييال خذ لعشيييخ سييي ع صيين افسييير لس ي رة اإلسييراء وه ي ق لييج
اعيالإل  قضت ربتي ؤال بوبتد ا إال إيتا  قاإل "فالعةيادة بجمييع أن امهيا ا ا ي ع إا
لييج ،فييذإل القعي وخ ي مج ،والشييع ر بال ييعي واافتقييار والكاميية واانقييياد والت ييري
والس،اإل ،هذ رعها ا ا ع إا

فمن خ ع قعةج لمخع

نفعييج فقييد مةييد  ،وصيين شييعر ب ييعفج وافتقييار أصييام صخعي
صالعج فقد مةد  ،وصن ألقإل قياد بين صخع

معإل أنج معأ فير أو
معييإل أنييج معييأ إمكيياء أو

تةعيج فيميا ي صر و الهيا غيير صعتفيت إليإل

أنييج صيين مالييد أو صيين مالييد ا فقييد مةييد  ،وصيين ا يييج لمخع ي

فييدما لي شييي مالييج

الس ء أو دفع مالج ال ر فقد مةد "(.)5
إذا ممدنا لتاد د صرا ز التفسيير وييدنا فيي العقييدة ،وهيذا أصير ميام نجيد ماليد
رييح صفسيير لهييذ اآل يية ،ول يين صييا ه ي صتأييير وخيياص هالييا ه ي الترريييز معييإل "اعييداد"
حاات اانارا في العقيدة ،فالمفسر لم تخذ صريعيتج في هذا صن ا ير ،بميا فيي
ذلييأ ن ي

القييرآع ،أمالييي ا اييد الا ميين ص ي ر الشييرك التييي ذررهييا القييرآع بالالسييةة

[- 38صجعة رعية أص إل الد ن – الصراط  ]-السالة الثانية ،العدد الرابع ،صارم 1422هي ،صارس 2001م.
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لعشع ب وا صم الأابرة ،وإنميا تخيذ صريعيتيج هاليا صين ال اقيع اليذي عيشيج وفهيم هيذا
ا صر ست ي وفع الال
إع الال

في سياقج الزصاني.

ألقي في قسالكيالة سالة  .)6(1930وصالكقة قسيالكيالة هيي التيي مياش فيهيا

ص يراما ماليفييا صييع العقعييية السييائدة الييذي رانييت اأييذ ها الارريية اليه د يية وااسييتعمار
الفرنسييي ،ورانييت هييذ العقعييية السييائدة صييرزوءة فييي مقيييداها التييي عييدها ابيين بيياد س
أصح اإلصالح ،وصن م ررز معيهيا رثييرا ،واليال

عيدد صي ر اانايرا التيي ا ايدإل

إا معييإل سييذاية فييي التف ييير ،وخ ي ي لعةييدي والخرافييات التييي ريياع أهييح الكرقييية -
ومع ييإل الخدي ي ص الج يياهع ع ص ييالهم -الش ييرونها ،راانقي يياد ا مم ييإل لش يييخ الكرقي يية
وامتقاد الالفع وال ر صن الةشر الخ.
و ،رييد هييذ الف ييرة فييي ص فييع آخيير ااييت مال اع "ااييذ ر وإرشيياد" قائال صييا أرثيير
أع اس ييمع ف ييي دم يياء الالاس " ييا رب والش يييخ" " ييا رب ون يياس رب ييي" ييا رب والال يياس
المييالح ،وهييذا صيين دميياء غييير ا صييع ا  ،ف يياك أ هييا المسييعم وإ ييا  ،وادي ا ربييأ
وخالقأ وحد وحد  ،وأني الشرك راغم(.)7
فييي س يالة  1932س يالالح أع خكيياب التفسييير سيييتك ر مالييد الشيييخ ابيين بيياد س
اةعييا لتكي ر صعكيييات العقعييية السييائدة ،فييالان اآلع أصييام افسييير ق لييج اعييالإل  جولأتتا
بوضتتكم لتتبون فمأتتة ؤبكت

بتتا ربتتي بكت ا سي رة الفرقيياع .اآل يية .29ففييي هييذا

الخكاب ي اي مالي اع صعفيت لالنتةيا هي "اكةيي " وااتيج عقيي معيإل أسيماي الجمياهير
صيا عي " رميا فتيتن الفيرد بيالفرد ريذلأ افييتن ا صية با صية ،صين ذليأ أناليا صعشير ا صيية
اإلسييالصية قييد فتالييا بأيرنييا صيين أصييم الأييرب ،وفتالي ا هييم بالييا ،فييالان نييد ن باإلسييالم وهي
د يين السييعادة الدني يية وا خرو يية ،ول يين لسييالا سييعداء ا فييي صظيياهر اييد الالا ،وا فييي
[صجعة رعية أص إل الد ن – الصراط  ]-السالة الثانية ،العدد الرابع ،صارم 1422هي ،صارس 2001م39 -.
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أحي اإل دنيانيا ،ففيي ا وليإل اي اي بميا ةيرأ صاليج اإلسيالم واديرح ب نيج صين صيميمج ،وفييي
الثانية ارانا في حالة صن الجهح والفقر ،والتفر واليذإل وااسيتعةاد ر يإل لهيا الجمياد،
فعميا رانييا الأربيي ع معييإل هييذ الااليية الفيروع صيين اإلسييالم و سييخروع صالييج إا صيين نظيير
صالهم بعين الععم واإلنديا فانيج عير أع صيا ناين معييج هي فيد اإلسيالم ف اليا فتالية
مظيميية معيييهم ،وحجابييا رثيفييا لهييم صيين اإلسييالم ،ف الييا -و ييا ل سييي -فتاليية لعق ي م
الظالمين ،وهم صن ناحيتهم نراهم في مز وسيادة ،واقدم معمي وممراني ،فالالظير إليإل
اعييأ الالاحييية صييالهم فالالييدفع فييي اقعيييدهم فييي رييح شيييء حتييإل صعييائةهم وصفاسييدهم،
ونزدري رح شيء مالدنا حتيإل أميز مز يز إا صين نظير وأع ذليأ هي هي  ،اليذي اقيدص ا
وسادوا بج ،وأع صا مالدهم صن شر ه شر معإل حقيقتج ،وأع فررهم فيهم ه فيرر ،
وأنج ا ج ز أع تابع ا معيج ف ان ا فتالة لالا حتإل ظهر صن الظير بعيين الاي لعاقيائ
صمن اةهر الظ اهر فتالسيج إدرارج فيأدو وا فر بين الع والقش ر"(.)8
نقكة المرا ز في افسير اآل ة هي الفتالة ،ول ن المفسر قيد وييج اليال

لعفتالية فيي

أمظم صست ااها وهي (فتالة في الد ن والدنيا) ا،دي إلإل انتشار أصراض خكيرة صالها
 -1التقعيد ا ممإل لعأرب حتإل في صعائةهم ،ع المأع ب ص لع بتقعيد الأال .
 -2ازدراء واحتقييار ال يذات حتييإل فييي أمييز صييا نمعييأ ،ع الشييع ر بييالالق

يي،دي

حتما إلإل ذلأ.
وبهييذا نجييد التفسييير الشييفاهي عيييي ال اقييع و تدييدى لمش ي الاج رشييفا وااعيييال
وافسيرا ونقدا م إصدار أح ام معإل المش الت واقد م ندائة لععالج.
وأحس ي أع قييارئ ن ي

ابيين بيياد س اآلع حيالمييا

ييعج فييي السيييا الزصالييي وه ي

الفترة ااستعمار ة التي برزت فيها ألسالة اخر ةية صختعفة صين بيالهيا الايزب الشيي مي،
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سييتكيع أع ييدرك سيير ارريييز ابيين بيياد س معييإل هييذ الفتاليية بال ييةا ،بييح سيييفهم بعمي
خك رة المس لة حيالما

يي مقعيج الفاميح-اآلع -معيإل صشيار القيرع العشير ن فيي

ااعيييح العقعييية السييائدة ،نييج سيييدرك أع ا صيير لييم تأييير ،بييح ازداد خك ي رة ،بسيية
يهح العقعية السائدة لعفرو الج هر ة بين اافتتاع بالسيعيم صين المعيار والثقافيات
واافتتاع بالسقيم صالها.
وصيين الكةيعييي أع اتكي ر الكروحييات فييي التفسييير الشييفاهي لييتمس-سيالة -1939
صس لتين رةيراين هما
-1وا ة المرأة( .)9التي مالجها صن خالإل افسيير ق ليج اعيالإل  إنت

جتدا امتزؤ

متلكهم ؤ ببت من بم ش ء ذلا عزش عظبم س رة الالمح ،اآل ة23.
 -2الشييع ر بالق مييية( .)10التييي حععهييا بدييدد افسييير ق لييج اعييالإل  همت إ ا ؤبتتنا
عل

اد الأعم قالت منلة يا ؤيها الأعم ادصلنا مسابأكم ال حيطعأكم سلبعا جأند هتم

ال يشوز .
إذ لم ييا ران ييت الفت ييرة( )1939ه ييي فت ييرة ص ييا قة ييح الا ييرب العالمي يية الثاني يية ور يياع
ااسييتعمار قييد بييدأ ااصيير الشييع أرثيير ،وا رييد الشيييخ صيين فييرورة ربييا الشييع
الجزائييري بالعروبيية ،ف ي ع ذلييأ قييد اقت ييإل ا ييييج ال يال

ليررييز معييإل صش ي عة اانتميياء

الا يياري ،ف تي ي اا ييت مال ي اع صثي يير هي ي "مةرة واععيييم" قي ي إل " ماطف يية الجالس ييية
غر زة طةيعية ،فهذ الالمعة لم اهتم بالفسها فتالجي بمفردهيا ،وليم السيها هي إل صيا رأت
صن مظمية ذليأ الجاليد إنيذار باليي يالسيها ،إذ رانت(قيد أدرريت) بفكراهيا أع ا حيياة
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لهييا بييدونهم وبعييا اإلنييذار ،ولييم السييها الخ ي

معييإل نفسييها ومعييإل بالييي يالسييها صيين

الخكر الداهم أع اذرر غدر سعيماع ويالد .
فهذا ععماليا أع ا حيياة لعشيخ

إا بايياة ق صيج وا نجياة ليج إا بالجيااهم وأع ا

خييير لهييم إا إذا شييعر ب نييج يييزء صييالهم ،وصظهيير هييذا الشييع ر أع اييرص معييإل خيييرهم
رما ارص معإل نفسج وأع ا

ع اهتماصج بهم دوع اهتماصج بها(.)11

إن ييم اععمي ي ع رم ييا أمع ييم أع اب يين ب يياد س ل يييس ص يين ري يياإل الخي يياإل الدي ي في أو
الشعري ،إنما ه صفسر وصاعح وصف ر ،وصن يم في ع ا يييج اليال

صين الايد ن مين

الالمح إليإل الق صيية ودورهيا فيي الت يا ي والتعافيد والتالاصير لييس صين بياب الخي اطر،
إنمييا صيين بيياب إصييالح العقعييية السييائدة ،ولييذلأ رانييت الفقييرة الثانييية صيين هييذا الييال
صر اة يدا ،خاصية فيي ق لج "فهيذا ععماليا أع ا حيياة لعشيخ

إا بايياة ق صيج وا

نجاة لج إا بالجااهم…"
و م يين أع نتس يياءإل اآلع ه ييح ر يياع الش يييخ م ييارس التفس ييير ص ييدررا لععالق يية ب ييين
العقح والفامح والعقعية السائدة؟ أي العقيح اليذي سيعإل إليإل اإلصيالح والعقيح اليذي
تكع اإلصالح؟.
الشيييخ مةييد الاميييد بيين بيياد س ريياع ييدرك العالقيية بييين ممييح العقييح الييذي حييدد
صعالمج القرآع وطةيعة العقعيية التيي اسيت ي التأييير اميام اإلدراك ،فتيرا حيين شيرح
ق إل ا اعالإل  إ جولأا ؤعأاقهم ؤغالال فه إىل األ قا فهم مو عن ل جولأتا متن
بتتني ؤي تديهم ستتدال متتن صلفهتتم س تدا فإغشتتبأاهم فهتتم ال يبكتتز  دييح إلييإل الالتيجيية
التالية
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"ل يح إنسياع فكرايج ومقعيج ،فععياليا إذا دمياليا إليإل شييء أع نعرفيج معيهميا رايعييين
إلييإل الفكييرة اإلنسييانية وإلييإل العقييح الةشييري صالييزهين ميين ا غ يراض وا ه ي اء وا وهييام
والشييةهات ف ي ذا ريياع هييالك هيي،اء بعييدم ااسييتفادة صالهييا ف ي ع الالجيياة مالييدصا اعييرض
ا ص ر بيالري ي إليهميا ،واجيد القيرآع العظييم خاطي العقيح والفكيرة ليععماليا الريي ي
إليهما وااستفادة صالهما"(.)12
وصعالإل رالم الشيخ أع اإلصالح ه إرياي العقعية إلإل الفكيرة السيعيمة ،ع ذليأ
هي وحييد صييالهج الالجيياة صيين ال ييالإل ،أصييا إذا بقييي اإلنسيياع بعيييدا ميين القييرآع ال يير م
الذي لج هذ الخاصية وهي إمادة العقعية إلإل الفكرة فاع أصير اإلصيالح ديةة صيعةا
ذلأ ع اإلصالح رما ق إل بددد افسير ق لج اعالإل  ربكم ؤعلم مبا نفنستكم إ
بكنننا احلني فئنو با لأل ابني غفتنرا"هي إريياي الشييء إليإل حالية امتداليج ب زالية صيا
ط يرأ معيييج صيين فسيياد وإصييالح الالف ي س بمعالجتهييا بالت بيية الدييادقة"( .)13ييم

يييي

والد ييالا ع ف ييي ق ل ييج اع ييالإل  إ بكننتتتنا تتتاحلني ه ييم ال ييذ ن ص ييعات أنفس ييهم
فدعات أق الهم وأفعالهم وأح الهم فمن شاهد صالج ا ممياإل الديالاة وهيي الجار ية
معإل سالن الشري وآ ار الالةيح مالا بدالح نفسج وأنج صن الدالاين(.)14

ثانياى:ىنموذجىللذوخىبووض .ى

وسي دم رم فيي الاياإل لتسيمع ا صعيي الشيييخ بيي ض فيي صسيجد القيرارة عقيي معييإل
صساصع م رما ألقإل معإل صساصع صجعس رةيير

يم الريياإل والالسياء وا طفياإل خكابيا
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فسيير فيييج آ ييات صيين س ي رة "الم،صال ي ع"( .)15هييي ق لييج اعييالإل  ال تذين هتتم لفتتز جهم
هافظن إال ع ل ؤس اجهم ؤ متا ملكتت ؤهنتافم فتئفم غت ملتنمني فعتن ابمغت

راء لتي

فإ للي هم الواد  اآل ات.7-5
ق إل "الزوي يية ه ييي الت ييي اتد ييح بالري ييح بكر ي ي ش ييرمي أذع ا في ييج ووف ييع ل ييج
ق امييد  ،وصييا صع ييت اليمييين هييي السيير ة ،وهييذا الالي ي لييم ةي اليي م ،وصيين طعي شيييلا
وراء الزوي يية والس يير ة "ف ولل ييأ ه ييم الع ييادوع" ه ييذا بالتعر ي(الع ييادوع) المالته ي ي ع
لارصييات ا  ،المعتييدوع معييإل حييدود ا  ،ور ي نهم هييم العييادوع ا غيييرهم ،ذلييأ ع
فاحش يية الزن ييإل ا افس ييد ال ييد ن فق ييا ،وإنم ييا افس ييد الم يياإل وال ييد ن والعق ييح والجس ييم
والةيلة.
وا وسيياط التييي االتشيير فيهييا فاحشيية الزنييإل ليييس فيهييا أصيين وا أصيياع وا سي يالة وا
طم نياليية ،ع سيير الجمامييات اإلنسييانية التييي يععهييا ا اعييالإل خعيفيية فييي ا رض هييي
الكهييارة ،والكهييارة اةييدأ صيين الخعييية ا ولييإل ،صيين بيييت ت ي ع صيين ريييح واص يرأة ،وإذا
رانت هذ الزوية الدالاة الكاهرة في وسيا ص بي ء فاسيد ا م ين لعرييح أع ي صن
مع ييإل زويت ييج ،وا لعزوي يية أع اي ي صن مع ييإل زويه ييا ،و خ ييتعا الس ييفاح بالال يياح حت ييإل ا
عيير الاليياس آبيياءهم وا أباليياءهم ،وال ييح صيية ثيير فيهييا ا دمييياء والعقكيياء وأباليياء
الش اري ،الذ ن لم لدوا صين نكفية طياهرة حيالإل ،طهرهيا شيري ا  ،ع المي دة بيين
اآلبيياء وا باليياء قائميية معييإل دماصيية العكييي والااليياع القييائم بييين الييزويين ،وهييذا الييذي
دفع اآلباء إلإل اربية ا بالاء.
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ومكي ييي ا ب معي ييإل اابي يين ،أو مكي ييي ا م معي ييإل اابي يين سي يية في ييروري لعتربيي يية
الدييالاة ،ف يييي م يين أع دييعة ال لييد وه ي صيين نكفيية ح يرام؟ بييح أنييإل ي ع لييج
العكي والاالاع العذاع هما سة الرما ة والا انة؟
وال اقييع شيياهد معييإل ذلييأ ،وا ععييم إا ا مييدد المال ييين الييذ ن جه ي ع رييح
مام ،أو قتع ع بعد أع لدوا ،أو عق ع في اآلبار والمزابح.
ف واد الزنإل معإل ال ة أقسام قسيم جهي ،وهيذا وأد ،وقسيم بعيد الي ادة وهيذا
قتح لعالفس ،وقسم عيي ،وال ح صة ثر فيها ه،اء .وهذا صن أمظيم ا دلية معيإل
أع الذي ق إل شه اج ا همج صا وقع في رحيم الميرأة ،إذ هي قيد دفيع ماليا لشيه اج،
وا قةح أع تعع بج أحد.
وصا أرثر الذ ن رغة ع من الزواج لفساد الةيلات ،إذ ا قة لهيم فيي الميرأة ،وهيم
عتقييدوع يزصييا أع الالسيياء خائالييات ،نهيين نشي ع ومشيين وسييا الخيانيية ،حتييإل أصييةة
ص يين الد ييع مع ييإل أولل ييأ أع ييدخح ف ييي مقي ي لهم أع هالال ييأ صجتمع ييات فيه ييا نس يياء
صالاات مفيفات ا عرفن الخيانة الزويية.
هييذا الييذي يعييح الشيياب المعاصيير( )1965ا يراةا بييالزواج صييع اصيرأة وليييس لييج
رغةة في ا ن بيت وأواد ،فيرفإل أع عيي رالةهيمة ،شةع غر زاج رعما احيت ليج
شه ة ،وإذا قيح لج إع هذا ال لد ابالأ  ،ال ر ذلأ اماصا.
حتإل هذ المرأة التي اامح صن حرام ،بالرغم صن مكي ا م الشد د معيإل ال ليد،
ف نها افقد رح حالاع أو إحساع نا هذا ال لد ،ولذلأ فهي ا اجزي صن إسقاطج أو
قتعييج ،بييح هييي التييي اق ي م بقتعييج ياليالييا فييي بكالهييا ،أو ولييدا بعييد صيييالد  .ف ي ن الااليياع
الذي ه أصر فروري لعتربية؟.
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هالالأ بع ،ا صيم ارميإل هي،اء العقكياء بيدم ى حميا تهم ،وهيذا صيا جي  ،إذ ا
ج ي ز قتييح هيي،اء ،ول يين ج ي أع اعاق ي ا م ب قاصيية الاييد معيهييا ،ومعييإل صرا ي
الجر ميية إع مثيير معيييج ،ا أع اسيين إليييهم رمييا افعييح بعيي ،ا صييم .ع هييذا اشييجيع
معإل الفاحشة واز ين لها ،وهذ هي المديةة ال ةرى ،والفسياد المةيين اليذي سيتقةح
العييالم وهي صالتشيير فييي بعيي ،الجهييات-وقانييا ا شيير  ،-نري ي أا قتييرب صالييا ،وقييد
ارافع ييت ف ييي بع يي ،الجه ييات أصي ي ات ودمي ي ات تقةعه ييا المال ييين ص يين الال يياس ال ييذ ن
ق ل ع صا الفائدة صن أع عر أحد أبا أو أصج ،ا واد رعهم أواد الدولة هيي التيي
اربيهم ،وإذا قيح هذا ولد صن؟ قيح ولد الدولة.
ول ن هح ادعة الدنيا واق م معإل هذا؟.
ألهذا خع ا اإلنساع؟.
أهذا ه اإلنساع الذي دعة خعيفة ا في ا رض؟.
وصا السة الذي أوصح إلإل هذ الااإل؟.
السية فييي ريح هييذا هي فاحشيية الزنيإل ،فعي ااةيع أصيير ا واخيت رييح رييح ب ييح
اص يرأة ،وريياع الييزواج شييرميا ،وريياع الال يياح طيياهرا ،ف ي ع القع ي ب رعهييا امتع ي بالا ي ،
وحياللذ ات ع الخعية الكاهرة ،وا سرة الكيةة في المجتمع.
وإذا أقيييم الييزواج معييإل أسييس نظيفيية صيياياة ف ي ع الةيييت ي ع طيياهرا ،فيسييعد
ا ب اع ب لدهما ،و الش بيالهما صالاا في الأال .
وقييد ورد فييي ا يير أع ولييد الزنييإل ا ييدخح الجاليية ،ول يين هييذا ير ييا معييإل الأالي ،
ع الالةتة الخةيثة ا ا ع إا خةيثية ،ف ليد الزنيإل لييس ليج صين عتاليي بيج حتيإل ديعاج
و ربيييج ،وليييس لييج صيين قيييج صيين الالييار ،وقييد اييدخح أصييج الالييار بسييةةج ،صيين أيييح شييه ة
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ق تها في الارام إذا لم ات  .وإا ف ذا رأ الا ولد زنإل نش صالاا فعيس لالا أع نقي إل
فيج شيلا.
وإذا انتشر الزنإل فه رالالار في الهشيم لييس هالياك صيا

يةكج حتيإل عيم و ايدث

صا نرا ونسمعج ونقرأ من بع ،اليةالد .وا اسيتاي الجرائيد أع االشير أسيماء ا واد
ال يذ ن ولييدوا وادة غييير شييرمية ،وبهييذا ا نييت فييي نف ي س ال ثييير المديييةة ال ةييرى،
التي هي مدم الكم نيالة بالزوية ،فعيز الالياس مين اليزواج ،فتيرى ال احيد صيالهم ديح
سيين ا ربعييين ولييم تييزوج ،حتييإل إذا قيييح لييج لميياذا لييم اتييزوج ؟ لييم أيييد الم يرأة التييي
ادعة بي وأطملن إليها ،فالتي أمزم معإل الزواج بها اد الي قعةي بي ني سيةقت إليهيا،
وب نها ستخ نالي.
والذي بعا سن ا ربعيين وليم تيزوج ا ععيم إا ا ريم صين زوييات خين أزوايهين
بسةةج ه وااديح بهين ،ف ميا أنيج خي ع ف نيج ععيم أ يا أع اآلخير ن خ ن نيج ،و ععيم
أنييج إذا اييزوج ف ي ع الاليياس فعع ي ع بزويتييج صثعمييا فعييح ه ي بزويييات غييير  ،وهييذا الييذي
صييار هييرم معيييج ال ةييير ،و الش ي معيييج الدييأير ،وإع المف يير ن لماتيياروع فييي أصييرهم،
ريي عالج ع صرض مزو الشةاب من الزواج؟.
أنتم أفسدام أنفسي م ب نفسي م ،ن يم ربييتم أوادريم معيإل الفسياد ذري را وإنا يا،
اادييح بع ييهم بييةع ،فق ي ا حايييااهم .وقيياإل الشيياب لميياذا أاامييح م ي ء الم يرأة
وال لييد ،صييادام فييي ييةييي د الييار أق ييي بييج حييايتي صتييإل أر ييد .هييذا هي المييرض المييزصن
لهذ المجتمعات.
و ق م الي م فيي أوربيا وأصر يا يماميات ويرائيد ا تي وايدم إليإل اليزواج الةيارر،
ول ن صا حيعتهم؟.
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والفرد صالهم ا تزوج إا بعد أع خاليح ال ثيير صين الالسياء ،حتيإل عتدي ب احيدة،
بسة صا راع بيالهما صن ولد ،ورم صن صرة نسمع أو نقرأ أع فالنيا احتفيح بزواييج صين
فالنة ،وممر سةع ع سالة ،وممرها هي ست ع ،وقد ماشيا صعيا قةيح هيذا اليزواج ال يين
ماصا.
فهح هالاك فساد في الدنيا أخكر صن هذا ؟
وهح م ن لةالي آدم أع عيش ا في الدنيا رقكعاع ا غالام؟.
ا ليست طةيعة اإلنساع ركةيعة الةهائم ا خرى ،ول ن هي،اء إ هم إال باألنوتا
بم هم ؤضم سببال س رة الفرقاع ،اآل ة.44
هذا صا امتةر ا اعالإل حين خ

هذ الفاحشة باليذرر دوع سي اها ،التيي ايدخح

في صفه م الزرياة ،نهيا اتديح با نسياب ،واهعيأ الايرث والالسيح ،و ديةة اإلنسياع
بسةةها رالةهيمة بح أخس وأفح صن الةهيمة.
والعع ييم رع ييج صجم ييع مع ييإل قام ييدة ا ا ييالق ،أب ييدا ،وه ييي أن ييج ل يييس هال يياك ص ييا قي ي م
اإلنس يياع ،و ثة ييت ب ييج بش يير تج وإنس ييانيتج إا ش يييء واح ييد وهي ي ال ييتا م ف ييي ش ييه ااج
الةهيمييية ،فميين ريياع مقعييج صتا مييا فييي شييه اج فه ي بشيير حقييا ،وصيين رانييت شييه اج
صتا مي ية ف ييي مقع ييج فهي ي أق ييح دري يية ص يين الةه ييائم ،ع الةه ييائم ا مق ييح له ييا إذ ه ييي
شييه ات بييال مقي إل ،وصييا الييذي قييع الةشيير فييي هييذ الفاحشيية إا ري ع أزصيية مقي لهم
ب دي شه ااهم.
ه ييذا وص ييي ا اع ييالإل مة يياد المفعا ييين أنه ييم لفتتتز جهم هتتتافظن ل إال علتتت
ؤس اجهمل ؤ ما ملكت ؤهنافم فئفم غ ملنمني ،ا الم أحد إذا ازوج ،وقيد أبياح ا
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لييج أع تييزوج صثالييإل و ييالث وربيياي ،أو أع تييرى صييا شيياء إذا رانييت لييج إصيياء ،ورييح صيين
اسييتعمح هييذ الشييه ة ريفمييا رانييت صي راها ،إا صييا أذع ا اعييالإل فيييج وهييذا صادي ر
وص ة ط.
إع الشيييخ بيي ض ررييز فييي هييذ اآل يية معييإل صييرض ايتمييامي خكييير بييدأ سييري فييي
المجتمييع ،وحييين سييري المييرض ف ي ع صعالييإل ذلييأ أع العقعييية السييائدة قييد قةعتييج ،وأع
معإل العقيح الفاميح أع ديعة هيذ العقعيية ليتأيير المجتميع ،فيعميد إليإل سيع رج ليأيير
طةقييا لعسييالة الربانييية فييي الخعي اعييأ التييي رانييت اآل يية  إ اهلل ال يغت متتا بوتتن همت
يغ ا ما بإنفسهم اعةر مالها بدقة صتالاهية يععت المديعاين يميعيا جعع نهيا قاميدة
لميالهجهم فييي اإلصييالح ،بييح يععييت صف يرا يزائر ييا رةييرا هي ا سييتاذ صالييأ بيين نةييي
تخذها صا را لدراسااج من الا ارة وصش الاها.
ولييس صين شيأ فيي أع أحسين وسييعة لتأييير العقعيية السيائدة هيي اسيتخدام العقييح
الالظييري الفامييح لعييال

القرآنييي لمييا فيييج صيين قي ة سييتمدها صيين أصييالتج صيين يهيية ،وصيين

قدسيييتج فييي نفي س المسييتمعين صيين يهيية انييية .هييذ القدسييية التييي ايي،دي فييي الأالي
ا مم إلإل اأيير العقعية وصن م اأيير السع ك.
ول م أع اتدي روا اآلع رييي سيي ع المجتميع اإلبافيي بعيد سيماي هيذا اليدرس؟
وريي سيتخذ ص قفا صن ير مة الزنإل ص قفا صارصا؟.
ول ن أا اتساءل ع من الد رة التي راع معيها المستمع ع؟ الجي سي د الهيدوء
ا نسيمع إا صي ت شيييخ ،وقيد رسيح صيين المايراب دافليا ليييعمس اآلذاع ،و مير إلييإل
العقعي يية الس ييائدة لعش ييةاب والش ييابات ،لعش ييي خ والعج ييائز ،في ي ذا هي ي ارره ييا بعك ييي
لي ق ال مائر الميتة فتالتف ،لترى السع رات ح لها بد رة بائسة استا الر اء.
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لقييد مرفييت أع "ا وسيياط التييي االتشيير فيهييا فاحشيية الزنييإل ليييس فيهييا صيين أصيين وا
أصيياع وا سي يالة وا طم نياليية ،ع سيير الجمامييات اإلنسييانية… هييي الكهييارة…وال ييح
صة ثر فيها… أبالاء الش اري الذ ن لم لدوا صن نكفة طاهرة"(.)16
ومرف ييت ر ييذلأ "أع أرث يير ال ييذ ن رغةي ي ع م يين ال ييزواج عتق ييدوع يزص ييا أع الالس يياء
خائالييات… حتييإل أصييةة صيين الدييع معييإل أوللييأ أع ييدخح فييي مقيي لهم أع هاليياك
صجتمعات فيها نساء صالاات مفيفات"(.)17
مرفت ذلأ وغير ف دررت طةيعة المرض وأدرريت طةيعية العيالج فعيم ةي لهيا إا
أع االقذ نفسها ،وه ذا ةدأ إصالح أح اإل الةشر.
إع صي ييزة ه ييذا التفس ييير الش ييفاهي ا ساس ييية ه ييي اراةاط ييج ب اق ييع الال يياس وحي ييااهم
الي صية ،ع المفسر-باختدار -واحد صالهم ،غير أنج خيرج برحمية صين ا صين دائيرة
العقعية السائدة ،فرأى الاي فااةعيج ورأى الةاطيح بياطال في ن ر  ،ف ياع ذليأ اجسييدا
لقام يدة الاييد ن الشيير ي "إع ا ةعيين معييإل رأس رييح صائيية س يالة صيين جييدد لهييذ
ا صة أصر د الها".
ول ي اق المفسر هذا ا صر ابد أع سيتخدم العأية المالئمية والتشيةيج المالئيم
والمقارنة المالاسةة ،ع صقت يات ا ح اإل هي التي اتا م في التفسير الشفاهي.
وه ييذا رانييت لأيية المفسيير فييي ا سيياس اجمييع بييين صسييت ات ألسييالة ييالث هييي
الفديياإل والدارييية والعهجيية الماعييية ،ع ذلييأ سييامد معييإل إفهييام رافيية الكةقييات
الاافرة صن الالساء والرياإل ،العاصة والخاصة(.)18
ولمييا رانييت الف ي احي صيين فعييح الجيياهعين لعشييري ،وهييم فييي الأال ي ا مييم صيين
العاصة ،ف ع ذلأ قت ي استخدام العأة التي امس مق لهم وقع بهم لت ق ها.
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وأصيير اإلصييالح قت ييي رييذلأ التمثيييح بييا صم لييذلأ بييين -رمقارنيية -أع "هالالييأ
بع ،ا صم ارمإل هي،اء العقكياء بيدم ى حميا تهم ،وهيذا صيا جي  ،إذ ا جي ز قتيح
هيي،اء ،ول يين ج ي أع اعاق ي ا م ب قاصيية الاييد معيهييا ،ومعييإل صرا ي الجر ميية إع
مثيير معيييج ،ا أع اسيين إليييهم رمييا افعييح بعيي ،ا صييم ،ع هييذا اشييجيع لعفاحشيية
واز ين لها ،وهذ هي المديةة ال ةرى"(.)19
واآلع لال ع هذا الخكاب التفسيري في سياقج الزصياني ،ولالتسياءإل صتيإل فسير هيذا
الال ؟.
صارر التفسير ،ا خ ال ر م "ميسإل بعاياج" يذرر فيي صقدصية الجيزء الخياصس أع
افسير س رة "الم،صال ع" راع سالة  1966في صسجد القيرارة( ،)20وهيذ الفتيرة الزصاليية
معييإل الخد ي ص رانييت اتميييز رمييا ذررنييا بانتشييار إ د ل يييية صهمتهييا التايير  ،معييإل
الف ي احي ،ولهييذا ريياع لزاصييا معييإل المفسيير أع الةييج لخك ي رة ذلييأ قييائال "وا اسييتاي
الجرائييد أع االشيير أسييماء ا واد الييذ ن ولييدوا وادة غييير شييرمية ،وبهييذا ا نييت فييي
نفي س ال ثييير المديييةة ال ةييرى ،التييي هييي مييدم الكم نياليية بالزوييية فعييز الاليياس ميين
الزواج ،فترى ال احد صالهم دح سن ا ربعين ولم تزوج"(.)21
وصييع انتشييار الف ي احي االتشيير أوبليية أخييرى رالرش ي ة ،ولهييذا ريياع صيين ال اي ي أع
عيرج المفسير معيهيا فيي صعيرض افسييير لق ليج اعيالإل  التذين هتم ألمانتاعم عهتتدهم
راعتتتن  ق ييائال "وصن غر ي ي ص ييا س ييمعتج م يين ق ييية ر يياع الاي ي فيه ييا يياهرا ،ول يين
القافي نادى معإل الخدم الذي ح م معيج فقاإل لج "إع الاي صعيأ ،وقيد أمكيتاليي
 200000ول ن خدمأ أمكياني  ،1000000وأنيا أب واد ا أسيتكيع أع أايرك
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هييذا المةعييا فعييت صين ييدي ،ول الييي قييد اررييت لييأ الةيياب صفت حييا اسييتلالا الا ييم
فاطع اإلمادة"(.)22
وف ييي ه ييذ الفت ييرة انتش ييرت أف ييار خكي ييرة ونظر ييات غر ة يية م يين العق ييح اإلس ييالصي
الالظيي صالها نظر ة دارو ن ح إل أصح اإلنساع ،وقيد دميا ذليأ إليإل أع قي م المفسير
بت فية خك هذ الالظر ة ،وه بددد افسير ق لج اعيالإل  لوتد صلوأتا اسنستا متن
س تاللة متتن تتنيفقيياإل بعييد رييالم ط ييح"… إذع اح ي لهييذ الالظر يية صكعقييا ،وإنمييا
أطعييت فييي هييذا ،ع صثييح هييذ الالظر يية صالتشييرة فييي ال ت ي التييي قرأهييا الشييةاب،
فامعم ا أنها باطعة صالاق ة لالد ص القرآع…ونق ها الععماء ،نهم وييدوها باطعية،
ف ارم أع اعع ب ذهان م ،أو اعتقدونها ،ورح صن صدقها أو امتقدها فقد رفر"(.)23
وفييي هييذ الفتييرة ريياع العقييح العربييي قييد س ي ر معييإل المسييت ى الرسييمي ،فابتععتييج
الشه ات وماش حياة التر  .ف اع معإل المفسر أع أتالم فرصة افسير ق لج اعالإل
 ؤبزفأتتاهم احلبتتا ال تدنباليةييين أ يير التيير فييي الاييياة اإلنسييانية وصيين ييم العربييية،
فقاإل بعد ااعييح الظياهرة "وصن غر ي صيا قيرأت فيي صيايفة أع اقيام حفعية فيي صدير
م رعثي م المأاليية الشييهيرة ،و ايهيا رثييير صين صترفيي العييرب صين صختعييي أناياء الييدوإل
العربية وصن صختعي يهات صدر ليا روا ليعية غالياء يم ريعي ع ،ايرى هيح لييس فيي
هذ الةالد فقراء حفاة مراة يياي الةك ع"(.)24
واآلع بعد هذ ا صثعة م الالا أع نتساءإل هح راع الشييخ بيي ض معيإل وميي راصيح
ب نج مارس نظر ة اأيير العقعية السائدة بعقعج الفامح الالاقد؟.
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إع الشيييخ ييدرك ذلييأ اماصييا ولييذلأ قيياإل فييي صعييرض افسييير ق لييج اعييالإل  لتتلن
ؤ وتمم بشتزا متملكم إنكتم إ ا اخلاستز " حقيقية ،إع قعي ب العاصية ومق لهيا صي خ ذة،
حتإل إنج لم ة لها اف ير أو إدراك"(.)25
ثالثاى:ىنموذجىللذوخىالغزالي .ى

وسالت قي لاظات مالد افسير ق لج اعيالإل  دلا رد مأء مدين جد علبو ؤمة متن
الأاص يستون ل جتد متن د فتم امتزؤبني بتذ دا قتاف متا صطبكعتا قالمتا ال نستو همت
يكدر الزعاء ؤبننا شبخ بب فسو ذلعا ثتم بتنىل إىل الظتم فوتاف ربت إنت دلتأ ؤنشلتت إ
من ص فو ل فجاءبو إهدامها متش عل اسم بأءل قالت إ ؤب يتدعن لبجشيتي ؤجتز
ما سوبت لأا فلعا جأء قص علبو الوكص قاف ال ختف جنتنا متن الوتن الظتادلنيل قالتت
إهتتتدامها يتتتا ؤبتتتت استتتمإجز إ صت ت متتتن استتتمإجزا الوتتتن األمتتتنيس ي رة القد ي ،
اآل ة.26-23
التفدور(.)26
"ااجييج ص سييإل بعييد أع فيير صيين صديير إلييإل شيياط الةايير ا حميير… ،ااجييج إلييإل ا ،
غر

صست حي ،كع صن ا أع و يج و الدير قيد أوى إليإل الظيح ،وقياإل رب إنيي

لما أنزلت إلي صن خير فقير.
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ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د.ىأحمدىرحماني
أنييا أر ييد أع أشييرح صسييعأ نةييي ريير م أو شيياب صرشيية لعالة ي ة ،رمييا أمعمالييا ا بعييد
ذلأ أنج سي ع نةيا أو راع نةيا ،أر د أع أشرح ريي راع سعأ؟ ريي رياع صسيعأ
هذا الشاب صع صن رأى صن الالساء والرياإل؟
هي راقي الم قييي ف يييد بالتييين فييعيفتين ،ا اسييتكيعاع أع اسييقيا لأالمهمييا ،قالتييا
نان ا ندخح في الزحام حتإل التهي ه،اء السقاة.
ا نستكيع أع نسيقي نفسيالا ،وإنميا قماليا بهيذا العميح ص ياع أبياليا نيج شييخ رةيير
ا ستكيع أع عمح.
اصرأايياع اعمييالع فييي الرمييي ا عييم صعهمييا ريييح نةيييح القع ي مفيييي اليالفس ،مييرض
معيهمييا ممعييج فييي أدب ورقيية ،وفييي خعي ميياإل ،وسييقإل لهمييا وذهةتييا إلييإل شي نهما ،فميا
ف ر في ش ع ردئ قا.
ومالدصا آوى إلإل الظح رانيت دم ايج معيإل هيذا الالاي الخاشيع المهيذب "رب إنيي
لما أنزلت إلي صن خير فقير".
بأتة معإل غير صا التظر ياءايج فتياة ،فتياة يياءت لتاد يج إع أبيي يدم ك ليجز يأ
أير صا سقيت لالا ،ه ليس طال أير ،ه طال ي ار ،هي لييس طالي
صروءة قدصها ،وإنما ه غر
وق

مين معيإل

كع صن ست نس إليج وصين تايدث إلييج".فعما يياء

معيج القد … إع خير صن است يرت الق ي ا صين".
مرفت أنج ق ي صن طر قة رفعج لأكاء الةلر ،ومرفت أنج أصين صن أنيج صيا تةيع مي رة

وا ف يير فييي شيييء ،ريياع الريييح (ا ب) ريييال مظيمييا ،مييرض معييإل ص سييإل أع زويييج
ابالتج ،ممر بن الخكاب مرض معإل أبيي ب ير أع زوييج ابالتيج ،لميا سي ت ميرض معيإل
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مثميياع أع زويييج ابالتييج ،انظيير إلييإل صسييالأ هيي،اء الاليياس س ي اء رييان ا أنةييياء أو رييان ا
صاابة.
إيابة الأرائز في صهاد الاالإل الكي  ،والتمهييد لةالياء أسيرة صيالاة ،ريح هيذا فيي
ب،ر شع رهم فهم ق م ا راؤوع وا ذب ع ،ليست لد هم مقد ال فيامة أو صررةيات
الالق رما ق إل معماء الالفس اآلع.
العق ييد الت ييي اجع ييح ال ييزواج صشي ي عة ا ل ييد ف ييي المجتم ييع ص ييع ال ييد ع وا زص ييات،
والافالت الداخةة وأص ر الربا التي ا صعالإل لها.
نةييي ريير م اييزوج اباليية ريييح صييالة (الييذي قيييح هي شييعي والديياية أنييج ليييس ع
ص سإل لم عت بشعي  ،شعي صات قةعج بمدة ،والظياهر أع الرييح صين أسيرة شيعي
أو صن أقاربج الذ ن صعات أح الهم ورانت لهيم ص انية د اليية) ،ليذلأ رحي بم سيإل
وأمانج.
إنالا نر د صن هذ ا خال التي شرحالاها ،وصن هذ الديا الجميعة التي مرفيالاها
أع نتععم صالها شيلا ،أنا االقعت في العالم العربي ف يدت أع ق يا ا الزوييية صين أمقيد
الق ا ا ،ع ا صة اإلسالصية صعةت السهح ويععت اليسير مسيرا ،وقاوصيت الفكيرة
وصشت صع اقاليد صا أنزإل ا بها صن سعكاع.
بسم ا صا شاء ا مالدنا في صدر الجاليج الذهةي (ي رج).
ومالدرم هالا باسم ا صا شاء ا

الجاليج الذهةي (ل ز).

الي س صعييأ فرنسييا ،ويي رج صعييأ بر كانيييا ،وراحييت انجعتيرا ،وراحييت فرنسييا صيين
بالدنا ،فما الذي استةقإل ذهةها مالدنا ليا م اقاليدنا؟.
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إنالييا نيياس فييارغ ع ،ناتيياج إلييإل صييا نععييم بييج حقييائ ا صي ر؟ ا ا،خييذ ا صي ر إا صيين
سير ا نةياء.
واآلع صا هي الخدائ

التي امتمدها التفسيير الشيفاهإل ماليد الأزاليي رميا تجعيإل

صن هذا الال ؟.
أوإل صا الح ه الترريز معإل اإلصالح ،واإلصالح هالا لج طابعاع ،طابع خعقيي،
وطابع ايتمامي.
أصييا ا وإل فيتمثييح فييي الترريييز معييإل صسييعأ المسييامدة لشييابتين صست ييعفتين همييا
بالت ييا ش ييعي رم ييا تع ييار معي ييج ،دوع أع ي ي ع صي ين وراء ذل ييأ صي ي رب ب ييح ر يياع رم ييا
قاإل "نةيح القع مفيي الالفس ،مرض ممعج في أدب ورقة وخع ماإل".
وأصا الثاني فيتمثح في (ق ا ا الزويية) اسيما فيي ميرض ا ب ال ير م ابالتيج معيإل
الريييح لعييزواج ،صيين يهيية ،والاييد ن ميين اععي الميرأة فييي رييح صديير والجزائيير بييالرص ز
الأر ةة (ي رج ول ز).
وصثييح هييذ العفتييات الكيةيية التييي قييدصها المفسيير فييي التفسييير الشييفاهي ايياله،
بالييدور اإلصييالحي بقي ة ،ع التفسييير عمييس أوإل صييا عمييس رافيية الاليياس ،العييام صييالهم
والخاص ،الريح والمرأة الشاب والشيخ ،ف ال من ر نج التقيح بسيرمة نيج نيابع صين
ال اقع و عالج ال اقع ،والشيخ لم س ت من هدفج بيح صيرح بيج قائال "إناليا نر يد صين
هييذ ا خييال التييي شييرحالاها أع نييتععم شيييلا ،االقعييت فييي العييالم العربييي ف يييدت أع
ق ييا ا الزويي يية ص يين أمق ييد الق ييا ا ع ا ص يية اإلس ييالصية ص ييعةت الس ييهح..وقاوصت
الفكييرة وصشييت صييع اقاليييد صييا أنييزإل ا بهييا صيين سييعكاع" وه ي حييين اييارب التقاليييد
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الفاسييدة هاليا ،إنمييا ر ييد أع دييعة العقعييية ،ع التقاليييد سييع ك اييابع لععقعييية السييائدة
في صجتمع.
و اني صا الح ه أع التفسير الشفاهي راةا بالمقام ،وإع راع المي روث اليذي
امعييج المفسيير ا يير بييين الاييين واآلخيير ،و ظهيير ذلييأ صيين صقارنتييج بييين الرصييز ن
الذهةيين مالد المرأة العاصية في الجزائر وصدر.
و الين صيا الحي هي التةسييا فييي الشيرح ،واجالي الالظر يات الععميية والفعسييفية
التييي إع مرفييت فة شييارة مييابرة رمييا فييي الاييد ن ميين (العقييد الالفسييية) "العقييد التييي
يععت الزواج صش عة".
وخالصةىالقول :ى

إع التفسييير الشييفاهي فييي الجزائيير المعاصييرة قييد بييدأ باإلصييالح العقييدي معييإل ييد
الشيخ مةد الاميد بن بياد س ،والشييخ بيي ض ،يم ميرج معيإل اإلصيالح اايتميامي
وا خالقي والترب ي ،فعميا يياءت الفتيرة الم اليية لفتيرة ااسيتعمار اأيير بعي ،الشييء
معإل د الشيخ بي ض ،ول ن اأير راع بسي اأيير المعكييات الف ر ية واإل د ل ييية
واايتماميية ،وفييي أواخيير الثمانياليات ييياء افسييير الشيييخ الأزاليي ليالاي صالاييا يد ييدا
في اإلصالح تالاس صع طةيعة الكروحات الجد دة.
ول يين ف ييي يمي ييع ا حي ي اإل ر يياع التفس ييير س ييتخدم أس ييع با س ييهال صيسي ي را عيي ي
بالت صح ا رثر انتشارا وأرثر فائدة ،وراع الهد دائما ه إصالح حاإل الةشر ة.
والتفدورىالذفاهيىوتموزىبـ :ى

-1الماعية.
-2ال اقعية.
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ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د.ىأحمدىرحماني
-3صراماة صقت إل الااإل.
-4اختيار الال

المالاس لعظر .

-5ا ييج الال .
-6صراماة التدرج في اإلصالح (العقيدة أوا م اايتماي م مالاصر الق ة …).
 -7ستخدم التعدد ا لسالي ليمس رح الشرائع اايتمامية.
 -8اق ااستلالاس بعأة القرآع.
 -9رفع المست ى المعرفي ل صة ،فقها ،ولأة ،واار خا ،وايتماما.
 -10حد التد رات و دااها.
االقتــراح إع اعمييم التفسييير الشيفاهي خييير وسييعة لعييدم ة واإلصيالح نييج قي م
معإل ف ابا ،ول ن بشرط أع ق م بج الععماء الثقيات ب يح صيا اامعيج رعمتيا المعاليإل
والثقة صن صعالإل.
الكوامش ى
 -1مةد الاميد  25سالة ،وبي ض  50سالة 80.-35
 -2ق إل بي ض وصن فااج درس التفسير شعر بالالدم والاسرة .ص29.

-3ص  ،34ص .7س ي رة اإلسي يراء .وانظ يير ص 29حييين ة ييين الش يييخ لم يياذا اختييار المس ييجد (با ي ي ر الال يياس

رعهم) .ص29.

-4في رحاب القرآع .ص 33.
-5صجالس التذرير .ص 96.
 -6نفسج .ص99.

 -7صجالس التذرير .ص 300.
-8صجالس التذرير .ص 242.
-9صجالس التذرير .ص 353.
-10نفسج.ص 341.

[- 58صجعة رعية أص إل الد ن – الصراط  ]-السالة الثانية ،العدد الرابع ،صارم 1422هي ،صارس 2001م.
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-11صجالس التذرير .ص 341.
-12صجالس التذرير.

-13نفسج ص 107.
-14نفسج ص 109.
-15إبراهيم بي ض في رحاب القرآع .ج  .5ص77.-72
-15نفسج .ج .5ص 73.
-17نفسج .ص 74.
-18نفسج 1./5

 -19نفسج 74./5
-20نفسج 1./5

-21نفسج 76./5
-22في رحاب القرآع  .5ص 85.
-23نفسج 103./5

-24بي ض في رحاب القرآع 141./5
-25نفسج .ص 143./5
 -26ن

التفسيير أخيذ صين شير ا سيجح فيي الجزائير مين التعفيزة الجزائر ية سيالة حيين رياع الشييخ فسير القيرآع

افسيرا ص ف ميا.
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