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  إن احلسنــــات يذهنب السيئــــات﴾﴿

 114/سورة هود 

  

قرأت كتاب الرسالة على الشافعي مثانني مرة، فما من مرة إال وكنا نقف على أخطاء، "

  ".أىب اهللا أن يكون كتاب صحيحا غري كتابه !هيه: فقال الشافعي

  .اإلمام إمساعيل بن حيي املزين              

  

لو غير هذا لكان أحسن، : إين رأيت أنه ال يكتب إنسان كتابا يف يومه إال قال يف غده"  

ولو زيد هذا لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أمجل، وهذا من 

  ".، وهو دليل على استيالء النقص على مجلة البشرأعظم العرب

  القاضي عبد الرحيم البيساين                

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

 ... إىل الذي كان ينتظر إمتام هذا العمل ليباركه ويتشرف حبضور مناقشته  

  .- رمحه اهللا وأسكنــه فسيــح جنانــه–والدي العزيز 

  .والديت الكرمية... اد بالتوفيق والسد  إىل اليت ما فتئت تدعو يل  

  .زوجي الفاضل... إىل الذي ظل حيفزين ويشجعين على البحث  

  .تقي الدين، ريان: أبنائي... إىل اللذين جعلهما اهللا قرة عني يل   

  

  حمبتكم نادية                  

  



  

    

أمحد اهللا جل وعال الذي سير إمتام هذا البحث، وأشكره أن سهل إخراجه، فهو أهل   

الشكر، سبحانه ال أحصي عليه ثناء، هو كما أثىن على نفسه، وأصلي وأسلم على رسول للحمد و

اهللا، الرمحة املهداة، والنعمة املسداة، والسراج املنري، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم 

  .الدين

ي أمحد رمحاين، الذ: مث أتقدم خبالص شكري وتقديري وإمتناين لفضيلة األستاذ الدكتور  
حىت بدأ كأنه  -على عادته يف اإلشراف–كان ال يكل وال ميل عن دفعي وحتفيزي وتشجيعي 

  .صاحب البحث ال املشرف عليه
فأسأل اهللا عز وجل أن جيازيه عين خري اجلزاء، وأن يبارك يف عمره وأعماله، وحيفظه من   

  .كل سوء
شة الذين شرفوين بقبول قراءة كما أتقدم بالشكر اجلزيل للسادة األساتذة أعضاء جلنة املناق  

  .وتقييم هذا البحث، رغم مشاغلهم وأعبائهم الكثرية
وال أنسى أهل الفضل ممن أعان بكتاب أو قرص أو معلومة أو نصيحة أو دعاء، وأخص   

بالذكر الدكتور حسني شرفة الذي مل يدخر جهدا وال وقتا يف توجيهي طيلة إعداد هذا البحث، 
: وال أنسى شكر األستاذين الفاضيان.  ائه، فحفظه اهللا ورعاه وجازاهوتزويدي باستشارته وآر

الوردي زقادة، وعلي ميهويب على ما حتماله من أعباء ومشاق يف سبيل تزويدي مبعلومات 
  .ومراجع ألحد املفسرين من املغرب، فجزاهم اهللا كلهم عين خري اجلزاء

ة هذا البحث وإخراجه يف صورته وأخص بالشكر أيضا أخيت الفاضلة اليت عملت على كتاب
احلالية وحتملت معي متاعبه، وامتنعت عن ذكر امسها حىت ال يضيع أجرها، واهللا من وراء القصد، 

  .وهو يهدي السبيل
  واحلمد هللا رب العاملني

  نادية وزناجي                  





 أ 
 

  بسم اهللا الرحمان الرحيم

  : مقدمـــة
اللهم أمتم علينا نعمتك وال حترمنا :  وبعداحلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا  

هدايتك واسلكنا بالقرآن يف سلك اهلادين املهديني، وارفعنا إىل أعلى عليني، واجعله يا ربنا ربيع 
قلوبنا ونور صدورنا، وجالء أحزاننا، وذهاب مهومنا وغمومنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا 

  :الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، أما بعد منه ما جهلنا وارزقنا تالوته أناء
  :أمهية املوضوع  
لقد دأب الباحثون يف الدراسات الشرعية على دراسة مناهج املفسرين الذين فسروا القرآن   

الكرمي كتابة، مستنبطني مناهجهم وغايام، غري أنين اخترت دراسة مناهج التفسري الشفاهية، بعد 
" منهج التفسري عند الشيخني عبد احلميد بن باديس"يف أطروحة املاجستري املوسومة  إنتهاء البحث

وإبراهيم بيوض، إذ توصلت أن هذين التفسريين اللذين مل يكتبا ومل يدونا ضمن مؤلف خاص 
على حنو التفاسري التحليلية، مل ينهج صاحبيهما هذا املنهج الفريد اعتباطا أو جزافا، بل قصدوا إىل 

الطريقة الشفاهية، بعد أن أدركوا فائدا وجدواها يف التفاعل مع اجلماهري، مؤكدين على أن هذه 
رسالة اإلصالح اإلهلي املوجودة يف القرآن ال ميكن تبليغها لكل مجاهري اتمع على اختالف 

 أن هذا اللون من: شرائحها إال بتفسري كتاب اهللا درسا يف املسجد، ومن مث توصلت إىل قناعة
التفسري مل يظهر فقط يف اجلزائر، بل سبق هذان املفسران إىل ذلك يف املشرق العريب مجال الدين 

  . األفغاين وحممد عبده ومصطفى املراغي، والشعراوي، ويف املغرب األقصى حممد املكي الناصري
ا وثيقا ومن مث أدركت أنه هلذا اللون من التفسري منهج خاص السيما وأنه ارتبط ارتباط        

باهلدف اإلصالحي، وهو اهلدف األصيل الذي ألجله أنزل اهللا تعاىل القرآن الكرمي، فعقدت العزم 
على تتبع هذه النماذج من التفسري وحتليلها ألصل إىل تعريفه، والوقوف على خصائصه، وعلى 

سري الشفاهي من آلياته املنهجية، ومن مث الوقوف على مناذج تطبيقية للربهان على ما رمى إليه التف
هذا ما حاولت حتقيقه . حتقيق لإلصالح على املستوى العقدي واألخالقي والتربوي واالجتماعي

من نتائج من خالل إبراز العالقة بني التفسري الشفاهي واإلصالح، ذلك أن اإلصالح كان مهمة 
ضمون هذه الرساالت األنبياء والرسل عن طريق الرساالت اإلهلية، فكانوا رواد اإلصالح األوائل مب

  .ولبيان منهج املفسرين املصلحني من خالل تفسريهم ودوره يف اإلصالح



 ب 
 

فشرعت بعون اهللا يف إجناز هذا البحث املتواضع الذي ال أدعي فيه الكمال، بل اجلدة يف   
الطرح النظري والطرح التطبيقي، ومما زاد من أمهية هذا املوضوع أن اهللا جعله وظيفة األنبياء 

تهم بالدرجة األوىل من خالل استقراء اآليات القرآنية الدالة على ذلك، وأبرز هذه اآليات يف ومهم
" 88/هود" �إن أريد إال اإلصالح ما استطعت�: هذا املوضوع قول شعيب عليه السالم

فشرعت بإذن اهللا يف إجناز هذا البحث املتواضع الذي ال أدعي فيه الكمال، بل اجلدة يف الطرح 
وإسهاما يف هذه العودة املباركة للتعامل مع النص القرآن فهما وتفسريا وتطبيقا . والتطبيقيالنظري 

  : بتوظيفه يف عملية اإلصالح تأيت هذه الدراسة لتجيب عن هذا التساؤل اهلام
ما مدى فعالية النص القرآين يف اإلصالح رغم اختالف األزمنة واألمكنة والبيئات  -

  واملعطيات؟ 
لقد دفعين للكتابة يف هذا املوضوع أسباب عدة، منها ما هو : املوضوع أسباب اختيار

  .موضوعي، وهو األساس ومنها ما هو ذايت، وهو مكمل
  :فأما األسباب املوضوعية فأخلصها فيما يلي-  
أمهية موضوع اإلصالح وعالقته بالقرآن من خالل تكرار هذا اللفظ يف القرآن  -1  

 األفراد أو األزواج، أو اإلصالح الشامل للمجتمع عقديا والسنة، سواء كان اإلصالح بني
وأخالقيا وتربويا واجتماعيا، ألن اإلصالح الرسايل الذي بعث به اهللا أنبياءه ورسله يعد مفتاح 

  .اإلصالح القرآين يف كل عصر ويف كل زمن، ألن الرسل واألنبياء هم رواد اإلصالح
لمون، وآلت إليه جمتمعام بسبب هجرام الوقوف على الوضع الذي آل إليه املس -2  

الروحي للقرآن ابتعادهم عن القرآن روحيا، إذ أصبح كالما يتلى وال يتفكر فيه وال يتدبر، وغياب 
اجلانب التطبيقي له يف حيام، فأصبحت األعراف والعادات حالة حمله، ومقدمة عليه، وبعدما 

سريا حركيا أحكمت فيه الصلة بني النص والواقع على ظهرت بوادر العودة املباركة إليه بتفسريه تف
يد مجال الدين األفغاين وتأسيساته النظرية التجديدية يف تفسري القرآن، رغم أنه مل يترك تراثا كامال 
فيه، مؤكدا أنه ليس من سبيل للخروج من حالة الركود واجلمود والتخلف اليت تعاين منها 

  .ة إىل هذا املنهج الواقعي يف التفسرياتمعات اإلسالمية، إال بالعود
الوقوف على سنة اهللا يف تاريخ األمم وتقدمها وختلفها بتقدمي مناذج اتمع النبوي  -3  

الفاضل، كيفية توجيه املفسرين املصلحني النصوص الجتذاب اتمعات املعاصرة إىل هذه النماذج 
  .الفاضلة واختاذها قدوة يف االلتزام بشرع اهللا



 ج 
 

  .غياب الدراسات التأصيلية التنظريية والتطبيقية هلذا اللون من تفسري القرآن -4  
  :أما األسباب الذاتية فأخلصها يف عنصرين مها -  
اهتمامي بالدراسات التفسريية الشفاهية، وتتبعها أينما كانت، بعدما ظهرت يل  -1  

ضر أطروحة املاجستري اليت خصائص هذا التفسري اليت انفرد ا عن التفسري املكتوب، وأنا أح
الشيخني ابن باديس وبيوض يف التفسري، إىل  منهجاهتمت بدراسة املنهج، إذ توصلت بعد دراسة 

خصائص عامة يشترك فيها مع التفسري املكتوب، وخصائص ذات طابع إصالحي، استدعتها الغاية 
كون موضوع أطروحة بعدها قررت أن ي. من تفسريه مشافهة ال كتابة وهي اإلصالح به مباشرة

الدكتوراه التنظري للتفسري الشفاهي، والتطبيق ألثره يف اإلصالح يف العصر احلديث، وجاء حصر 
هذه الدراسة التطبيقية ألثر التفسري الشفاهي يف اإلصالح يف العصر احلديث، ألنه األقرب إىل 

  .عصرنا ومشاكل جمتمعنا املعاصرة
كتابة يف هذا املوضوع، فهو تقدمي خدمة ونصيحة لألمة أما أهم هذه الدوافع الذاتية لل -2  

اليت آل وضعها إىل ما يحزِن ويؤسف عليه بسبب هجرها للقرآن، وإمهال وظيفته، إذ حلَّت حمله 
قوانني وضعية بشرية، أو عادات وتقاليد بالية، كما أمهلت فيه سنة التقدم والتخلف والتغيري، قال 

 �:وقال النيب " 117/هود" �لك القرى بظلم وأهلها مصلحونوما كان ربك ليه�: اهللا تعاىل
إن اهللا �: ، وقال اهللا تعاىل"تركت فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب اهللا وسنيت"

  ".10/الرعد" �ال يغيوار ما بقوم حىت يغري ما بأنفسهم
ها، ولعل فقه هذه فالقرآن والسنة يؤكدان أن هذه األمة متلك مفاتيح اخلروج من أزمت  

السنن من خالل تفسري القرآن الكرمي تفسريا واقعيا خياطب املسلم مباشرة، هو أول تلك املفاتيح 
للخروج من مجودها ومن أزمتها فقصدت من حبثي املتواضع هذا أن أضع اليد على ظواهر عقدية 

من أحد، وأن أبني  وأخالقية واجتماعية فاسدة تأصلت يف اتمع، حىت أصبحت متارس دون نكري
دور املفسر املصلح يف التنبيه إليها عن طريق توجيه النص وإحكام الصلة بينه وبني هذه اآلفات، 

وإن كان قد حقق أثرا نسبيا يف عملية . ومن مث كيفية إصالحها من خالل النص القرآين املفسر
  .كبري كما قال ابن باديساإلصالح، فال ينبغي أن يستهان به ولو كان قليال أمام صرح الفساد ال

فأسأل اهللا أن يبعث إىل هذه األمة على رأس مائة سنة املقبلة من جيدد هلا أمر دينها، فيخذو   
خذو هؤالء املفسرين املصلحني يف اإلصالح فيضع يده على الدرر والنفائس اليت حيويها كتاب اهللا 



 د 
 

ن نتائج تربوية ونفسية حمققة إن شاء مث يبينها للناس عن طريق تفسري النص مشافهة، ملا يف ذلك م
  .اهللا

مل حيظ هذا املوضوع بدراسات أكادميية قدمية أو حديثة، بل حظي : الدراسات السابقة  
الشطر الثاين من البحث وهو اإلصالح بالدراسة والبحث منفردا كدراسة فكرية أو تارخيية، وكل 

  :ما استطعت اإلطالع عليه من حبوث يف هذا اال
  .ج القرآن الكرمي يف إصالح اتمع لألستاذ حممد السيد يوسفمنه -
  .الظاهرة القرآنية، وجهة العامل اإلسالمي، لألستاذ مالك بن نيب  -
  .فلسفة اإلمام ابن باديس يف اإلصالح والتجديد، للدكتور بركات حممد مراد -
للدكتور كمال ) تجديدالشيخ الطيب العقيب بني األصالة وال(الفكر اإلصالحي يف اجلزائر  -

  .عجايل
فكانت هذه الدراسات ذات عالقة نسبية باملوضوع املطروح للبحث، إذ أنين عودت   

نفسي ومحلت قلمي على عدم الوقوع حتت تأثري هذه الدراسات والبحوث، ألن حبثي منطلقه 
االستفادة من ومنتهاه النص القرآين وأثره يف اإلصالح باسقاطه على الواقع لتقييمه، ولذلك كانت 

  .هذه الدراسات ضئيلة جدا
  .إن منهجية البحث تتحدد من خالل املوضوع املطروح للبحث: منهج البحث  
ومبا أن موضوعي جيمع بني التاريخ والتحليل والوصف، واملقارنة، فإن املنهج الذي اعتمدته   

تظافر املنهج التارخيي مل يكن منطيا، بل تنوع حبسب طبيعة املادة العلمية اليت مجعت له، وهلذا 
واملنهج الوصفي، واملنهج التحليلي، واملنهج املقارن نادرا على كتابة هذا البحث وإخراجه يف 

  .صورته النهائية
أما تعليل اإلستعانة ذه املناهج فهو أين اعتمدت املنهج التارخيي عند تتبعي للمراحل   

عند الوقوف على بعض التفاسري الشفاهية التارخيية لنشأة التفسري الشفاهي، واملنهج الوصفي 
احلديثة، واعتمدت املنهج التحليلي املبين أساسا على االستقراء، عندما كنت استقرئ النصوص يف 
التفسري، وأقوال املفسرين املصلحني فيها، وهذا بذاته منهج مث أخضعها للتحليل واملناقشة وفق 

املقارن عند املوازنة بني النماذج التطبيقية املختارة  املنهج التحليلي، كما جلأت أحيانا إىل املنهج
لبيان أثر التفسري الشفاهي يف اإلصالح خاصة يف الباب الثاين الذي غلب عليه التطبيق، أما الباب 

  .األول فقد غلب عليه التنظري
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أما التمهيد الذي كان بيانا ملفاهيم مصطلحات عنوان البحث فقد انتهجت فيه املنهج   
رائي من خالل معاجم اللغة، للوقوف على املعاين اللغوية للمصطلحات األساسية يف االستق

العنوان، ومعاجم املصطلحات العلمية، للوقوف على معانيها االصطالحية، مما أوصلين يف آخر هذا 
  . -أحسب أنين وفقت يف صياغته –التمهيد إىل صياغة تعريف للتفسري الشفاهي 

عرض الصعوبات اليت القوها أثناء إعدادهم للبحث، وأحسب أن  هذا وقد اعتاد الباحثون  
ذلك غري ذي فائدة، إذ البحث قائم أساسا على املشقة وبذل اجلهد املضين، طيلة فترة إعداده بدء 
من اختيار املوضوع إىل القراءة االستطالعية، إىل مجع املادة العلمية وإىل ترتيبها وتوزيعها حسب 

مما يؤكد أن الباحث لن جيد كل الظروف . مرحلة التحرير والتوثيق النهائيةاخلطة العملية، إىل 
مواتية، ولن جيد املادة العلمية جاهزة، فإن حصل ذلك فإنه يقلِّل من أمهية البحث، إذ حالوته 

  .ومتعته يف متاعبه وصعوباته
ات فهو أمر ولذلك فإنين ال أسجل أية صعوبة انطالقا من هذا املبدأ، وما صادفين من صعوب  

  .بدهي منتظر يف تقريري
  :مصادر البحث ومراجعه  
مل أدخر جهدا يف اإلطالع على أي مصدر أو مرجع له عالقة قريبة أو بعيدة مبوضوع   
وقد اطلعت طيلة رحليت مع هذا البحث على العديد من املصادر واملراجع املتنوعة املادة، . البحث

ن املصادر ومل أكن عالة على أحد، بل حاولت قدر فكانت حصيلة ما استفدت منه عدد كيب رم
املستطاع أن أبرز شخصييت يف هذا البحث من خالل التحليل والتقسيم والتوزيع للمادة العلمية 
املوجودة يف هذه املصادر خاصة يف الباب الثاين وخصوصا يف تفسري الشيخ بيوض الذي كانت 

املفسر لدرسه، فكنت أحاول الفصل بني ذلك الكم املادة فيه مصبوبة صبا إمجاليا، حبكم ارجتال 
  .اهلائل من التحليل بعناوين جزئية تعرب عن املقصود من كل جزء

وكانت املصادر واملراجع اليت اعتمدا متنوعة من حيث النوعية أيضا، فمنها املصادر   
خاصة بالتربية األصلية ككتب التفسري واحلديث، والتاريخ، واملعاجم وغريها، إضافة إىل مراجع 

اإلسالمية، وأساليب التربية يف القرآن، وكتب الدعوة الكثرية اليت استعنت ا يف الباب األول، 
خاصة يف فصل اآليات املنهجية اليت قسمتها إىل آليات منهجية علمية، وآليات منهجية تربوية، 

  .وعلى العموم فإن املصادر واملراجع املعتمدة تتفاوت يف أمهيتها
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  :قة العملطري  
  :هذا وقد اعتمدت طريقة يف كتابة حبثي أخلصها يف النقاط اآلتية  

  . أما بالنسبة لآليات القرآنية سأبرزها خبط مغاير -1
كما التزمت اإلحالة على املصدر واملرجع بذكر اسم املؤلف أوال يليه عنوان املؤلف،  -2

أما كتب احلديث فقد تفاديت فيها  تليه كل املعلومات املتعلقة به، عند أول ذكره يف البحث،
إثبات هذه املعلومات املتعلقة ا حىت ال يضيق اهلامش، واكتفيت بإثباا يف قائمة املصادر 

  .واملراجع
اليت اخترا تبعا هلدفهم من التفسري " املفسرون املصلحون"كما اعتمدت هذه التسمية  -3

ن أمسيهم ا فإذا أطلقتها دل ذلك على أنين الشفاهي، فبدل تكرار هذه اجلمل الطويلة، فضلت أ
  .أقصد املفسرين الذين فسروا كتاب اهللا مشافهة وكان غرضهم اإلصالح

وقد أكتفى أحيانا عند املقارنة بني النماذج التطبيقية يف التفاسري الشفاهية مع التفاسري  -4
إن هذا ليس شحا مين يف استقراء املكتوبة أو فيما بينها يف ذات الوقت باختيار آية مشتركة بينها، ف

آيات أخرى، بل لغاية يف نفسي، حىت تكون املقارنة دقيقة، السيما أنين قررت يف الباب األول أن 
وهذا ما دفعين إىل اختيار هذا الطريقة ألقف . من خصائص التفسري الشفاهي مراعاة مقتضى احلال

ظواهر خمتلفة حبسب اختالف البيئات  على كيفية توجيه املفسرين للنص القرآين نفسه ملعاجلة
خاصة إذا اختلف الزمن الذي فسر فيه كال النصني، غري أنين كنت . واملعطيات واملقارنة بينهما

نادرا ما أجلأ إىل دراسة ظاهرة ما من خالل تفسري آية مث أعمد إىل دراستها عند مفسر آخر إن 
عتمدت عليهما يف جمال التطبيق اضطراين صادف أن عاجلها يف آية أخرى، ذلك أن أهم تفسريين ا

إىل ذلك، فتفسري ابن باديس الشفاهي مفقود كله، واملكتوب اموع هو آيات متفرقات من سور 
من سورة اإلسراء،  78خمتلفة، وأما تفسري الشيخ بيوض، فالشفاهي متوفر ابتداء من اآلية 

من سورة اإلسراء، وهلذا  78اء من اآلية واملكتوب أيضا مازال يف طباعة متواصلة مل تتم بعد ابتد
  .قد يتعذر أمر املقارنة أحيانا

رمبا قد يالحظ قارئ هذا البحث اعتمادي على تفسري الشيخ ابن باديس وتفسري  -5
الشيخ بيوض كثريا خاصة يف الباب التطبيقي، مع اعتماد قليل على تفسري الشعراوي والناصري، 

ا للمغاربة أو اجلزائريني خصوصا، أو تكاسال مين عن البحث، بل فليعلم إذا أن مرد ذلك ليس حتيز
ألما كانا أكثر هذه التفاسري الشفاهية مالمسة للواقع، يف حني كان تفسري الشعراوي واملكي 
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الناصري أقل منهما صراحة ومراسا على إحكام الصلة بني النص والواقع خاصة الناصري، وإن 
ال تصرحيا، إال ما كان من إرشاد وتوجيه وحتذير وترغيب  المسه مبا كان ذلك سوى تعريضا

  .وترهيب من ظاهرة ما بصوره عامة دون التفصيل يف مالبساا وصورها يف اتمع
اعتمدت يف الدراسة التطبيقية على بيان أثر التفسري الشفاهي يف اإلصالح احلديث،  -6

الجتماعي مستغنية عن األثر االقتصادي واكتفيت باألثر العقدي واألثر األخالقي والتربوي، وا
والسياسي، رغم أن هذا التفسري مل خيل من الدعوة إىل اإلصالح االقتصادي والسياسي، انطالقا 
من أن القرآن فيه كل ما حيتاجه املسلم لتنظيم حياته عقديا وأخالقيا وتربويا واجتماعيا واقتصاديا 

أن ااالت  -حسب تقريري -شامل غري أنه  وألن اإلصالح كان الغرض منه إصالح. وسياسيا
الثالثة األوىل هي األهم يف تكوين الشخصية املسلمة السوية الفاضلة، ومن مث إذا ما استقامت 
وصلحت عقديا وأخالقيا واجتماعيا كان اإلصالح االقتصادي والسياسي تاليا لتلك اإلصالحات 

الختصاص حىت يثرومها بالدراسة، فتكون كما أين تركت هذين االني لذوي ا. من غري نكري
  .-إن شاء اهللا–حبوثهم أكثر فائدة من الناحية العلمية، ومن الناحية العملية 

قد أضطر أحيانا إىل نقل نصوص بكاملها من أقوال هؤالء املفسرين يف تفسري ظاهرة  -7  
غ فكرم بأسلوم ما، وليس هذا شحا مين يف التصرف يف األفكار، بل ألنين كنت أحاول أن أبل

املعرب فعال عن أزمات العصر، إلبراز أسلوب إسقاطام الواقعية، وكيفية توجيههم للنصوص 
  .القرآنية وتوظيفها يف إصالح اتمع

وكنت حريصة على أال أذكر نصا دون التعليل أو التعقيب أو النقد أو التوضيح  -8  
  .حرصا مين على أال يكون البحث جمرد نقول جافة

أما ما ذهبت إليه من استعمال بعض األلفاظ باللهجة الدارجة أو باللغة الفرنسية  -9  
للتعبري عن ظاهرة ما، فما شجعين على ذلك هي طريقة الشيخني ابن باديس وخاصة الشيخ 

  .وبيوض، وما جلأت إليه إال يف مواضع قليلة من البحث
عتمدة يف الباب التطبيقي، فقد كنت أما فيما يتعلق بتوثيق مصادر التفسري خاصة امل -10  

أكتفي بذكر عنوان التفسري دون ذكر اسم املفسر عند كثرة العودة إليه خاصة بالنسبة لتفسيهر 
  ".التيسري يف أحاديث التفسري"وتفسري " يف رحاب القرآن"، وتفسري "جمالس التذكري"
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كانت أقرب إىل واقعنا حاولت قدر اإلمكان انتقاء مناذج تطبيقية يف الباب الثاين  -11  
املعيش اليوم، حىت تكون االستفادة تامة، لعل أثرا ما يتحقق من خالل كالم املفسرين ولو كان 

  .قليال وبطريق التدرج، فأرجو أن أكون قد وفقت بعونه تعاىل يف اختيارها
 حاولت أيضا التزام االستقاللية يف الطرح، لئال تكون هذه الدراسة حمكومة بالنقل -12  

احلريف خاصة يف الباب التطبيقي، ولذلك كان االنطالق مباشرة يف كل فصول الباب التطبيقي من 
مناذج التفسري املختارة لدراسة ظاهرة ما، إال ما كنت أتطرق إليه من تعريف طبيعة األثر سواء 

ج التفسري أكان يف العقيدة أو األخالق أو التربية أو اتمع بإجياز قبل الولوج إىل دراسة مناذ
  .املختارة وحتليلها والتعليق عليها

أما أسلوب الكتابة، فقد حرصت أن يكون علميا بعيدا عن اإلنشائيات أو اخلطابة،  -13  
حىت أنين حتاشيت نقل األشعار إال نادرا، دون أن أقصد ا احلشو أو البهرجة اليت تفاديتها قدر 

ال يتيح للباحث فرصة التنسيق أو الصناعة اللفظية  املستطاع، ألن البحث ينطلق من كتاب اهللا، مما
علميا بعيدا عن التكلف،  -فيما أحسب–أو األسلوبية أو إطالق العنان للخيال، فكان أسلويب 

جمتهدة أن تكون كتابيت خالية من األخطاء اإلمالئية والنحوية إال ما وقع سهوا وجلَّ من ال خيطئ، 
ت القرآنية واألحاديث واألمثال واملصادر واملراجع أما هذا، وقد ذيلت البحث بفهارس لآليا

اآليات القرآنية فرتبتها واألحاديث النبوية فقد رتبتها ترتيبا أجبديا مع حتديد الصفحة أما األمثال 
فرتبتها حسب ترتيبها يف البحث، مث جاءت قائمة املصادر واملراجع اليت اعتمدت فيها اسم املؤلف 

ة املعلومات، وأخضعتها للترتيب األجبدي، دون تفريق بني املصادر واملراجع مث عنوان الكتاب فبقي
أو ترتيبها موضوعيا هذا وقد اعتمدت اسم الشهرة ومل أعرف بكل األعالم املذكورين يف ثنايا 

  .البحث، وهو أن اغلب من ورد ذكرهم معروفون ومشهورون يف أوساط الباحثني اجلامعيني
  : خطة البحث  

إىل بابني ومتهيد، فالتمهيد خصصته ملفاهيم مصطلحات البحث تناولت فيه تعريف  قسمت البحث
حاولت ". التفسري، الشفاهي األثر، اإلصالح، احلديث: "مفاتيح البحث وهي املصطلحات اآلتية

من خالل هذه املفاهيم إبراز العالقة بينها يف العنوان املختار، وتوصلت من خالهلا أيضا إىل صياغة 
  .-أحسب أين وفقت فيه–للتفسري الشفاهي تعريف 
وكان  تارخيه، خصائصه، آلياته املنهجية: التفسري الشفاهي: الباب األولوقد عنونت   

تاريخ التفسري الشفاهي ومناذجه : الفصل األولنظريا حبتا، وقسمته إىل ثالث فصول تناولت يف 
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، وأما ل التارخيية للتفسري الشفاهياملراح: املبحث األول: وقسمته إىل مبحثني يف العصر احلديث
فتناولت فيه : الفصل الثاين، أما مناذج التفسري الشفاهي يف العصر احلديث: املبحث الثاين

، خلصائص اآلداء خصصته املبحث األولوقسمته إىل مبحثني،  خصائص التفسري الشفاهي
واملطلب ، والتسيريخاصية التبسيط : املطلب األولفكان : وقسمته بدوره إىل أربعة مطالب

خاصية : خاصية االستطراد، واملطلب الرابع: خاصية تعدد اللسان، واملطلب الثالث: الثاين
وقسمته بدوره إىل  خصائص التلقيفخصصته فتناولت  املبحث الثاين، أما االستقراء املوضوعي

خاصية : والتنشيط، واملطلب الثاين خاصية لفت االنتباه: املطلب األولفكان : ثالث مطالب
خاصية البعد عن االختالفات العقدية : مراعاة داللة النص وعالقتها باجلمهور، املطلب الثالث

  .والفقهية واملمحاكاة اللفظية اللغوية
املبحث تناولت يف : قد قسمته إىل مبحثني لآلليات املنهجيةفخصصته : الفصل الثالثأما   
املطلب األول مدخال ه بدوره إىل مطلبني فكان ، والذي قسمتاآلليات املنهجية العلمية: األول
، ويف الثالثة آلية املناسبة، ويف الثانية آلية التمهيدقسمته إىل مخسة نقاط تناولت يف األوىل  متهيدياً

آلية االحتكام إىل قواعد اللغة واملعىن اإلمجايل املفردات ، ويف الرابعة آلية سبب الرتول
: املبحث الثاين، وتناولت يف آلية التفسري باملأثورتناولت فيه : املطلب الثاين، وأما والتراكيب

آلية املوعظة : املطلب األولوقسمته إىل أربعة مطالب تناولت يف  اآلليات املنهجية التربوية
، آلية القصة واملثل: املطلب الثالث، ويف آلية الترغيب والترهيب: املطلب الثاين، ويف والقدوة

  .آلية اإلسقاط والتطبيق: املطلب الرابعويف 
هذا عن الباب األول الذي كان نظريا حاولت من خالله وضع إطار مرجعي للبحث   

والتأصيل هلذا اللون القدمي اجلديد يف التفسري، وال أدعي يف ذلك الكمال، بل هو حماولة جادة يف 
  .جمال الدراسات اإلسالمية

وقسمته  فسري الشفاهي يف اإلصالح احلديثأثر التفكان تطبيقيا وعنوانه  الباب الثاينأما   
وقسمته إىل مبحثني تناولت يف  الفصل األول  األثر العقديإىل ثالثة فصول أيضا، تناولت يف 

، وقسمته بدوره إىل ثالثة مطالب، خصصت التركيز على أهم مسائل العقيدة: املبحث األول
واملطلب ، الثاين لإلميان باليوم اآلخر واملطلب، إلخالص العبودية هللا تعاىل: منها املطلب األول

  . للنبوة: الثالث
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، وقسمته إىل مطلبني، لتصحيح بعض املفاهيم العقدية اخلاطئةفخصصته  املبحث الثاينأما   
الرد على بعض : تصحيح بعض صور الشرك، ويف املطلب الثاين: املطلب األولتناولت يف 

، األثر األخالقي والتربويفتناولت فيه  فصل الثاينال، أما التصورات الفكرية اخلاطئة ومناقشتها
املطلب األول وقسمته إىل مطلبني،  لألثر األخالقيخصصته  املبحث األول: وقسمته إىل مبحثني

: الفرع األولوقد قسمته إىل فرعني، تناولت يف  تناول النظريات األخالقية يف التفسري الشفاهي
 املطلب الثاين، أما الدين أساس االلتزام اخللقي: ثاينالفرع ال، ويف الفطرة السليمة والعقل

مناذج من إصالح : الفرع األولتناولت يف : وقسمته إىل فرعني أيضا األخالق العملية: فتناول
: املبحث الثاين، وأما مناذج من إصالح أخالق اجلماعة: الفرع الثاينويف  أخالق الفرد

العلم أساس : املطلب األولتناولت يف : طالبوقسمته إىل ثالثة م لألثر التربويفخصصته 
فخصصته لدور املؤسسات التربوية يف اإلصالح : املطلب الثاين، ويف اإلصالح التربوي

  .التربوي
املبحث الذي قسمته إىل مبحثني، تناولت يف  األثر االجتماعيفكان  الباب الثاينأما ختام   
العالقة املتبادلة بني اآلباء : املطلب األولفكان : ، وقسمته إىل مطلبنيإصالح األسرة: األول
إصالح  الدعوة إىلفتناولت فيه : املبحث الثاين، أما العالقة الزوجية: واملطلب الثاين، واألبناء

: املطلب األول، وقسمته بدوره إىل ثالثة مطالب، عاجلت يف بعض الظواهر االجتماعية الفاسدة
ظاهرة : املطلب الثالث، ويف ظاهرة اإلفك: ثايناملطلب ال، ويف ظاهرة السفور واالختالط

  .اإلسراف والتقتري
، وأسأل -إن شاء اهللا –فأرجو أن أكون قد وفقت يف دراسة هذا املوضوع الشيق الشاق   

اهللا أن جيعل عملي هذا خالصا لوجهه الكرمي، وأن ينفع به وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت، وإليه 
  .  أنيب
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  تمهيــد

  اهيم مصطلحات عنوان البحثمف
  التفسري الشفاهي وأثره يف اإلصالح احلديث

من املؤكد أن التعريفات هي املفاتيح اليت يلج ا القارئ إىل املوضوع املطروح، فيدرك   
قيمته وأمهيته لذلك كانت أوىل خطوات هذا البحث الوقوف عند مفاهيم ودالالت مصطلحاته 

  .األساسية
يف هذه املصطلحات لغة واصطالحا مث الوقوف على مدلوالا القرآنية، لذا كان لزاما تعر  

لتكون هذه التعريفات والدالالت إطارا مرجعيا يف البحث، ألا تؤصل لتعريف لون قدمي جديد 
على هذا األساس سنتناول هذه . يف التفسري هو منهج خاص يف التعامل مع النص القرآين

  .مبا يسمح به املقام يف هذا التمهيد) اإلصالح –الشفاهي  -التفسري : (املصطلحات األساسية
  :مفهوم التفسري: أوال  
التفسري مصدر فَسر يفَسر تفسريا، وهو من الفَسرِ، وهو البيان، قال : التفسري لغة -1  
  1.الفسر اإلبانة وكشف املعظى: الزبيدي

  .2"فَسرت الشيء وفَسرته: نقول الفسر كلمة تدل على بيان الشيء وإيضاحه: "قال ابن فارس
إظهار املعىن املعقول، والتفسري يف املبالغة كالفسر : التفسري: "وقال الراغب األصفهاين  

تفسري : والتفسري قد يقال فيما خيتص مبفردات األلفاظ وغربيها، وفيما خيتص بالتأويل، وهلذا يقال
  3" 33/انالفرق" �وأحسن تفسريا�: الرؤيا وتأويلها قال تعاىل

كشف : فَسر الشيء وفسره، أي أبانه، والفَسر: البيان، يقال: الفَسر: "قال ابن منظور  
فلفظ التفسري لغة ال خيرج عن . 4"البيان، وهو كشف املراد عن اللفظ املشكل: املغطى، والتفسري

  .معىن التوضيح والبيان والشرح ملا تضمنه الكالم من املعاين واحلكم واألسرار
عرف العلماء التفسري اصطالحا بعبارات متنوعة وكثرية نذكر : التفسري اصطالحا -2  
  :أحسنها

                                                 
 .349، ص7فسر، ج ، مادة)هـ1414(تاج العروس الزبيدي دار الفكر، ط،  - 1
 .837، ص 3م) م1991هـ،  1411( 1معجم مقاييس اللغة، حتقيق عبد السالم حممد هارون، دار اجليل، بريوت، ط  - 2
 .636، ص)2002هـ، 1423( 3مفردات ألفاظ القرآن، حتقيق صفوان عدنان داودي، دار القلم، دمشق، ط - 3
 .55، ص 6لسان العرب، دار صادر، بريوت، ج - 4
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  :تعريف اإلمام الزركشي
وبيان معانيه،  �التفسري علم يفهم به كتاب اهللا املرتل على نبيه حممد : "قال الزركشي 

  .5"واستخراج أحكامه وحكمه
  :تعريف اإلمام أبو حيان االندلسي  
التفسري علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلوالا، : "حيان قال أبو  

  .6"وأحكامها اإلفرادية والتركيبية، ومعانيها اليت حتمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك
معىن خاصا ) تفسري القرآن(إىل القرآن جتعل هلذا املركب اإلضايف ) تفسري(وإضافة املصدر   

  .مييتعلق بالقرآن الكر
التفسري اسم للعلم الباحث : "ولإلمام حممد الطاهر بن عاشور تعريفا لعلم التفسري يقول فيه  

  .7"عن بيان معاين ألفاظ القرآن، وما يستفاد منها، باختصار أو توسع
فخالصة القول أن التفسري علم يهتم ببيان معاين القرآن، واستخراج أحكامه وحكمه   

ملعىن االصطالحي ال خيرج عن املعىن اللغوي وهو البيان واإليضاح وهو ذا ا. 8ومواعظه وعربه
  .والكشف واإلظهار

  :مفهوم الشفاهي: ثانيا  
  :الشفاهي لغة -1  
ثالث شفَوات، : وأما الشفة فقد قيل فيها إن الناقص منها واو يقال: "... قال ابن فارس  

  ...ويقال رجل أشفى، إذا كان ال ينضم شفتاه، كاألروق 
الشفه حذفت منها اهلاء، وتصغريها شفيهة، واملشافهة بالكالم، مواجهة من : قال قومو  

عظيم الشفتني، والقوالن حمتمالن، إال أن األول أجود ملقاربة : ورجل شفاهي  . فيك إىل فيه
  .9"القياس الذي ذكرناه، ألن الشفتني تشفيان على الفم

بقا الفم، الواحدة شفة منقوصة الم ط: شفة، الشفتان من اإلنسان: "وقال ابن منظور  
الفعل، والمها هاء، والشفة أصلها شفْهةُ ألن تصغريها شفَيهة واجلمع شفاه باهلاء، وإذا نسبت 

                                                 
 .13، ص1الربهان يف علوم القرآن، املكتبة العصرية، بريوت، دط، ج - 5
 .185، ص 5ج ت، .ط، د.د  تفسري البحر احمليط، دار الفكر، بريوت،  - 6
 11، ص1، ج1984التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، دط،  - 7
 .12ص) م2005هـ، 1425( 1حممد كبري يونس، دراسات يف أصول التفسري، دار اإلمامة، ط - 8
 .200، ص 3معجم مقاييس اللغة، م  - 9
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إن شئت تركتها على حاهلا وقلت شفي مثل ذمي، وإن شئت شفَهِي وزعم : إليها فأتت باخليار
  .يف اجلمع شفَواتقوم أن الناقص من الشفة وأو ألنه يقال 

قال "شفة : باهلاء، فمن قال) شفَه(هذه شفَةٌ يف الوصل و: والعرب نقول: قال ابن منصور  
شفه باهلاء : كانت يف األصل شفهة فحذفت اهلاء األصلية وأبقيت هاء لعالمة التأنيث، ومن قال

  .أبقى اهلاء األصلية 
إىل فيه، واحلروف الشفَهِيةُ وال تقل املخاطبة من فيك : املشافهة: أما اجلوهري فقال  
  .10"شفَهات وشفَوات واهلاء أقيس والواو أعم: قالوا: إذا ثلثوا الشفة: وحكى الليث... شفوية 
خمفف والمها حمذوفة واهلاء عوض عنها، : الشفة: "أما صاحب املصباح املنري فيقول  

" شفْهةٌ"عليها تصاريف الكلمة ويقول األصل فمنهم من جيعلها هاء ويبين : وللعرب فيها لغتان
وجتمع على شفَاه مثل كلبة وكالب، وعلى شفَهات مثل سجدة وسجدات وتصغر على شفَيهةٌ 

  .وكلمته مشافهة واحلروف الشفَهِِِيةُ
األصل شفْوةٌ وجتمع على : "ومنهم من جيعلها واو و يبين عليها تصاريف الكلمة ويقول  

ت مثل شهوة وشهوات وتصغر على شفُية وكلمته مشافَاةً واحلروف الشفَوِيةُ، ونقل ابن شفَوا
  ".فارس القولني على اخلليل

وخالصة هذه األقوال أن قولنا حروف شفوية أو شفهية سيان ألن الواو أعم واهلاء أقيس   
  .عند اجلميع يف لفظ الشفة

قلنا تفسري شفهي أو شفوي، فهذين االستعمالني ذاعا " فَةٌش"فإذا كانت النسبة إىل املفرد   
وشاعا على األلسنة، فاألول قياسي والثاين مساعي، والسماعي قد يرقى إىل درجة القياسي بسبب 

  . 11كثرة استعماله غري أن القياسي أرقى وأجود لكونه مضبوطا بقاعدة ومعلل بعلة
ة شفاه والفعل شافهة وهذا االستعمال ال غيار وهذا هو األصح فنقول تفسري شفهي ألن مجع شف

  .عليه
فنقول تفسري شفاهي نسبة إىل مجع التكسري وهذا فيه " شفاه"أما إذا كانت النسبة إىل اجلمع 

  :خالف

                                                 
 .337لسان العرب، ص  - 10
 .272، ص )م1985هـ، 1405( 3دراسة الصوت اللغوي، عامل الكتب، القاهرة، ط: أمحد خمتار عمر: أنظر يف هذه املسألة - 11
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) شفهي –شفة  -شفاه(يردون اجلمع إىل املفرد أوال، مث النسب إىل املفرد : فالبصريون  
 اجلمع، ألم يتوسعون يف القياس على الشاهد، فالنسبة رأيهم يسمح بالنسبة إىل: وأما الكوفيون

  ).دويل –دول (إىل شفاه مجع شفة هو شفاهي مثل 
ويرى الدكتور أمحد خمتار عمر أن رأي الكوفيني أوىل باالتباع، ألنه يفتح بابا يف النسب ال   

الكوفيني ولذلك جنده  ويضيف بأن جممع اللغة العربية يف مصر قد اقتنع بوجهة نظر. يضر بل يفيد
ينسب إىل لفظ اجلمع عند "مث يورد نص قراره ) النسبة إىل مجع التكسري(يسمح ذه النسبة 

  .12"احلاجة كإرادة التمييز أو حنو ذلك
ويرى الدكتور مصطفى جواد وجوه النسبة إىل اجلمع إذا أريدت الداللة على اإلشراك   
  .خطأ حينئذ -أيهيف ر–وتكون النسبة إىل املفرد . اجلمعي
املنسوب إىل جمموعة ) الدويل(أمحد خمتار بأنه اجتاه ال بأس به ألنه يفرق بني /ويعلق عليه د  

  .13املنسوب إىل الدولة الواحدة) الدويل(الدول، و
أمثلة نسب العرب فيها إىل اجلمع " قل وال تقل"وساق الدكتور مصطفى جواد يف كتابه   

  .وأَخباري –امل أُصويل وع –رجل شعوبِي : مثل
كما وردت النسبة إىل اجلمع يف تغيريات املشهورين من األدباء الفصحاء مثل اجلاحظ   

ومسي ابن جين " إن سهره بالليل ونومه بالنهار وخصله ملُوكية: "الذي قال يف كتابه احليوان
  .التصريف املُلُوكي: كتابه

  .وهو العنوان الذي ارتضيته هلذا البحث" شفاهيالتفسري ال: "بناء على ما تقدم جاز القول  
وإذا قارنا عمل املفسر أثناء درس التفسري الشفاهي الحظنا أنه املقصود من التعريف اللغوي هلذا 
اللفظ وهو املشافهة أي املخاطبة من املفسر إىل املتلقني املستمعني مباشرة وهذا املعىن يتطابق مع 

  .ظ ألنه متعلق بعمل الشفاهاالصطالحي هلذا اللف لاالستعما
  مفهوم األثر: ثالثا
  : األثر لغة -1
بقية ما يرى من كطل شيء وما ال : واألثر): "هـ175(قال أبو عبد الرمحن اخلليل  -

ه: يرى بعد ما يبقى علقة، واِإلثْرتالسيف ضرب من وأُثْرالس الص14"خ.  

                                                 
 275 - 274دراسة الصوت اللغوي، ص: أنظر أمحد خمتار عمر - 12
�� ا��� -  13� .276$ر �"! ، ص أ
 .17كتاب العني، دار إحياء التراث العريب، لبنان، دط،دت، ص - 14
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تقدمي الشيء، : اء والراء، له ثالثة أصولاهلمزة والث): أَثُر): "(هـ395(وقال ابن فارس  -
العظيم األثر يف األرض حبقِّه أو : واألثري من الدواب... وذكر الشيء، ورسم الشيء الباقي 

  .15"حافره
 .16"األثَر حصول ما يدل على وجوده: "فقال) هـ503(أما الراغب األصفهاين  -

  .17..."يتها وأثر الدار بق: "... فقال() وقال صاحب املصباح املنري  -
  :األثر اصطالحا -2
مبعىن النتيجة، وهو احلاصل من الشيء، : األثر له ثالثة معان، األول: "قال اجلرجاين -

  .والثاين مبعىن العالمة، والثالث مبعىن اجلزء
  .18"ما بقي من رسم الشيء: األثر: "وجاء يف املعجم اإلسالمي -

تقاربا بني املعىن  - واهللا أعلم–حية أرى بعد استقراء هذه التعاريف اللغوية واالصطال
  .اللغوي وخالصتها بقية الشيء مما يدل على وجوده، وبني املعىن االصطالحي

أما بالنسبة ملا ذهب إليه ابن فارس، فأرى أن املعىن املناسب لألثر مبا يتالءم ومضمون 
أحيانا، ومبعىن العالمة أحيانا عنوان البحث مها املعنيني األول والثاين، فيكون األثر مبعىن النتيجة 

أخرى، ذلك أن نتيجة ما دعا إليه املفسرون املصلحون من إصالح كانت ال تتحقق كلها أو 
أغلبها دائما، وقد ال تتحقق أحيانا أخرى، رغم وجود عالمة الدعوة إىل اإلصالح يف هذا التفسري 

ع، غري عالمة اإلصالح باقية يف الشفاهي، حىت وإن مل تتحقق هذه النتيجة عمليا على أرض الواق
قد يظهر من خالل التطبيق العملي والواقعي ملختلف ) مبعىن النتيجة(وبذلك فاألثر . هذا التفسري

اإلصالحات العقدية واألخالقية واالجتماعية خاصة، وقد يظهر نسبيا، وقد ال يظهر، وهو ما قرره 
حقيقة قررها قبلهم األنبياء وهو رواد وهي سنة و. 19بعض املفسرين يف مواضع عدة من تفاسريهم

إن أريد إال اإلصالح ما � -عليه السالم–اإلصالح، وال أدلَّ على ذلك من قول نيب اهللا شعيب 
  ".88/هود" �استطعت

إن حتققت نسبيا أو " عالمة"إن حتققت وإما " نتيجة"فهذه االستطاعة حتمل معىن األثر إما 
  .إلصالح باقية كعالمة عليهامل تتحقق، غري أن الدعوة إىل هذا ا

                                                 
 54، ص 1معجم مقاييس اللغة، حتقيق عبد السالم حممد هارون، م - 15
 15معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص  - 16
 4أمحد بن حممد بن علي املقري الفيومي، ص  - 17
 26، ص )م2002 -هـ 1423( 1أشرف طه أبو الذهب، دار الشروق، ط - 18
 أنظر على سبيل املثال ابن باديس، جمالس التذكري، ص - 19
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أو "النتيجة"أن األثر هنا ميكن أن نعتمده مبعىن  -واهللا أعلم–بناء على ما تقدم أرى 
  .، وكال املعنيني يتناسب مع مفهوم األثر يف عنوان هذا البحث"العالمة"

  مفهوم اإلصالح: رابعا  
يصلُح صالَحاً وصلُوحاً مادة إصالح مشتقة من الفعل صلَح يصلَح و: اإلصالح لغة -1  

  .20واإلصالح نقيض اإلفساد، وأصلح الشيء بعد فساده أي أقامه. والصالح ضد الفساد
  .21"الصاد والالم واحلاء أصل واحد يدل على خالف الفساد: "قال ابن فارس  
الصالح ضد الفساد، ومها خمتصان يف أكثر االستعمال باألفعال، وقوبل : "وقال االصفهاين  

 �خلطوا عمال صاحلا وآخر سيئا�:  القرآن تارة بالفساد، وتارة بالسيئة، قال تعاىليف
  .22"56/األعراف" �ال تفسدوا يف األرض بعد إصالحها�،   " 104/التوبة"

فدل املعىن اللغوي للفظ اإلصالح على إقامة الشيء بعد فساده أي أن هذا الفساد طارئ   
ه، وهو ما يتفق مع املقصود من عمل املفسرين املصلحني عليه فهو سليم وصحيح بأصله ال يوصف

 .أي إصالح ما طرأ عليه الفساد يف العقيدة، واألخالق إلصالح اتمع

  :اإلصالح اصطالحا -2  
  .23"الصاحل هو اخلالص من كل فساد: "قال اجلرجاين  
اخلصومات  التلفظ بني الناس يف: اإلصالح تاليف خلل الشيء، وقال العضد: "وقال املناوي  

ويف كال املعنيني يظهر معىن  24"تقومي العمل على ما ينفع بدال مما يضر: مبا يرفعها، وقال بعضهم
التقومي ملا طرأ عليه الفساد كما ورد يف اللغة، أضف إىل ذلك ما حتققه رفع اخلصومات باإلصالح 

هو ما يدل عليه لفظ من تقومي لألمور فدل ذلك على معىن حتقيق اخلري والنفع، وإزالة الضرر و
  .الصالح أيضا

الصالح هو سلوك طريق اهلدى، وقيل هو استقامة احلال على ما يدعو إليه : "قال  الكفوي
  .25"العقل

                                                 
 .517-516، ص 2، ج )ص ل ح(ابن منظور، لسان العرب، مادة  - 20
 .303، ص 3معجم مقاييس  اللغة، م - 21
 .489مفردات ألفاظ القرآن، ص  - 22
 .73، ص)م2004هـ، 1415( 1خمتصر كتاب التعريفات، دار طريق للنشر والتوزيع، ط - 23
 .67ص) م1990هـ، 1410( 1التوقيف على مهمات التعاريف، حتقيق حممد رضوان الداية، دار الفكر، دمشق، ط - 24
 .560، ص)م1993هـ، 1413( 2الكليات، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط - 25
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الصالح هو سلوك طريق اهلدى، وقيل هو استقامة احلال على ما يدعو : "أما البستاين فقال
  .26"إليه العقل والشرع

لفظ اإلصالح توصلت إىل أا ترمي إىل حتقيق باستقراء هذه املعاين االصطالحية ل
االستقامة على ما يدعو إليه العقل والشرع، وهذا ما اضطلع به املفسرون املصلحون، وحرصوا 
على حتقيقه باختاذهم لتفسري كتاب اهللا وسيلة لتحقيق هذا اإلصالح،، وال يسلك طريق اهلدى إىل 

ظيفة هؤالء املفسرين املصلحني، مما يؤكد العالقة بني بعد بيانه ومعرفة الناس له، فكانت هذه هي و
ولتحقيق ذلك ال بد من بيان ذلك . مفردات عنوان البحث، ألن اإلصالح ال يكون إال بكتاب اهللا

للناس وعلى عاتق هؤالء املفسرين تقع مسؤولية هذا البيان وهذه الدعوة كما قاهلا ابن باديس 
ال : "وقوله أيضا 27"شغلنا بتأليف الرجال عن تأليف الكتب": عندما سئل عن عدم تدوينه لتفسريه

جناة لنا من هذا التيه الذي حنن فيه، والعذاب املنوع الذي نذوقه ونقاسيه إال بالرجوع إىل القرآن 
  .28"إىل علمه وهديه وبناء العقائد واألحكام واآلداب عليه

كرمي على غري ما اتبعناه يف يف القرآن ال" اإلصالح'يف هذا املقام سنعرض ملدلوالت لفظ 
ألن املفردة األوىل وردت مرة واحدة يف القرآن، ومعناها " الشفهي"و" التفسري"األلفاظ السابقة 

القرآين هو املعىن اللغوي وهو اإلظهار والكشف والبيان، وأما املفردة الثانية، فليس هلا مادة يف 
 القرآن ألقف على مدلوهلا ومعناها فيه، مما وعلى هذا حاولت تتبع هذه املفردة يف. القرآن الكرمي

  .سيجعل من هذه الدراسة إطارا مرجعيا يف صياغة عنوان البحث
  :اإلصالح يف القرآن الكرمي -3

ال خري يف �: منها 29ومشتقاا يف آيات متعددة" أَصلَح"أما يف القرآن فقد وردت كلمة 
، وقوله "114/النساء" �الح بني الناسكثري من جنواهم إال من أمر بصدقة أو معروف أو إص

وما �: ، وقوله تعاىل"88/هود" �إن أريد إال اإلصالح ما استطعت وما توفيقي إال باهللا�: تعاىل
  "117/ هود" �كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون

فاملقصود بلفظ اإلصالح يف اآلية األوىل أن اإلصالح بني الناس هو من اخلري الذي قد 
تب على إظهاره والتحدث به يف املأل شر كبري، وضرر مستطري، فينقلب اإلصالح املطلوب يتر

                                                 
 114حميط احمليط، املكتبة العمومية، بريوت، ص  - 26
 .97يد بن باديس مفسرا، ص عبد الرمحن سلوادي، عبد احلم - 27
 .252جمالس التذكري، ص - 28
 .607-504، ص )م2001-هـ1422(ط، .أنظر املعجم املفهرس، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، دار احلديث، القاهرة، د - 29
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إفسادا، وهذا مما ال يكاد خيفي على أحد عاش بني الناس، واخترب أحواهلم فيما يكون بينهم من 
فإن منهم من إذا علم أن ما . اخلصام والشقاق والتنازع والصلح والتراضي بسعي حميب اإلصالح

به من الصلح، كان يأمر زيد من الناس، ال يستجيب وال يقبل، ومنهم من يصده عن  يطالب
الرضا بذلك ذكره بني الناس وعلمهم بأنه كان يسعى وتواطؤ، ومنهم من يشترط أن يكون 

واجلهر باحلديث يف ذلك . خصمه هو الذي طلب مصاحلته، ومنهم من يشترط أن يظن الناس ذلك
الناس حيتاج فيه إىل الكتمان وأن يكون األمر به والسعي إليه بني من فاإلصالح بني . قد يبطله

  .30يتعاونون عليه بالنجوى فيما بينهم
 �وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون�: أما املعىن املقصود من قوله تعاىل      

ه هلا يف حال فهو أن ما كان من شأن ربك وسنته يف االجتماع البشري أن يهلك األمم بظلم من
كون أهلها مصلحني يف األرض جمتنبني للفساد والظلم، وإمنا أهلكهم ويهلكهم بظلمهم وفسادهم 

ويف اآلية وجه آخر وهو أنه ليس من سنته تعاىل أن يهلك القرى بظلم يقع فيها مع تفسري . فيها
دنية والتأديبية، فال الظلم بالشرك وأهلها مصلحون يف أعماهلم االجتماعية والعمرانية وأحكامهم امل

يبخسون احلقوق كقوم شعيب، وال يرتكبون الفواحش كقوم لوط، وال يبطشون بالناس كقوم 
هود، بل ال بد أن يهتموا إىل الشرك واإلفساد يف األعمال واألحكام، وهو الظلم املدمر للعمران، 

جلمهور األكرب منهم وحيتمل أن يراد أنه ال يهلكها بظلم قليل من أهلها ألنفسهم، إذا كان ا
  .31مصلحني يف جل أعماهلم ومعامالم للناس

ومن األمثلة أيضا على أن معىن اإلصالح هو استقامة احلال وسلوك طريق اهلدى ما ورد   
إن أريد إال اإلصالح ما استطعت وما توفيقي إال �: على لسان النيب شعيب عندما قال لقومه

ه ما أراد إال اإلصالح العام فيما أمر به وفيما ى عنه مادام فاملعىن املقصود أن" "88/هود" �باهللا
يستطيعه ألنه أمر باملعروف وى عن املنكر، ليس له هوى وال منفعة شخصية خاصة به فيهما، 
ولوال ذلك ملا فعله، وعند هذا األمر قيل إنه جيب مراعاة حقوق ثالثة أمهها وأعالها حق اهللا 

وثالثها حق الناس، وكل ذلك يقتضي أن يأمركم مبا أمركم وينهيكم تعاىل، وثانيها حق النفس، 
أي الفوز يف إصابة اإلصالح، وكل عمل صاحل وسعي حسن، � وما توفيقي إال باهللا�عما اكم 

فإن حصوله يتوقف على التوفيق بني شيئني أحدمها كسب العمل وطلبه الشيء من طريقه، وثانيها 
رجية اليت يتوقف عليها النجاح يف كسبه وسعيه وتسخريها، إمنا موافقة األسباب الكونية واخلا
                                                 

 .407 – 406، ص 5، م)م1947( 2حممد رشيد رضا، تفسري املنار، دار املنار، القاهرة، ط - 30
 145، ص 12جاملصدر نفسه،  - 31
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وأما النجاح يف كسبه وسعيه وتسخريها، إمنا يكون من اهللا : يكون من اهللا وحده، واملعىن
  .هذا ما ذهب إليه رشيد رضا وهو من مؤسسي املدرسة اإلصالحية يف القرآن. 32وحده

ملكي الناصري أيضا وهو ممن تصدقا لتفسري وهذه اآلية من سورة هود فسرها الشيخ حممد ا  
مث عقب شعيب : "... كتاب اهللا مشافهة على مسامع العامة واخلاصة يف اإلذاعة فقال يف تفسريها

اهلدف األساسي من كل رسالة إهلية بعث اهللا ا إىل على ما دار بينه وبني كفار قومه مبا يوضح 
إصالح أحوال الناس إصالحا شامال، تصلح معه أوال وأخريا يف ، وهذه الرسالة تتخلص الناس

عقيدم، وتصلح معه شريعتهم، ويصلح معه سلوكهم، ويصلح معه جمتمعهم، وتصلح معه 
وهكذا يتسرب اإلصالح إىل كل زاوية من زوايا حيام ، معايشتهم، وتصلح معه عالقام

، ...معا فاضال وصاحلا ، فيصبحون أمة فاضلة وصاحلة، ويصبح جمتمعهم جمتالظاهرة والباطنة
) اإلصالح(وهاهنا كلمتان يف غاية األمهية ال بد من الوقوف عندمها ولو قليال، أوالمها كلمة 

تعين على العموم اإلتيان مبا هو صاحل ونافع ومناسب من ) اإلصالح(فكلمة ). التوفيق(وكلمة 
الشيء وتعذر املقصود منه، يف لغة العرب زوال منفعة ) الفساد(الصالح، ضد الفساد، وأصل معىن 

وأطلق الفساد يف لسان الشرع على الشرك باهللا الذي هو منبع الضالالت والبدع، وعلى إذاية 
سواء كانت تلك اإلذاية عامة " 205/البقرة" �واهللا ال حيب الفساد�: اخللق، كما يف قوله تعاىل

ارة عن سلوك طريق اهلدى موعهم، أو خاصة ببعضهم، فيكون الصالح الذي هو ضد الفساد عب
هنا ضد ) التوفيق(واملراد بكلمة . 33واالستقامة، والعمل على نفع اخللق نفعا عاما أو خاصا

، مبعىن التحامهما، ومل ترد كلمة التوفيق مبعىن عدم اخلذالن يف "الوفق بني الشيئني"اخلذالن، من 
لنعم اليت أنعم اهللا ا اخلواص من آية أخرى من كتاب اهللا، ونعمة التوفيق ذا املعىن من أجل ا

  .34عباده، فمن رزق بنعمة التوفيق فقد رزق خريا كثريا
هو سلوك طريق اهلدى فالشيخ الناصري يرى أن اإلصالح الذي قصده وعناه النيب شعيب   

، والعمل على نفع قومه نفعا عاما أو خاصا، وإذا ما قارنا هذا املقصد مبقصد املفسرين واالستقامة
لحني وهو أحدهم وجدنا بينهما تطابقا مما يؤكد أن اإلصالح كان ج األنبياء وهم الدعاة املص

كان طُروُء الفساد متكررا فاإلصالح مبا ذكر يكون دائما متكررا، وملا . "إىل اهللا بكتبه
واملداومة على املبادرة إىل إصالح النفوس من فسادها، والقيام يف ذلك، واجلد فيه، والتصميم 

                                                 
 .145، ص 5، م)م1947( 2حممد رشيد رضا، تفسري املنار، دار املنار، القاهرة، ط - 32
 .141، ص 3، ج)م1985هـ، 1405( 1التيسري يف أحاديث التفسري، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط - 33
 .142 – 141، ص 3، ج)م1985هـ، 1405( 1التيسري يف أحاديث التفسري، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط - 34
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فما دام هذا هو ج األنبياء يف إصالح  35"يه، هو من جهاد النفس الذي هو أعظم اجلهادعل
أقوامهم كان لزاما على العلماء املفسرين أن ينهجوا جهم ألم أكثر العلماء تعامال مع النص 

ا وهو ما حرص مفسرونا املصلحون على حتقيقه يف تعاملهم مع اآلية القرآنية هم يفسرو. القرآين
  .درسا على مسامع العامة واخلاصة

أما الشعراوي فله يف تفسري هذه اآلية كالم مؤيد ملا سبق ذكره من أن إصالح أحوال   
: الناس إصالحا شامال هو اهلدف األساسي من كل رسالة إهلية وأنه مهمة األنبياء والرسل فيقول

ستأثر لنفسه مبا يرونه خريا، فليس فشعيب عليه السالم ال ينهاهم عن أفعال يفعلها هو، ألنه ال ي"
ويوضح هلم . يف نقص امليزان والكيل أو الشرك باهللا أدىن خري، فكل تلك األفعال هي الشر نفسه

فالنبوات كلها ال يرسلها اهللا إن أريد إال اإلصالح ما استطعت به : "شعيب مهمة النبوة فيقول
نهج يدل الناس إىل ما يصلح أحواهلم، من قل ،  ويأيت النيب املرسل مبالفساد 36تعاىل إال حني يطم

، فال يأمر أمرا هو عنه ويكون النيب املرسل هو األسوة لتطبيق املنهج" ال تفعل'أو " افعل"
  .ويطبق على نفسه أوال كل ما يدعو إليه 37بنجوة

اإلصالح العام للحياة : "أما سيد قطب فيقول يف تفسري آية سورة هود السابقة ما نصه  
، وإن خيل إىل بعضهم أن أتباع ع الذي يعود صالحه باخلري على كل فرد وكل مجاعة فيهواتم

العقيدة واخللق يفوت بعض الكسب الشخصي، ويضيع بعض الفرص، فإمنا يفوت الكسب اخلبيث 
ال حقد  وجمتمعا متضامنا متعاوناويضيع الفرص القذرة، ويعوض عنها كسبا طيبا ورزقا حالل، 

  .38"ر وال خصامفيه، وال غد
فهذا سيد قطب أيضا يرى أن هود عليه السالم قصد خبطابه إصالح جمتمعه إصالحا عاما   

يعود باخلري على الفرد وعلى اجلماعة، وهذا لن يتحقق إال بدعوم إىل ما فيه خريهم، وإىل تطبيق 
  .ما جاء به من تعاليم إهلية تربوية

ح كان منهج األنبياء يف الدعوة انطالقا من تفسري مما يؤكد ما ذهبنا إليه سابقا أن اإلصال  
فإن موسى عليه السالم  �إن أريد إال اإلصالح�: قول اهللا تعاىل على لسان شعيب عليه السالم

                                                 
 .77، ص)م1995هـ، 1416( 1ابن باديس، تفسري ابن باديس يف جمالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري، دار الكتب العلمية، بريوت، ط - 35
لسان العرب، مادة الطم، / أن يكثر الفساد وينتشر ويصبح فسادا عاما يهم البالد والعباد : واملقصود... عظم وعال، وطم املاء إذ أكثر : طم من الفساد - 36

 .140، ص5ج
 210، ص 3لسان العرب، مادة جنو، ج/ ما ارتفع عن األرض فلم يعله السبيل، أي أنه مكان مرتفع واملقصود أنك بعيد عما تأمر به: النجوة - 37
 1921، ص 12، ج4، م)م1990هـ، 1410(، 16يف ظالل القرآن، دار الشروق، بريوت، ط - 38
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قال موسى ألخيه هارون أخلفين و�: يدعو أخاه هارون أيضا إىل اتباع هذا املنهج قال اهللا تعاىل
  ".142/األعراف" �يف قومي وأصلح وال تتبع سبيل املفسدين

وهنا أمر وي : "يقول الشعراوي يف تفسري هذه اآلية واملراد من لفظ اإلصالح فيها  
" افعل كذا"هي ي، ونعرف أن كل تكاليف اهللا سبحانه حمصورة يف " ال تتبع"هي أمر، و" أصلح"

للفعل ولعدم إال إذا كانوا صاحلني " افعلوا كذا: "، وال يقول احلق للمكلفني"ال تفعل كذا"و 
فال بد أن يكونوا صاحلني أيضا للفعل ولعدم الفعل، ولذلك " ال تفعلوا: "الفعل، وإن قال هلم

وكال منها رغدا �: أوضحنا من قبل أن اهللا ركز كل التكليف يف مسألة آدم وحواء يف اجلنة فقال
  .وهذا ي �وال تقربا هذه الشجرة�: وكان هذا هو األمر وقال �حيث شئتما

تستلزم أن يبقى الصاحل على صالحه " أصلح"وكلمة  �أصلح وال تتبع سبيل املفسدينو�  
ألنه قول  �وال تتبع سبيل املفسدين�وقوله . فال يفسده وإن شاء أن يزيد فيه صالحا فليفعل

موجه لنيب وهو هارون، ال يتأىن منه اإلفساد، ولكن موسى أعلمه أنه ستقوم فتنه بعد قليل، فكأن 
  .39هلم أنه سيحدث إفساد، فقصارى ما يطلبه من أخيه هارون أال يتبع سبيل املفسدينموسى قد أ

وكان يف املدينة تسعة �: وورد لفظ اإلصالح مبعىن مطابق للفظ الصالح يف قوله تعاىل  
  ".48/النمل" �رهط يفسدون يف األرض وال يصلحون

وضوح واالستقامة يف ترد العقيدة الصحيحة الناس إىل الوهكذا : "... قال سيد قطب  
يقع هلم أو حوهلم وشعورهم أن يد اهللا وراء  تقدير األمور وترد قلوم إىل اليقظة والتدبر فيما

هذا كله، وأن ليس شيء مما يقع عبثا أو مصادفة، وبذلك ترتفع قيمة احلياة وقيمة الناس، وبذلك 
من حوله وخبالق الكون  يقضي اإلنسان رحلته يف هذا الكوكب غري مقطوع الصلة بالكون كله
  .ومدبره وبالنواميس اليت تدير هذا الكون، حتفظه بأمر اخلالق املدبر احلكيم

ولكن هذا املنطق املستقيم إمنا تستجيب له القلوب اليت مل تفسد ومل تنحرف االحنراف   
ح الذي ال رجعة منه، وكان من قوم صاحل، من كربائهم تسعة نفر مل يبق يف قلوم موضع للصال

هؤالء الرهط التسعة الذين متخضت قلوم وأعماهلم للفساد ولإلفساد، مل يعد ا ... واإلصالح 
  . 40فضاقت نفوسهم بدعوة صاحل وحجته  متسع للصالح واإلصالح

                                                 
 .4338 – 4337، ص 7اوي، متفسري الشعر  - 39
 .1921، ص 19، ج5يف ظالل القرآن، م - 40
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هذا ما يؤكده قول ابن باديس أنه ملا كان طروء الفساد متكررا بني البشر فاإلصالح يكون   
األنبياء ومنهجهم يف الدعوة إىل اهللا وخلفهم يف ذلك جمموعة من دائما متكررا، وكان هذا عمل 

يف كتاب اهللا وسيلة لإلصالح عن طريق تفسريه درسا خياطبون به  االعلماء املفسرين الذين رأو
  .العامة واخلاصة لتحقيق إصالح شامل وعام كما ذكرت آنفا

رين مسألة اإلصالح وهو هذا وقد طرق ابن باديس وهو من هؤالء الرجال املصلحني املفس  
ربكم أعلم مبا يف نفوسكم إن تكونو صاحلني فإنه كان لألوابني غفورا �: يفسر قول اهللا تعاىل

هو كونه على حالة اعتدال يف ذاته وصفاته، حبيث تصدر : صالح الشيء: "فقال" 25/اإلسراء"�
على حالة اختالل يف ذاته عنه أو به أعماله املرادة منه على وجه الكمال، وفساد الشيء هو كونه 

هو إرجاع : واإلصالح... أو صفاته، حبيث تصدر عنه أو به تلك األعمال على وجه النقصان 
الشيء إىل حالة اعتداله، بإزاء ما طرأ عليه من فساد، واإلفساد هو إخراج الشيء عن حالة اعتداله 

صالح النفس مبعاجلتها بالتوبة بإحداث اختالل فيه، فإصالح البدن مبعاجلته باحلمية والدواء، وإ
  .41"الصادقة
مث انتقل الشيخ إىل بيان الصلة الوثيقة بني إصالح النفس وإصالح البدن وأكد أن االعتناء   

وإفساد البدن بتناول ما حيدث به الضرر، وإفساد النفس : "... بإصالح النفوس أهم وأوىل فقال
األبدان يف باب الصالح والفساد، يف كثري من مبفارقة املعاصي والذنوب، وهكذا تعترب النفوس ب

أال إن : "ويف الصحيح... األحوال، غري أن االعتناء بالنفوس أهم وألزم، ألن خطرها أكرب وأعظم 
يف اجلسد مضغة، إذا صلحت صلح اجلسد كله، وإذا فسدت فسد اجلسد كله أال وهي 

، وإمنا يكونان واألخالق الفاضلةبالعقائد احلقة،  -مبعىن النفس–وصالح القلب ...  42"القلب
بصحة العلم، وصحة اإلرادة، فإذا صلحت النفس هذا الصالح صلح البدن كله، جبريان األعضاء 
كلها يف األعمال املستقيمة، وإذا فسدت النفس من ناحية العقد أو ناحية اخللق، أو ناحية العلم أو 

  .43"ى غري وجه السدادفسد البدن، وجرت أعمال اجلوارح عل... ناحية اإلرادة 
مث ينتقل إىل التأكيد على أن صالح اتمع ال يكون إال بإصالح الفرد وهو ما حرص   

فصالح النفس هو صالح الفرد، وصالح الفرد : "يف دروس تفسريه فقال 44شخصيا على حتقيقه

                                                 
 .73 – 72ص ) م1995هـ، 1416( 1توفيق حممد شاهني وحممد الصاحل رمضان، دار الكتب العلمية، بريوت، ط/ د: تفسري ابن باديس، حتقيق - 41
 .107مسلم، كتاب املسافاة، حديث . / 39البخاري، كتاب اإلميان، الباب  - 42
 .73تفسري ابن باديس، ص  - 43
 . وغرضنا هو أن يكون القرآن منهم - 44
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. بواسطةإما مباشرة وإما : هو صالح اموع والعناية الشرعية متوجهة كلها إىل إصالح النفوس
فما من شيء شرعه اهللا تعاىل لعباده من احلق واخلري والعمل واإلحسان إال وهو راجع عليها 

وما من شيء ى اهللا عنه من الباطل والشر والظلم والسوء إال وهو عائد عليها . بالصالح
 ومهمة املفسر املصلح ارتكزت على بيان هذه احلقيقة اجللية اليت غابت عن عقول 45"بالفساد

وأن اإلصالح والتربية  ءاملسلمني لفترات ويؤكد أن هذه املهمة وهذه الوظيفة كانت مهمة األنبيا
فتكميل النفس اإلنسانية هو أعظم املقصود من : "كانا مقصد الكتب والرساالت اإلهلية فيقول
  .46"إنزال الكتب، وإرسال الرسل، وشرع الشرائع

عن اهللا ووظيفة العمل على تطبيق أمر اهللا بالدعوة وظيفة التبليغ : وملا كان للرسل وظيفتان  
والتربية وإصالح النفوس واتمعات، فإن وظيفة التبليغ قد انتهت بوفام أما الوظيفة الثانية فإا 
باقية وهي مسؤولية الدعاة خاصة إن كانوا مفسرين لكتاب اهللا وهذا ما توصلت إليه بعد استقراء 

فدل ذلك على أن تفسري كتاب اهللا . لعهد النبوي إىل عصرنا احلاضرتارخيي لإلصالح بدءا من ا
جيب التركيز فيه على إحكام الصلة بني النص والواقع لتحقيق اإلصالح، وما كان على غري هذا 
املنهج فهو تفسري ثقايف دون إنكار لقيمته وهود صاحبه، غري أنه ال حيقق املقصد من إنزال هذا 

  .الكتاب
التفسري الشفاهي وأثره يف : "ظهر إذا العالقة يف الربط بني شطري عنوان البحثمما تقدم ت  

، ألن الغاية من التفسري أي الغاية من البيان واإليضاح ملدلوالت النص هو التطبيق وهو "اإلصالح
وما سعى إليها هو نفسه، فكان املقصد من  �قبل النيب حممد  ءالغاية األوىل اليت سعى إليها األنبيا

التفسري هو نفس املقصد من إنزال الكتاب وهو تكميل النفس البشرية بإصالح ما طرأ عليها من 
ومن مث تظهر العالقة بني شطري العنوان مبعىن أن كل تفسري . فساد أو ما كان فيها فاسدا أصال

ا لكتاب اهللا ينبغي أن يراعي فيه صاحبه حتقيق اإلصالح الشامل للفرد واتمع سواء أكان هذ
وغرضي من هذه الدروس يف التفسري : "التفسري كتابه أم مشافهة، ويؤكد هذا القول الشيخ بيوض

وقد الحظنا حتقق هذا املقصد يف التفسري " هو إيصال اهلدي القرآين إىل كل بيت يف القرارة
  .الشفاهي على وجه اخلصوص مما كان له أثر على نفوس األفراد وعلى أوضاع اتمعات

وهو ما سنحاول " التفسري الشفاهي وأثره يف اإلصالح احلديث"وان هذا البحث فكان عن  
  .الوقوف على صوره بني ثنايا بعض هذه التفاسري اليت كانت دروسا مث دونت وطبعت

                                                 
 74تفسري ابن باديس، ص  - 45
 .74نفسه، ص  - 46
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أن اإلصالح لغة هو إحداث تغيري يف الشكل أو احلالة أو وقف خلل، أو : "وخالصة القول  
ندما يصبح علما األفكار والربامج واحلركات وهذا املعىن إدخال أسلوب عمل أفضل، وهو يعين ع

هو املقصود اصطالحا وهو األساس يف هذه الدراسة هذا وقد الحظت استعمال بعض العلماء 
واملفكرين للفظ اإلصالح والتغيري والتجديد يف كثري من املواقف مبعىن واحد، وأحيانا للفظي 

ا بعضهم أحيانا على بعضها البعض خاصة عند اإلصالح والتجديد مبعىن واحد، وقد يعطفه
املتخصصني يف جمال الدعوة، غري أن املتمعن يف هذه األلفاظ أو يف هذه املصطلحات يلحظ بينها 
تباينا وفرقا، وإن كان بينهما رباط جامع، وهو حتقيق اخلري للفرد املسلم ودفعه حنو حتقيق األفضل 

" التغيري"مما حدا يب إىل حتديد مفهوم مصطلحي  .واألصلح لكسب ثواب الدنيا واآلخرة معا
  .واملقارنة بينهما وبني مفهوم اإلصالح للوصول إىل وجه االتفاق أو االختالف بينها" والتجديد"
  :مفهوم التجديد/ 1

  :التجديد لغة -أ  
بلى واملصري إىل مصدر اجلديد، وفالن أَجد ثوبا واستجده، قال يجد وي: اجلَدةُ: "قال اخلليل -

  .بلى
  .47"واجلديد يستوي فيه الذكر واألنثى ألنه مفْعول مبعىن محدد

سرِيرٍ : مثل: مصدر اجلديد، وأَجد ثوبا واستجده وثياب جدد: واجلدةُ: "قال ابن منظور -
هريأي ص هدواستج هددوج هدد الشيء صار جديدا، وأَجدجرِ، وتر48"جديدا وس.  

اجلَد قطع األرض املستوية ومنه جد يف سرية يجِد جداً : جد: "قال الراغب األصفهاين -
 تددفقيل ج دَداألرض القطع ا تددى من جوصوت ،دصار ذا ج ديف أمره وأَج دوكذلك ج

املقطوع مث جعلَ لكل ما أُحدثَ  األرض إذا قطَعته على وجه اإلصالح، وثوب جديد أصله
  .49"15/ق" �ل هم يف لبس من خلق جديدب�: إنشاؤه، قال

أا حتمل معىن اإلصالح وإعادة الشيء " التجديد"يظهر من هذه التعريفات اللغوية للفظ 
إىل اجلدة ونضريه جديدا وأن عرض التجديد يكون على وجه اإلصالح وهو ما يتناسب حسب 

  .عىن املراد يف عنوان هذا البحثرأيي مع امل
  :التجديد اصطالحا -ب

                                                 
 128كتاب العني، ص  - 47
 415، ص 1لسان العرب، م - 48
 100معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص  - 49
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من األدلة على شرعية تطوير اخلطاب أو حتسينه أو تغيريه إىل ما هو أمثل وأليف وأبلغ من 
  .50"إن اهللا يبعث هلذه األمة على رأس كل مائة سنة من جيدد هلا دينها: "�قول رسول اهللا 

أي يبني السنة من البدعة ويكثر العلم ": "... نهاجتدد هلا دي"قال املناوي يف شرح معىن 
وينصر أهله ويكسر أهل البدعة ويذهلم قالوا وال يكون إال عاملا بالعلوم الدينية الظاهرة والباطنة 
قال ابن كثري قد ادعى كل قوم يف إمامهم أنه املراد ذا احلديث والظاهر أنه يعم مجلة من العلماء 

  .51..."مفسر وحمدث وفقيه وحنوي ولغوي وغريهم من كل طائفة وكل صنف من 
قال العلقمي معىن التجديد إحياء : "ونقل املناوي عن العلقمي قوله يف معىن التجديد فقال

ما اندرس من العمل من الكتاب والسنة واألمر مبقتضامها واعلم أن ادد إمنا هو بغلبة الظن بقرائن 
  52".أحواله واالنتفاع بعلمه

يف هذا " اإلصالح"يظهر التوافق بني هذا املعىن وبني املعىن املقصود واملراد من لفظ وذا 
البحث، يؤيد ذلك أن املفسر املصلح كان درسه منصباً حول إحكام الصلة بني النص املفسر وبني 

                                                 
، والبيهقي يف 3062، ص 8، واحلاكم يف كتاب الفنت واملالحم، ج512ص  ،2أخرجه أبو داود يف كتاب املالحم، باب ما يذكر يف القرن املائة، ج - 50

  . املعرفة، ج ، ص ، من طريق أيب هريرة
  :أقوال العلماء فيه

  .238املقاصد احلسنة، حديث رقم / أنظر" سنده صحيح ورجاله ثقات وقد اعتمد األئمة هذا احلديث: "قال السخاوي يف املقاصد احلسنة -
  ".اتفق احلفاظ على تصحيحه: " مرقاة الصعودقال السيوطي يف -
  .599، حديث رقم 150، ص 2أنظر الصحيحة، ج" سنده صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم: "قال األلياين يف سلسلة األحاديث الصحيحة -
  .295، ص 13املعرفة، بريوت، جفتح الباري، دار : أنظر" انه ال يلزم أن يكون يف رأس كل مئة سنة واحد فغقط: "... قال ابن جمر يف الفتح-
عون / أنظر" أن املراد بالتجديد إحياء ما أندرس من العمل بالكتاب والسنة واألمر مبقتضامها، وإمانة ما ظهر من البدع واحملدثات: "قال صاحب عون املعبود -

  263، ص 11هــ ج1415العني، دار الكتب العلمية، بريوت، 
وهذا يشعر بأن احلديث كان مشهورا يف : قول ابن حجر، بعدما ذكر اآلثار الواردة يف املوضوع) توايل التأسيس(حجر يف ونقل صاحب عون املعبود عن ابن  -

  261، ص 11ذلك العصر ففيه تقوية للسند املذكور، مع أنه قوي لثقة رجاله، أنظر عون املعبود، ج
زيد املهري أخربنا ابن وهب أخربين سعيد بن أيب أيوب عن شراحيل  بن يزرد املعافري عن حدثنا سليمان بن ي: "هذا وقد ورد هذا احلديث كما رواه أبو داود

رواه عبد الرمحان : قال أبو داود" إن اهللا يبعث ذه األمة على رأس كل مائة سنة من جيدد هلا دينها: قال �أيب علقمة عن أيب هريرة فيما أعلم عن رسول اهللا 
  .به شراحيلبن شربح اإلسكندراين مل جيز  

أما السند املعضل فال نلتفت إليه الختالف توثيق العلماء لعبد الرمحن ابن شربح، وأما السند املتصل :أي أن احلديث روي بسندين أحدمها متصل واآلخر معضل
  .وهو سند سعيد بن أيب أيوب فهو سند رجاله ثقات كما قال العلماء

  .ثقة ثبت، بنكبار التابعني، انظر تقريب التهذيب: سعيد بن أيب أيوب -: أقوال العلماء يف رجاله
  .شراجيل بن يزيد قال ابن حجر صندوق ووثقه ابن حبان والذهيب -      
  .تابعي، ثقة وثقة ابن حبان والذهيب والعجلي، وقال أبو حامت أحاديثه صحاح: أبو علقمة -      

ديث صحيح ورجاله ثقات، وقد اعتمد العلماء، بل كما قال السيوطي اتفق احلفاظ على فإن احلديث املذكور هو ح: وبناء على ما سبق من أقوال العلماء
 . - واهللا أعلم–تصحيحه وال التفات لقوله من غمز فيه 

، 2، ج)م1994 - هـ 1415( 1قيض القدير شرح اجلامع الصغري من أحاديث البشري التدبر، حتقيق أمحد عبد السالم، دار الكتب العلمية، بريوت، ط - 51
 .357 -251ص
 357املصدر نفسه، نقال عن العلقمي، جمالس األبرار، هامش، ص  - 52



16 

فرأى هذا املفسر أن أجنح وسيلة . الواقع املزري الذي انتشرت فيه البدع وغابت عنه السنن
صالح هذا الواقع هو العودة إىل كتاب اهللا إلحياء ما أندرس من العمل به وبسنة نبيه، وهو ما إل

  ".التجديد"ذكره العلقمي واملناوي يف شرح معىن 
وعليه فإنين أرى نفسي واهللا أعلم على وفاق مع الدكتور يوسف القرضاوي عندما قدم 

خلطاب أو حتسينه أو تغيريه إىل ما هو أمثل هذا احلديث على أنه من األدلة الشرعية على تطوير ا
-وهذا أحسب نظري ما اضطلع به التفسري الشفاهي كلون من ألوان اخلطاب الديين–وأليق وأبلغ 

وقد مسعت بعض الدعاة الكبار يف عصرنا، : "... ، رغم أن هذا احلديث مل يروه الشيخان فقال
وما معىن جتديد الدين؟ هل نصدر طبعة  يرفض هذا احلديث، بدعوى أن الدين ثابت، وال يتجدد

جديدة للقرآن الكرمي مزيدة ومنقحة؟ إن القرآن ال يقبل الزيادة وال النقص، وال التغيري والتبديل، 
  .53"فال معىن إذن للتجديد

ورمبا كان السبب يف رفض هذا احلديث ال يقتصر على معناه الذي ذهب إليه هؤالء 
، بل راجع أيضا -شرحوه شرحا مستقبضا ال غبار فيه عليه -∗ىرغم أن العلماء القدام-الدعاة، 

غري أن القرضاوي فند هذا الرفض وبني أنه عند مسلم وغريعلمي . إىل ما قيل يف رجاله ودرجته
ال جيوز : أن رد احلديث الذي صححه عدد من األئمة املختصني مبثل هذا املنطق: ورأيي: "فقال

البدع والضالالت الدينية والفكرية فهم يفسرون النص تفسريا  فهذه طريقة املنحرفني من أهل
خاطئا، ويعطونه مضمونا ال يستقيم مع منطق العقل أو منطق الدين، ليتاح هلم أن حيكموا ببطالنه 

  .وبرده
أن نثبت النص الصحيح، ونفسره تفسريا مقبوال، يف ضوء القواعد : ولكن املنهج املستقيم

  .54"دينية والعلميةاملقررة، واملسلمات ال
وينتقل الدكتور إىل تقرير نتيجة دراسة هذا احلديث سندا ومتنا وهو ما يتطابق مع قررته 

إن هذا احلديث ثابت حيث أثبته أهل : وهلذا نقول هنا: "سابقا يف بداية عرض هذا احلديث فقال
عىن التجديد العلم، وهو ذا يعطينا مبدأ مهما، وهو شرعيته التجديد للدين، ولكن ما م

  .55"املطلوب؟

                                                 
  22، ص )م2004 -هـ 1424( 1خطابنا اإلسالمي يف عصر العوملة، دار الشروق، مصر، ط - 53
 كاملناوي يف فيض اتلقدير، وابن القيم يف عون املعبود -  ∗

 23-22القرضاوي، املصدر السابق، ص  - 54
 .نفسه - 55
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وكانت إجابة الدكتور ردا مقنعا على رأيهم القاصر وجتسيدا لصورة التفسري الشفاهي 
اليت ال تتغري بتغري الزمان ) الثوابت(إن التجديد ال ميس : "ونبادر فنقول: "ومنهجه وهدفه، فقال

واألحكام القطعية يف ثبوا  من العقائد والعبادات وأصول الفضائل والرذائل،: واملكان واإلنسان
وداللتها فهذه هي اليت جتسد وحدة األمة الفكرية والشعورية والسلوكية، وحتفظها من أن تذوب 
وتتفكك، ال ميس التجديد هذه الثوابت إال من جهة أسلوب عرضها وتعليمها للناس، فهذا هو 

ومعظم –االجتهاد والتجديد الذي يدخله التجديد والتطوير أما غري الثوابت فهي اليت يدخلها 
  .56..."وهي معترك إلفهام أهل العلم األصالء - أحكام الشريعة من هذا النوع

يف مقدمة هؤالء العلماء الذين يتحدث عنهم الشيخ وهذا  -حسب رأيي–ويأيت علماء التفسري     
املسلمني، هذا احلديث يعترب دعوة صارخة هلم لتجديد التعامل مع النص القرآين، ألنه دستور حياة 

قصر املفسرون السابقون يف بيان ما هدى إليه القرآن : "ما يؤكده الشيخ رشيد رضا بقوله
واحلديث من سنن اهللا تعاىل يف األمم، واجلمع بني النصوص يف ذلك، واحلث على االعتبار ا، 

. 57"ينها ودنياهاولو عنوا بذلك عنايتهم بفروع األحكام وقواعد الكالم، ألفادوا األمة مبا حيفظ د
وهلذا حرص املفسرون املصلحون، وعلى رأسهم رائد اإلصالح وجمدد فكر التعامل مع القرآن 

الذي كان من األوائل يف العصر احلديث الذين "الكرمي فهما وتفسريا السيد مجال الدين األفغاين 
بيل ضة نادوا بضرورة جعل هذه السنن أساسا مهما من أسس فهم القرآن وتفسريه، فهي س

  .58"وتغيري وجتديد يف مسرية حياة األمة
هذا معىن اإلصالح الذي رمى التفسري الشفاهي إىل حتقيقه بتوظيف اآلية القرآنية وحتويلها 

  .إىل واقع عملي إلحداث عملييت التجديد والتغيري
فالتجديد هو العودة باألمر إىل ما كان عليه يوم نشأ وظهر حبيث يبد ومع قدمه كأنه   

ديد، وذلك بترميم ما بلي ورتق ما انفتق، حىت يعود أقرب ما يكون إىل صورته األوىل، ج
فالتجديد إذا ليس معناه تغيري طبيعة القدمي، أو االستعاضة عنه بشيء  آخر مستحدث مبتكر، فهذا 

إىل ليس من التجديد يف شيء فالدين ال يعين جتديده وإظهار طبعة جديدة منه، بل يعين العودة به 
وصحابته، ومن تبعهم بإحسان، ومفتاح التجديد للدين هو الوعي  �حيث كان يف عهد الرسول 

                                                 
 .نفسه - 56
 500-499، ص 7، ج)ت.د(تفسري املنار، دار الفكر، بريوت،  - 57
معة الكويت ، السنة أنظر زياد خليل حممد الدغامني، مالمح التجديد يف فكر األفغاين يف التعامل مع القرآن الكرمي، جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية، جا - 58
 43، صم2001ديسمرب  -هـ 1422، رمضان 47، العدد 16
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ال جناة لنا من هذا التيه الذي حنن فيه : "والفهم، وهو ما فهمه الشيخ ابن باديس أيضا حيث قال
ئد العذاب املنوع الذي نذوقه ونقاسيه إال بالرجوع إىل القرآن إىل علمه وهديه وبناء العقا

  .59"واألحكام واآلداب عليه
إن جتديد شيء ما ال يعين إزالته واستحداث شيء آخر مكانه بل جتديده : "وخالصة القول  

مبعىن إعادته أقرب ما يكون إىل صورته األوىل يوم ظهر ألول مرة، واحملافظة كل احملافظة على 
فتجديد بناء . ات واملعنوياتجوهره وخصائصه ومعامله، وعدم املساس ا، وهذا ينطبق على املادي

أثري، قصر أو معبد أو مسجد ال يعين هدمه وبناء آخر مكانه على أحداث طراز، بل إبقاءه 
  .60"واحلرص على إرجاعه إىل صورته األوىل ما أمكن ذلك، فهذا هو التجديد احلقيقي

ي، كما وجتديد الدين وهو عمل املفسر املصلح يشمل الفقه والفهم فيه، وهذا جتديد فكر  
. يشمل جتديد اإلميان به، وهذا جتديد روحي، وجتديد العمل له والدعوة إليه وهذا جتديد عملي

فهذه األنواع الثالثة يشملها اإلصالح العام الذي سعى املفسر املصلح إىل حتقيقها من خالل درس 
  .التفسري الشفاهي

                                                 
 252جمالس التذكري، ص  - 59
 .253املصدر نفسه، ص - 60
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  :أما مفهوم التغيري -2  
له حتَّول وغَيره جعله غري ما كان، وغَيره وحوله، وبدله، تغير الشيء عن حا: "قال الزبيدي  

 �ذلك بأن اهللا مل يك مغريا نعمة أنعمها على قوم حىت يغريوا ما بأنفسهم�: ويف الترتيل العزيز
  .61"قال ثعلب معناه حىت يبدلوا ما أمرهم اهللا واالسم من التغيري: قال" 52/األنفال"

  : لتغيري يقال على وجهنيا: "وقال الراغب االصفهاين
  .لتغيري صورة الشيء دون ذاته، يقال غريت داري، إذا بنيتها بناء غري الذي كان: أحدمها

إن اهللا ال يغري �: : لتبديله بغريه، حنو غريت غالمي ودابيت إذا أبدلتهما بغريمها حنو: والثاين  
  ".11/الرعد" �ما بقوم حىت يغريوا ما بأنفسهم

غَيرينِ خمتلفني أن الغريين أعم، فإن الغريين قد يكونا متفقني يف اجلوهر خبالف والفرق بني     
املُختلفَينِ، فاجلوهران املتحيزان مها غريان، وليسا خمتلفني، فكل خالَفَينِ غَيران، وليس كل غَيرينِ 

  .62خالَفَينِ
عىن التجديد للمحافظة على ذات وعلى هذا ميكن القول إن الوجه األول من التغيري يكون مب  

الشيء وتغيري صورته فقط وهذا هو حال التجديد، أما الوجه الثاين فهو التغيري الذي ذهب إليه 
  .الزبيدي
  .63"والتغيري هو التبديل باملغاير: "وكذا ذهب إليه ابن عاشور يف تفسري آية الرعد فقال  
  .64"هالتغيري هو إحداث شيء مل يكن قبل: "وقال اجلرجاين  

اإلصالح، التجديد، التغيري، نرى : بناء  على ما تقدم من تعريفات هلذه املصطلحات الثالثة
واهللا أعلم أن اإلصالح شامل هلما مبعىن أن اإلصالح إما أن يكون بتجديد ما اندرس، وحيتاج إىل 

لها الحظت التزام جتديد أو بتغيري ما حيتاج إىل تغيري واستبداله مبا هو أحسن وأفضل فهاته املعاين ك
املفسرين املصلحني ا، وحرصهم على حتقيقها إما نظريا من خالل إشارات نظرية يف الدرس، أو 
عمليا بالتركيز على موضوع ما من موضوعات احلياة وإفراده بالتحليل حمكمني الصلة بني النص 

  .مل للفرد وللمجتمعوالواقع، ومن مث حرصوا على أن تكون اآلية القرآنية وسيلة لإلصالح الشا

                                                 
 .461، ص 3تاج العروس، دار صادر، بريوت، ج  - 61
 .619مفردات ألفاظ القرآن، ص  - 62
 .102، ص 13تفسري التحرير والتنوير، ج - 63
 .36خمتصر كتاب التعريفات، ص - 64
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  :مفهوم احلديث /خامسا
  :احلديث لغة -1  
  .65"اجلديد من األشياء: واحلديث: "... قال اخلليل -  
احلاء والدال والثاء أصل واحد، وهو كون الشيء مل يكن ) حدث: "(وقال ابن فارس -  

  .66"الطري السن: يقال حدث أمر بعد أن مل يكن، والرجل احلدث
احلُدوث كون الشيء بعد أن مل يكن عرضا كان : حدث: "ألصفهاينوقال الراغب ا -

حىت �: ويقال لكل ما قَرب عهده محدثٌ فعال كان أو مقاال قال تعاىل... ذلك أو جوهرا 
 �لعل اهللا حيدث بعد ذلك أمرا�وقال " 70/الكهف" �أُحدثَ لك منه ذكرا

  .67"01/الصالق"
  :احلديث اصطالحا -2

وهو حديث عهد باإلسالم أي قريب عهد : "...ر رجب عبد اجلواد إبراهيمقال الدكتو
  .68"باإلسالم

تبني يل أن هناك تطابقا وتوافقا " احلديث"باستقراء املعىن اللغوي واملعىن االصطالحي للفظ 
بني املعىن اللغوي واملعىن االصطالحي املراد يف عنوان البحث، ذلك أين قيدت هذه الدراسة بفترة 

ة معينة هي العصر احلديث، ومفهومه ما قرب عهده بنا، والعصر احلديث يبدأ من اية القرن زمني
  .69التاسع عشر ميالدي، أو بداية القرن العشرين

بعد تسجيل مفاهيم ومدلوالت مفردات عنوان البحث لغة واصطالحا بالنسبة ملفرديت 
مث بيان املدلوالت القرآنية ملفردة  "احلديث"و " اإلصالح"و " األثر"و " الشفاهي"و " التفسري"
ووضوح العالقة بني التفسري واإلصالح، فقد آن يل أن أمللم أطراف املوضوع، وأخرج " اإلصالح"

منه مبفهوم شامل ومتكامل هلذا اللون من التفسري الذي اعتمد اإلصالح منهجا وهدفا، ليكون 
ه الدراسة، وسأحرص قدر املستطاع أن مبثابة التعريف العام الذي سأختذه إطارا مرجعيا يف هذ

أستضيء ببعض ما قيل عن التفسري واإلصالح، سواء من الناحية اللغوية أو االصطالحية عند 
العلماء واملفسرين، دون أن أدعي هلذا التعريف أنه تعريف جامع مانع، كل ما يف األمر أنه حماولة 

                                                 
 176كتاب العني، ص  - 65
 36معجم مقاييس اللغة، ص  - 66
 124معجم مفردات القرآن، ص  - 67
 ، ص)م2002 -هـ1423( 1معجم املصطلحات اإلسالمية يف املصباح املنري، دار اآلفاق العربية، مصر، ط - 68
 561، ص )م2002 -هـ 1423( 1صالح عبد الفتاح اخلالدي، تعريف الدارسني مبناهج املفسرين، دار القلم، دمشق، ط - 69



21 

ان التفسري يعتمد اخلطاب املباشر بني املفسر التفسري الشفاهي لون من ألو: "فأقول وباهللا التوفيق
  ".توظيفا حركيا واقعيا إلصالح الفرد واتمع ويقوم على توظيف النص القرآين، واجلمهور

هذا هو التعريف الذي بدا يل بعد تلك اجلولة املتأنية يف مفاهيم مفردات عنوان البحث لغة 
يل عن العالقة األصلية بني علم التفسري من واصطالحا إىل جانب املدلوالت القرآنية، مما كشف 

حيث هو علم يهتم بالبيان والتوضيح ملعاين القرآن؛ غري أن هذه املعاين ال ميكن الوقوف عندها بل 
جيب ختطيها إىل املعاين اهلدائية وإسقاطها على الواقع لتحقيق الغاية النبيلة اليت ألجلها بعث اهللا 

وهم أول الدعاة إحكام الصلة بني النص  ءفكان منهج األنبيا. اإلهليةالرسل واألنبياء ذه الشرائع 
والواقع لتغيريه وإصالح الفساد املوجود فيه، وال بد على من يخلُفُهم يف مهمة اإلصالح أن يتبىن 

  .النص القرآين اإلهلي وسيلة لتحقيق هذه الغاية وهو ما اضطلع به املفسرون املصلحون
الت ومفاهيم املصطلحات الواردة يف عنوان البحث حاولت من هذه وقفة قصرية مع دال

خالهلا إبراز مدلوالا ومعانيها، واملقصود منها حىت يكون القارئ على بصرية وبينة من أمره، ألن 
  .عنوان البحث هو مفتاحه، وفهمه ميهد للدخول إىل ما بعده

  .ري الشفاهيفأرجو أن أكون قد وفقت يف اختيار العنوان، وتعريف التفس
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  . تارخيه، خصائصه، آلياته املنهجية: التفسري الشفاهي: الباب األول
  : توطئة

قبل احلديث عن تاريخ هذا اللون من التفسري وخصائصه وآلياته املنهجية، رأيت تقدمي 
الكرمي، بدت يل مهمة وضرورية للمفسر  نتوطئة أتناول فيها لبعض املفاهيم املتعلقة بالقرآ

: مصدرية القرآن الكرمي، ثانيا مضمون القرآن الكرمي، ثالثا :أوال: ملفاهيم هيللمتلقي، وهذه ا
وظيفة القرآن الكرمي، إذ مبعرفتها حق املعرفة واإلميان ا وبدورها يسهل مهمة املفسر يف التأثري 

  .على املتلقني واملخاطبني  ذا التفسري
   1مصدرية القرآن: أوال

مائة يف املائة لفظا ومعىن، أوحاه اهللا إىل رسوله ونبيه حممد : رإن القرآن الكرمي إهلي  املصد
﴾ كتاب أحكمت آياته مث فصلت من لدن حكيم خبري﴿: عن طريق الوحي يقول اهللا تعاىل �

﴾ وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم﴿: �وقال سبحانه خياطب رسوله " 1/هود"
 105/اإلسراء"﴾ ما أرسلناك إال مبشرا ونذيراوباحلق أنزلناه وباحلق نزل و﴿: ، وقال"6/النمل"

وكذلك أوحينا إليك روحا من أ مرنا  ما كما يؤكده قوله تعاىل يف أوائل سورة الشورى ﴿
﴾ كنت تدري ما الكتاب وال اإلميان ولكن جعلناه نورا دي به من نشاء من عبادنا

  ".52/الشورى"
أنه دستور إهلي ينظم حياة األفراد فالقرآن روح رباين حتيا به العقول والقلوب، كما 

والشعوب، وهلذا جيب أن ينظر إىل القرآن بوصفه كالم اهللا تعاىل، املعرب عما حيبه ويرضاه من 
وإن أحد من املشركني استجارك فأجره  حىت يسمع كالم اهللا مث أبلغه  ﴿: خلقه، كما قال تعاىل

 ".6/التوبة"﴾ مأمنه

إىل ) اللوح احملفوظ(أو ) أم الكتاب(رآن إال نقله من من الق –أمني الوحي–فليس جلربيل 
وإنه لترتيل رب العاملني، نزل به الروح األمني على قلبك ﴿: ، كما قال تعاىل�قلب حممد 

  ".195-192/ الشعراء"﴾ لتكون من املنذرين، بلسان عريب مبني
﴾ ال تنسىسنقرئك ف﴿: إال قراءته وحفظه حىت ال ينسى، كما قال تعاىل �وليس حملمد 

واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك ال مبدل لكلماته، ولن جتد من دونه ، ﴿"6/األعلى"
  ".27/الكهف"﴾ ملتحدا

                                                 
  )بتصرف( 22– 21، ص )م2001-هـ1422( 1مع القرآن العظيم؟ مؤسسة الرسالة، بريوت، طيوسف القرضاوي، كيف تتعامل  - 1
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هو الذي بعث ﴿: وقد كان من مهمة الرسول تالوة  آيات اهللا على الناس، كما قال تعاىل
، مث "2/اجلمعة"﴾ يف األميني رسوال منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة

  ".4/املزمل"﴾ ورتل القرآن ترتيالترتيله وتدبره ﴿
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ﴿: مث تبليغه إىل الناس كما أنزل، كما قال تعاىل

  ".67/املائدة"﴾ ربك وإن مل تفعل فما بلغت رسالته واهللا يعصمك من الناس
وأنزلنا إليك الذكر لتبني ﴿: اهللا تعاىلمث بعد ذلك يبينه للناس مبا علمه اهللا، كما قال 

  .1"44/النحل"﴾ للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون
فالعلم ذه املسألة له أمهيته الذاتية البالغة لدى املفسر واملتلقي، ومكانته احملورية يف عملييت 

ن ومصدره التأثري والتأثر خاصة يف  هذا العصر احلديث الذي كثرت فيه املطاعن على هذا الدي
فإثبات ألوهية مصدر القرآن هو أول ما . كتاب اهللا القرآن الكرمي، وما حيوم حوله من شبهات

ينبغي التصدي له، وأن احلديث عن التفسري أو غريه من مسائل القرآن أو مباحثه ال معىن له إذا 
  .  كانت هذه القضية يف خطر من جراء ما حيوم حوهلا من شبهات ميكن أن تعصف ا

فمن أراد أن يفهم القرآن أو يفسره فليعد له عدته، وليتأهب له عقليا وعلميا ونفسيا، فإمنا "
هو خملوق يفسر كالم اخلالق، وهو خملوق ميثل ما يف املخلوقات من قصور، وعجز وحمدودية 
 حبدود الزمان واملكان واإلمكان أمام الواحد القهار، الذي ال حيد علمه وال مشيئته  وال قدرته

  .2"شيء
ولعل أخطر ما ميكن أن يتعرض له القرآن الكرمي هو التشكيك يف ألوهية مصدره ألن 
الطعن يف هذا اجلانب جيعل القرآن كسائر النصوص األخرى ال سلطة هلا وال مرجعية ملزمة، وهذا 

املسلم ميثل يف نظر "الرأي ينايف الغاية من التفسري الشفاهي وهي اإلصالح، والواقع أنه أي القرآن 
  . 3"املرجع الذي يرجع إليه يف كل نزاع

وهذا ما جيب أن يكون عليه إحساس واعتقاد كل من املفسر واملتلقي لتتكامل العالقة 
  .بينهما، فهذه القضية إذن هي نقطة االنطالق السليمة يف عمل املفسر بصورة عامة

                                                 
  .23يوسف القرضاوي، كيف تتعامل مع القرآن العظيم؟  ص  - 1
  23املصدر نفسه، ص  - 2
  79بني الرشاد والتيه، ص مالك بن نيب،  - 3
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  :مضمون القرآن: ثانيا
  1"أ ما قبلكم، وخرب ما بعدكم وحكم ما بينكمكتاب اهللا فيه نب: "... �قال رسول اهللا 

أفيه نبأ ما : "قال اإلمام احلافظ أيب العال حممد عبد الرمحن ابن عبد الرحيم املبار كفوري
وهي األمور اآلتية من أشراط الساعة ) وخرب ما بعدكم(أي من أحوال األمم املاضية " قبلكم

بضم احلاء وسكون الكاف، أي حاكم ما ) ينكموحكم ما ب(وأحوال القيامة ويف العبارة يف تفنن 
وقع أو يقع بينكم من الكفر فاإلميان والطاعة والعصيان، واحلالل واحلرام وسائر شرائع 

  .2..."اإلسالم
فهو إذا شامل لقضايا العقيدة، واألخالق، والتشريع، وأخبار األمم السابقة، ومعارف 

  .نسانالكون، وغريها من القضايا املتعلقة حبياة اإل
، أي أن القرآن 3"إن رحابة  املوضوعات القرآنية لشيء فريد: "يقول اإلمام مالك بن نيب

من هذه الناحية يبدو منفردا وذلك بالنظر إىل الكثرة والتنوع اليت تطبع موضوعاته من جهة مبا 
 تتصف به آياته  من إحاطة ومشول جتعلها مستوعبة ومهيمنة من جهة أخرى والقرآن ذاته لفت

، دون "39/األنعام"﴾ ما فرطنا يف الكتاب من شيء﴿: نظرنا إىل هذا األمر وذلك يف قوله تعاىل
وهذا ما جيعله كتابا خمتصرا وجامعا يف اآلن "أن نلغي عن القرآن صفة االختصار من جهة أخرى، 

  . 4"نفسه كما يقرره الشاطيب
ود اإلسالمي ،منه نستمد فالقرآن الكرمي كتاب الدين كله، فهو عمدة امللة وروح الوج

العقيدة، ونأخذ العبادة، ونلتمس األخالق، ونتوخى أصول التشريع واألحكام فمن أراد أن يعرف 
العقيدة اإلسالمية نقية غري مشوبة، بينة غري غامضة، حية غري هامدة، خماطبة للعقل والقلب معا 

عقيدة، فهو كذلك املصدر األول فليعرفها من القرآن، وإذا كان القرآن هو املصدر األول لل
والعقيدة هي  املعربة عن اإلميان،والشريعة هي املعربة عن . للشريعة فاإلسالم إميان يصدقه العمل

  .العمل
وكما اشتمل القرآن على العقيدة والتشريع، اشتمل كذلك على األخالق سواء أكانت "

بنوعيها الرباين واإلنساين  من متام اإلميان  أخالقا ربانية أم أخالقا إنسانية، وقد اعترب هذه األخالق
                                                 

، وقال هذا احلديث ال نعرفه إال من هذا الوجه، وإسناده 5/159، 2906: ، رقمما جاء يف فضل القرآن: رواه الترمذي، كتاب فضائل القرآن، باب - 1
 .جمهول

 .176، ص 8ت، ج.ط ود.حتفة األحوذي بشرح جامع الترمذي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، د - 2
  ).معلومات الكتاب( 187الظاهرة القرآنية، ص  - 3
  .367، ص 3املوافقات، ج - 4
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إمنا ﴿:والتقوى، ولذا تراه جيسد اإلميان يف أخالق وسلوكيات رفيعة، سواء مع اهللا أو مع الناس
املؤمنون الذين إذا ذكر اهللا وجلت قلوم وإذا تليت عليهم آياته زادم إميانا وعلى رم 

 - 2/األنفال"﴾اهم ينفقون، أولئك هم املؤمنون حقايتوكلون، الذين يقيمون الصالة ومما رزقن
، وألمهية األخالق يف نظر القرآن جنده يعتربها مثرة أساسية للعبادات املفروضة مثل إقامة الصالة "4

، "145/العنكبوت"﴾وأقم الصالة إن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر﴿:كما يف قوله تعاىل
  .1"103/التوبة"﴾من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم اخذ ومثل الزكاة  كما يف قوله تعاىل ﴿

وفوق  كل هذا إن القرآن كتاب الزمن كله، أي أنه كتاب اخللود، ليس كتاب عصر 
معني أو كتاب جيل أو أجيال، مث ينتهي أمده، يعين أن أحكام القرآن وأوامره ونواهيه ليست 

قرأ القرآن ذه الروح وهذه الفكرة وأنه مؤقتة بوقت ما، مث يتوقف العمل ا فعلى املسلم أن ي
آخر الكتب السماوية، املتضمن كلمات اهللا اهلادية واألخرية للبشر فهو غري قابل للتأقيت، بل هو 

  .الكتاب الباقي إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها
فكتاب هذا هو مضمونه ال بد أن يكون هو طوق النجاة للمسلمني يف كل عصر ومصر 

اقت م السبل واحنرفوا عن جادة الصواب، وهذا دور املفسر الشفاهي يف أن يعيد للناس مىت ما ض
  .عالقتهم بقرآم عقيدة  وفهما وعمال وتطبيقا

  وظيفة القرآن الكرمي : ثالثا
توجه القرآن الكرمي إىل بناء الشخصية املسلمة السوية، ومل يهمل جانبا منها عقديا كان أم 

أو سياسيا أو اقتصاديا، وعليه كانت وظيفته عامة وشاملة هلداية البشر، وهي  أخالقيا أم اجتماعيا
إن هذا القرآن يهدي لليت هي ﴿: وظيفة إهلية مقدسة أودعها اهللا تعاىل يف كتابه مصداقا لقوله

هو الذي بعث يف األميني رسوال منهم يتلو عليهم ﴿: ، وقوله أيضا"9/سورة اإلسراء"﴾ أقوم
، "02/اجلمعة"﴾ يعلمهم الكتاب واحلكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبنيآياته ويزكيهم و

قد جاءكم من اهللا نور وكتاب مبني يهدي به اهللا من اتبع رضوانه سبل السالم ﴿: وقوله تعاىل
، هذا "16/سورة املائدة"﴾ وخيرجهم من الظلمات إىل النور بإذنه ويهديهم إىل صراط مستقيم

فاألستاذ مالك بن نيب : من وظائفه، وللعلماء آراء مؤكدة هلذه الوظائفما حدده القرآن نفسه 
ولذلك يرى وفق رؤيته  2يرى أن الوظيفة اليت أنزل القرآن ألدائها هي أنه جاء ليحرك احلياة

                                                 
  ).بتصرف( 68- 56كيف نتعامل مع القرآن، ص : ضاوييوسف القر/ د - 1
  .187الظاهرة القرآنية، ص  - 2



28 

اخلاصة أن نستخدم اآلية كفكرة موحاة ال فكرة حمررة يف الصحف عدمية الصلة بالواقع املتحرك، 
ة أو السكوتية للقرآن هي أخطر ما ميكن أن يهدده وحيد من فاعليته وتواجده يف ألن النظرة املاضوي

  .معركة احلياة
إن ما ذهب إليه مالك بن نيب من أن القرآن جاء لتحريك احلياة جيد ما يصدقه على صعيد 
الواقع  والتجربة وهو وضع اتمع العريب اجلاهلي الذي حدث له ذلك التحول الكبري من حال إىل 

ذلك أن اتمع : "حال خلري دليل على صدق هذه الوظيفة، وفعالية القرآن يف النفوس، إذ يقول
العريب اجلاهلي عندما حدث له ذلك التحول من اتمع البدائي إىل اتمع احلضاري مل يكن 
باستطاعة املؤرخ أو عامل االجتماع أن يالحظ يف  هذه احلقبة من الزمن ظهور أي حادث جديد 

، 1"فسر هذا التغيري ،فالعامل الثقايف الذي ظهر مع الفكرة القرآنية  قد كان احلدث الوحيدي
فالتاريخ  يشهد مبا ال يترك جماال للشك أن كتاب اهللا هو العامل األساسي يف التحول والتغيري 

ادية بشكل  القرآن واحلضارة ب: اللذين حدثا للمجتمع العريب اجلاهلي، فالعالقة السببية بني احلدثني
  .2"صارم عرب تالزمهما

إن الفصل يف هذا احلدث يرجع يقينا إىل الفكرة اإلسالمية اليت جاء ا القرآن واليت 
  .3"طوعت الطاقة احليوية للمجتمع اجلاهلي لضرورات جمتمع متحضر"

  :والسؤال الذي نطرحه ويطرحه كل مصلح يريد القيام ذه الوظيفة السامية هو
قرآن مع اتمع العريب األول ميكن أن حيدث جمددا؟ وبعبارة أخرى هل هل ما فعله ال

  القرآن عاجز عن إمدادنا اليوم مبا يدفعنا حنو النهوض احلضاري ويرسم لنا طريقه؟
إن القرآن حيمل يف طبيعته باعتباره اخلامت القدرة على احلضور الفاعل يف حياة الناس مهما "

خيلص العامل اإلسالمي الراهن مما يعانيه من مهوم ومشاكل وضع تعقد حاهلا، وهو يف مقدوره أن 
  .4"هلا حلوال مناسبة

أن نعمل على ضوء هذه احلقيقة ما دمنا نؤمن بعصمة " ابن نيب"ومطلوب منا حسب رأي 
  .النص القرآين وخلوده ومشوليته

                                                 
  52مشكلة األفكار يف العامل اإلسالمي،  ص : مالك بن نيب - 1
  .نفسه - 2
  .نفسه - 3
مالك  نقال عن فلسفة الحضارة عند. 17-16، ص 1971، مايو 71المسلمين، ع حوار أجرته معه مجلة الشبان : مالك بن نبي - 4

  .128-127بن نبي للخطيب، ص 
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ن ذه فهذه الوظيفة كانت الدافع القوي لكل مصلح يف أول مشواره اإلصالحي إذ اإلميا
الوظيفة ومعرفة آلياا ميهد الطريق أمام هذه الفئة املصلحة يف اتمع ويضمن جناحها يف مهمتها 

  .كما جنح السلف يف ذلك
فمن ناحية : "يف هذا اإلطار يلجأ ابن نيب إىل التمثيل موضحا هذه الفكرة أكثر فيقول

تشريع للمعامالت االجتماعية املشكالت االجتماعية اليت تواجه اإلنسان تكفل القرآن بوضع 
، 1"كما وضع تشريعا  للمسائل الدنيوية كالبيع والشراء والتجارة.... كالزواج واملعاشرة والطالق

أو غريها من التشريعات اليت وضعها القرآن حلوال مبا يعترض حياة املسلم من مشكالت وأزمات 
له، فكالم ابن نيب جيزم مبا ال يدع جماال بشرط أن حيسن فهمها وترتيلها مبا يناسب الواقع وعدم إمها

للشك بأن أنسب وأجنح وسيلة لإلصالح هي كتاب اهللا ملا حيتويه بني دفتيه من شرائع وحلول 
لكل ما يتعرض له املسلم من أزمات إضافة إىل ما يف القرآن من قدرة على خلق الوازع الداخلي 

وضع يف أعماق "وااللتزام مبقتضاها حيث  الذي جيعل اإلنسان يقبل على األخذ ذه التشريعات
  .2"عقيدتنا االستعدادات اليت تؤهلنا لتطبيق املعامالت املتعددة وحيفزنا على اإلبداع واالبتكار

وصفوة القول أن القرآن كتاب احلياة اخلالد الذي حيوي بني دفتيه كل ما حيقق سعادة 
نظر إليه نظرة نصفية حنصره ا يف نطاق اإلنسان وحضارته ومن مثة فإنه من اخلطر اجلسيم أن ن

اآلخرة متغافلني عما حيمله من قدرة فائقة على حتريك احلياة وصنعها وفق رؤيته وفلسفته مهما 
  .كانت األوضاع مزرية بعيدة عن منهجه القومي

بناء على ما تقدم يف املصدرية واملضمون والوظيفة للقرآن الكرمي فإن املتصدي لتفسري 
مشافهة على مسامع املتلقني  من أجل إصالح النفوس وذيب األخالق ال بد أن تكون  كتاب اهللا

هذه القضايا الثالثة عدته وآلياته املنهجية اليت يتحرك ضمنها لتحقيق اهلدف من هذا التفسري 
  .الشفاهي الذي حتضره الشرائح املختلفة يف اتمع

شريعة وأخالق ووظيفته حتقيق حضارة فما دام مصدر هذا القرآن إهلي ومضمونه عقيدة و
اإلنسان وسعادته فإن له القدرة على احلضور الفاعل يف حياة اإلنسان لتصحيح مسارها مىت 

  .احنرفت، وهذا ما يهدف إىل حتقيقه التفسري الشفاهي للقرآن يف كل زمان ومكان
أمهية بالغة يف بعد تقدمي هذه التوطئة املوجزة جلوهر القرآن الكرمي، واليت أحسبها ذات 

أعود اآلن إىل تأصيل التفسري الشفاهي، الذي عرفته يف التمهيد ألتناول . جمال التفسري بصورة عامة
                                                 

  .نفسه - 1
 .نفسه - 2
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تناولت يف : وعليه قسمت هذا الباب إىل ثالثة فصول. تارخيه، وخصائصه، وآلياته املنهجية،
آلياته : الفصل الثالث خصائصه، ويف: يف الفصل الثاين تاريخ التفسري الشفاهي، و: الفصل األول

  .املنهجية
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  املراحل التارخيية للتفسري الشفاهي  :املبحث األول

  :توطئة
إن آيات القرآن كانت ترتل استجابة لقضايا الواقع ومستجداته، وكانت تستجيب 
حلاجات املسلمني احلية، وتعاجل القضايا اآلنية يف حيام االجتماعية والنفسية ويف تنظيم شؤون 

احلياة، وتنظيم عالقام مع أنفسهم ومع كل من حوهلم أيضا، وهلذا كان العمل التفسريي  هذه
يف املنهج النبوي قائما على إحكام الصلة بني النص القرآين واحلياة الواقعية ألن املفسر األعظم 

لتعامل حممد صلى اهللا عليه وسلم أراد مبنهج تفسريه للقرآن الكرمي أن خيط منهج تفسري القرآن وا
معه قراءة وفهما، ونعين بالقراءة القراءة احلضارية اليت متكن األمة من أن تتفيأ ظالل موقعها العاملي 
وتتبوأ مكانتها الالئقة ا بني األمم ونعين بالفهم ،الفهم احلضاري الذي يطرح مفاهيم القرآن 

قد جاء يهدي لليت هي أقوم ومبادئه لتشغل الساحة الفكرية والعلمية العاملية، ألن هذا القرآن 
إن هذا القرآن يهدي لليت هي أقوم ويبشر ﴿: ويبشر املؤمنني، كما يشهد لذلك قوله تعاىل

  ". 9/اإلسراء"﴾ 1املؤمنني
وعليه نستنتج أن تفسري كتاب اهللا أول ما ظهر كان مشافهة ال كتابة وتدوينا على يد 

القرآن الكرمي هو بيان هداية اهللا يف كل  ، ويف ضوء هذا يكون الدافع األصيل لتفسري�الرسول 
جماالت احلياة اإلنسانية ويف كل ميادينها العلمية واملعرفية والعملية وتابع الصحابة رضوان اهللا تعاىل 

  .  عليهم املضي على هذه السبيل يف غرضهم من تفسري كتاب اهللا
مسعت : "قال –نه رضي اهللا ع -روى الترمذي عن احلارث األعور عن علي بن أيب طالب 

كتاب اهللا : أال إا ستكون فتنة، فقلت، ما املخرج منها يا رسول اهللا؟ قال: "يقول �رسول اهللا 
تعاىل فيه نبأ ما كان قبلكم، وخرب ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس باهلزل، ما تركه 

 املتني، وهو الذكر احلكيم من جبار قصمه اهللا، ومن ابتغى اهلدى يف غريه أضله اهللا، وهو حبل اهللا
وهو الصراط املستقيم، وهو الذي ال تزيغ به األهواء، وال تلتبس به األلسنة وال يشبع منه العلماء 

إنا ﴿: وال خيلق على كثرة الرد وال تنقضي عجائبه، وهو الذي مل تنته اجلن إذا مسعته حىت قالوا

                                                 
، تصدرها )هـ1419ربيع الثاين / م1998السنة الثانية أغسطس ( 4البعد الواقعي يف العمل التفسريي، جملة التجديد، العدد : زياد خليل حممد الدغامني - 1

  .49اجلامعة اإلسالمية العاملية، ماليزيا، ص 
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ال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم ، من ق"1/اجلن"﴾ مسعنا قرآنا عجبا يهدي إىل الرشد
  .1"به عدل، ومن دعا إليه هدى إىل صراط مستقيم

يف ثالث وعشرين سنة هي مدة رسالته املباركة، وكان  �فقد أنزل اهللا القرآن على النيب 
يفهمون القرآن الكرمي ويدركون أهدافه ومراميه ويعيشون حيام يف الصحابة عربا خلصا 
ولذلك كانت حاجتهم إىل التفسري غري كبرية، ألن حيام  .ال إىل ما يدعو إليهكنف القرآن امتثا

كان : "فقالت �سئلت عائشة عن أخالق رسول اهللا . كانت تطبيقا عمليا ألوامر القرآن ونواهيه
عنه فيوضحه  �وكان الصحابة إذا أشكل عليهم معىن من املعاين سألوا رسول  2"خلقه القرآن

  ".44/النحل"﴾ وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم﴿: تعاىلويبينه هلم، قال 
ويف عهد الصحابة اتسع التفسري نسبيا، وكان املسلمون إذا رغبوا يف توضيح آية أو تفسري "

أمر غامض جلأوا إىل علماء الصحابة بالتفسري مثل أيب بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت 
  .اهللا بن مسعود، ومعاذ بن جبل رضوان اهللا تعاىل عليهم أمجعني وعبد اهللا بن عباس، وعبد 

وكان عصر الصحابة امتدادا لعصر الرسول األمني، فالقرآن وحي السماء وتشريع اهللا 
  .للناس، وأحكام القرآن مطبقة وآدابه وهديه منوذج يقتدي به

بة يف األقطار وملا جاء عصر التابعني، انتشر اإلسالم واتسعت األمصار وتفرقت الصحا
وحدثت الفنت واختلفت اآلراء وكثرت الفتاوى والرجوع إىل الكرباء فأخذوا يف تدوين احلديث 

  .والفقه وعلوم القرآن
  :وقد انقسمت مجاعة املفسرين إىل ثالث مدارس" التفسري"ومن أول ما دونوه من العلوم 

  .  وهم تالميذ ابن عباس: مفسرو مكة -
 . ابن مسعود وهم تالميذ: مفسرو الكوفة -

 . وهم أصحاب زيد بن أسلم: مفسرو املدينة -

ويف عصر تابع التابعني اجتهت اهلمم إىل مجع ما أثر من التفسري عن رسول اهللا وعن صحابته 
وعن التابعني بدون تفرقة بني املدارس  الثالثة اليت امتازت يف عصر التابعني بروايات خمصوصة، 

للعلم من الكتب السابقة، غار والكبار، وصارت كتبهم أمجع فدونوا علم التفسري يف الكتب الص
ووكيع ) هـ 161(وسفيان الثوري ) هـ150ت (واشتهر من بينهم مقاتل بن سليمان البلخي 

                                                 
، أنظر حتفة األحوذي،  �إنه لقول فصل وما هو باهلزل�: تعاىلواحلديثمقتبس من قوله : ".... ، قال احلافظ املبار كفوري25سبق خترجيه يف ص  - 1
8/176.  
  ختريج احلديث - 2
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وقد ضاع .... وغريهم ) هـ 207(وعبد الرزاق بن مهام الصنعاين  ) هـ 197(بن اجلراح 
صاحب التفسري ) هـ 810(ن جرير الطربي أكثر هذه التفاسري، ولكن مضموا قد نقله حممد ب

  .1"الكبري
  .وكما أن الصحيح يأكل الطعام فيزداد قوة فإن املريض يأكل الطعام فيزداد مرضا

ففي عهد التقليد واجلمود حتول التفسري إىل مماحكاة  لفظية أو حبوث قواعد النحو واإلعراب 
ذلك من اإلصطالحات والفنون اليت تصرف  أو البالغة، والبيان أو آراء الفرق والرد عليها، وغري

  .الناس عن هدى القرآن إىل ما كتبه املفسرون من علوم وفنون
وتبعه على هذا املنهج صحابته رضي  �وعليه فإن تفسري كتاب اهللا مشافهة بدأ على يد النيب 

ك اهللا عنهم، وظل كذلك لغاية عصر التدوين يف مطلع القرن الثالث، وذلك ألن خالل كل تل
القرون السابقة كانت الثقافة واملعرفة تتناقل عن طريق الرواية، وكان اهلدف من هذا التفسري 
النبوي هو إبراز وجوه اهلداية القرآنية ،وتغيري العقائد املنحلة وعالج النفوس املريضة، وبالتايل 

ي لليت هي إن هذا القرآن يهدإصالح أحوال األمة، وهو نفس الغرض من إنزال القرآن الكرمي ﴿
وملا كان أول ظهور لتفسري كتاب اهللا يف بيئة خالية من أي دين أو كتاب مقدس بل كان . ﴾أقوم

يسودها اجلهل والشرك والتعاليم الدينية القدمية احملرفة رمى هذا التفسري النبوي إىل تغيري جذري أو 
السالفة الذكر قلَّ تغيري قاعدي للعقائد والنفوس واألوضاع، وبسبب تغري الظروف واألحوال 

التفسري الشفاهي، الذي كان فيه املفسر واملتلقي على اتصال مباشر وواقعي بالنص القرآين مما 
يكسب هذا النص قوة التأثري يف النفوس بسبب حسن توظيف املفسر للنص املناسب للظرف 

ناحي علمية يف املناسب وحلَّ حملَّ هذا التفسري الشفاهي التفسري املكتوب الذي حنى أصحابه م
القرآن الكرمي، حرصوا على إبرازها للمتلقني والقراء هلدف علمي ال هلدف إصالحي كما هو 

فانصرف الناس تدرجييا عن روح الكتاب إىل ما كتبه املفسرون، وهلذا . احلال يف التفسري الشفاهي
  .نقول عندما قلَّ التفسري الشفاهي قل اإلصالح وحصل االحنراف وانتشر الفساد

واملتتبع لتاريخ اإلصالح يالحظ أن بعض املصلحني على اختالف عصورهم رأوا يف تفسري 
كتاب اهللا والعودة باملسلمني إىل النبع الصايف أحسن وسيلة وأجنح آلية لتحقيق اإلصالح بسبب ما 

 مما يدعونا إىل. ساد اتمعات اإلسالمية  من جهل بتعاليم الدين احلنيف وبعدهم عن كتاب اهللا
القول بأنه ال خالص للمسلمني من هذه احلالة املتردية اليت حيييوا إال بالعودة إىل كتاب اهللا 

                                                 
  ، ص هـ1م، م1990/ هـ1420، 2ط -القاهرة–دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع مقدمة تفسري القرآن الكرمي، : عبد اهللا شحاتة/ د - 1
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وتفسريه تفسريا روحيا خياطب فيه النص القرآين العقل والقلب والوجدان، ألن مقولة اإلمام مالك 
وهلذا أدى  1"اوال يصلح  آخر هذه األمة إال مبا صلح به أوهل"رضي اهللا عنه أحق دليل على ذلك 

أن تاريخ التفسري الشفاهي ارتبط ارتباطا وثيقا مبراحل اإلصالح وبطبيعة بعض احلركات 
  .اإلصالحية

  :2وعليه ميكننا تقسيم التفسري إىل نوعني على وجه اإلمجال
تفسري جاف ال يتجاوز حد األلفاظ وإعراب اجلمل وبيان ما حيويه نظم القرآن من : أحدها

شارات فنية، وهذا النوع أقرب إىل التطبيقات العربية منه إىل التفسري، وبيان مراد نكت بالغية، وإ
  .اهللا من هدايته

تفسري جتاوز هذه احلدود، وجعل هدفه األعلى جتلية هدايات القرآن وتعاليمه أو حكمة : الثاين
هتداء دي اهللا فيما شرع للناس، على وجه جيتذب األرواح ويفتح القلوب، ويدفع النفوس إىل اال

  .اهللا
وهذا هو اخلليق باسم التفسري وفائدته هي التذكري واالعتبار ومعرفة هداية اهللا يف العقائد 

  .والعبادات واملعامالت واألخالق، ليفوز األفراد واجلماعات خبري الدنيا واآلخرة
هللا وهذا النوع الثاين هو ما حاول بعض رواد اإلصالح جتسيده حني تصدوا لتفسري كتاب ا

مشافهة؛ إلميام العميق بأن تفسري كتاب اهللا ذه الطريقة السلفية هو أجنح وسيلة إلصالح 
  .أوضاع اتمعات اإلسالمية

على هذا األساس رأيت أن املراحل التارخيية للتفسري الشفاهي ال تنفك مرتبطة مبراحل 
ا وفكرا، واجتاهها من حيث اإلصالح بل إن مراحله ترتبط بطبيعة احلركة اإلصالحية يف مواقفه

  : اختيار النصوص وتوجيهها وتأويلها، عليه قسمت هذا املبحث إىل ثالثة مطالب
  مرحلة التغيري اجلذري : املطلب األول
   مرحلة اإلصالح األوىل: املطلب الثاين

  مرحلة اإلصالح الثانية   : املطلب الثالث
  :)����وصحابته  ����تفسري الرسول  (مرحلة التغيري اجلذري : املطلب األول        

وقيمها وأخالقها وسلوكها  حني ندرك حجم الضالل الذي غرقت فيه البشرية يف أفكارها
ونظام حياا على مد العصور، حينذاك ندرك قيمة اهلداية الربانية اليت بعث ا األنبياء عامة، 

                                                 
 : أنظر: مقولة اإلمام مالك - 1
  .21املصدر السابق، ص : عبد اهللا شحاتة/ د - 2
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ا، ويكون عمل املفسر عندئذ واهلداية القرآنية اليت بعث ا خامت النبيني خاصة وأثرها وضرور
الكشف عن هذه اهلداية وبياا بأوضح أسلوب وأيسر طريق، وبذلك يأخذ التفسري الطابع العملي 
الواقعي، فيبقى وثيق الصلة حبياة الناس، ومن مث يكون القرآن حاضرا باستمرار، يرشد ويوجه، 

  .ويعدل ويصحح، ويهدي لليت هي أقوم
ول للقرآن الكرمي رسولنا حممد عليه الصالة والسالم، إذ كان فكان هذا حال املفسر األ

وكان الرسول عليه . "القرآن يرتل استجابة لقضايا الواقع وحاجات املسلمني االجتماعية والنفسية
الصالة والسالم يشرح لصحابته ما صعب عليهم فهمه مما ال يعود فهمه إىل اللغة ألم كانوا عربا 

وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما جزوا عن إدراكه امتثاال ألمر ربه ﴿خلصا، وجتلى هلم ما ع
  .1"44/النحل"﴾ نزل إليهم، ولعلهم يتفكرون

رغم أن هؤالء الصحابة قبل اإلسالم كانوا يعيشون يف جاهلية جهالء،وضاللة عمياء، "
حىت قتلوا  أفسدت عقوهلم، فعبدوا ما ال يضر وال ينفع من األصنام وغريها، وفسدت عواطفهم

أوالدهم من إمالق واقع، أو خشية إمالق متوقع لكن ملا نزل عليهم القرآن أحدث يف حيام 
زلزاال وغريهم تغيريا جذريا، وأنشأهم خلقا آخر وأحدث فيهم القرآن ثورة يف العقل والتصور، 

وقلوم، وثورة يف الوجدان والشعور وثورة يف العمل والسلوك، وذلك ألم فتحوا له عقوهلم 
فكانت أجهزة االستقبال عندهم سليمة مهيأة حلسن التلقي، وكان اإلرسال على أفضل ما يكون، 

اهللا نزل أحسن احلديث كتابا متشاا ﴿: فكانوا كما وصف اهللا عز وجل تأثري كتابه يف األنفس
هدى اهللا  مثاين تقشعر منه جلود الذين خيشون رم مث تلني جلودهم وقلوم إىل ذكر اهللا ذلك

  ".23/الزمر"﴾ 2يهدي به من يشاء
وكانت طريقة حفظهم للقرآن وتلقيهم له تعينهم على العمل به، وتطبيقه على حيام أوال 

كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات من القرآن، مل : بأول، كما قال ابن مسعود رضي اهللا عنه
  . 3"جياوزهن حىت يعرف معانيهن، والعمل ن

ف لفظا، مرفوع معىن، ألنه يتحدث عن عصر النبوة، فإن الذي كان يعلمهم وهذا موقو"
  .، وهكذا جاء عن عثمان وأيب بن كعب�هو رسول اهللا 

                                                 
  .26، ج ص )م1997 - هـ 1418(، 3اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر،  مؤسسة  الرسالة، بريوت، ط: فهد عبد الرمحان بن سلمان الرومي/ د - 1
  . 479م، ص 2001/ هـ1322، 1، مؤسسة الرسالة، بريوت، طكيف نتعامل مع القرآن العظيم؟: يوسف القرضاوي/ د - 2
  ختريج األثر - 3
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حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن من أصحاب رسول اهللا : وقال أبو عبد الرمحن السلمي
شر األخرى حىت يعلموا ما أم كانوا يأخذون من رسول اهللا عشر آيات، فال يأخذون يف الع: �

  ". 1فتعلمنا العلم والعمل مجيعا: يف هذه من العلم والعمل، قال
الذي كان يبني ويفسر هلم ما يرتل عليه  �وهذا العلم والعمل كانوا يتعلمونه من الرسول 

من آيات الكتاب احلكيم فيسارعوا إىل تنفيذه وتطبيقه يف حيام، فاختذوا بذلك هذا القرآن 
ا حليام، منه يستمدون وإليه يرجعون وعليه يعتمدون، وكلما نزل شيء منه سارعوا إىل منهاج

تنفيذه والعمل به، دون إبطاء أو تلكؤ أو تردد، وكان هذا مما ميز هذا اجليل األول، جيل 
الصحابة، اجليل القرآين الفريد، فلم يكونوا يقرؤون القرآن بقصد الثقافة واإلطالع، وال بقصد 

  .ق واملتاع بل يتلقى أحدهم القرآن ليعمل به، فور مساعه، وهذا ما شهدت به وقائع شىتالتذو
، هو النواة األوىل �وكان هذا الفهم املرتكز أساسا على مدلول اللغة، وبيان الرسول 

 -وذا املنهج الصايف النقي كانت طريقة الصحابة . للتفسري بصورة عامة شفاهيا كان أم مكتوبا
يف فهم القرآن، وإن شئنا أن نرى أثره فيهم فلننظر إىل أثرهم يف جمتمعهم بل  -عنهمرضي اهللا 

فكانوا يف جمتمعهم مثاال شاخما للمجتمع اإلسالمي الذي بعث من أجله حممد "وخارج جمتمعهم 
حني جعلهم خري القرون وجعلهم القدوة ملن سيأيت بعدهم من املسلمني، وكانوا خارج  �

عوة إىل اإلسالم بالكلمة الصاحلة وبالنفس والنفيس حىت ارتفعت راية اإلسالم جمتمعهم جنود للد
حىت دانت هلم أرجاء املعمورة، كيف ال والقرآن الكرمي  يف شرق األرض وغرا، ويف بضع سنني

احتوى مجيع ما حتتاج إليه البشرية يف أمور دينها ودنياها، ماضيها وحاضرها ومستقبلها يف 
قها يف عباداا ويف معامالا يف اقتصادها ويف سياستها الداخلية واخلارجية يف عقائدها ويف أخال

سلمها ويف حرا كيف ال وتفسري القرآن الكرمي هو اجلسر املوصل هلذه املبادئ واملفتاح هلذه 
  .الكنوز

وهلذا ميكن تفسري هذا االنقياد بالعمل املباشر لنصوص القرآن بالدافع أو الوازع الديين 
فاملشكلة إذا ). اتمع اجلاهلي(لذي كان مفقودا لدى جمتمع الصحابة األول فيل إسالمهم أعين ا

كانت مشكلة عقدية فكان التركيز ابتداء على تفسري اآليات املتعلقة بالعقيدة  �يف عصر النيب 
لك املنهيات لتعزيز القوة اإلميانية يف نفوس الصحابة فجاء االنقياد لبقية األوامر واالنتهاء عن ت

لذلك فال عجب أن حيرص املسلمون يف ذلك الوقت على تلقي علوم التفسري "متسلسال فطريا، 
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للتلقي عنه  –رضوان اهللا عليهم–ويف جمالس الصحابة " �وأن حيضروا ذلك يف جمالس الرسول 
  .1وعنهم مباشرة أو عن تالميذهم من بعدهم

ه بلدان أخرى واتسعت رقعته لسانا واتسعت رقعة البالد اإلسالمية أرضا فدخلت في
فدخلت فيه أمم أعجمية شىت مبختلف األلسنة وخمتلف املذاهب والعقائد دخل فيه بعد املشركني 
الذين يعبدون األوثان أمم جموسية، وأهل كتاب وملل وحنل أخرى وكان هلذا أثره يف مسار 

طرقه، وجد فيه مصادر حمدثة التفسري، فتعددت من مث مشارب التفسري وتنوعت من بعد مناهجه و
وطرق مبتدعة وأهواء منكرة، وبقيت طائفة على املنهج الصايف الذي ال تكدره األهواء وال تبلبل 

، ومل يكن الفاصل حيكي مثال االلتزام املنهج احلق يف تفسري القرآن الكرميأفكاره زائف العقائد 
حل أخرى حنسبها جمتمعة هي مراحل بني تينكم املرحلتني وجيزا أو قصريا بل كان بينهما مرا

  .إىل عصرنا احلاضر �التفسري اليت مر ا من عهد الرسول 
وصحابته كان منهج التعامل مع القرآن يأخذ بعني الرعاية واالهتمام  �ففي عهد الرسول 

وظيفة اإلنسان بوصفه خليفة، وجهده يف القيام ذه املهمة اليت تؤهله وتضع يف يده زمام قيادة 
هذا املنهج النبوي يف التعامل . ياة البشرية وتوجيهها لتحقيق العبودية هللا يف جماالت احلياة كلهااحل

مع كتاب اهللا فهما وتفسريا كان هدفه تكوين رجال قرآنيني يعيشون بالقرآن وللقرآن، وتبعه على 
لتفاوت يف عقول وكان التفاوت بينهم وبينا فيما حيتاج إىل اجتهاد شأن ا"هذا املنهج الصحابة 

سائر البشر فكان بعضهم يرجع إىل من قد يكون أكثر منه فهما ملعىن أو إدراكا لرمز، وقد يكون 
  .أعلم فيما أحاط باآلية عند نزوهلا من أحداث هلا التأثري يف فهم مدلوهلا

يف تفسريه، فقد كان عليه  تومل يكن ذلك اجليل الفريد من املسلمني يتناول اإلسرائيليا
الة والسالم حريصا على أن ال يستقوا من غري نبع اإلسالم الصايف، وبطبيعة حاهلم الذي أوتوه الص

من املعرفة بدقائق اللغة فقد كانوا ال حيتاجون إىل الوقوف عند كل آية يتناولوا بالتفسري حني 
ما هو حال يعرفون معناها بالسليقة اليت طبعوا عليها ولذا مل يكن تفسريهم شامال للقرآن كله ك

  .2"من جاء بعدهم
ومن خصائص هذه املرحلة أيضا املشافهة دون التدوين، فكانوا ال يتكلفون يف التفسري وال 
يتعمقون ذلك التعمق املذموم فاكتفوا من اآليات مبعناها العام، ومل يلتزموا تفصيل ماال فائدة كبرية 

﴾ أا آية تعداد لنعم اهللا تعاىل كهة وأباوفا﴿: يف تفصيله ،فكانوا يكتفون مثال مبعرفة قوله تعاىل
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مبعىن أن التفسري عندهم كان منصبا على معرفة ما جيهلون معناه وهو قليل لغرض  1"على عباده
فلم . فهم كانوا مطبقني عمليني لكتاب اهللا �االلتزام مبا يفهمونه بعد ذلك من املعىن من النيب 

بفطرم العربية، وحىت ملا كانوا يستفسرون عنه يكونوا يستفسرون عنه بسبب إدراكهم ملعناه 
والرسول يفسره هلم كان لغرض العلم والعمل به يف آن واحد، ال رد معرفته فقط، ومن 
خصائصه أيضا قلة التدوين واعتمادهم املشافهة واإللقاء االرجتايل فقد كانوا يف غالبهم أميني ومل 

أن يكتبوا عنه شيئا غري  �هذا كله فقد اهم الرسول  تتوافر هلم وسائل وأدوات الكتابة، مث بعد
القرآن خشية أن يلتبس عليهم كالمه باآليات مث أذن هلم بالكتابة بعد أن أمن عليهم من االلتباس، 

  .خبصائص هذه املرحلة هي تقريبا نفس خصائص مرحلة التفسري يف عهد النبوة
ه مل يكن هناك من فارق كبري يذكر بني أما التفسري يف عهد التابعني فيمكن القول عنه أن

منهج الصحابة ومنهج التابعني ،لكوم قد تلقوا التفسري عن الصحابة وورثوا عنهم أيضا الورع 
فهذا سعيد بن املسيب إذا سئل عن تفسري آية من القرآن . عن القول يف القرآن الكرمي بغري علم

ن آية إال قد سألت عنها ولكنها الرواية عن واهللا ما م: سكت كأنه مل يسمع، وهذا الشعيب يقول
وموقفهم هذا رضي اهللا عنهم حممول على حترجهم عن الكالم يف التفسري مبا ال علم هلم به، . اهللا

  . 2"فأما من تكلم كما يعلم من ذلك لغة وشرعا فال حرج عليه
وصحابته  �لنيب إذا كانت هذه املرحلة اليت ومسناها مبرحلة التغيري واليت امتدت منذ عهد ا

هو أول من فسر القرآن الكرمي  �إىل عهد التابعني أول أصول التفسري الشفاهي واملكتوب، فالنيب 
وكيف ال "مشافهة خماطبا به صحابته الكرام الذين تبعوه على هذا املنهج وهم خري القرون 

ليهم معىن أو إذا أشكل ع ؟.....وهم.....وهم....يكونون كذلك وفيهم رسوله ،وبينهم كتابه 
غمض عليهم مرمى جاءوا إليه عليه الصالة والسالم فوضحه هلم وبينه وجالَ غموضه فحيوا 

طيبة وحتركوا وأبصروا به السبيل وأدركوا، وذبوا به وختلَّقوا وعملوا به وتأدبوا، بالقرآن حياة 
ترقوا ومتدنوا وبلغوا ما  وصلُّوا وأخبتوا، وبه حاربوا وساملوا، وبه قاموا وضوا وإن شئت فلتقل

بلغوا فكانوا حبق جيال قرآنيا فريدا، وكيف ال يكونون كذلك وهم يستقون من نبع القرآن 
وكيف ال يكونون كذلك وهم إذا تعلَّموا عشر آيات مل جياوزوها ... الصايف، ومن معينه العذب

أوامر اهللا هلم بالعمل فور مساعه، حىت يتعلموا ما فيها من العلم والعمل إدراكا منهم أم إمنا يتلقون 
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ومن مث مل يكن أحدهم ليستكثر منه يف اجللسة الواحدة ألنه كان حيس أنه إمنا يستكثر من واجبات 
   1".وتكاليف جيعلها على عاتقه

فكون الصحابة ال يتجاوزون العشر آيات اليت تعلَّموها حىت يعملوا مبا فيها دليل على أم 
ليتمكنوا من العمل ا بعد ذلك، إذ من شرط  �ىل تفسريها من النيب كانوا يستمعون أوال إ

  .العمل الفهم والعلم بالشيء املطلوب العمل به
يف فهمهم للقرآن  –رضوان اهللا عليهم–لقد كان املنهج العملي مسلك الصحابة "

يما يف فهم وتطبيقهم له، أليس فعل أيب بكر الصديق بإعالن احلرب على املرتدين منهجا واقعيا سل
ظاهرة الردة وحتليل أبعادها السياسية واالجتماعية والدينية، وإدراك آثارها املستقبلية وترتيل النص 

  القرآين على ذلك الواقع ؟
أمثلة ال حتصى يف فهم مقاصد القرآن وترتيل أحكامه  -رضي اهللا عنه–ويف منهج عمر 

 ضوء تلك املقاصد، فمثال عدم إقامته حد على الواقع العملي بعد إدراكه ذلك الواقع وحتليله يف
كافيان يف الداللة على ذلك املنهج الذي سلكه الصحابة يف ... السرقة، ومنعه تقسيم سواد العراق

  2".فهم القرآن وتفسريه إن على مستوى الفرد أو األمة
مث أمل يكن الربرة أصحاب رسول اهللا مصاحف متشي على األرض؟ أليس يف فعلهم "

ترمجة عملية للنص القرآين؟ ليوضحوا بذلك منهج التعامل مع القرآن يف جمال القراءة  وسلوكهم
وملزيد من البيان والوضوح على طبيعة مرحلة التغيري اجلذري وهي بداية التفسري . والفهم والتفسري

رد الشفاهي التارخيية نورد بعض النصوص اليت تدل على ضرورة ربط التفسري بالواقع احليايت للف
، )مع صحابته وسلكه الصحابة والتابعني من بعدهم �وهو املنهج الذي سلكه الرسول (واألمة 

فالتفسري يف هذه الفترة مل يكن يدفع إليه إال احلاجة اليت هي . مع أنه يف غاية الوضوح نقال وعقال
بأحدمها  وهل فرق القرآن بني العلم والعمل أو طالب. يف حد ذاا ترمجة عملية للنص القرآين

  .دون اآلخر؟
إن املنهج النبوي يف تعلم القرآن واحلث على تعلمه يرشدك إىل منهج التعامل الصحيح مع 

والدليل على فعالية هذا املنهج  ونتائجه السليمة  3"القرآن فهما وتفسريا تطبيقا واقعيا عمليا
  : نصوص كثرية نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر
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كنا إذا تعلمنا عشر آيات من القرآن مل : "أيب عبد الرمحن السلمي قال منها ما روي عن" -
فهذا اإلحلاح على معرفة  1"نتعلم العشر اليت بعدها حىت نعرف حالهلا وحرامها وأمرها ويها

احلالل واحلرام واألمر والنهي بعد التعلم للعشر آيات ليس رد العلم أو الثقافة فقط بل كان 
  .و العمل أي االلتزام باحلالل واألمر واجتناب النهي واحلراماهلدف األساسي ه

إمنا أخذنا القرآن من قوم أخربونا أم كانوا إذا تعلموا عشر "ويف رواية أخرى عنه قوله  -
فتعلمنا العلم والعمل : آيات مل جياوزوها إىل العشر األخرى حىت يعلموا ما فيهن من العمل، قال

 . 2"مجيعا

يف احلديث الذي كان يسأل فيه حذيفة  -رضي اهللا عنه–حلذيفة بن اليمان  �ومنها قوله  -
 .3"يا حذيفة تعلم كتاب اهللا واتبع ما فيه: "عن الشر

مكث  -رضي اهللا عنهما-ما ذكره اإلمام مالك بن أنس أنه بلغه أن عبد اهللا بن عمر: ومنها -
را ويا، وإدراكا وفقها ، فكانت أي يقيم حدودها أم 4"على سورة البقرة مثاين سنني يتعلمها

 .منطلقا له يف حركته الفكرية والعملية

أفال ﴿: وقد كان بعضهم خيرج إىل سوق الكوفة لينظر إىل اإلبل، ألن اهللا تعاىل يقول
، ليتحصل على املعرفة من خالل املشاهدة، "17الغاشية"﴾ ينظرون إىل اإلبل كيف خلقت

جيلب لصاحبه فائدة، تغذي إميانه،  -كهذا -ها، فكل نظروليقيم أمر اهللا تعاىل بالنظر إلي
وتقوي يقينه، وتزوده مبعرفة منبثقة من دراسة النص القرآين دراسة عملية واعية، وهذا معىن 

عند تفسريه وبيانه لكتاب اهللا  �التغيري القاعدي اجلذري الذي كان يهدف إىل حتقيقه النيب  
 .بني صحابته الكرام

يف التفسري ينطلق من هدي القرآن ابتداء، وهو الذي هيمن على  �فقد كان منهجه 
كل ما حكم به : تفسريه، وكم كان اإلمام الشافعي رمحه اهللا حكيما عميق الفهم عندما قال

إنا أنزلنا إليك الكتاب باحلق لتحكم ﴿: فهو مما فهمه من القرآن، قال تعاىل �رسول اهللا 
  ".105/النساء"﴾ لخائنني خصيمابني الناس مبا أراك اهللا وال تكن ل
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يف تفسري القرآن  �فهو ذا يكشف عن حقيقة املنهج العملي الذي سلكه الرسول 
إن منهج التفسري النبوي وتفسري الصحابة كان تفسريا واقعيا : الكرمي، مما يدعونا إىل القول

  .قع ومستجداته يهدف إىل ربط التفسري بالواقع؛ ألن القرآن أصال نزل استجابة لقضايا الوا
فمنهج التعامل مع القرآن يف هذه الفترة كان يأخذ بعني االعتبار واالهتمام وظيفة اإلنسان 
بوصفه خليفة، وجهده يف القيام ذه املهمة اليت تؤهله وتضع يف يده زمام قيادة احلياة البشرية 

أن التفسري يف طور : وخالصة القول. وتوجيهها لتحقيق العبودية هللا يف جماالت احلياة كلها
إذ متثل هذه املرحلة حركة التفسري يف القرون اخلريية  �التأسيس أول ما ظهر على يد الرسول 

جيل الصحابة : الثالثة األوىل، واليت متثل األجيال الثالثة األوىل، املشهود هلا بالفضل واخلري
املفسر لكتاب اهللا تعاىل بسنته فكان عليه الصالة والسالم . وجيل التابعني وجيل أتباع التابعني

﴾ وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم﴿: القولية والفعلية والتقريرية، كما قال تعاىل
من األبواب اليت  –، واملتتبع لكتب السنة جيد أا قد أفردت للتفسري بابا "44/النحل"

سول من ذلك ما أخرجه أمحد ذكرت فيه كثريا من التفسري املأثور عن الر –اشتملت عليها 
هم : إن املغضوب عليهم: "�قال رسول اهللا : والترمذي وغريمها عن عدي بن حيان قال

  . 1"هم النصارى: اليهود، وإن الضالني
الصالة : "�قال رسول اهللا : وما رواه الترمذي وابن حبان يف صحيحه عن ابن مسعود قال

  .2"صالة العصر: الوسطى
الذين ﴿: ملا نزلت هذه اآليات: وغريها عن ابن مسعود أنه قال وروى أمحد والشيخان

وأينا : شق ذلك على الناس، فقالوا يا رسول اهللا" 82/األنعام"﴾ آمنوا ومل يلبسوا إميام بظلم
إن الشرك ﴿: إنه ليس الذي تعنون، أمل تسمعوا ما قال العبد الصاحل: ال يظلم نفسه؟ قال

، الذي �وغري هذا كثري مما صح عن رسول اهللا  3هو الشرك إمنا" 13/لقمان"﴾ لظلم عظيم
  .أصبح بعد ذلك املادة الرئيسية واملعتمد األول لكتب التفسري باملأثور

ولقد ظل عليه السالم على  �إن هذا العلم نشأ ووضعت بذوره على يديه ويف عهده "
توضيح والتفسري طيلة نزول منهج التفسري مشافهة مع أصحابه رضوان اهللا عليهم هكذا بالشرح وال

وما أضيف عليه من تفسري  �القرآن حىت حلق بالرفيق األعلى، وظل التفسري املأثور عن النيب 

                                                 
  تخريج الحديث  - 1
  تخريج الحديث - 2
  تخريج الحديث - 3
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الصحابة والتابعني وتابعهم يتناقل شفهيا، حىت ابتدأ علم تدوين احلديث ودون معه التفسري، وكان 
رد له آنذاك تأليف خاص يفسر القرآن التفسري بابا من األبواب اليت اشتمل عليها احلديث، فلم يف

سورة سورة، وآية آية، من بدايته إىل ايته، بل وجد من العلماء من طوف األمصار املختلفة 
أو إىل أصحابه أو  �ليجمع احلديث فجمع جبوار ذلك ما روي فيها من تفسري منسوب إىل النيب 

  . 1إىل التابعني
اسيني وخالل ضة تدوين العلوم انفصل التفسري عن ويف أواخر عهد بين أمية وأول عهد العب"

احلديث وأصبح علما قائما بنفسه ووضع التفسري لكل آية من القرآن، ورتب ذلك عل حسب 
فلما استهل القرن الثاين ودخلت العلوم " يقول العالمة حممد الفاضل بن عاشور.ترتيب املصحف 

قاة من رجال احلديث وهو عبد امللك بن جريج اإلسالمية يف دور التدوين انربى أحد األئمة الت
فدخل علم ... إىل مجع تلك األخبار يف كتاب، فكان أول من ألف يف التفسري) هـ 150(

 273ت (، وكذلك طائفة من العلماء منهم ابن ماجة 2"التفسري بذلك إىل حيز التدوين الكتايب
وغريهم من أئمة  هذا ) هـ 318(، وأبو بكر النيسابوري )هـ 310(وابن جرير الطربي) هـ

هو املادة الرئيسية املعتمدة يف كتب التفسري  �الشأن، وسبقت اإلشارة إىل أن ما فسره النيب 
باملأثور بعد ذلك، وهلذا أرى من الضرورة التطرق لنقطة مهمة أثارها العلماء قدميا عدت حمور 

  القرآن كله؟ -ص–هل فسر النيب : تساؤالت بعض املعاصرين هي
  :نقول اختلف العلماء يف هذه املسالة على رأيني

بني ألصحابه معاين القرآن كما بني هلم ألفاظه، وهذا قول ابن تيمية  �أن الرسول : األول
بني ألصحابه  معاين القرآن، كما بني هلم ألفاظه، فقوله  �جيب أن نعلم أن النيب : "حيث يقول

  : ، واستدلوا بأدلة منها 3"يتناول هذا وهذا" 44/النحل"﴾ لنبني للناس ما نزل إليهم﴿: تعاىل
، "44/النحل"﴾وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون﴿:قوله تعاىل -1

  .والبيان يتناول األلفاظ واملعاين
حدثنا الذين كانوا يقرئوننا أم كانوا يستقرئون من النيب : "حديث أيب عبد الرمحن السلمي -2
فتعلمنا القرآن والعمل : فكانوا إذا تعلموا عشر آيات مل خيلفوها حىت يعملوا مبا فيها من العمل ،�

 . 1"مجيعا
                                                 

  .141، ص 1التفسير والمفسرون، ج: محمد حسين الذهبي - 1
مقدمة في : وأنظر ابن تيمية. 21، ص )م1972( 2التفسير ورجاله، دار الكتب الشرقية، تونس، ط: اشورمحمد الفاضل بن ع - 2

  35ص أصول التفسير، 
  .35عدنان زرزور، مقدمة يف أصول التفسري، ص /د - 3
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أن ابن عمر رضي اهللا عنه أقام على حفظ البقرة عدة : "وروي عن اإلمام مالك أنه قال -3
يسري فدل على أن  ولو كان املراد جمرد احلفظ ملا احتاج إال لزمن: ، قالوا2"سنني، قيل مثان سنني

 .املراد فهم املعاين

فالقرآن أوىل، والعادة متنع أن . إن كل كالم املقصود من فهم معانيه، دون جمرد ألفاظه: قالوا -4
يقرأ قوم كتابا يف فن من العلم كالطب واحلساب وال يستشرفوه وكيف بكالم اهللا تعاىل الذي هو 

 .3نياهمعصمتهم وبه جنام وسعادم وقيام دينهم ود

كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد : "قال: حديث أنس بن مالك رضي اهللا عنه -5
  4".فينا

مل يبني ألصحابه إال القليل من معاين القرآن، وهذا قول اخلويل  �قالوا أن الرسول : الثاين
من أما القرآن فتفسريه على وجه القطع ال يعلم إال بأن يسمع : حيث يقول) هـ 637ت (

  :، واستدلوا مبا يلي"، وذلك متعذر إال يف آيات قالئل�الرسول 
يفسر شيئا من القرآن  - ص–مل يكن النيب : "ما روي عن عائشة رضي اهللا عنها أا قالت -1

  . 5"إال آيات بعدد، علَّمه إياهن جربيل عليه السالم
ت كلها ألجل أن يتفكر عباده بالنص على املراد يف اآليا �قالوا إن اهللا مل يأمر نبيه حممد  -2

  . 6يف كتابه، والعلم باملراد فيما مل ينص على معناه ليستنبط بإمارات ودالئل
اللهم فقهه يف : "كل معاين القرآن ملا كان لدعائه البن عباس �قالوا لو بين الرسول  -3

بن عباس ذا فائدة، ألن الناس على حد سواء يف تأويله، فكيف خيص ا 7"الدين وعلمه التأويل
 .الدعاء

  : الرأي الراجح
ميكننا أن نقرر يف اطمئنان مذهبا وسطا بني : "... يقول الدكتور حممد عبد الرحيم حممد

فسر الكثري من معاين القرآن وذلك كما تشهد كتب التفسري والصحاح  �الرأيني، وهو أن النيب 
  :ومل يبني كل معاين القرآن ألن 1"ودواوين السنة وغريها

                                                                                                                                                         
  .150، ص7أخرجه أمحد يف املسند، ج - 1
  .205، ص 1أخرجه اإلمام مالك، املوطأ، ج - 2
  37-35يف أصول التفسري، ص  مقدمة: ابن تيمية - 3
  أخرجه أمحد يف مسنده، ج، ص - 4
 ختريج األثر - 5

  .175-174، ص 2االتقان يف علوم القرآن، ج: السيوطي - 6
  مسنده، ج، صأخرجه أمحد  يف  - 7
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من اآليات ما يرجع فهمها إىل معرفة كالم العرب، والقرآن نزل بلغتهم ومثل هذا ال حيتاج  -
  .إىل بيان

: ومنها ما يتبادر فهمه إىل األذهان لظهوره وبيانه فال حتتاج إىل بيان مثل قوله تعاىل -
 . ، فاملتبادر حترمي الوطء"23/النساء"﴾ حرمت عليكم أمهاتكم﴿

 بعلمه كقيام الساعة وحقيقة الروح وغري ذلك من األمور الغيبية اليت مل ومنها ما استأثر اهللا -
 .، فكيف يبينها ألصحابه وهو ال يعلمها�يطلع اهللا عليها نبيه حممد 

ومن اآليات ما ال فائدة يف معرفة أكثر من معناها املتبادر مثل لون كلب أصحاب الكهف،  -
اليت أحياها اهللا إلبراهيم عليه السالم، وهذا ما بينه ابن وعصا موسى عليه السالم، وأنواع الطيور 

 :التفسري على أربعة أوجه: "عباس حينما قال

  .وجه تعرفه العرب من كالمها – 1
  . وتفسري ال يعذر أحد جبهالته -2
  . وتفسري يعلمه العلماء -3
 .2وتفسري ال يعلمه إال اهللا تعاىل -4

فسر كل ما حيتاج إليه اإلنسان كرورة عملية للحياة  �ولعلنا نستطيع القول إن الرسول 
الدينية عقيدة وعبادة ومعاملة وأخالقا، وسكت عما يتعلَّق باملعرفة الكونية واالجتماعية والتارخيية 
اليت يتكفل املنهج التجرييب باإلجابة عنها تبعا حلاجة اإلنسان وسؤاله املرتبطة بطبيعة احلضارة 

  .من تطورات ال تزال يف غيب الزمانالبشرية وما تستتبعه 
أقول ذلك وحنن نعلم أن التفسري ليس قصرا على اللسان بل هو األفعال والسلوك، وهو 

  . التفسري األمثل والقول الفصل الذي ال بيان بعده
بني الكثري من معاين القرآن ومل يبني كل معاين القرآن،أما حديث عائشة،  �فالرسول : إذن

: إنه ممن ال يعرف يف أهل اآلثار، وقال ابن كثري: فر الزبري، وقال فيه الطربيففيه حممد بن جع
  .حديث منكر غريب

هكذا إذا كان العمل التفسريي يف املنهج النبوي قائما على إحكام الصلة بني النص القرآين 
أخذ  واحلياة الواقعية، والكشف عن اهلداية القرآنية وبياا بأوضح أسلوب وأيسر طريق، وبذلك

                                                                                                                                                         
  .16، ص )م1992/ هـ 1413( 1، ط-القاهرة–التفسري النبوي خصائصه ومصادره، مكتبة الزهراء  - 1
  . ن عن تأويل أي قرآنجامع البيا - 2
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التفسري الطابع العلمي العملي الواقعي، فبقى وثيق الصلة حبياة الناس، ومن مث كان القرآن دائما 
  .حاضرا باستمرار يرشد ويوجه ويعدل ويصحح ويهدي لليت هي أقوم

بعد عصر اخلالفة الراشدة أو بعد  ∗غري أن هذا املنهج بدأت معامله تندرس يف العمل التفسريي"
قيادة "عن القيادة السياسية " قيادة العلماء"ه عام، وانفصال القيادة الفكرية عصر الصحابة بوج

وبدأ كل خيط مساره بعيدا عن اجتاه اآلخر يف أغلب األحيان، فقَّل تأثري العلماء يف توجيه " اخللفاء
احلياة الواقعية يف ضوء القرآن الكرمي وهديه، هذا اإلنفصال رافقه انفصال آخر أشد منه خطورة 
وأعظم منه أثرا، وهو انفصال التفسري عن الواقع، لينشغل بعد ذلك بتراكمات معرفية مصدرها 

فأضيفت هذه العلوم ... النقل والرواية، وضروب من علوم اللغة والبالغة والفلسفة والكالم والفقه
 إىل العمل التفسريي فشكلت يف كثري من األحيان عائقا وحاجزا عن فهم هداية القرآن الكرمي

  . 1"ومقاصده
لقد بدأ التفسري ينفصل عن الواقع يف عهد "فاملشكلة يف هذه املرحلة  كانت مشكلة عقدية 

انتشار األفكار اليت ال : مبكر، وأخذ الطابع النظري يغزو فهم القرآن ألسباب عدة من أمهها
ل السنة تنسجم مع روح العقيدة اإلسالمية، فتحول التفسري إىل معارك فكرية مذهبية بني أه

وحتول األمر إىل ... واملعتزلة واخلوارج والشيعة وغريها، إضافة إىل خالفات النحويني والفقهاء
هو املتعة الفكرية  –ذلك ليكون الدافع لتفسري القرآن عند كثري من املفسرين وبنسب متفاوتة 

ع احليايت لألمة، ومن هنا بدأ التجاوز الصريح للواق. والشغف الثقايف بكثري من املعارف والفنون
  .باعدت األمة بني تفسري القرآن الذي هو احملرك احلقيقي حلياا وبني واقع هذه األمة

فإذا كان املفسر يكتفي يف تفسري النص بالشرح اللغوي وبيان املعىن اإلمجايل أو يتحول به إىل "
فاملطلوب من . اسمماحكات وخالفات لفظية وفقهية فبأي شيء يتميز العامل املفسر عن عوام الن

املفسر إذن أن يعتين بقضايا الواقع عناية الطبيب باملريض وملاذا يفترض أن ال يكون املفسر مصلحا 
وهو يتعامل مع نص قرآين خالد مطلق، يترتل يف كل عصر خاصا بأهل ذلك العصر؟ ومل فُصل 

أ االحنراف والفساد يف بني اإلصالح والتفسري؟ فعندما قلَّ التفسري الواقعي قلَّ اإلصالح  فبد
وهذا ما يالحظ على األحوال االجتماعية والسياسية والدينية اليت سادت اتمع اإلسالمي  2"الدين

                                                 
طابع التتابعي وإن كان التفسري الشفاهي قد ظل يتزايد مع مر العصور وبقدر  اتساع املساجد وظل هو املرتكز األساسي يف اهلدي على أنه مل يكن يأخذ ال -  ∗

 .إال عند بعض األعالم كما سأبني الحقا
  .53فسريي، ص البعد الواقعي يف العمل التزياد خليل حممد الدغامني،  - 1
  .84املصدر نفسه، ص  - 2
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بعد عهد الصحابة والتابعني فاحتاجت األمة إىل العودة هلذا املصدر التشريعي وتفسريه مبا يتالءم 
  .ومقتضيات األحوال لعالج أمراض اتمع
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القرن السابع ) (عصر ابن تيمية وابن قيم اجلوزية: (مرحلة اإلصالح األوىل: ايناملطلب الث
  ). القرن الثامن اهلجري -هجري 

سبقت اإلشارة إىل القول إن التفاسري الشفاهية ارتبطت ارتباطا وثيقا باحلركات اإلصالحية يف 
يف اإلصالح بصورة  مواقفها وأفكارها واجتاهها ذلك أن  هذه التفاسري كان أدوات أصحاا 

  .عامة
والسبب يف اعتباري املرحلة الثانية للتفسري الشفاهي مرتبطة حبركة اإلصالح األوىل يف عصر 
ابن  تيمية وتلميذة ابن قيم وهي  الفترة املمتدة من بداية النصف الثاين من القرن السابع اهلجري 

  : هو
دور التقليد واجلمود ، فكانت احلاجة شديدة إن يف الفترة السابقة هلذه الفترة كان التفسري مير ب

إىل تفسري يتوجه العناية األوىل فيه إىل هداية القرآن على الوجه الذي يتفق مع اآليات الكرمية املرتلة 
يف وصفه وما أنزل ألجله من اإلنذار والتبشري واهلداية واإلصالح مث العناية مبقتضى أحوال العصر، 

  .أفهام صنوف املستمعني املتلقنييف سهولة التعبري ومراعاة 
إن الذي يقتضيه معىن التفسري وحقيقيته أن يكون املفسر ملزما : "... يقول األستاذ الدغامني

باإلطالع على بيئة عصره، ومتمكنا من الثقافة السائدة، وأن يكون حاضرا بفكره وعلمه يف واقع 
  .عصره مؤثرا فيه ليس هاربا منه، وال غائبا عنه

د عن معاجلة قضايا الواقع وحتليلها، وقصر التفسري على بيان قضايا علمية  مكررة، هو إن البع
اإلشكال احلقيقي يف العمل التفسريي والذي جاء نتيجة اشتغال املفسر على وجه اخلصوص بقضايا 

ب العلم النظرية وتفاصيلها اجلزئية، ودليل آخر على عدم الواقعية يف املنهج التفسريي أن هذه الكت
القيمة يف التفسري كان هلا شأن كبري عند علماء املسلمني ولكنها مع ذلك مل تؤلف للعوام من 

  .1"الناس، ومل يكن مجهور العوام بالذين حيظون باهتمام املفسرين
  .فما هو التفسري الذي توجه إىل خطاب اجلمهور؟ إنه التفسري الشفاهي -

  .ى عصر ابن تيمية وتلميذه ابن قيم اجلوزيةانطالقا من هذه النتيجة البد من اإلطالع عل
اتسم هذا العصر باالضطراب اجتماعيا ودينيا وسياسيا واقتصاديا وعسكريا، يقول األستاذ 

جاء شيخ اإلسالم ابن تيمية إىل الدنيا يف فترة فقد فيها املسلمون أو كادوا يفقدون :"حممد العلي
من احملن، واشتداد من اخلطوب والبالء، فنهض بعبء معامل الطريقة اليت ديهم إىل احلق يف غمرة 

                                                 
  .74البعد الواقعي يف العمل التفسريي، ص : زياد خليل حممد الدغامني - 1
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اإلصالح للواقع املرير الذي متر به األمة اإلسالمية، فبعث احلياة يف الفكر اإلسالمي بعد مجود 
أن ختتفي أن عمها الركود، جاء رمحه اهللا إىل احلياة وأيقظ حياة كادت معاملها املشرقة , أصابه

سالم وكان اتمع اإلسالمي فيها قد وصل إىل صورة يعجز القلم على فترة املصلحني يف تاريخ اإل
والتفتت املذهيب، , عن تصوير ما كان يغمر هذا اتمع من االحنالل االجتماعي والتحلل السياسي

واستولت على سياسته قيادات حاكمة عاشت لشهواا , ومزقه الترف البطني, جمتمع فرقه اهلوى
جلاهلة واستحوذ البالء على كل جانب، وصب عليه احملن القواصم صبا، يف ظل اجلهالة ا, الداعرة

فعصفت مبقوماته حىت أفقدته اإلحساس باملقاومة  فهو ال يبصر وال , وأحاطت به الرزايا العواصف
  . 1"ويسمع وال يفقه، ويساق فال يدري, يعي

مني واكتسحوا العامل مثل هذه األوضاع السياسية السيئة اليت هاجم فيها التتار بالد املسل"
واألوضاع االجتماعية املتردية حتتاج إىل داعية لبق , واألوضاع االقتصادية املنهارة, اإلسالمي

ألن , ويدرسها جيد قبل أن يقوم بنشاطه اإلصالحي, يستطيع أن يراعي الظروف ويقدرها قدرها
تعطيل، إذا مل يؤد إىل ضياع السري يف تيار مضاد هلا يؤدي بتلك احلركة وذلك السري إىل التعويق و

  . 2"اجلهد وتفويت الفرصة
وبصورة عامة كان عصر شيخ اإلسالم ومن بعده تلميذه ابن القيم اجلوزية عصرا ميوج  
باالضطراب الديين والسياسي، وتعرضت فيه البالد اإلسالمية لغزوها من الداخل واخلارج، ومين 

  :اإلسالم فيه بأخطار عظيمة منها
  .ليبني بالد املسلمنيغزو الص -
  .خيانة الفاطميني باحنيازهم إىل الصليبني -
  .غزو التتار للبالد اإلسالمية -
  .االنقسام الداخلي يف دول املسلمني -
  .فساد امللوك واألمراء، وبعدهم عن اإلسالم -
  .شيوع التقليد اجلامد، حبيث بدأ كل مذهب فقهي يعد دينا مستقال بذاته -
ة املفرطة واإلحلاد والزندقة يف أوساط املسلمني، بتأثري من أصحاب البدع انتشار الشعوذ -

وباجلملة فقد كانت حياة املسلمني االجتماعية "واألهواء من الشيعة والرافضة والصوفية والباطنية 
يف ذلك العصر فاسدة حتتاج إىل إصالح يعيد األمور إىل نصاا ولقد بذل شيخ اإلسالم قصارى 

                                                 
  شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية رجل اإلصالح والدعوة، ص: إبراهيم حممد العلي - 1
  .املصدر نفسه - 2
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ل إصالح هذه احلالة السيئة اليت يعيشها اتمع يف عصره، مستمدا منهجه اإلصالحي جهده يف سبي
  .1"من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف األمة

هذه صورة احلياة : "... ويصور العماد ابن كثري ما حدث يف القرن الثامن اهلجري فيقول
وتدفعها , توقظ اإلنسانية من غفلتهااالجتماعية يف عصر ابن تيمية، تؤمل القلوب وتدمع العيون، و

إىل تصور البالء الذي يصيب اهللا به عباده إذا ما ابتعدوا عن جه القومي أو اونوا يف تكاليفه 
العظيمة، أو سلكوا مسالك الشيطان، أو غرم قوم فظنوا أم هم القادرون واملسيطرون، 

رية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها وإذا أردنا أن لك ق﴿: وصدق اهللا العظيم يف قوله
  ".16/اإلسراء"﴾ القول فدمرناها تدمريا

وإزالة ما , وقد وفق اهللا ابن  تيمية للعمل على إحياء الدعوة إىل احلق يف نفوس الناس يف عصره
فوضع لنفسه , علق بأحواهلم من سحب قامتة أخفت مبادئ اإلسالم السمحة عن كثري من الناس،

ركته الدعوية اإلصالحية يف أوساطهم ينطلق من خالهلا حىت يصل إىل مبتغاه يف إعادة ثقة أساسا حل
الناس يف رم، ويربط املنقطع من صالم بينهم وبني خالقهم، ويأخذ بأيدهم إىل عز الدنيا 

  .التمسك بالكتاب والسنة: وسعادة اآلخرة، وأهم هذه األسس ويف مقدمتها
ب اهللا أهم وسيلة إلصالح هذه األوضاع املتردية اجتماعيا وهلذا اختذ من تفسري كتا

وسياسيا يف عصره، ويف هذا الصدد يذكر لنا األستاذ إبراهيم حممد العلي أهم مميزات تفسري الشيخ 
  :لقد متيز تفسريه مبيزات مل تتوفر للكثري من التفاسري األخرى: 2أبن تيمية فيقول

الذوق، من غري أن يطغى النظر على األثر وال  اختلط تفسريه بعمق النظرة، وسالمة -1
خيتفي الفكر املستقيم بني خمتلف الروايات، وشىت النقول، بل إنك لترى عقله املتفكر  املتدبر يلمع 

  .ويف مزدحم اآلثار, وراء الروايات
كان يتسم بارتباطه مع احلياة،حيث إنه يطبق اآليات القرآنية على ما حوله من حياة " -2

ن، ويستعرض احلياة من وجهة نظره، ويتناول معاصريه وطبقات األمة املختلفة باالحتساب، اإلنسا
إن ميزة احليوية , ويضع يده على مواطن االحنراف عن هذه اآليات واحلقائق، وخيرب بنتائج ذلك

هذه منحت مؤلفاته حياة طويلة، وتأثريا عميقا وروعة عجيبة، قد تندر يف مؤلفات غريه، وقد 
  . 3"مفقودة يف مؤلفات غريهتكون 

                                                 
  .30 -  29، ص 1متفسير آيات أشكلت، :  مقدمة كتاب - 1
 .60الم ابن تيمية رجل اإلصالح والدعوة، ص شيخ اإلس - 2
  .113ابن تيمية، ص :  الندوي - 3
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وهذه الصفة هي اليت جعلت من تفسري ابن تيمية رمحه اهللا مرجعا لألجيال، والشعوب على 
مر الدهور حلل معضالم، كما يظهر من منهجه أنه داعية إىل اهللا خياطب اإلنسانية ويوجهها 

  .بالعواطف الدينية، حريصا على األمر باملعروف والنهي عن املنكر
  .ما سأحاول الوقوف على حقيقته يف عدة مواطن من تفسريه الحقا إن شاء اهللا وهذا

اعتماده املنهج السلفي القومي يف تفسري القرآن بالقرآن، وبالسنة، وآثار السلف،  -3
من املالحظ أن امليزة الثانية هي ما امتازت به التفاسري الشفاهية، وهلذا كان هدف أصحاا . واللغة

ة عامة لذلك قلت إن التفاسري الشفاهية ارتبطت ارتباطا وثيقا حبركات اإلصالح اإلصالح بصور
وإن كان هذا الباحث قد الحظ هذه امليزة يف التفسري املكتوب , يف طبيعتها وتوجهها وأهدافها

لشيخ اإلسالم، فهذا ليس تناقضا مع ما قلته إذ بإمكان التفسري املكتوب أن يتميز ذه امليزة أيضا، 
ن بينهما تفاوت يف التأثري والتأثر على اعتبار أن أبن تيمية كان يفسر كتاب اهللا مشافهة حينا، ولك

وهلذا فضلت إدراج ثناء بعض العلماء ممن عاصروا الشيخ من أهل العلم . 1ويكتبه أحيانا أخرى
اهللا،  والفضل واملكانة على سعته يف علم التفسري، وغزارة الفوائد اليت كان يستنبطها من كتاب

  :ومنها هذه الشهادات
وأما التفسري فمسلَّم إليه، وله يف استحضار اآليات : "-رمحة اهللا-ما قاله احلافظ الذهيب -

من القرآن وقت إقامة الدليل ا على املسألة قوة عجيبة، وإذا رآه املقرئ حتري فيه، ولفرط إمامته 
سفرين، ويوهي أقواال عديدة، وينصر قوال يف التفسري وعظمة اطالعه يبني خطأ كثري من أقوال امل

واحدا موافقا ملا دل عليه القران واحلديث، ويكتب يف اليوم والليلة من التفسري، أو من الفقه أو من 
فهذا النص يدل . 2"األصلني أو من الرد على الفالسفة واألوائل حنو من أربعة كراريس أو زيد

ما رأيت أحدا أسرع : "... مية كما يقول أيضاعلى املكتوب من تفسري شيخ اإلسالم ابن تي
كان أية من آيات اهللا يف التفسري، : "وقال" انتزاعا لآليات الدالة على املسألة اليت يوردها منه

فهذا النص يدل على الشفاهي من تفسريه " والتوسع فيه، لعله يبقى يف تفسري اآلية الس والسني
أين وقفت على مائة وعشرين تفسريا أستحضر من اجلميع  :حكى يل من مسعه يقول: "... وقال

فلفظ السماع هنا يدل على أنه فسر القرآن مشافهة أيضا ويقول احلافظ . 3"الصحيح الذي فيها

                                                 
  .دليل الكتابة..." /ويكتب في اليوم والليلة من التفسير"... : قول الحافظ الذهبي - 1

    دليل المشافهة/ لعله يبقى في تفسير اآلية المجلس والمجلسين"...              
  .11، ص 1العقود الدرية،  ج - 2
  .16-15، ص7الوايف بالوفيات، ج - 3
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وبرع يف تفسري القران، وغاص يف معانيه بطبع سيال، وخاطر وقاد إىل مواضع األشكال : "الذهيب
  .1...)يها ميال، واستنبط منه أشياء مل يسبق إل

وكان إذا ذكر التفسري ت الناس من كثرة حمفوظه : "... ما قاله احلافظ البزار رمحه اهللا -
وحسن إيراده وإعطاءه كل قول ما يستحقه من الترجيح والتضعيف واإلبطال وخوضه يف كل علم 

  . 2"كان احلاضرون يقضون منه العجب
مث اشتغل بالعلوم، وكان ذكيا كثري احملفوظ  وقَلَّ أن يسمع شيئا إال حفظه،: "... وقال -

   3".فصار إماما يف التفسري وما يتعلق به
إىل " إذا تكلَّم يف التفسري فهو حامل رايته: "-رمحه اهللا  –وقال فيه احلافظ ابن سيد الناس  -

ب كان يتكلم يف التفسري، فيحضر جملسه اجلم الغفري، ويرددون من حبر علمه  العذ: "... أن قال
  . 4"النمري، ويرتعون من ربيع فضله يف روضة وغدير

 .وهذه الشهادة قد تالحظ يف التفسري الشفاهي أو املكتوب أيضا

وأما التفسري : "... أما ما قاله احلافظ الصفدي فيؤكد التفسري الشفاهي لكتاب اهللا إذ يقول -
   5".فيده فيه طوال، وسرده فيه جيعل العيون حلويل

جلس الشيخ تقي الدين أيضا يوم اجلمعة عاشر صفر : "بن كثري فهذه شهادتهأما احلافظ ا -
باجلامع األموي بعد صالة اجلمعة على منرب قد هيئ له لتفسري القرآن العزيز فابتدأ من أوله يف 
تفسريه، وكان جيتمع عنده اخللق الكثري، واجلم الغفري من كثرة ما يورد من العلوم املتنوعة 

 . 6"احملررة

ذكر معرفته بعلوم القرآن ايد : أما غزارة علومه فمنها: "وقال احلافظ البزار رمحه اهللا -
واستنباطه لدقائقه ،ونقله ألقوال العلماء يف تفسريه، واستشهاد بدالئله، وما أودعه اهللا فيه من 

اليت  عجائبه، وفنون حكمه، وغرائب نوادره، وباهر فصاحته وظاهر مالحته، فإنه فيه من الغاية
.                                                                                                             ينتهي إليها، والنهاية اليت يعول عليها
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الس  نقضيفييف جملسه آيات من القرآن العظيم يشرع يف تفسريها،  قرئكان إذا  ولقد
 رمقدر يقدر ربع النها وقتوكان جملسه يف  وهو يف تفسري بعض آية منها، والدرس برمته، ملته،جب

بل  ليستعد لتفسريه، يرتله نامعي شيئا له يبق معني، قارئيفعل ذلك بديهة من غري أن يكون له 
وكان غالبا ال يقطع إال ويفهم  على تفسريه، القولويأخذ هو يف  حضر يقرأ ما تيسر، من كان

فيه من التفسري، لكن ما هو  معىنألورد أشياء أخرى يف  دالزمن املعتا يمض لوالالسامعون أنه 
: ﴾ جملدا كبريا وقوله تعاىلقل هو اهللا أحديقطع نظرا يف مصاحل احلاضرين ولقد أملى يف تفسري ﴿

   .﴾ حنو مخس وثالثني كراسةالرمحن على العرش استوى﴿

الدين األفغاين وحممد عبده وابن  عصر مجال(مرحلة اإلصالح الثانية : املطلب الثالث
  .القرن العشرين -القرن الرابع عشر...) باديس 
إن هذه املرحلة ترتبط كغريها ارتباطا وثيقا بأحداث العصر الذي ظهر فيه التفسري   

الشفاهي للمرة الثالثة، يف صورة جديدة ولتحقيق أهداف أخرى أرى بينها وبني ما ذكرته يف 

  .تقاربا واختالفا إىل حد مااملرحلتني السابقتني 

فكان العصر احلديث مهدا هلذا النوع من التفسري، ومما ميزه تقدم وحتكم اجلاهلية األوروبية   
يف مقابل هذا شهد تأخر واحنطاط املسلمني، وابتعادهم كثريا عن إسالمهم، وتأخرهم عن ركب 

واملذاهب اجلاهلية ونشأت أجيال فانتشرت يف بالد املسلمني األفكار . العلم واحلضارة والتقدم
جديدة منهم من تأثرت تأثرا كبريا باملذاهب اجلاهلية الغربية، ومقلدة لآلخرين يف حيام 

  .وممارسام وسلوكهم، وكانت بعيدة عن إسالمها ودينها
فقامت حركات إسالمية يف بالد املسلمني تدعو األمة إىل العودة إلسالمها وتطبيق "  

لي عن تبعيتها لألعداء، واستقطبت هذه احلركات اإلسالمية كثريا من فئات شريعتها، والتخ
وطبقات األمة، لكن األعداء خشوا أن تنجح هذه احلركات يف إعادة األمة إىل إسالمها وقوا 
ووجودها وهويتها، فشنوا عليها حربا شعواء شديدة واستعانوا برجاهلم وأعوام املنتقدين يف بالد 

  .1"القضاء على هذه احلركاتاملسلمني يف 
فدعا الواقع املؤمل املسلمني يف هذا العصر احلديث الدعاة واملصلحني إىل االقبال على   

القرآن، يدرسونه ويتدبرونه ويفسرونه، ويستلهمونه يف جهودهم يف الدعوة واحلركة والتربية 
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ومنهجا متميزا الغرض منه فمن الطبيعي إذا أن يوجه تفسري كتاب اهللا وجهة مغايرة . واإلصالح
  "ال يصلح آخره هذه األمة إال مبا صلح به أوهلا: "إصالح اتمع تطبيقا لقول مالك رضي اهللا عنه

وقد كان أول اددين يف هذا اللون من التفسري، رغم أنه مل يترك أثرا تفسرييا تظهر فيه   
نه مع هذا عد من اددين الباعثني خطوات املنهج الذي سلكه يف التعامل مع القرآن الكرمي، لك

الذي كان تعامله مع  -إنه مجال الدين األفغاين–لروح النهضة يف األمة على أسس القرآن وهدايته 
  : القرآن راجعا إىل أمرين يؤدي أحدمها إىل اآلخر

النظر إىل القرآن على أساس أنه كتاب هداية وإعجاز ومنهج حياة وهو السبيل : األول -
ذي ال بديل عنه إىل وحدة األمة، واالقتصار على استثمار النص القرآين ليكون احلل اجلذري ال

للقضايا الواقعة يف اتمع اإلسالمي، وحماولة التغلب على مشكالته، والتنبيه إىل ما يواجهه من 
  .حتديات وأخطار، ومن مث حتميل العلماء مسؤولية القيام ذه املهام

لقضايا اليت توجه إليها األفغاين، فتراه مل يعن بالقضايا اجلزئية عنايته طبيعة ا: الثاين -
بالقضايا الكلية واجلوهرية، ومل يشغل العقل السليم بقضايا ال متت إىل الواقع بصلة، إن القضايا  
اليت توجه إليها ال يعرض هلا إال ذوو اهلمم العالية الذين ينقشون آثارهم على صفحات التاريخ 

  .1قلوم ومداد أقالمهمبدماء 
هذا وقد عرف األفغاين عن كل ما يشغل املتفهم للقرآن عن روح هدايته، فلم يشغل 

فالتفسري الذي يريده األفغاين للقرآن هو ما . باإلسرائيليات أو اختالف أهل الفقه واللغة والفلسفة
 سبيل إىل الفصل بني يتالءم مع روح العصر ولغته وقضاياه، ويعيش مهومه، ويعاجل مشكالته، فال

النص والواقع يف خلد األفغاين من أجل ذلك، البد من أساس مهم يف التعامل مع القرآن الكرمي 
ولقد أصاب يف اتباعه هذا املنهج . يقوم على تثوير النص القرآين، ليفي حباجات العصر املتجددة

ثريين عن اقتفاء أثر هذا عني احلق على املستوي النظري، ولكن كثريا من املالبسات صرفت ك
فقد أحيط األفغاين حبمالت إعالمية شعواء نالت من دينه وإخالصه، ووصفته مبا ال . املنهج

مما حال دون نظرة واعية إىل جهوده يف فهم القرآن الكرمي واألدهى من ذلك أن تكون فئة ... يليق
خطأ كبريا حبق دينه يف ختليها عن  املثقفني هي اليت غزا هذه احلملة، أما سائر األمة فقد ارتكبت

هؤالء املصلحني، وتركهم فريسة سهلة لالستبداد السياسي الذي خلع عليهم أوصافا ليست هلم، 
  .2ونسب هلم من األقاويل ماال يليق م

                                                 
 . 23مالمح التجديد يف فكر األفغاين يف التعامل مع القرآن الكرمي وأثره يف منهج التفسري يف العصر احلديث، ص: زياد خليل حممد الدغامني/ د - 1
 .25ج التفسري يف العصر احلديث، ص مالمح التجديد يف فكر األفغاين يف التعامل مع القرآن الكرمي وأثره يف منه: زياد خليل حممد الدغامني/  - 2
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فالتفسري الذي حيتاجه املسلم يف رأي األفغاين ينبغي أن يتجه إىل جوهر الدين، ليفسر 
لعصر، ويرى أنه لو أحسن تفسري القرآن والسنة لكان اإلسالم كفؤا تفسريا يتالءم مع روح ا

فهو يرى أن حتول اآلية إىل واقع عملي، ليكون بذلك سبب عزة . 1إلحداث تطور راق عظيم
إنه حني ينظر يف اآلية جتده يبحث عن فاعليتها وسلطاا يف واقع حياة الفرد أو . "وقوة للمسلمني

اض اهلمم للعمل بالقرآن، هذا ما تتطلبه عملية النهضة يف جانب مهم األمة ألنه يعمل على استنه
من جوانبها إنه ال بد من إعادة بعث روح املسلم من جديد، ليستقيم اجلوهر مع العرض، واملظهر 
مع املخرب، والظاهر مع الباطن يف شخصيته وبنائه النفسي والروحي، إنه يبحث عن هداية القرآن 

  . 2 البناء الذي تقوم على كاهله عملية النهضةيف سلوكه، ليطمئن إىل
إن طريقة استشهاد باآلية أو تفسريه هلا ليس له إال معىن واحد فقط هو ترتيلها على ارض 
الواقع وااللتزام ا، فال ميكن الفصل بني النص والواقع يف فكر األفغاين، ويعرب عن ذلك صراحة 

إن ﴿: وعد اهللا يف نصر من ينصره الثابت يف قوله تعاىلأيعقل من خملص لدين اهللا، واثق ب: "بقوله
أن يتخلَّف عن بذل املال، وبيع الروح يف " 7/حممد"﴾ تنصروا اهللا ينصركم ويثبت أقدامكم

فاملسألة تعرب عن ثقة ويقني وقوة اعتقاد ذا الكتاب، وعمل به، ووقوف . 3!"كال!! سبيل اهللا؟
  .عند حدود ما انزل اهللا تعاىل

قرآن يف مفهوم األفغاين، كتاب جاء يطالب الناظرين بالربهان على عقائدهم، ويعيب إن ال"
األخذ بالظنون والتمسك باألوهام، ويدعو إىل فضائل أصول الصفات، فأودع يف أفكارهم احلق، 
وبذر يف نفوسهم بذور الفضل، فهم بأصول دينهم أنور عقال، وأنبه ذهنا، وأشد استعدادا لنيل 

وأقرب إىل االستقامة يف األخالق، فكان تفسري القرآن وفق طريقة جديدة هو األساس اإلنسانية، 
الذي انطلق منه يف اإلصالح، وهذا ما استنتجته من مالمح املنهج العملي الذي سلكه يف التعامل 
مع القرآن، وكان هلذا الفكر أثر كبري يف مدارس التفسري احلديثة اليت استقت ولت من معني 

فاستطاعت هذه األسس اليت ذكرا واليت بىن عليها األفغاين تفسريه أن تأخذ مكاا يف فكر فكره، 
من تأثر به من املصلحني أمثال الشيخ حممد عبده، وحممد رشيد رضا، وعبد القادر املغريب، 

  .4وغريهم مما أدى إىل نقلة نوعية يف منهج تفسري القرآن يف العصر احلديث

                                                 
 .193، ص )1982(عبد الباسط حممد حسن، مجال الدين األفغاين وأثره يف العامل اإلسالمي، مكتبة وهبة، مصر،  - 1
  .32زياد خليل حممد الدغامني، مالمح التجديد يف فكر األفغاين، ص / د - 2
  .26، ص2األعمال الكاملة، ج: حممد عمارة - 3
 .34- 33خليل حممد الدغامني، مالمح التجديد يف فكر األفغاين، صزياد  - 4
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قوف عليها هي مدى ارتباط التفسري الشفاهي مبرحلة اإلصالح إن أهم قضية جيب الو
الثانية هذه إذ أن أغلب هؤالء املفسرين كانوا مصلحني وكان منطلقهم يف هذا اإلصالح هو 
تفسري كتاب اهللا، وفق منهج متميز سلكوه يف التعامل مع القرآن الكرمي فهما وتفسريا وترتيال على 

ي يقوم عليه كل إصالح وجتديد وكيفية توظيف اآلية القرآنية ارض الواقع، بوصفه األساس الذ
 .توظيفا واقعيا يف عملية اإلصالح والتجديد، وهذا ما سأحاول الوقوف عليه يف املبحث الثاين

     
  
  

  
  
  

  :مناذج التفسري الشفاهي يف العصر احلديث: املبحث الثاين 
  

بطريقة املشافهة فكان  �الرسول  سبقت اإلشارة إىل أن التفسري أول ما ظهر كان على يد  
املسلمون يف ذلك العهد يعيشون روح القرآن ويطبقون تعاليمه، وما استفسارهم الذي كان 
الرسول جييبهم عنه إال عن غموض بعض املعاين أو حكمة من حكم األمر أو النهي بل ما كانت 

حكام بعد ذلك إال جتسيدا وسريته إال تفسري األحكام القرآن، وليست تفاسري األ �سنة الرسول 
  .�لفظيا لتفسري الرسول 

هذا وكانت اإلجابات عن تلك االستفسارات مبثابة دروس يف التفسري الشفاهي، وقد أخذ   
يف دروسه التعليمية والتوجيهية  �أئمة علماء املسلمني ومرشديهم ووعاظهم منهج الرسول 

ليم وتوجيه وإرشاد وموعظة حسنة، وأمر واإلرشادية والتربوية فكانت الدروس النبوية دروس تع
باملعروف وي عن املنكر، وكانت على الدوام مصحوبة بتربية فكرية، ونفسية وخلقية وسلوكية 
مع حركة الرسول صلى اهللا عليه وسلم وحياة أصحابه من حوله، ويف ضوء هذا كان الدافع 

كل جماالت احلياة اإلنسانية، ويف كل األصيل لتفسري القرآن الكرمي هو بيان هداية اهللا تعاىل يف 
  .ميادينها العلمية واملعرفية والعملية
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وحني قلَّ هذا النمط من التفسري املباشر بني املفسر واملتلقي قلّ اإلصالح وكثر االحنراف؛   
ألن العالم املصلح كان يرى يف تفسري كتاب اهللا الوسيلة الوحيدة إلصالح أوضاع اتمع املتردية، 

أن غاب هذا الكتاب عن جمال التطبيق يف الواقع املعيش وأصبح كتابا يتلى فقط وإذا فسر فُسر بعد 
بغرض تقدمي ثقافة تفسريية علمية للمتلقي أو للقارئ بعيدا عن تلك الروح اليت حتملها آياته 

  .الكرمية
ن يف العصر لكن عندما قيظ اهللا سبحانه وتعاىل العودة إىل هذا األصل برز رجال مصلحو  

احلديث أعادوا إىل الوجود العالقة الوطيدة بني النص والواقع وعادوا بالعمل التفسريي إىل منهجه 
فكانوا حبق . النبوي األصيل الذي كان قائما على إحكام الصلة بني النص القرآين واحلياة الواقعية

  .ممن حققوا هذا العمل الذي غاب عن الساحة ملدة قرون طويلة
  ي أتساءل كما يتساءل كل مسلم اليوم، إذا كانت هذه التفاسري شفاهية فكيف غري أن

ومل أقف على هذا التراث يف التفسري الشفاهي . نفسر وجودها اليوم مكتوبة يف مؤلفات معنونة
بسبب عدم تدوينه من قبل التالميذ والطلبة املستمعني احلاضرين، أو عدم تسجيله على األشرطة 

الوسائل يف عصر من العصور فضاع كثري منه سدى، بينما من كَتب اهللا لتفاسريهم النعدام هذه 
إما من طرف املفسر نفسه فكان يلقي هذه الدروس مشافهة مث يعمد إىل : الشفاهية البقاء والتدوين

تدوينها كلها أو تدوين بعضها بغرض نشرها بعد ذلك ملن مل يستمع إليها، وإما  أا حفظت 
األشرطة السمعية مث قام بعض الطلبة املسجلني باستنساخها من األشرطة يف كتب  بتسجيلها يف

ومن هذه التفاسري الشفاهية ما وصلنا مدونا من طرف الطلبة النجباء هلؤالء املفسرين يف . مدونة
شكل كراسات مكتوبة نقحت بعد ذلك وعرضت للمجتمع يف كتب مدونة مطبوعة يقرؤها كل 

  .الناس
ساس فإننا سنتتبع هذه التفاسري بأمساء أصحاا وسنراعي إن شاء اهللا يف هذه على هذا األ  

الدراسة االستقرائية الترتيب الزمين لكل تفسري شفاهي يف العصر احلديث مراعاة ملا حدد يف 
العنوان الرئيسي يف البحث الذي خصصناه لإلصالح يف العصر احلديث لذا أرى من الضرورة 

  .جزة عن طبيعة وحالة العامل اإلسالمي يف العصر احلديثمبكان تقدمي حملة مو
مضى القرن الثالث عشر مبا فيه من طالئع التطور يف : "يقول األستاذ الفاضل بن عاشور  

وأقبل القرن الرابع عشر على . األوضاع وعوامل التنبيه لألفكار والتقليب يف العوائد والطباع
يسري على قدمني، من ليل وار، ويطري جبناحني من " :الشرق اإلسالمي، كما قال حافظ إبراهيم
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فأيقظ مقدمة النفوس من سباا إيقاظا مزعجا وهز األفكار هزا عنيفا، مث أوقفها " كهرباء وخبار
أمامه خائرة غري تامة االنتصاب، مضطربة مرتعشة من جراء اإليقاظ املزعج واهلز العنيف اللذين 

  .أدخلهما عليها
ه على الوجود الذي واجهه من جديد بعد نومته العميقة ونظر إىل الدنيا فتح الشرق عيني  

اليت كان قد أعرض عنها وذهل عن مراقبتها برهة قصرية فيما حيسب، فإذا هي غري الدنيا اليت كان 
عرفها قبل إعراضه وذهوله، وإذا هو كالرجل الذي أماته اهللا مائة عام مث بعثه قال كم لبثت؟ قال 

و بعض يوم كانت أواخر القرن الثالث عشر مقدمة هلذا االنزعاج، مبا الح فيها على لبثت يوما أ
الرجل املريض، من انتفاضات واهتزازات وتقلبات ذات اليمني وذات : الرجل النائم أو قل

الشمال، هي حماوالت التجديد الديين اليت جتاوبت بني احلركة الوهابية بنجد وحركة السلطان 
املغرب األقصى، وحماوالت اإلصالح العملي يف نظام اجليش واملالية واإلدارة سليمان العلوي ب

والقضاء، تلك احملاوالت اليت تسلسلت من عهد السلطان سليم الثالث مث عهد السلطان حممود 
الثاين يف تركيا، وحممد علي يف مصر، إىل عهد السلطان عبد ايد وفرمان الكلخانة واإلصالحات 

كانت تلك االنتفاضات إال أثرا لآلالم امللحة املضنية اليت كانت تأكل أحشاء ذلك وما . اخلريية
اجلسد اهلامد وجتايف جنبيه عن مضجعه فلقد كان للعامل اإلسالمي قرن واقف منه باملرصاد، يسري 

  : أمره معه على ناموس التقابل الذي يقول فيه أبو العالء 
  .ل إن طال غاب اليوم بالقصركاللي**** جيين تزايد هذا من تناقص ذا 

كان ذلك اهلول املزعج الذي نزل بالعامل اإلسالمي من جراء األحداث املرعبة اليت أصابته   
يف تقدمه وحزمه، هوال قد ضيق  فنبهته إىل نسبة مقامه يف تأخره واحنالله، من مقام العامل األورويب

ومس مسا مؤملا داميا موضع من صدره الذي كان منشرحا لإلسالم تضييقا أحرجه وأضناه 
العقيدة الدينية من قلبه، إذ أصبح يشعر بأن حقيقة القومية اإلسالمية قد بدأت تبتعد عنه، مندرجة 
يف املاضي املنقرض، وأنه بقي يف حاضره غريبا عن كل شيء غربة ال تقف عند حد ما قال أبو 

  :الطيب 
  سانغريب الوجه واليد والل*** ولكن الفىت العريب فيها 

بل تتجاوز ذلك إىل ما هو أبلغ يف وحشة االغتراب، أعين غربة الرجل يف وطنه اليت يقول   
  :فيها أبو العالء 

  تشدو تنأى عنهم القرباء*** أولو الفضل يف أوطام غرباء 
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مث إىل حالة من الغربة فوق ذلك كله هي غربة اإلنسان بنفسه عن نفسه، حني حيس بأنه   
ه وتقلبات زمانه موقفا جيعله شاهدا يف الغائبني، وغائبا معدودا يف واقف من ظروف أحداث

الشاهدين، حيث يكون حبسه مع األحداث خمالطا هلا، ويكون لبه وجوهر نفسه قد ختلفا عنه، 
فيكون يف وقت واحد هو وليس . ألما مل يستطيعا لتلك األحداث الثقيلة املنكرة خلطة ومراسا

ى ذلك إال وحريته زائدة، واضطرابه مرتبك به، وأمله بالغ مبلغ ما قال بن هو، فال يزيد عليه يوم عل
  :الفارض 

  وجواه ووجده يف ازدياد*** عمره واصطباره يف انتقاص 
  ب شاما والقلب يف أجياد***يف قرى مصر جسمه واألصيحا

احملسوس ذلك حال العامل اإلسالمي مبغربه ومشرقه يف التنافر بني مثله العليا وبني واقعه "  
أواخر القرن املاضي، يؤمن يف نفسه بعظمة وعزة وال جيد هلما يف األمر الواقع مظهرا، ويقدر قرنه 

ويهجر من شرائعه . األروبوي مبرتلة الدون فيجده يف الواقع، قد مسا فوق تلك املرتلة مبراحل
ابه مبا ال جيوز يف وعوائده وآدابه ما جيب عنده أن ال يهجر، ويتلبس من شرائع غريه وعوائده وآد

فإذا الفوضى العقلية تنتشر حوله وتسود عليه، وإذا أمواج األهواء السياسية . نظره أن يتلبس به
تتقاذفه، وإذا هو مسلوب اإلرادة مسلوب اللب، يفعل الشيء وال يقبل أن يقال أنه فعله، ويستحل 

ا االنسالخ التام عن مثله إم: نزلت به إىل إحدى نتيجتني: العمل وال يرضى على من يقول له 
وإما . ومبادئه االعتقادية بتعوده، شيئا فشيئا، ما هو جار عليه من واقع ناب عن تلك املثل واملبادئ

عزم جديد يدفعه إىل أن جيمع نفسه النافرة إىل نفسه احلاضرة ويتناول ما هو أمامه جبأش رابط 
دئه االعتقادية مساغا لتلك األحداث اليت هو وفكر ثاقب، حينما يستطيع أن جيد يف مثله العليا ومبا

فلما هب اتمع اإلسالمي من نومته على فجر ...خائض غمارها من حيث يدري وال يدري
وجد األحكام اإلسالمية واحلكم القرآنية حمصورة ) الثالث عشر(النهضة يف أواخر القرن املاضي 

ن تتعداه إىل احمليط الواسع واحلقل وراء سور مضروب عليها من البدع والعادات ال تستطيع أ
اخلصب، إال إذا افتدت بنور من التفكري الديين يهديها إىل طريق ختلص به من سور البدع احمليط 
ا، حىت تتحرك حرة طليقة ويرى الوجود صورا النقية جمردة عما كان يرين عليها يف حمبسها 

  .1وراء سد البدع والعادات
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تطلع من حريته إىل حكمة خترج له احلقائق الدينية نقية من وراء أسوار كان العامل اإلسالمي ي" 
البدع، وبتصور هذا العمل املنتظر يف صورة رمبا كان يتصورها اقتباسا من مثل هلا مرت به يف 
القرون الغابرة من آثار الطرطوشي والشاطيب وابن احلاج وابن تيمية وابن القيم والشوكاين 

  .1"بن عبد الوهاب وغريهموالرهوين والسنوسي وا
اليت تتبني من خالهلا  2بعد هذه اإلطاللة على حالة العامل اإلسالمي يف القرن الرابع عشر  

األسباب والدوافع اليت أدت مبصلحي هذا العصر احلديث إىل اعتماد تفسري كتاب اهللا الوسيلة 
  .األجنح للخالص مما يعانيه اتمع املسلم يف ذلك العصر

  :نا الدكتور صالح عبد الفتاح اخلالدي طبيعة العصر احلديث فيقولو يصف ل  
كان هذا العصر شديدا على املسلمني، إذ شهد حتكم املادية اجلاهلية الغربية يف العامل، حيث "... 

تقدمت أوروبا وأمريكا كثريا يف العلم واملادية والتكنولوجيا، وبالغت يف اجلاهلية واالبتعاد عن اهللا، 
األفكار والفلسفات املادية اإلحلادية، واآلراء اليت اجم الدين واإلميان، وتدعو إىل  وانتشار

فبينما شهد العصر ... الالدينية والنظريات العلمية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والنفسية
كثريا  احلديث تقدم وحتكم اجلاهلية األوروبية، فقد شهد تأخر واحنطاط املسلمني، حيث ابتعادهم 

عن إسالمهم، وتأخروا عن ركب العلم، احلضارة والتقدم، وقام الغربيون بغزو واستعمار بالد 
  .املسلمني، وامتصاص مواردهم وخريام، ونشر األفكار واملذاهب اجلاهلية الكافرة بينهم

ا، استعمرت مجيع بلدان املسلمني بعد احلرب العاملية األوىل، استعمرا دول اجنلترا وفرنس  
وروسيا واسبانيا وايطاليا وهولندا، وجنح الكفار يف إزالة آخر رمز للحكم اإلسالمي، وهو اخلالفة، 

اخلالفة العثمانية يف الربع األول من القرن  - ربيب الغرب–حيث ألغى مصطفى كمال أتاتورك 
لكفر العشرين ووجه اليهود جهودهم إلقامة دولة يهودية هلم على أرض فلسطني ودعمتها دول ا

وقامت أنظمة احلكم يف بالد املسلمني بعد أن نالت البالد استقالهلا الظاهري، ...دعما مطلقا
ولكن هذه األنظمة حرصت على إقصاء اإلسالم عن احلكم والتوجيه واحلكم بغري ما أنزل اهللا، 

اجلاهلية، وانتشرت يف بالد املسلمني األفكار واملذاهب . واستعارت مناهج احلكم الغربية والشرقية
ونشأت أجيال جديدة من املسلمني متأثرة تأثرا كبريا باملذاهب اجلاهلية الغربية، ومقلدة لآلخرين 

  .يف حيام وممارستهم وسلوكهم، وكانت بعيدة عن اإلسالم ودينها
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فقامت يف مقابل هذه األوضاع املزرية املتردية حركات إسالمية يف بالد املسلمني تدعو   
دة إلسالمها، وتطبيق شريعتها، والتخلي عن تبعيتها لألعداء، واستقطبت هذه األمة إىل العو

احلركات اإلسالمية كثريا من فئات وطبقات األمة، لكن األعداء خشوا أن تنجح هذه احلركات 
اإلسالمية يف إعادة األمة إىل إسالمها وقوا ووجودها وهويتها، فشنوا عليها حربا عشواء شديدة 

  .يف بالد املسلمني يف القضاء على هذه احلركات. وا برجاهلم وأعوامشرسة، واستعان
هذه هي الطبيعة الغريبة للعصر احلديث، نلحظها وحبق تودع األيام األخرية للقرن   
دعا واقع املؤمل للمسلمني يف العصر احلديث، الدعاة واملصلحني إىل اإلقبال على ... العشرين

رونه، ويستلهمونه يف جهودهم يف الدعوة واحلركة والتربية القرآن يدرسونه ويتدبرونه ويفس
  .واإلصالح

وأشهر هذه . ، انطلقت من تفسري القرآن يف إصالح اتمعإسالميةوظهرت مدارس فكرية   
  1مدرسة اإلخوان املسلمني: مدرسة الشيخ حممد عبده، الثانية: املدارس األوىل 

ديث فما حال التفسري يف هذا العصر إذا؟ نقول هذا عن حالة العامل اإلسالمي يف العصر احل
متيز التفسري يف العصر احلديث بالتجديد الصحيح السليم املنضبط بالضوابط العلمية، امللتزم "

باألسس املنهجية، التجديد القائم على اإلبداع، والتحسني واجلدة، واالستفادة من العلوم واملعارف 
عاين اآليات القرآنية، وإحسان ترتيلها على الواقع الذي تعيشه والثقافات املعاصرة، وتوسيع أبعاد م

  .2"األمة، والعمل على حل مشكالا على هدي حقائق القرآن
وال نعين بالتجديد اخلروج على القواعد والضوابط واألسس العلمية املنهجية، واالنفالت، 

ا لتوافق أهواء هؤالء، والفوضى، والقول يف القرآن بدون علم، وحتريف معاين اآليات ودالال
وتتفق مع مقررات الغربيني أو الشرقيني املخالفة لكتاب اهللا ومرحلة التجديد يف التفسري بدأت يف 

العصر احلديث على يد السيد مجال الدين األفغاين، غري أن الباحثني والدارسني واملؤرخني خبسوا   
وأغلبهم يؤكد أن مرحلة التجديد يف . فسريهحقه يف هذا التجديد يف التعامل مع القرآن الكرمي وت

 3التفسري يف العصر احلديث بدأت بالشيخ حممد عبده متجاهلني كونه تلميذ مجال الدين األفغاين
بدأت مرحلة التجديد : "النجيب، والدليل على ذلك ما قاله الدكتور صالح عبد الفتاح اخلالدي

امل مدرسة خاصة يف التفسري وفهم القرآن وله يف العصر احلديث بالشيخ حممد عبده الذي أسس مع
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فيها تالميذ وأتباع يوافقونه ويقتدون به، ومعامل منهج هذه املدرسة الذي اتبعه تالمذا أحدث 
هزة وجتديدا يف فهم القرآن وتفسريه غريوا به النظرة التقليدية الرتيبة اليت طغت على قرون عديدة 

األصل تالميذ لفكر مجال الدين األفغاين ادد لتفسري كتاب وكل هؤالء التالميذ هم يف  1"سابقة
  .اهللا

هذا التقصري يف اإلشادة جبهود هذا الرجل املصلح ومالمح التجديد يف فكره يف التعامل مع 
القرآن وأثره يف منهج التفسري يف العصر احلديث، دعاين إىل ملء هذه الصفحة البيضاء من فكره 

رأيت  يف ذكرها ضرورية علمية، ال سيما . واجلدير باالهتمام والدراسةبالكالم عن جهده العظيم 
أن التفسري : وأنين تطرقت يف املبحث األول إىل تاريخ التفسري الشفاهي وتوصلت إىل هذه النتيجة 

الشفاهي ارتبط ارتباطا وثيقا حبركة اإلصالح فلما قل التفسري الشفاهي  قل اإلصالح فساد 
مع العلم أن أغلب املصلحني يف العصر احلديث تأثروا مبنهج األفغاين  .االحنراف عن الدين

اإلصالحي ال سيما ما تعلق بتجديد التعامل مع القرآن الذي كان له أثر يف منهج التفسري يف 
فعلى الرغم من أن األفغاين مل يترك أثرا . العصر احلديث، أمثال حممد عبده وابن باديس وغريهم

طوات املنهج الذي سلكه يف التعامل مع القرآن الكرمي، لكنه مع هذا عد من تفسرييا تظهر فيه خ
اددين الباعثني روح النهضة يف األمة على أسس القرآن وهداياته، ويرجع ذلك إىل أمرين يؤدي 

  .أحدمها إىل اآلخر
النظر إىل القرآن على أساس أنه كتاب هداية وإعجاز ومنهج حياة وهو السبيل :  األول

واالقتصار على استثمار النص القرآين ليكون احلل اجلذري . ذي ال بديل عنه إىل وحدة األمةال
للقضايا الواقعة يف اتمع اإلسالمي، وحماولة التغلب على مشكالته، والتنبيه إىل ما يواجهه من 

  .حتديات وأخطار ومن مث حتميل العلماء مسؤولية القيام ذه املهام
ايا اليت توجه إليها األفغاين، فتراه مل يعن بالقضايا اجلزئية عنايته بالقضايا طبيعة القض: الثاين

إن القضايا اليت توجه . الكلية واجلوهرية، ومل يشغل العقل املسلم بقضايا ال متت إىل الواقع بصلة
م، إليها ال يعرض هلا إال ذوو اهلمم العالية الذين ينقشون آثارهم على صفحات التاريخ بدماء قلو

  .ومداد أقالمهم
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ورأى يف اللغة العربية مقصدا ووسيلة،أما املقصد  فلكوا سببا من أسباب قوة الدولة، 
وكم عاب على السلطة العثمانية عدم وعيها لقيمة اللغة العربية، وأما الوسيلة فلكوا أساسا مهما 

 .يف فهم القرآن الكرمي ال يصح بدوا

ل من هذا الفصل إىل أن التفسري الشفاهي كان مرتبطا هذا وقد توصلت يف املبحث األو
ارتباطا وثيقا باهلدف اإلصالحي، ومن مث كان اهتمام املفسرين املصلحني بالنصوص القرآنية اليت 
هلا صلة وثيقة بالواقع املعيش وبأزماته اهتماما بالغا، فكان توجيه النص القرآين وتوظيفه يف عملية 

يات هذا اللون ومرتكزاته، مما أثبت فعالية النص القرآين يف اإلصالح التغيري واإلصالح من أساس
  .نظرا للعالقة بني املشكالت الواقعية وتوجيه النص

ومما الحظته عند استقرائي للعديد من النماذج، خاصة يف القسم التطبيقي هلذا البحث، أن   
ل القرآين هلا كانت ختتلف من املشكالت املطروحة أثناء عملية توجيه النص ملعاجلتها وتقدمي احل

  .بيئة إىل بيئة أثناء تفسري النص الواحد
وعلى هذا األساس راعيت التقسيم اإلقليمي ملطالب هذا املبحث، متبعة يف ذلك التسلسل   

الزماين والسبق يف ظهور هذا املنهج اهلدائي اإلصالحي يف التفسري، وقد حاولت قدر املستطاع 
فأخذت من . لشفاهية يف العصر احلديث املعروفة يف املشرق واملغرب العربينياستقراء أهم التفاسري ا

مصر رائد هذه احلركة ومنظر فكرة إحكام الصلة بني النص املفسر وبني الواقع ومالمح التجديد 
يف التفسري وأثرها يف منهج التفسري يف العصر احلديث فأفردت له املطلب األول ولو مل يترك 

لتفسري املنار وتفسري الشعراوي، واملطلب : يف التفسري كامال، وجعلت املطلب الثايناألفغاين مؤلفا 
فتناولت فيه تفسري : لتفسري جمالس التذكري، وتفسري يف رحاب القرآن، وأما املطلب الرابع: الثالث

  .التيسري يف أحاديث التفسري
ك لطبيعة الوسائل ولئن سقط يف هذا املبحث نشاط هذا التفسري يف ليبيا وتونس، فذل  

املعقدة يف مجع املادة العلمية، هذا وقد الحظت مدى تأثري معطيات البيئة وتأثريية املصادر يف 
  .توجيه النص يف كل أحناء العامل

وقد التزمت يف هذه املطالب منهج موحد قدر املستطاع حبسب ما تيسر من مادة علمية   
هلا من مرحلة املشافهة إىل مرحلة الكتابة إال ما مل خاصة عن التعريف ذه التفاسري وكيفية انتقا

التزم به يف تفسري الشعراوي لسبب انعدام املادة املتعلقة بإنتاجه يف التفسري، فكان هذا املنهج 
  :كاآليت
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  .ترمجة موجزة للمفسر/ أوال
  .مسريته مع التفسري/ ثانيا
  .إنتاجه يف التفسري/ ثالثا
  .غرضه من التفسري/ رابعا

  .منهجه يف درس التفسري/ خامسا
  .كيفية انتقال التفسري من مرحلة املشافهة إىل مرحلة الكتابة/ سادسا

يف القسم  جكما أنين تعمدت عنونة املطالب بعناوين التفاسري الشفاهية املختارة كنماذ  
التطبيقي من هذا البحث، قصدا إىل رفع اللبس الذي قد يقع للقارئ بني عنوان البحث وعناوين 

وهلذا جعلت آخر نقطة يف هذا املنهج كيفية انتقال التفسري الشفاهي من مرحلة . ذه املطالبه
املشافهة إىل مرحلة الكتابة، مع العلم أن ما اعتمدته يف كل مناهج هؤالء املفسرين كان من خالل 

السيما  حتويل الشفهي من التفاسري إىل املكتوب منها دون أن يؤثر ذلك على حتوهلا تأثريا كبريا،
وهذا ما نفسر به وجود هذه التفاسري . بعد مقارنة بعض النصوص املكتوبة مع الشفاهية منها

  .الشفاهية األصل مطبوعة يف كتب حتت عناوين معبرة عن حمتواها وعن هدفها
تناولت يف املطلب األول مالمح : وعليه فقد قسمت هذا املبحث الثاين إىل أربعة مطالب  

امل األفغاين مع القرآن وأثره يف منهج التفسري يف العصر احلديث، وأما املطلب الثاين التجديد يف تع
" جمالس التذكري"وتفسري الشعراوي، واملطلب الثالث تناولت فيه تفسري " املنار"فخصصته لتفسري 

  ".التيسري يف أحاديث التفسري"وأفردته بتفسري : ، وأخريا املطلب الرابع"رحاب القرآن"وتفسري يف 
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مالمح التجديد يف تعامل األفغاين مع القرآن وأثره يف منهج التفسري يف : املطلب األول

  العصر احلديث
رغم أن األسس اليت بىن عليها األفغاين تفسريه استطاعت أن تأخذ مكاا يف فكر من تأثر   

د القادر املغريب وابن به من املفسرين املصلحني أمثال الشيخ حممد عبده، وحممد رشيد رضا وعب
باديس وغريهم، مما أدى إىل نقلة نوعية يف منهج تفسري القرآن يف العصر احلديث، مع أنه مل يترك 
أثرا تفسرييا كامال تظهر فيه خطوات هذا املنهج، إال أنه كما صرح الدكتور زياد خليل حممد 

مل يورد لألفغاين جهدا يذكر  ومن العجيب بعد هذا كله أن الشيخ حممد حسني الذهيب: "الدغامني
هذا املوضوع، ويصعب أن يعلل األمر على أساس أن ليس له اثر يف تفسري القرآن، حىت وإن  يف

كان األمر كذلك، فإن صناعته لعقلية حممد عبده وغريه من املفسرين املصلحني، أمر حري بأن 
الكرمي يف العصر الراهن، يسجل ضمن النشاط  املهم يف حقل بعث روح التجديد يف فهم القرآن 

اهللا جهد الشيخ حممد مصطفى املراغي مع أنه من املتأثرين مبدرسة  ههذا وقد بني الشيخ الذهيب رمح
اإلصالح هذه، ومع أنه مل يؤلف كتابا يف التفسري، بل كان كذلك من خالل دروسه يف تفسري 

  1.يلقيها يف املساجد نبعض آيات القرآن الكرمي واليت كا
كان من األجدر التنويه ذا اجلهد العظيم هلذا الرجل املصلح، ألنه أيضا مل خيلف لنا  وهلذا  

  .إال أثرا وجيزا يف التفسري متثل يف جمموعة من اآليات القرآنية فقط كاملراغي
وقد كانت ظروف التنقل بني حواضر العامل اإلسالمي، وعواصم العامل الغريب باإلضافة إىل   

للسيد مجال الدين األفغاين مع االستعمار الغريب ومقارعته لالستبداد الذي كان االشتباك املباشر 
جامثا على صدر األمة اإلسالمية، قد حالت دون أن يكتب السيد مجال الدين األفغاين تفسري 
القرآن الكرمي على ضوء القواعد أو املنهج الذي أكثر من الدعوة إليه، وبيان أسسه وقواعده، إذ 

بة مقاالت يف العروة الوثقى هي كلها تفسري شروح آليات من الكتاب العزيز تعكس اكتفى بكتا
إىل حد كبري املنهج الذي يريد توضيحه كل التوضيح، ألنه كان يأيت إىل تلك اآليات ويتحدث 

ما دعا إليه القرآن  عن السنن اإلهلية فيها، ويربط بينها وبني واقع املسلمني ليربز البون الشاسع بني
  2.ا يعيشه املسلمونوم

                                                 
 60 - 59سري يف العصر احلديث، ص زياد خليل حممد الدغامني، مالمح التجديد يف فكر االفغاين يف التعامل مع القرآن الكرمي وأثره يف منهج التف - 1
 .43، ص 1، ط )اجلزائر(مجال الدين األفغاين، األسس الفكرية ملشروعه احلضاري، منشورات دار غريين : حممد دراجي - 2



65 

  :1أما تراثه التفسريي فعنده سبع عشرة مقالة هي  
  4سورة املمتحنة اآلية  �ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك املصري﴿ -1
 62﴾ سورة األحزاب اآلية سنة اهللا يف الذين خلوا من قبل ولن جتد لسنة اهللا تبديال﴿ -2

 37﴾ سورة ق اآلية قى السمع وهو شهيدإن يف ذلك لذكرى ملن كان له قلب أو أل﴿ -3

 103﴾ سورة آل عمران اآلية واعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا﴿ -4

 55﴾ سورة الذاريات اآلية وذكر فإن الذكرى تنفع املؤمنني﴿ -5

 03﴾ سورة األعراف اآلية اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وال تتبعوا من دونه أولياء﴿ -6

 46﴾ سورة األنفال اآلية ورسوله وال تنازعوا فتفشوا ونذهب رحيكم وأطيعوا اهللا﴿ -7

 87﴾ سورة يوسف اآلية إنه ال ييئس من روح اهللا إال القوم الكافرون﴿ -8

يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا بطانة من دونكم ال يألونكم خباال ودوا ما عنتم قد بدت ﴿ -9
 118سورة آل عمران اآلية ﴾ البغضاء من أفواههم وما ختفى صدورهم اكرب

 33﴾ سورة النحل اآلية وما ظلمهم اهللا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون﴿ -10

 2﴾ سورة العنكبوت اآليةأمل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم ال يفتنون﴿ -11
أفلم يسريوا يف األرض فتكون هلم قلوب يعقلون ا أو آذان يسمعون ا فإا ال تعمى ﴿ -12

 46﴾ سورة احلج اآلية األبصار ولكن تعمى القلوب اليت يف الصدور

﴾ سورة ونريد أن منن على الذين استضعفوا يف األرض وجنعلهم أئمة وجنعلهم الوارثني﴿ -13
 5القصص اآلية 

وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك هلم عذاب  ﴿ -14
 105اآلية ﴾ سورة آل عمران عظيم

 11﴾ سورة الرعد اآلية إن اهللا ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما بأنفسهم﴿ -15

﴾ سورة األنفال ذلك بأن اهللا مل يك مغريا نعمة أنعمها على قوم حىت يغريوا ما بأنفسهم﴿ -16

 53اآلية 

 78﴾ سورة النساء اآلية أينما تكونوا يدرككم املوت ولو كنتم يف بروج مشيدة﴿-17

                                                 
 96احلديث وصلته باالستعمار الغريب، ص  يالفكر اإلسالم: حممد البهي - 1
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يتجلى فيها املنهج اهلدائي يف التفسري بوضوح فهي دعوة إىل فهم " السبع عشر(املقاالت  هذه"
القرآن كما جيب من أجل حتقيق االستخالف يف األرض الذي وعد اهللا به عباده املؤمنني الذين 

دعوة إىل بعث جمد املسلمني الضائع واسترداد  -كذلك–يعبدونه وال يشركون به شيئا، وهي 
السليب، فكانت أثرا إجيابيا يف شن اهلمم وصقل املواهب لالنطالق من القرآن، لبناء سلطام 

  .1"حضارة القرآن
والدليل على أن هذا املنهج كان له أثر إجيايب يف النهج الذي سلكه لبعض املفسرين املصلحني 

ر اإلجيايب الذي سواء ممن فسروا القرآن كتابة أو مشافهة، وحيدثنا العالمة حممد رشيد رضا عن األث
وكيف أا أخرجته مما كان يعيش فيه من حرية واضطراب ,أحدثته مقاالت العروة الوثقي يف نفسه

ويف أثناء هذه : "فقال رمحة اهللا. كبريين، ورمست أمامه طريق العمل اإلسالمي واضحا لذي عينني
فلما قرأت , والدياحلال الغالبة علي ظفرت يدي بنسخ من جريدة العروة الوثقى يف أوراق 

مقاالا يف الدعوة إىل اجلامعة اإلسالمية، وإعادة وجه اإلسالم وسلطانه وعزته، واسترداد ما ذهب 
من ممالكه وحترير ما استعبد األجانب من شعوبه، أثرت يف قليب تأثريا كبريا، دخلت به يف طور 

هاد واالستدالل على االستشجديد من حيايت وأعجبت جد اإلعجاب مبنهج تلك املقاالت يف 
القضايا بآيات قرآنية من الكتاب العزيز، وما تضمنه تفسريها مما مل حيم حوله أحد من املفسرين 

  .2"على اختالف أساليبهم يف الكتابة ومداركهم يف الفهم
واحلقيقة أن اثر مجال الدين األفغاين يف تفسري املنار كان كبريا، ألنه هو واضع األسس النظرية 

إذ دعا إىل نفض الغبار عن الفكر ) حممد عبده، ورشيد رضا(الذي سار عليه تلميذاه بعده  للمنهج
أصل احلياة اإلسالمي وتنقيته مما علق به من الشوائب والبدع عرب العصور، وذلك باالنطالق من 

   3.وهو التفكري الديين املؤسس على القرآن وتفسريه، من أجل إصالح حال املسلمني، وقوامها
فال بد : "... ا يؤكد أن هذه الغاية تتطابق مع غاية التفسري الشفاهي قوله السيد مجال الدينومم

إذن من بعث القرآن وبعث تعاليمه الصحيحة بني اجلمهور وشرحها هلم على وجهها الثابت من 
وكربهان على جتلية األفغاين للهداية  4..."حيث تأخذ م إىل ما فيه سعادم دنيا وأخرى

آنية، ودعوة املسلمني إىل العض عليها بالنواجذ، ألن صالحهم الديين والدنيوي متوقف على القر

                                                 
 44ة ملشروعه احلضاري، ص مجال الدين األفغاين األسس الفكري: حممد دراجي  - 1
 .11، ص 1تفسري املنار، ج  - 2
 .168التفسري ورجاله، ص : حممد الفاضل بن عاشور - 3
 99خاطرات مجال الدين األفغاين، ص : حممد ملخزومي - 4
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األخذ ا والوقوف عند حدودها، أورد منوذجا ألبني من خالله أن التفسري الشفاهي يعتمد على 
هذه األسس اليت دعا إليها األفغاين يف مقاالته وينهج نفس املنهج الذي سار عليه هذا املصلح 
املفسر، وألبرهن أيضا على تعليل ما ذهبت إليه من تقسيم املراحل التارخيية للتفسري الشفاهي، وأنه 

وما دام البحث هو التفسري الشفاهي يف العصر احلديث، فإن . ارتبط ارتباطا وثيقا حبركة اإلصالح
فسرين هذه النماذج ستصور هذا االرتباط الذي يظهر جليا عند األفغاين وعند غريه من امل

املصلحني يف استعانتهم باآلية القرآنية إلصالح اتمع، وكيف ارتبط النص عندهم بالواقع، وكيف 
استطاعوا توجيهه للوقوف على احللول الناجعة ملشاكل العصر وأزماته يف الفترة اليت تصدوا فيها 

  .لتفسري كتاب اهللا درسا على مسامع املتلقني
ولن جتد لسنة اهللا ﴿: ة من سورة األحزاب هي قول اهللا تعاىلتعليقه على آي: النموذج األول

إن اهللا سبحانه وتعاىل قد وضع لسري األمم سننا متبعة، : "قال رمحه اهللا" 62/ األحزاب"﴾ تبديال
  .﴾ولن جتد لسنة اهللا تبديال﴿: مث قال

ها من وأرشدنا تعاىل يف حمكم آياته أن األمم ما سقطت من عرش عزها، وال بادت وحمي امس
لوح الوجود، إال بعد نكوسها عن تلك السنن اليت سنها اهللا تعاىل على أساس من احلكمة البالغة، 
إن اهللا ال يغري ما بقوم من عزة وسلطان، ورفاهية وخفض عيش، وأمن وراحة، حىت يغري أولئك 

اهللا يف األمم  القوم ما بأنفسهم، من نور العقل، وصحة الفكر، وإشراق البصرية، واالعتبار بأفعال
السابقة، والتدبر يف أحوال الذين حادوا عن صراط اهللا فهلكوا وحلَّ م الدمار مث الفناء، لعدوهلم 
عن سنة العدل، وخروجهم عن طريق البصرية واحلزم واحلكمة، حادوا عن االستقامة يف العمل، 

ن احلق والقيام بنصره، والصدق يف القول، والسالمة يف الصدر، والعفة عن الشهوات، واحلمية ع
تركوا احلق ومل جيمعوا مههم على إعالء كلمته، وابتغوا األهواء الباطلة، . والتعاون على محايته

وانكبوا على الشهوات الفاتنة، وأتوا عظائم املنكرات خارت عزائمهم فشحوا ببذل مهجهم يف 
ق، فأخذهم اهللا بذنوم وجعلهم السنن العادلة، واختاروا احلياة يف الباطل على املوت يف نصرة احل

  !.عربة للمعتربين
وهكذا جعل اهللا بقاء األمم ومناءها، يف التحلي بالفضائل اليت أشرنا إليها، ودمارها يف التخلي 
عنها، سنة ثابتة ال ختتلف باختالف األمم، وال تتبدل بتبدل األجيال كسنته تعاىل يف اخللق 

اآلجال، علينا أن نرجع إىل قلوبنا ومنتحن مداركنا ونسري واإلجياد، وتقدير األرزاق، وحتديد 
هل حنن تقتفي أثر أخالقنا ونالحظ مسالك سرينا، لنعلم هل حنن على سري الذين سبقونا باإلميان؟ 
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هل بدل فينا  السلف الصاحل؟ هب غري اهللا ما بنا قبل أن نغري ما بأنفسنا، وخالف فينا حكمه؟
بل صدقنا اهللا وعده، حىت إذا فشلنا، وتنازعنا يف األمر وعصينا ) ونحاشاه وتعاىل عما يصف(سننه؟ 

من بعد ما أرى أسالفنا ما حيبون، وأعجبتنا كثرتنا فلم تغن عنا شيئا، فبدل اهللا عزنا بذل، ومسونا 
  .1...باالحنطاط، وغنانا بالفقر، وسيادتنا بالعبودية

عكس املنهج اهلدائي الذي أحل كثريا يف فهذا النموذج من تفسري السيد مجال الدين األفغاين ي
يتنب لنا أن  3من خالل هذا النموذج وغريه. 2الدعوة إليه وجعله أساسا يفهم القرآن على ضوئه

التفسري الذي يريده األفغاين للقرآن هو ما يتالءم مع روح العصر ولغته وقضاياه، ويعيش مهومه، 
نص والواقع يف خلد األفغاين، من أجل ذلك ال بد ويعاجل مشكالته، إنه ال سبيل إىل الفصل بني ال

من أساس مهم يف التعامل مع القرآن الكرمي يقوم على تثوير النص القرآين، ليفي حباجات العصر 
ولقد أصاب يف اتباعه هذا املنهج عني احلق على املستوى النظري، وعلى املستوى . املتجددة

  .لة من القرآنالتطبيقي يف بعض النماذج يف تفسري آيات قلي
غري أن كثريا من املالبسات صرفت كثريين عن اقتفاء أثر هذا املنهج، فقد أحيط األفغاين 

مما حال دون نظرة ... ، ووصفته مبا ال يليق4حبمالت إعالمية شعواء نالت من دينه وإخالصه
قفني هي اليت واعية إىل جهود األفغاين يف فهم القرآن الكرمي، واألدهى من ذلك أن تكون فئة املث

غزا هذه احلملة، أما سائر األمة فقد ارتكب خطأ حبق دينه يف ختليه عن هؤالء املصلحني، 
وتركهم فريسة سهلة لالستبداد السياسي الذي خلع عليهم أوصافا ليست هلم، ونسب هلم من 

  .األقاويل ماال يليق م
ورة الزمة على الرغم من فالتوجه لدراسة فكر هذه الشخصية ضر -واهللا أعلم–ولذا أرى 
الذي رافق سريته الذاتية، وذلك ألنه وصف يف رأي األكثرية بأنه باعث  -العقيم–اجلدل الكثري 

الروح يف النهضة اإلسالمية احلديثة، والداعي األكرب إىل اجلامعة اإلسالمية، وهو فضال عن ذلك 
األساس الذي انطلق منه يف  املهم يف هذا املقام هو التعرف على. مصلح جمدد مفترى عليه

اإلصالح، لنتبني مالمح املنهج العلمي الذي سلكه يف التعامل مع القرآن، وأثر هذا الفكر يف 
مدارس التفسري احلديثة اليت استقت ولت من معني فكره، وعليه وقفت على األسس النظرية 

                                                 
  .238األعمال الكاملة، ص : مجال الدين األفغاين - 1
  .51وعيه احلضاري، ص مجال الدين األفغاين األسس الفكرية ملشر: حممد دراجي - 2
  .50-47تعليقه على قصة خلف آدم من سورة البقرة، وتعليقه على آيات سورة النحل، ص : انظر املصدر نفسه - 3
منهج املدرسة العقلية احلديثة يف : فهد الرومي: ، وانظر80- 73، ص )1987(مجال الدين األفغاين بني دراسته، دار الشروق، بريوت : علي شلش: انظر - 4

  .106-95التفسري، ص 
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ين على إحكام الصلة بني ملنهجه يف التفسري مث على منوذج تطبيقي ملست من خالله حرص األفغا
وهذا املنهج هو عني املنهج الذي حرص التفسري الشفاهي . النص القرآين املفسر ومشكالت الواقع

  .على االلتزام به وحتقيقه عمليا يف دروس التفسري الشفاهية
هذا ما سأحاول الوقوف عليه باستعراض جمموعة من التفاسري الشفاهية احلديثة موعة من 

املصلحني الذين تأثروا يف تفسريهم بفكر األفغاين، غري أم كانوا أوفر حظا منه يف  املفسرين
  .مؤلفات الباحثني يف هذا اال

  )الشيخ حممد عبده والشيخ رشيد رضا(تفسري املنار : املطلب الثاين
إن تفسري املنار هو نتاج جهد ثالثة رجال سعوا من خالله إىل إصالح أحوال اتمع، هذا  

يقوم يف حقيقة أمره على " تفسري املنار"إن التفسري املسمى : "أكده األستاذ الفاضل بن عاشور
أوهلم السيد مجال الدين األفغاين الذي انقدحت عن فكره نظرية وجوب إصالح : ثالثة رجال

ن اتمع اإلسالمي برجوع املسلمني إىل منبع الدين وتلقيه من هنالك صافيا مربءا عما اتصل به م
والرجل الثاين من الثالثة الذين قام على كاهلهم تفسري املنار هو الشيخ حممد عبده الذي . الشوائب

باشر فعال تفسري القرآن العظيم على طريقة تطبيق النظرية اليت دعا إليها السيد مجال الدين األفغاين 
، مث الدروس 1303وسنة  1301وكان ذلك يف الدروس اليت قام بإلقائها يف بريوت بني سنة 

هـ، 1323هـ وسنة 1317اليت ألقاها يف مصر يف الست سنني األخرية من حياته ما بني سنة 
وتناولت أول القرآن إىل اية اآلية اخلامسة والعشرين بعد املائة من السورة الرابعة من سورة النساء 

به سلسلة الثالثة الذين والرجل الثالث الذي متت " وكان اهللا بكل شيئا حميطا: "وهي قوله تعاىل 
يصح أن ينسب إليهم تفسري املنار هو أبو عذرته حقا وأعين به الشيخ حممد رشيد رضا الذي كان 
الداعي للشيخ حممد عبده إىل أن يواصل يف مصر جبهد ذي بال ما كان ابتدأ به يف بريوت جبهد 

ه مث لنشره تباعا يف جملته جملة ضعيف، مث كان هو املتويل لتقييد ما ميليه الشيخ حممد عبده وتلخيص
املنار اليت اشتهر التفسري بامسها، مث كان الشيخ رشيد أخريا هو املكمل للتفسري مبا يدرجه من علمه 
وبيانه أثناء تلخيص ما قرره الشيخ حممد عبده ومبا واصل به الكتابة من حيث انتهى الشيخ حممد 

لد عبده من تتمة التفسري استقالال مبا كمل به الدات حىت الد اخلامس، وتتابعت عليه بقية ا
إذ ملا انتهى النشر إىل حيث أدركت الوفاة األستاذ اإلمام استقل الشيخ رشيد بأعباء . الثاين عشر

وإن اهللا ال يهدي كيد : "التفسري وحده فأكمل منه إىل اية اجلزء الثاين عشر عند قوله تعاىل 
ان ما كتبه الشيخ حممد رشيد مستقال أكثر من سبعة أجزاء وما من سورة يوسف، فك"اخلائنني
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كتبه اعتمادا على أستاذه واستمدادا منه أقل من مخسة أجزاء فكان حظه يف اموع أغلب، وكان 
  .1"بانتساب هذا التفسري إليه أحق

  : الشيخ حممد عبده/ الفرع األول
خ حممد عبده نرى من الضرورة تقدمي قبل الكالم عن دروس التفسري الشفاهية لألستاذ الشي  

  .ترمجة موجزة له
  : ترمجته -1

هو حممد عبده حسن خري اهللا، ولد مبصر مبحافظة البحرية، ونشأ يف أسرة عرفت مبقاومتها   
تعلم بقريته " أي أبناء امللوك أنت: "لظلم احلاكم، فتشرب منها اإلباء حىت قال فيه أستاذه األفغاين 

علوم، مث انتقل إىل طنطا ليتعلم باجلامع األمحدي ما هو أعلى، مث التحق باألزهر القرآن وشيئا من ال
ليتلقى العلم العميق وقد مال فيه إىل االجتاه احملافظ منهم، وملا قدم األفغاين إىل مصر الزم جملسه 

مدرسا، العلمي فتعلم الفلسفة والتصوف واملنطق، وتأثر به أميا تأثر وبعد خترجه يف األزهر عمل به 
وقد كانت له مآخذ على طرق التدريس يف . كما درس بدار العلوم ومبدرسيت األلسن واإلدارة

  .األزهر فاختط لنفسه منهجا خمالفا يقوم على التحليل والنقد واحلوار
وبعد . وإىل جانب اهتمامه العلمي التربوي بدأ يهتم باحلياة السياسية تأثر بأستاذه األفغاين  

من مصر ناله هو أيضا النفي إىل قرية حملة نصر مع إعفائه من التدريس، مث أعيد نفي األفغاين 
ولكن ليبتعد عن التدريس وينشغل بالصحافة والسياسة فانضم إىل العرابيني وبعد هزميتهم سجن 
مدة يسرية مث حكم عليه بالنفي، فارحتل إىل بريوت ليقيم فيها سنة حىت استدعاه أستاذه األفغاين 

يس ليقيم ا بعض الزمن لينتقل خالله إىل لندن، مث عاد إىل بريوت ثانية ليقيم فيها بضع إىل بار
  .سنوات، فكانت مدة غيبته ست سنوات تقريبا

وقد كانت هذه الست سنوات هي املرحلة احلامسة يف تكوين اخلطوط الرئيسية ملشروعه   
يسه جريدة العروة الوثقى اليت اإلصالحي، ففي باريس اشترك مع مجال الدين األفغاين يف تأس

كانت تنحو منحى سياسيا يف عمومه، إذ وافت فترة صدورها تطور فكر األفغاين إىل مرحلة 
ويف باريس أيضا متكن حممد عبده . اجلامعة اإلسالمية، ولكن مل يكتب هلا الدوام إال أقل من سنة

 فكره، وملا عاد إىل بريوت من الوقوف على مظاهر التحضر الغريب وأسبابه، فكان لذلك أثر يف
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انقطع منه ما كان ميده به أستاذه مجال الدين من نفس سياسي ثوري، فأخذ اجتاهه يستقر على 
  . سجيته يف امليل إىل اإلصالح التربوي اهلادئ

الذي رسم فيه منهجا جديدا " رسالة التوحيد"وهناك بدأ تنفيذ هذا املشروع فألف كتابه   
وملا . بدأ يفسر القرآن الكرمي مبنهج جديد يقوم على اإلصالح االجتماعيوهناك . للفكر العقدي

م متادى يف هذا املنهج اإلصالحي التربوي وغادر السياسة بصفة كلية 1889عاد إىل مصر سنة 
تقريبا، وليكون يف حال هدوء هادن اإلجنليز، بل عقد مع بعضهم عالقة وطيدة، وجعل يبث 

  .إصالحه يف أي ميدان حلّ به
فمن القضاء إىل األزهر إىل األوقاف وقد كان له انتساب عمل يف كل منه، كما جعل   

يؤسس اجلمعيات أو يشارك يف تأسيسها مثل اجلمعية اخلريية اإلسالمية، ومجعية إحياء العلوم 
ومن أهم أعماله يف هذه الفترة . العربية، وجعل أيضا يكتب يف اجلرائد واالت يبث فيها أفكاره

القرآن الكرمي يف دروس باجلامع األزهر طوال ست سنوات، وهي الدروس اليت صار تلميذه  شرحه
  .حممد رشيد رضا ينشرها يف جملة املنار

ويف سنة . ويف هذه الفترة أيضا تأتت له رحالت أخرى إىل أوروبا وإىل تونس واجلزائر  
الزمن، ولكنها طويلة  تويف الشيخ اإلمام عن سبعة ومخسني عاما كانت قصرية مبقياس 1905

  .1مبقياس ما أنتج فيها وأمثر من فكر وعمل
  

  :مسريته مع التفسري  -2
مل يكن الشيخ حممد عبده يف احلقيقة إال أثرا من آثار السيد مجال الدين األفغاين، فال   

عجب أن يكون مبا أتيح له من رفقته، وما تأتى له من تشرب أفكاره وهضمها صورة منه تشرب 
  .تنفس حكمة وأسس مباين عمله على القواعد اليت وضعها مجال الدين بيدهروحه و
إن اهللا ال يغري ما : "وعلى ذلك كانت احلكمة اليت تعلقت ا حكمة مجال الدين وهي آية  

نفس السبب الذي تعلق به األستاذ اإلمام حممد عبده يف معارج " بقوم حىت يغريوا ما بأنفسهم
بة اليت ابتدأها يف باريس وهي جتربة إرجاع حال املسلمني إىل السرية وكانت خيبة التجر. حكمته

األوىل عن طريق اإلصالح السياسي خيبة حمدثة يف نفس الشيخ حممد عبده عربة ودرسا مل يصداه 
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عن متابعة طريق الوصول إىل التغيري املقصود بل زاد تصميما على إدراك الغاية، واقتناعا بأن الذي 
  .يف باريس ليس مكمن الداء األصلي وال حمل العالج املطلوب بالتغيري وضعت عليه اليد

وإنه إذا كان باملسلمني فساد يف الوضع السياسي أفليس يف هدى القرآن الذي هدى من   
كان قبلهم ممن هم أجهل منهم وأضل ما هو كفيل بإصالح ذلك الفساد، فما بال األولني اهتدوا 

ا م من فساد وقوموا ما م من احنراف، وهؤالء اآلخرون عجزوا دي الكتاب املبني فأصلحوا م
عن إصالح فسادهم، وعالج دائهم، مع أن الدواء الذي عاجل أوائلهم باألمس موجود بني يديهم 

  .اليوم، فكانوا كالذي يتجرع الغصص من آالمه والدواء يف بيته وهو ال يتناوله
مد عبده، الدواء الشايف للمسلمني مما هم فيه كان القرآن حينئذ على ما رآه الشيخ حم  

ولكنهم ال يتناولونه، فأين اليد اليت تقرب من هذا املريض دواءه وتناوله إياه، ال جرم أا لن تكون 
  .1إال يد التعليم الصحيح لإلسالم والتفسري احلكيم للقرآن

حية إسالمية كان دخل شيخنا عبده على هذا اليقني إىل بريوت فصادفها تعلي حبركة إصال  
قد بدأها فيها املصلح التركي أبو األحرار مدحت باشا وقد كان واليا عليها، وأذكى هليب تلك 
احلركة حرص املسلمني على جماراة املسيحيني يف ضتهم التعليمية اليت مهد مسالكها يف وجوههم 

  2.وابطما كانوا متحللني منه مما بقي يربط املسلمني بالدولة العثمانية من ر
وهناك ابتدأ ينتهج النهج الذي رآه املوصل إىل حتقيق حالة إسعاد املسلمني واإلسالم، وهو "  

منهج تقرير العقيدة الدينية وتفسري القرآن تقريرا وتفسريا يتجردان عما ربط به كل منهما من 
  ".الطرائف امللتزمة واألنظار غري املسلمة

جملسا للتفسري، ثالث ليال يف األسبوع، ال يتبع فيه  فابتدأ يف اجلامع العمري ببريوت يعقد  
وعباراته، . الطريقة امللتزمة يومئذ من االعقار على كتاب يقرر كالمه ويدور البحث حول مسائله

ولكنه كان يقرأ اآلية من القرآن ويفيض يف شرح معانيها واستخراج أسرار حكمتها على طريقة 
وأوضاعهم مبينا . احلكمة القرآنية إىل أحوال املسلمنيمل يسبق إليها، ويلتفت على نور تلك 

فسادها باملقارنة، ومستمدا من اهلدي القرآين ما يوضح ضررها ويشري إىل ما يدفع خطرها وبذلك 
أبرز للعيان صورة من العلم الديين اختلفت عن الصور املألوفة عندهم اليت عكف الناس عليها منذ 

ج يف ما ألقي يف بريوت من دروس أمهها درس العقيدة الذي قرون، واطرد سريه على ذلك النه
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كان يلقيه باملدرسة السلطانية والذي كانت خالصته ما برز يف وضع عجيب يعترب ابتداء مرحلة 
  .1"رسالة التوحيد"جديدة يف تاريخ الفكر اإلسالمي وهو 

صورة حتقق وحاول إصالح مناهج التعليم اإلسالمي على  1306وملا عاد إىل مصر سنة   
ذلك املثل الذي ضربه يف دروسه يف بريوت، تابع سريه على تلك اخلطة نفسها، السيما حماوالته 
األوىل يف إصالح األزهر ملا توصل إىل جعل إدارته بيد جملس كان هو عضوا دائما فيه، وإسناد 

عن الشيخ مشيخته إىل الشيخ حسونة النووي الذي يراه أمثل أهل األزهر يف ذلك الدور عوضا 
، فمضت عليه حنو مخس سنني يعمل على اخلروج باألزهر 1312حممد األنبايب وكان ذلك سنة 

  .مما كان عليه من أوضاع متخلخلة يف اإلدارة والنظام
والتعليم مل ينته بعد ذلك إىل الغاية اليت رجاها إذا انفصل عن جملس إدارة األزهر باستقالة   

كوين الفكري ملن يعي معاين اإلصالح الديين اليت سعى إليها فعدل إىل طريق الت. اضطر إليها
  .1317مبعاودة درس التفسري باجلامع األزهر أوائل سنة 

يقول األمام حممد رشيد رضا  2فاستمر على ذلك الدرس ست سنني بطريقته العجيبة  
يل به من اتصلت بالشيخ يف الصحوة الصغرى لليوم الذي وصلت يف ليلة إىل القاهرة فكان اتصا"

أول يوم كاتصال الالزم البني باملعىن األخص مبلزومه وكان أول اقتراح يل عليه أن يكتب تفسريا 
االجتماعية " العروة الوثقى"للقرآن ينفخ فيه من روحه اليت وجدنا روحها ونورها يف مقاالت 

ة أتقن بعضها ما إن القرآن ال حيتاج إىل تفسري كامل من كل وجه فله تفاسري كثري: العامة فقال 
. مل يتقنها بعض ولكن احلاجة شديدة إىل تفسري بعض اآليات ، ولعل العمر ال يتسع لتفسري كامل

مث كررت عليه  1315فاقترحت عليه أن يقرأ درسا يف التفسري وكان ذلك يف شعبان سنة 
  : االقتراح يف رمضان فاعتذر مبا أذكر أمهه 

بارة من كتاب فرنسي يف الطعن على اإلسالم، رمضان فقرأ يل ع 13زرته يوم اجلمعة 
إن هؤالء اإلفرنج يأخذون مطاعنهم يف اإلسالم من سوء حال : وطفق يرد عليها بعد أن قال

املسلمني، مع جهلهم هم حبقيقة اإلسالم قال إن القرآن نظيف واإلسالم نظيف، وإمنا لونه 
وطفق يتكلم ذه املناسبة . ف األموراملسلمون بإعراضهم عن كل ما يف القرآن واشتغاهلم بسفاس

وماذا كان ينبغي ". 29البقرة "﴾ هو الذي خلق لكم ما يف األرض مجيعا﴿: يف تفسري قوله تعاىل
وهاهنا دار بيين وبينه ما أذكر ملخصه كما كتبته بعد ... للمسلمني أن يكونوا عليه لو اهتدوا ا
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على هذا النحو تقتصر فيه على حاجة العصر قلت لو كتبت تفسريا : " مفارقة ذلك الس وهو
  ...وتترك كل ما هو موجود يف كتب التفسري وتبني ما أمهلوه

إن الكتب ال تفيد القلوب العمى، فإن دكان السيد عمر اخلشاب مملوءة بالكتب من : قال
بوجه مجيع العلوم، وهي ال تعلم شيئا منها، ال تفيد الكتب إال إذا صادفت قلوبا متيقظة عاملة 

إذا وصل أليدي هؤالء العلماء كتاب فيه غري ما يعلمون ال يعقلون . احلاجة إليها تسعى يف نشرها
املراد منه، وإذا عقلوا منه شيئا يردونه وال يقبلونه، وإذا قبلوه حرفوه إىل ما يوافق علمهم 

  1"ومشرم، كما جروا عليه يف نصوص الكتاب والسنة
املسموع يؤثر يف النفس أكثر مما يؤثر الكالم املقروء ألن نظر  إن الكالم: "مث أضاف قائال   

املتكلم وحركاته وإشاراته وهلجته يف الكالم كل ذلك يساعد على فهم مراده من كالمه، وأيضا 
ميكن السامع أن يسأل املتكلم عما خيفى عليه من كالمه فإذا كان مكتوبا فمن يسأل؟ أن السامع 

مراد املتكلم، والقارئ لكالمه يفهم منه عشرين يف املائة على ما أراد  يفهم مثانني يف املائة من
الكاتب ومع ذلك كنت أقرأ التفسري وكان حيضره بعض طلبة األزهر وبعض طلبة املدارس 
األمريية، وكنت أذكر كثريا من الفوائد اليت حتتاج إليها حالة العصر فما اهتم هلا أحد فيما أعلم، 

أن تكتب، وما علمت أحدا كتب منها شيئا خال تلميذين قبطيني من  مع أا كان من حقها
  .2"مدرسة احلقوق، وكانا يراجعاين يف بعض ما يكتب وأما املسلمون فال

إنه يوجد كثري من املتنبهني حلالة العصر واإلسالم يف البالد : يقول الشيخ حممد رشيد رضا  
  .وأنا مل أتنبه التنبه الذي أنا عليه إال ا) ىالعروة الوثق(املتفرقة وكثري منهم ما نبههم إال 

إن بعض الناس يوجد فيهم خاصية أم يقدرون على الكالم : "قال الشيخ حممد عبده جميبا  
بأي موضوع أمام أي إنسان، سواء كان يدرك الكالم ويقبله أم ال، وهذه اخلاصية كانت عند 

ا كنت أحسده على هذا ألنين تأثرت يف حالة مجال الدين يلقي احلكمة ملريدها وغري مريدها وأن
وهكذا الكتابة، فإنين رمبا أتصور أن . الس والوقت فال تتوجه نفسي للكالم إال إذا رأيت له حمال

أكتب مبوضوع وعندما أوجه قواي جلمع ما حتسن كتابته تتوارد على فكري معان كثرية ووجوه 
وأرى تلك . الكالم؟ ومن ينتفع به؟ فأتوقف عن الكتابةملن ألقي هذا : للكالم مجة، مث يأتيين خاطر

إن حالة . املعاين اليت اجتمعت عندي قد امتص بعضها بعضا حىت تالشت، وال أكتب شيئا
املخاطب تؤثر يب جدا، ولذلك ال أتكلم بشيء عن حالة اإلسالم عندما أجتمع ؤالء العلماء، ألن 
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وعند قراءة . م ال يعملون شيئا مع سعة وقتهمأفكارهم منصرفة عن ذلك بالكلية، وذلك أل
التفسري كنت أتكلم على حسب حالة احلاضرين ألنين ال أطالع عندما أقرأ لكتيب رمبا أتصفح 

فإذا حضرين مجاعة . كتاب تفسري إذا كان هناك وجه غريب يف اإلعراب أو كلمة غريبة يف اللغة
وإذا كان هناك من ينتبه ملا أقول ويلقي له . ت قليلةمن البلداء اخلاملي الفكر أحل هلم املعىن بكلما

  ".1...باال يفتح علي بكالم
ومل أزل به حىت أقنعته بقراءة التفسري يف األثر : "....مث يضيف الشيخ حممد رشيد رضا  

وانتهى فيه يف منتصف  1317فاقتنع وبدأ بالدرس بعد ثالثة أشهر ونصف أي يف غرة حمرم سنة 
﴾ وكان اهللا بكل شيء حميطا﴿: م عند تفسريه لقوله تعاىل 1905/ـه1323احملرم سنة 

مجادى األوىل  8فقرأ زهاء مخسة أجزاء يف ست سنني، إذ تويف يف  125/النساء
  ".2م1905/هـ1323

  
  :إنتاجه يف التفسري -3

تناول األستاذ اإلمام تفسري القرآن الكرمي بالتأليف والتدريس، إما من ناحية التأليف   
فقد ألقى . ة ضيقة، وأما من ناحية التدريس فكانت أوسع إىل حد ما من ناحية التأليففمحدود

رمحه اهللا دروسا يف التفسري باجلامع األزهر يف مدة ست سنوات قرأ فيها ما يقرب من مخسة أجزاء 
 من أجزاء القرآن، كذلك ألقى دروسا يف التفسري مبدينة اجلزائر من بالد املغرب، كما ألقى دروسا

يف التفسري يف مساجد بريوت حيث ابتدأ يف اجلامع العمري ببريوت يعقد جملسا للتفسري ثالث ليال 
  3.يف األسبوع، وكان يلقي دروسا يف املسجد الكبري ويف مسجد الباشورة

فإذا ذهبنا نستقصي ما أنتجه اإلمام من عمل يف التفسري فإننا جند له تفسريه املشهور جبزء   
 الذي ألقاه مبشورة من بعض أعضاء اجلمعية اخلريية اإلسالمية، ليكون مرجعا ذلك التفسري" عم"

ألساتذة مدارس اجلمعية يف تفهيم التالميذ معاين ما حيفظون من سور هذا اجلزء وعامال لإلصالح 
وأمت تفسري . وأمت تفسري هذا اجلزء وعامال لإلصالح يف أعماهلم وأخالقهم. يف أعماهلم وأخالقهم

  .م1903/هـ1321زء ببالد املغرب سنة هذا اجل

                                                 
 .18، ص 1تفسري ااملنار، ج: حممد رشيد رضا  -1
 نفسه -2
 .140، ص 3الذهبي، التفسير والمفسرون، ج -3
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كذلك جند له تفسريا مطوال لسورة العصر كان قد ألقاه على هيئة حماضرات أو دروس   
  .1م1903/هـ1321على علماء مدينة اجلزائر ووجهائها سنة 

قرأت تفسري سورة العصر يف سبعة : "إذ يقول الشيخ حممد عبده عن هذه الدروس ما نصه  
يقل عن ساعتني أو ساعة ونصف، بينت فيها وجه كون نوع اإلنسان يف  أيام، وكل درس ال

  "2..خسر إال من استثىن اهللا تعاىل
مث ذكر الشيخ حممد عبده طبيعته اليت ال تنشرح للكالم إال إذا رأى أمامه أهال لكالمه، فإن   

كالم عميق كان من أمامه خامال بليدا تكلم بكالم جممل موجز، وإن كان منتبها يقظا تكلم ب
  .3ناقد

كذلك جند له من آثار األستاذ اإلمام يف التفسري الشفاهي تلك الدروس اليت ألقاها يف   
األزهر الشريف على تالمذته ومريديه، وكان ذلك مبشورة تلميذه السيد حممد رشيد رضا وإقناعه 

  .4به كما ذكر ذلك يف مقدمة تفسريه
دروس يف التفسري على طالبه ومل يدون شيئا منها وإذا كان األستاذ اإلمام قد ألقى هذه ال  

وذلك ألن تلميذه حممد رشيد رضا كان . فإننا ال نرى حرجا من جعلها أثرا من آثاره يف التفسري
يكتب يف أثناء إلقاء هذه الدروس مذكرات يودعها ما يراه أهم أقوال األستاذ مث حيفظ ما يكتب 

–وكان " املنار"مث قام بعد ذلك بنشر ما كتب يف جملته  ليمده مبا يذكره من أقواله وقت الفراغ،
يطلع األستاذ اإلمام على ما أعده للطبع كلما تيسر ذلك بعد  -كما يقول هو يف مقدمة تفسريه

مجع حروفه يف املطبعة وقبل طبعه، فكان رمبا ينقح فيه بزيادة قليلة أو حذف كلمة أو كلمات 
  ".5مل يره قبل الطبع بل كان راضيا باملكتوب معجبا بهوال أذكر أنه انتقد شيئا مما : "قال

وهذا يؤكد لنا أن الشيخ حممد عبده كانت أكثر آثاره يف التفسري دروسا ال تأليفا مما يؤكد   
نظرته إىل القرآن بأنه كتاب هداية كان فيه هدى من كان قبلنا ممن هم أجهل منا وأضل إذا ففيه 

ا ال ميكن حتقيقه إال بتفسري القرآن تفسريا يكون أداة هدى من جاءوا بعدهم بال نقاش وهذ
  .إلصالح فساد اتمع

                                                 
 .75، ص 3اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر، ج -1
 18، ص1تفسير المنار، ج: محمد رشيد رض  -2
  المصدر نفسه -3
 4، ص 1مقدمة تفسري املنار، ج: احممد رشيد رض -4
  15، ص 1مقدمة تفسري املنار، ج: حممد رشيد رضا -5
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هذا هو كل ما وصلت إليه من إنتاج األستاذ اإلمام يف التفسري : "...يقول األستاذ الذهيب  
وهو وإن كان إنتاجا يعد قليال بالنسبة هلذه الشخصية البارزة إال انه واحلق يقال كان له أثر بالغ 

  1"ر التفسري واجتاهاتهيف تطو
  :غرضه من التفسري  -4

اختذ األستاذ لنفسه مبدءا يسري عليه يف تفسري القرآن وخيالف به مجاعة املفسرين املتقدمني،   
وهو فهم كتاب اهللا من حيث هو دين يرشد الناس إىل ما فيه سعادم يف حيام الدنيا وحيام 

قصد األعلى للقرآن، وما وراء ذلك من املباحث فهو اآلخرة، وذلك ألنه كان يرى أن هذا هو امل
  :وهلذا كان األستاذ الشيخ حممد عبده يقسم التفسري إىل قسمني  2تابع له ووسيلة لتحصيله

جاف مبعد عن اهللا وكتابه، وهو ما يقصد به حلَّ األلفاظ وإعراب اجلمل، وبيان : أحدمها -
وهذا ال ينبغي أن يسمى تفسريا، : كت الفنية، قالما ترمي إليه تلك العبارات واإلشارات من الن

  .وإمنا هو ضرب من التمرين يف الفنون كالنحو واملعاين وغريها
ذهاب املفسر إىل فهم املراد من القول، وحكمة التشريع يف العقائد واألحكام، على : ثانيهما -

الم، ليتحقق فيه معىن قوله الوجه الذي جيذب األرواح ويسوقها إىل العمل واهلداية املودعة يف الك
وهذا هو الغرض األول الذي : "مث قال األستاذ  3وحنوها من األوصاف" هدى ورمحة: "تعاىل

 ".4أرمي إليه يف قراءة التفسري

فهذه الشهادة من املفسر تؤكد مهمة القرآن ووظيفته يف اهلداية واإلصالح، وهذا ما سعى إليه 
قاء تلك الدروس يف التفسري ويؤكد ذلك ما جاء يف مقدمة الشيخ وآمن به وبتحقيقه عن طريق إل

والتفسري الذي :"التفسري املقتبسة من درس األستاذ اإلمام باملعىن مع البسط واإليضاح إذ يقول 
نطلبه هو فهم الكتاب من حيث هو دين يرشد الناس إىل ما فيه سعادم يف حيام الدنيا وحيام 

. 5"ألعلى منه وما وراء هذا من املباحث تابع له أو وسيلة لتحصيلهاآلخرة فإن هذا هو املقصد ا
إن القرآن : "فكان مقصده األساسي من هذا التفسري الشفاهي هو اإلصالح بدليل قوله أيضا

                                                 
 140، ص 3التفسري واملفسرون، ج -1
 217، ص1تفسري املنار، ج -2
 26املصدر نفسه، ص  -3
 املصدر نفسه -4
 .21، ص 1تفسري املنار، ج: حممد رشيد رضا -  5
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نظيف واإلسالم نظيف، وإمنا لونه املسلمون بإعراضهم عن كل ما يف القرآن واشتغاهلم بسفاسف 
  .1..."ثر يف النفس أكثر مما يؤثر الكالم املقروءإن الكالم املسموع يؤ..األمور
  :منهجه يف درس التفسري  -5

أرى أنه من الصعوبة مبكان الوقوف على منهج الدرس الشفهي يف تفسري الشيخ حممد 
عبده ذلك أن التفسري املكتوب واملعروف بتفسري املنار هو عبارة عن تلخيص قام به تلميذه حممد 

الشيخ ومل يعن ببيان منهج الشيخ يف الدرس الشفهي املباشر اإلمام ذكره  رشيد رضا ألهم ما قاله
كانت طريقته يف قراءة الدرس على مقربة مما ارتآه يف : "من الصفة الغالبة على هذا التفسري فقال

كتابه التفسري، وهو أن يتوسع فيه فيما أغفله أو قصر فيه املفسرون، وخيتصر فيما برزوا فيه من 
لفاظ، واإلعراب والنكت البالغية، ويف الروايات اليت تدل عليها، وال تتوقف على مباحث األ

  .2"فهمها اآليات
وكان األستاذ يعتمد يف دروسه يف التفسري على عقله : "يقول األستاذ الشيخ حممد رشيد رضا 

  .3"ى قلبهاحلر وكان ال يلتزم يف التفسري كتابا، وإمنا يقرأ يف املصحف، ويلقي ما يفيض اهللا عل
  : إضافة إىل جمال التوسع واالختصار أذكر درسه كاآليت

يقدم فيه بني يدي السورة املراد تفسريها يركز فيه على صفة السورة هل هي مدنية  :متهيد -1
مث تلخيص عام للسورة بعرض مواضيعها الرئيسية يف . أو مكية، مبينا التناسب بني السابق والالحق

  .دا يف فهم حمور السورةشكل عناوين فرعية متهي
شرح املفردات مبا يتناسب ورفع اإلشكال عن معاين اآليات مث توسع يف هذه املباحث   -2

 .اللغوية

االبتعاد وجتنب املصطلحات العلمية الدقيقة واخلالفات املذهبية، وجتنب التوسع الزائد عن  -3
 .احلاجة املؤدي إىل اإلمالل عن تقدمي املعىن اإلمجايل لآلية

مراعاة روح العصر وأزماته فال يكاد مير بآية من اآليات درس التفسري متكنه من أن يأخذ  -4
منها عالجا لألمراض العقدية واالجتماعية أو حلوال ملشاكل سياسية واقتصادية إال أفاض يف 

ية الشرح والتحليل مبا يصور للمتلقي خطر العلة العقدية أو االجتماعية أو السياسية أو االقتصاد

                                                 
 17املصدر نفسه ص  -1
 16-15صدر السابق ص امل: حممد رشيد رضا -  2
 11حممد عبده، ص : عثمان أمني -3
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اليت يتكلم عنها، ويرشده إىل وسيلة عالجها، والتخلص منها، كل هذا يأخذه األستاذ من القرآن 
 .مث يلقي به على أمساع املسلمني وغري املسلمني رجاء أن يعودوا إىل الصواب ويتوبوا إىل الرشاد

لدروس مراعاة األسلوب الوسط املبسط الذي يفهمه األمي ويرتاح إليه املتعلم يف تلك ا -5
 .الشفاهية يف تفسري كتاب اهللا

هذا هو املنهج الذي اتبعه األستاذ اإلمام يف درس التفسري، واملالحظ من خالل الدرس 
املكتوب غري أن هذا املنهج قد يعتربه البعض غري أصيل على اعتبار أن استنتاج من درس مكتوب 

  .فنا أنه يقارا كثريااكتش 1ال من درس شفاهي إال أنه مقارنته مبناهج شفاهية أخرى
يقودنا إىل احلديث عن كيفية انتقال   وهذا التقارب بني الدرس الشفاهي والدرس املكتوب

  .درس التفسري الشفاهي من مرحلة املشافهة إىل الكتابة
  :كيفية انتقال تفسري الشيخ حممد عبده من مرحلة املشافهة إىل مرحلة الكتابة -6
  :توطئة

جمالس التذكري من "وتفسري " رحاب القرآن"ن بعض التفاسري كتفسري إن املستقرئ لعناوي  
على اعتبار أن أقل من " املنار"وتفسري " التيسري يف أحاديث التفسري"وتفسري " كالم احلكيم اخلبري

نصفه هو رصيد شفاهي لإلمام الشيخ حممد عبده، وغريها من التفاسري الشفاهية األصل واملصدر، 
فية وصول هذه التفاسري مكتوبة إىل القراء بعدما كانت دروسا شفاهية رمبا يتساءل عن كي

  .للمتلقني من املستمعني
من الطابع الشفاهي إىل  تواملستقرئ أيضا لتاريخ هذه التفاسري الشفاهية يستنتج أا انتقل  

  :الطابع املكتوب بكيفيات وطرق خمتلفة 
طلبة النجباء عن شيوخهم مباشرة وهم منها ما انتقل بالتحرير املباشر من طرف بعض ال -

يتلقون هذه الدروس من أفواه شيوخهم املفسرين، مث قيام هؤالء الطلبة بتلخيص وترتيب تلك 
الدروس ونشرها إما ضمن مقاالت متتالية أو جمموعة يف كتاب مطبوع، ومثال ذلك ما حصل من 

ومن هذا أيضا وهو قليل ما األستاذ حممد رشيد رضا مع عمل شيخه اإلمام الشيخ حممد عبده 
كتبه وحرره العالمة الشيخ البشري اإلبراهيمي من درس تفسري املعوذتني الذي ألقاه الشيخ عبد 

وهذا التحرير املباشر يقوم على . احلميد بن باديس يف حفل ختم تفسريه القرآن الكرمي بقسنطينة

                                                 
 .من سورة االسراء يلقيه الشيخ بيوض 78شريط مسجل لتفسري اآلية  -1
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أن هذه الدروس كان حيضرها حسن االستماع والتلقي اليومي هلذه الدروس دون انقطاع خاصة 
  .وقد يبدأ الطبع يف حياة املفسر أو بعد وفاته.... كل طبقات اتمع من علماء وطلبة وعوام

ومنها ما انتقل بواسطة التسجيل الصويت للمفسر وهو يلقي درس التفسري يف أشرطة  -
 كانت ثالثية مسموعة يتم استنساخها بعد ذلك يف دفاتر للتمحيص خاصة أن بعض هذه التفاسري

اللغة فصحى ودارجة وحملية مث مت طبعها يف كتب مطبوعة ومثال ذلك ما كان من عمل الطالب 
 ".يف رحاب القرآن"عيسى الشيخ باحلاج مع تفسري شيخه إبراهيم بيوض 

ومنها ما انتقل مبجهود املفسر نفسه لغياب التحرير املباشر من طرف الطلبة ومثاله تفسري  -
ذا اهود متثل يف انتقاء املفسر موعة من هذه الدروس الشفاهية مما له عالقة ابن باديس وه

وبعد وفاته مجعت . بقضية من قضايا اتمع وأزماته كل يقتنع ا جملة الشهاب يف كل أعدادها
" جمالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري"تلك االفتتاحيات يف كتاب مطبوع هو املوسوم اليوم بـ 

 .هذا اجلمع من احذ تالميذه النجباء أمحد بومشال وكان

ومنها ما انتقل بواسطة التسجيل اإلذاعي هلذه الدروس الشفاهية يف التفسري مث مت مجع هذه  -
الدروس باستنساخها وطبعها يف عمل مطبوع مكتوب وشاله عمل املفسر مساحة الشيخ حممد 

ومساه أحاديث التفسري ألا " يف أحاديث التفسري التيسري"املكي الناصري يف كتابه املوسوم اليوم 
كانت أحاديث يف اإلذاعة ومن هذه الدروس اإلذاعية يف التفسري دروس كان يلقيها الشيخ 
الدكتور الغزايل يف اإلذاعة اجلزائرية غري إن هذه الدروس بقيت مسجلة فقط ومل تدون يف كتاب 

 .مطبوع بعد

ات اليت وصلت بواسطتها تلك التفاسري الشفاهية إىل القُراء هذه باختصار أهم الوسائل والكيفي
غري أننا مادمنا بصدد ذكر أول تفسري شفاهي كان لنية أساسية يف اإلصالح . اليوم مكتوبة مدونة

فإننا سنسلط الضوء على كيفية انتقال تفسري الشيخ حممد عبده من مرحلة املشافهة إىل . بأنواعه
  .مرحلة الكتابة

املقام لن جند دليال على هذا العمل أكثر من شهادة التلميذ النجيب الذي قام ذا  ويف هذا
وكنت أكتب يف أثناء إلقاء الدرس مذكرات أودعها ما أراه أهم ما قاله : "...العمل إذ يقول

وأحفظ ما أكتب ألجل أن أبيضه، وأمده بكل ما أتذكره يف وقت الفراغ، ومل ألبث أن أقترح 
يف البالد املختلفة، ومن احلريصني على "" املنار"اغبني يف اإلطالع عليه من قراء علي بعض الر
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وذلك يف  1318حفظه من اإلخوان مبصر أن أنشره يف املنار فشرعت يف ذلك يف أول احملرم سنة 
  .الد الثالث من املنار

حروفه يف وكنت أوال أطلع األستاذ اإلمام على ما أعده للطبع كلما تيسر ذلك بعد مجع 
فكان رمبا ينقح فيه بزيادة قليلة أو حذف كلمة أو كلمات، وال أذكر انه انتقد . املطبعة وقبل طبعه

شيئا مما مل يره قبل الطبع، بل كان راضيا باملكتوب بل معجبا به، على أنه مل يكن كله نقال عنه 
وس العالية جل ما استفادة ومعزوا إليه، بل كان تفسريا للكاتب من إنشائه اقتبس فيه من تلك الدر

منها، لذلك كنت أعزو إليه القول املنقول عنه إذا جاء بعد كالم يل يف بيان معىن اآلية أو اجلملة 
ومل يكن هذا التمييز ) أقول(على الترتيب، فإذا انتهى النقل وشرعت بكالم يل بعده قلت يف بدئه 

عزو فيه، ومنه ما هو مشترك بني ما فهمته منه ملتزما يف أول املر، بل بكثري يف اجلزء األول ما ال 
  ".1ومن كتب التفسري األخرى أو من نص اآلية على أنين عربت عنه بآمايل مقتبسة

وملا كان رمحه اهللا تعاىل يقرأ كل : "مث يتابع رشيد رضا مسريته مع هذا العمل الشفاهي فيقول
ل، مل أكن أرى حرجا فيما أعزوه إليه مما ما أكتبه، إما قبل طبعه وهو الغالب، وإما بعده وهو األق

فهمته منه وإن مل أكن كتبته عنه يف مذكرات الدرس ألن إقراره إياه يؤكد صحة الفهم وصدق 
وبعد أن توفاه اهللا تعاىل صرت أرى األمانة أن ال أعزو إليه إال ما كتبته عنه أو حفظته . العزو

ا مثاله، أو ما ملخصه، مثال، على أنين أعتقد قال ما معناه، أو م: حفظا، وصرت اكثر أن أقول 
  ".2انه لو بيق حيا واطّلع عليه ألقره كله

مث بني األستاذ حممد رشيد رضا كيف انتقل بعد ذلك بالكتابة يف هذا التفسري إلمتامه مصرحا 
ل وقد بدأت يف حياته بتجريد تفسري اجلزء الثاين من املنار وطبعه على حدته وتويف قب: "مبا يلي 

وقد اشتد شعوري بعد ذلك بأن علي وحدي تبعة . طبع نصفه، فهو قد قرأ ما طبع منه مرتني
تأليف تفسري مستقل وتبعة إيداعه ما تلقيته عن هذا العامل الكبري املشرق البصرية، وذي النصيب 

ل وآتيناه احلكمة وفص�: الوافر من إرث نيب اهللا داود عليه السالم الذي قال اهللا تعاىل فيه
وأدائه . وتبعة األمانة يف النقل باملعىن أثقل من تبعة حتري الفهم الصحيح" 20/ص" �اخلطاب

فيما  هأن األول كان خمتصرا وغري ملتزم فيه ما لتزمت: وسبب البدء بطبع اجلزء الثاين. ببيان صحيح
ستاذ أن بعد من تفسري مجيع عبارات اآليات وذكر نصوصها ممزوجة فيه، ولذلك اقترحت على األ

يعيد النظر فيه ويزيد فيه ما يسنح له من زيادة أو إيضاح، والسيما إيضاح ما انتقد عليه أمجاله من 
                                                 

 19ص  1مقدمة تفسري املنار ج: حممد رشيد رضا  -1
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الكالم يف املالئكة والشياطني وتأويل قصة آدم، فقرأ النصف األول منه بعد نسخه له وزاد فيه ما 
وزدت أنا يف مجيع اجلزء  [ ]يراه القارئ معزوا إىل خطه ومميزا بوصفه بني عالمتني ذا الشكل 

زيادات غري قليلة صار ا موافقا لسائر األجزاء يف أسلوبه وكنت أميز زياديت األخرية عن أقوايل 
وأزيد اآلن، أو وأقول اآلن، مث تركت : اليت أسندا إىل نفسي أوال يف حال حياة األستاذ بقويل 

  ).أقول(ذلك واكتفيت بكلمة 
عمل بعد وفاته خالفت منهجه رمحه اهللا تعاىل بالتوسع فيما يتعلق هذا وإنين ملا استقللت بال

باآلية من السنة الصحيحة، سواء كان تفسريا هلا أو يف حكمها، ويف حتقيق بعض املفردات أو 
اجلمل اللغوية واملسائل اخلالفية بني العلماء، ويف اإلكثار من شواهد اآليات يف السور املختلفة ويف 

لتحقيق مسائل تشتد حاجة املسلمني إىل حتقيقها،ن مبا يثبتهم داية دينهم يف بعض االستطرادات 
هذا العصر أو يقوي حجتهم على خصومه من الكفار واملبتدعة، أو حيل بعض املشكالت اليت أعيا 
حلها مبا يطمئن به القلب وتسكن اليه النفس وأستحسن للقارئ أن يقرأ الفصول االستطرادية 

 غري الوقت الذي يقرأ فيه التفسري لتدبر القرآن واالهتداء به يف نفسه، ويف الطويلة وحدها يف
الذي هو املقصود بالذات منه وأسأله أن خيصين : النهوض بإصالح أمته، وجتديد شباب ملته

  .1"واألستاذ بدعواته الصاحلة
ضله على ولن تفسري املنار هو نتاج جهد الشيخ الطالب، رأيت من األمهية مبكان أن اذكر ف

  .هذا التفسري من خالل إبراز جهوده يف ذلك فعمدت إىل ترمجة موجزة عن حياته مع هذا التفسري

                                                 
   20ص  1مقدمة تفسري املنار، ج: حممد رشيد رضا  -1
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  : الشيخ حممد رشيد رضا : الفرع الثاين
الشيخ حممد رشيد رضا مل يفسر كتاب اهللا مشافهة بل إن تراثه وإنتاجه يف التفسري كان   

لتفاسري الشفاهية أرى أن الضرورة تدعو إليه، ألنه مكتوبا غري أن ذكره هنا يف الترتيب الزماين ل
إمنا هو " بتفسري املنار"كان حمرر دروس تفسري الشيخ حممد عبده وملخصها والتفسري املوسوم اليوم 

يف بدايته دروس التفسري الشفاهية اليت ألقاها شيخه يف األزهر الشريف على مسامع اخلاصة والعامة 
 منه تفسري الشيخ حممد عبده احملرر من طرف تلميذه، أما األجزاء فكانت األجزاء اخلمسة األوىل

السبعة األخرى فهي جهد هذا التلميذ املستقل عن شيخه الذي خالفه يف بعض القضايا املنهجية 
وأشري أن سبب ذكر هذا . غري أن اهلدف واملقصد كان موحدا رغم أن عمله هذا كان مكتوبا

كونه نتاج وحصيلة عبقرية رجال ثالث بدءوا مشوار اإلصالح  التفسري ضمن التفاسري الشفاهية
متخذين تفسري كتاب اهللا أجنع وسيلة لتحقيق هذا اإلصالح يف اتمع على كل املستويات هم 

  ).مجال الدين األفغاين، حممد عبده، رشيد رضا(
ذا الرجل قبل الكالم عن مسرية األستاذ حممد رشيد رضا مع التفسري نقدم ترمجة موجزة هل  

املصلح نرى من خالهلا كيف اتفق املفسر والطالب يف اهلدف من تفسري كتاب اهللا وهو إصالح 
  .أحوال اتمع

  :ترمجته -1
من عائلة قروية ذات مكانة  1765ولد الشيخ رشيد حممد رضا يف قرية طرابلس الشام عام 

يف الكتاب غري أنه استفاد من وإرث من العلم والتقوى بدأ دراسته على النهج التقليدي القدمي 
طرق التعليم احلديث فتعلم اللغة الفرنسية يف مدرسة حكومية تركية مث يف مدرسة حسني اجلسر يف 
طرابلس باإلضافة إىل امتالكه ناصية الفقه واللغة العربية، وكتاباته تشهد له بالعلم الراسخ من 

    .الطراز األول
ياته الفكرية خالل ثالثني سنة من عمره، ويصف كتب رشيد رضا سرية حلياته يصف فيها ح

إملامه بالعلوم احلديثة باإلضافة إىل تأثره بالقدامى من العلماء املسلمني وأوهلم اإلمام الغزايل يف 
مث التحاقه بإحدى الطرق الصوفية وممارسته احلياة الروحية على يد شيخ ) إحياء علوم الدين(كتابه 

طريقة النقشبندية وتبع تعاليمها ومارس متارينها الزهدية الصارمة أخذ من مشاخيها، فبعد أن اختار 
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يشعر بأخطار هذه الطرق الصوفية، حىت انه يف إحدى حلقات املولويني امللقبني بالدراويش 
  .1الراقصني انفجر غاضبا وغادر املكان ومل يعد إليه أبدا

. أخذ يتقرب من احلركة الوهابيةمن هنا بدأ الشيخ رشيد رضا يتعرف على تعاليم ابن تيمية و
مث تعرف على أفكار األفغاين وحممد عبده كما اطلع على جملة العروة الوثقى والتقى بالشيخ حممد 

زار الشيخ حممد عبده  1894عندما زار طرابلس ويف العام  1885و  1884عبده بني عامي 
صبح منذ هذا التاريخ حىت وفاته طرابلس للمرة الثانية فالتقى به رشيد رضا وحتدث إليه طويال وأ

  .تلميذه وشارح أفكاره وحامي مسعته ومؤرخ حياته
غادر رشيد رضا إىل القاهرة ويف السنة الالحقة أصدر العدد األول من جملة  1997يف العام 

املنار اليت أصبحت منربا للدعوة إىل اإلصالح وفقا ملبادئ حممد عبده، وقد استمر يف إصدارها 
  .19352وفاته سنة  بانتظام حىت

كانت ومنذ تأسيسها مبثابة سجل حلياة رشيد رضا ففيها كان يفرغ " املنار"وميكن القول أن 
تأمالته يف احلياة الروحية وشروحه للعقيدة وحماوالته الالمتناهية والعنيفة يف هجومها ودفاعها على 

، وآراءه يف سياسات العامل السواء وينشر األخبار اليت كانت تأتيه من أطراف العامل اإلسالمي
اليت بناها على حماضرات الشيخ ) تفسري املنار(وشروحه الكبرية للقرآن وهي الشروح اليت مساها 

حممد عبده وكتاباته وقد واظب على كتاباا حىت وفاته، من دون أن يتمكن من إائها حيث 
  .3اهللامن سورة يوسف وتويف بعد ذلك رمحه  52وصل يف تفسريه حىت اآلية 

كان للشيخ رشيد رضا نشاطات ومؤلفات " تفسري املنار"و " املنار"غري أنه إىل جانب جملة 
أمهها سرية حممد عبده،ن اليت تعترب من أهم املصادر لتاريخ الفكر العريب اإلسالمي يف أواخر القرن 

دار الدعوة "التاسع عشر وأسس رشيد رضا دارا للمراسلني واملدربني الروحيني املسلمني مساها 
ولعب . 1914لكن نشاط هذه الدار توقف عند وقوع احلرب العاملية األوىل سنة " واإلرشاد

عام " مبكة"رشيد رضا بدور هام يف السياسات اإلسالمية واشترك يف املؤمترين اإلسالميني املنعقدين 
ورة تركيا كما أنه قام بدور كبري يف كفاح سوريا السياسي منذ ث. 1931، والقدس عام 1926

، ويف اللجنة السياسية يف 1921وكعضو للوفد السوري الفلسطيين إىل جنيف يف . حىت وفاته

                                                 
 .54حممد الفاضل بن عاشور، التفسري ورجاله، ص  - 1
 .56املصدر نفسه، ص  - 2
تشكيل السلطة يف لبنات من خالل النصني السياسيني الكيالين واإلسالمي : نقال عن إبراهيم مشس الدين 7ص  1مقدمة تفسري املنار ج: حممد رشيد رضا -3

  .1977النهار للنشر  وألربت حوراين الفكر العريب يف عصر النهضة دار 1986
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غري أن مجيع هذه النشاطات مل تكن  1926و  1925القاهرة عند وقوع الثورة السورية عامي 
  .1سوى على هامش نشاطه األساسي والرئيسي أي كقيم وناشر ألفكار أستاذه حممد عبده

رشيد رضا القرآن الكرمي على املذهب السين املستمد من احلنبلية اليت كانت سائدة لقد فسر 
يف سوريا خصوصا دمشق، ومع أنه كان خيالف ابن تيمية يف بعض النواحي غري أن اجلوانب اليت 
 استقاها منه يف املنار أكثر مما استقاه من تعاليم الغزايل، وهذا العطف على احلنبلية هو ما محله فيما

بعد على االندفاع يف تأييد انبعاث الوهابية يف أواسط اجلزيرة العربية، وسياسة زعيمها عبد العزيز 
  .2سعود
  :مسريته مع التفسري وإنتاجه فيه -2

بدأت مسرية الشيخ حممد رشيد رضا مع كتاب اهللا عندما كان كاتبا لدروس شيخه حممد 
ا انتهى النشر إىل حيث أدركت الوفاة األستاذ عبده، مث ناشرا هلذه الدروس يف جملة املنار، ومل

غري أن . اإلمام، استقل الشيخ رشيد بأعباء التفسري وحده فأكمل هذا العمل كتابه ال مشافهة
املقصد كان موحدا، واالهتمامات أيضا كانت كذلك فواصل على نفس الدرب تفسري كتاب اهللا 

 اثين عشر جملدا وهو التفسري املوسوم اليوم إىل غاية اآلية الثانية واخلمسني من سورة يوسف يف
فكان ما كتبه مستقال أكثر من سبعة أجزاء، وما كتبه اعتمادا على أستاذه واستمدادا . بتفسري املنار

  .منه أقل من مخسة أجزاء، فكان حظه يف ذلك أغلب
  :غرضه من التفسري  -3

يف حياة األستاذ اإلمام وما إن روح التفسري اختلفت يف بعض عناصرها بني ما يكتب معه   
كتب بعده مما استقل به الشيخ رشيد إذ يصرح بالغرض من تفسري كتاب اهللا، وهو نفس الغرض 
الذي فسره ألجله الشيخ حممد عبده ويؤكد هذا ما اقترحه عليه حممد رشيد رضا حني دعاه إىل 

فيه على حاجة العصر وتترك  لو كتبت تفسريا على هذا النحو تقتصر: "تفسري كتاب اهللا ملا قال له
وقوله أيضا خماطبا شيخه يف احلوار الذي دار  3.."ما هو موجود يف كتب التفسري وتبني ما أمهلوه

إن الزمان ال خيلو ممن يقدر كالم اإلصالح قدره وإن كانوا قليلني وسيزيد عددهم يوما : "بينهما
احلق وإن قلّ اآلخذ به والعارف بشأنه، وإن الكالم . فيوما، فالكتابة تكون مرشدا هلم يف سريهم

االنتخاب الطبيعي، ) أي سنة(البد أن حيفظ وينمو مبصادفة املباءة املناسبة له، وهو مقتضى ناموس 
                                                 

  .8،ص  1حممد رشيد رضا مقدمة تفسري املنار ، ج -1
  .املصدر نفسه -2

 .19ص  1مقدمة تفسري املنار، ج: حممد رشيد رضا  - 3
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فإن أوراقها األصلية الضعيفة قد بليت لكن ما فيها من املقاالت ) العروة الوثقى(كما حفظت 
  .1"الطروس والنفوسالبديعة املثال والفوائد العظيمة قد حفظت يف 

ذا يؤكد الغرض احلقيقي واألثر الفاعل لتفسري كتاب اهللا وهو تناول حاجات العصر اليت مل 
يتطرق إليها املفسرون قبله موضحا أن املكتوب يعضد املسموع ممثال لذلك بدور العروة الوثقى يف 

اهللا على منوال شيخه  إيقاظ العقول والقلوب، وهذا حسب رأيي ما دفعه إىل إمتام تفسري كتاب
فكانت احلاجة شديدة : "... وجه لكن كتابة ال درسا وهو ما يؤكده املفسر بتقرير منه فيقول 

إىل تفسري تتوجه العناية األوىل فيه إىل هداية القرآن على الوجه الذي يتفق مع اآليات الكرمية املرتلة 
ية واإلصالح، وهو ما ترى تفصيله الكالم يف وصفه، وما أنزل ألجله من اإلنذار والتبشري واهلدا

عليه يف املقدمة املقتبسة من دروس شيخنا األستاذ اإلمام الشيخ حممد عبده رمحه اهللا وأحسن 
مث العناية إىل مقتضى حال هذا العصر يف سهولة التغيري، ومراعاة أفهام صنوف القارئني، . جزاءه

وهو ما . عية وغريها، إىل غري ذلك مما نراه قريباوكشف شبهات املشتغلني بالفلسفة والعلوم الطبي
  .2"يسره اهللا بفضله هلذا العاجز، وهاك موجزا من نبأ تيسريه له

كنت من قبل انشغايل بطلب العلم يف طرابلس الشام مشتغال : "مث يورد مشواره يف ذلك فيقول
ألجل الرغبة يف اآلخرة  بالعبادة مياال إىل التصوف، وكنت أنوي بقراءة القرآن االتعاظ مبواعظه

والزهد يف الدنيا وملا رأيت نفسي أهال لنفع الناس مبا حصلت من العلم على قلته صرت أجلس إىل 
العوام يف بلدنا أعظهم بالقرآن مغلبا الترهيب على الترغيب واخلوف على الرجاء، واإلنذار على 

  .3التبشري، والزهد يف الدنيا على القصد واالعتدال فيها
رته إىل أن الغاية من إنزال القرآن هو اهلداية واإلصالح وإىل العناية مبقتضى حال العصر فإشا

واستخدام األسلوب السهل املبسط ومراعاة أفهام القارئني وعد املفسرين للقرآن مشافهة مراعني 
ا نفس هذه اآلليات املنهجية وآخرها مراعاة أفهام صنوف املتلقني ذا كله أرى تقاربا بني هذ

  .املنهج الذي اتبعه رشيد رضا يف الكتابة وبني ما اتبعه غريه من املفسرين للقرآن مشافهة
هذا اهلدف والغرض الذي حدده لتفسري كتاب اهللا إمنا استمده بعد جتربته السابقة يف موعظة 

ويف أثناء هذه احلال الغالبة علي ظفرت يدي بنسخ من "....العوام بالقرآن مشافهة، إذ يقول 
ريدة العروة الوثقى يف أوراق والدي فلما قرأت مقاالا يف الدعوة إىل اجلامعة اإلسالمية وإعادة ج

                                                 
  .1لبنان، ج -بريوت–، دار املعرفة 14املصدر نفسه، ص  -1

 .10مقدمة تفسري املنار، ص : حممد رشيد رضا  - 2
  .10فسير المنار، ص مقدمة ت: محمد رشيد رضا -3
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جمد اإلسالم وسلطانه وعزته، واسترداد ما ذهب من ممالكه، وحترير ما استعبد األجانب من شعوبه 
 أثرت يف قليب تأثري أدخلت به يف طور جديد من حيايت وأعجبت جد اإلعجاب مبنهج تلك

املقاالت يف االستشهاد واالستدالل على قضاياها بآيات من الكتاب العزيز، وما تضمنه تفسريها 
  .1"مما مل حيم حوله أحد من املفسرين على اختالف أساليبهم يف الكتابة، ومداركهم يف الفهم

ريه مث بين منهج العروة الوثقى الذي انفردت به وال ريب أنه تأثر ذا املنهج وطبقه يف تفس
بيان سنن اهللا تعاىل يف : أحدها: وأهم ما انفرد به منهج العروة الوثقى يف ذلك ثالثة أمور : "فقال

بيان أن ) ثانيها(اخللق ونظام االجتماع البشري، وأسباب ترقي األمم وتدليها، وقوا وضعفها، 
لك أنه دين اإلسالم دين سيادة وسلطان، ومجع بني سعادة الدنيا وسعادة اآلخرة، ومقتضى ذ

روحاين اجتماعي، ومدين عسكري، وأن القوة احلربية فيه ألجل احملافظة على الشريعة العادلة، 
واهلداية العامة، وعزة امللة، ال ألجل اإلكراه على الدين بالقوة، وثالثها أن املسلمني ليس هلم 

لك املقاالت إيلَّ ت. جنسية إال دينهم، فهم إخوة ال جيوز أن يفرقهم نسب وال لغة وال حكومة
السيد مجال الدين احلسيين، . حببت إىل حكيمي الشرق، وجمددي اإلسالم ومصلحي العصر

عقب  1301والشيخ حممد عبده املصري، ومها اللذان أنشآ جريدة العروة الوثقى يف باريس سنة 
هو الثاين  وكان الكاتب لتلك املقاالت العالية فيها 1299احتالل اإلجنليز ملصر يف أواخر سنة 

  ".2ولكن بإرشاد األول وإدارته وسياسته، وهو أستاذه يف هذا املنهج ومربيه عليه
  :منهجه يف التفسري  -4

مبا أن تفسري املنار مزيج بني عمل الشيخ وتلميذه، فال بد أن املنهج سيكون مزدوجا أيضا 
ألستاذ اإلمام حممد فروح التفسري اختلفت يف بعض عناصرها، بني ما كان يكتب معه يف حياة ا

  . عبده، وما كتب بعده مما استقل به الشيخ رشيد رضا
إذ كان هذا التلميذ مبا امتزج باألستاذ اإلمام روحيا وفكريا قد تأثر ذا املنهج وساير األستاذ 
اإلمام عليه فيما اقتبسه من الدروس اليت ألقاها األستاذ اإلمام، وكان ببيانه مفتتح البحث فيها 

أكثر ما روى يف التفسري باملأثور أو كثريه "املداخل إليها حىت صرح يف مقدمة التفسري بأن  وممهد
  .3"حجاب على القرآن وشاغل لتاليه عن مقاصده العالية

                                                 
 .11المصدر نفسه، ص -1
 .11رشيد رضا، مقدمة تفسري املنار، ص  -2

 .املصدر نفسه - 3



88 

كانت احلاجة شديدة إىل تفسري تتوجه : "فكان منهجه يف التفسري كأستاذه اإلمام فهو يقول
ى الوجه الذي يتفق مع اآليات الكرمية املرتلة يف وصفه، وما العناية األوىل فيه إىل هداية القرآن عل

  ".1أنزل ألجله من اإلنذار والتبشري واهلداية واإلصالح
  .2"إن قصدنا من التفسري بيان معىن القرآن، وطرق االهتداء به يف هذا الزمان: "ويقول

اديث املوضوعة، وقد سلك مسلك أستاذه يف جتريد تفسريه من اإلسرائيليات واخلرافات واألح
وتنحية احلشود الزاخرة من مباحث الفنون عنه، وعدم تطبيق النص على نظريات العلوم القابلة 
للنقض بنظريات أخرى، وهلذا كله كان يشرح القرآن مستعينا بآيات القرآن املناسبة ملا يشرحه 

تابعني، وبلغة العرب منه، وبالسنية الثابتة ومبا درج عليه وارتآه السلف الصاحل من الصحابة وال
  .3وسنن اهللا يف خلقه

كما امتاز تفسريه باألسلوب السهل املسترسل، والعناية بتوضيح املشكالت، ورفع الشبهات 
املوجهة إليه، وإبراز هديه وحكم تشريعه ومعاجلة أمراض اتمع يف أثنائه، وإظهار سنن اهللا يف 

  .4كونه
سريه تقارب كثريا خصائص التفاسري الشفاهية، وهذا فهذه اخلطوات واخلصائص اليت متيز ا تف

  .يؤكد ما قلناه سابقا أنه ج منهج شيخه يف الدرس الشفاهي حني تصدى لكتابة درس التفسري
وإنين ملا استقللت بالعمل بعد وفاته خالفت : "هذا وقد خالف شيخه يف أمور يقول فيها

السنة الصحيحة، سواء كان تفسريا هلا أو يف  بالتوسع فيما يتعلق باآلية من -رمحه اهللا–منهجه 
حكمها، ويف حتقيق بعض املفردات أو اجلمل اللغوية، واملسائل اخلالفية بني العلماء، ويف اإلكثار 
من شواهد اآليات يف السور املختلفة، ويف بعض االستطرادات لتحقيق مسائل تشتد حاجة 

داية دينهم أو يقوي حجتهم على خصومه، من  املسلمني إىل حتقيقها، مبا يثبتهم يف هذا العصر
الكفار املبتدعة، أو حيل بعض املشكالت اليت أعيا حلها، مبا يطمئن إليه القلب، وتسكن إليه 

  ".5النفس

                                                 
 .نفسه -1
 .نفسه -2
 .196ص .6أنظر تفسري املنار ج -3
 .79مصطفى حممد احلديدي الطري، اجتاه التفسري يف العصر احلديث ص  -4
 .80املصدر نفسه ص  -5
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أما تعامله مع أقوال املفسرين القدامى فكان منهجه يف األخذ بأقواهلم كغريه من املفسرين  
فسريه وسيلة لإلصالح كزميله يف اإلصالح الشيخ عبد احلميد املصلحني الذين اختذوا من القرآن وت

  .1بن باديس وهو ما عرب عنه بعض الباحثني باالستقاللية يف الرأي
فكان ال يأخذ من أقوال قدامى املفسرين إال ما يقتنع به، وال يقرِها إال بعد أن يكتب ما فهمه، 

  2.ه احلق عند سواهحىت ال يتأثر مبا فهمه، وقد يرجع عما كتبه أن اتضح ل
فإذا كان الشيخ رشيد رضا مبا امتزج باألستاذ اإلمام روحيا وفكريا قد تأثر ذا املنهج األثري 
وساير األستاذ اإلمام عليه فيما اقتبسه من الدروس اليت ألقاها األستاذ اإلمام وكان ببيانه مفتتح 

أكثر ما روي يف التفسري باملأثور " : البحث فيها وممهد املداخل إليها حىت صرح يف املقدمة بأن
  ".3حجاب على القرآن وشاغل لتاليه عن مقاصده العالية

ولكن ملا استقل الشيخ رشيد رضا مبعاناة العمل من مبدئه، وأصبح معتمدا على املصادر اليت 
ية كان األستاذ اإلمام يأخذ منها ويترك حسب منهجه العلمي، بدأ هواه األول للعلوم النقلية األثر

يعاوده ويأخذ به فمال إليها، وتتبع رجاهلا األولني مثل الطربي واآلخرين مثل ابن كثري، فبدت 
على التفسري مسحة أثرية ما كانت بادية على أجزائه اخلمسة األوىل، على ما يؤلف بني الالحق 

  .4والسابق من حيث القصد واألسلوب، فيما عدا هذا العنصر األثري
رشيد، ولكن مع ما اختالفهما أي املفسر والطالب يف املنهج العلمي،  هذا ما صرح به الشيخ

فإن الغاية والروح بقيتا متحدتني حبيث إن تفسري املنار يف مجلته يعترب تفسريا ذا منهج مطرد 
وهذا املنهج املطرد قد يقع االجتاه إليه من مسالك البحوث األصلية النظرية، . وأفكارا متناسقة
االجتاه إليه من مسالك النقول األثرية تارة أخرى، فإذا وصلت هذه املسالك أو أحيانا وقد يقع 

واستقام عليه، حىت يصل منه إىل نتائج البحث  هتلك مبجرد التفسري إىل املنهج املخطط للسري التزم
املتالقية، يف غاياا وروحها، مع ما كان انتهى إليه من نتائج يف حبوث أخرى عند آيات أخرى 

لك املنهج نفسه فربزت من جمموع ذلك الوحدة اليت جعلت من تفسري املنار مداد لروح على ذ
  5.النهضة اإلسالمية احلديثة وقوام التفكري اإلسالمي ادد يف القرن الرابع عشر

                                                 
 .45سلوادي، عبد احلميد بن باديس مفسرا، ص حسن عبد الرمحان : أنظر -1
 80املصدر السابق ص : مصطفى حممد احلديدي الطري  -  2
 .1مقدمة تفسري املنار ج: حممد رشيد رضا -3
  253التفسري ورجاله، ص : حممد الفاضل بن عاشور -  4
 .254املصدر نفسه ص  -5
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فهذا االستنتاج من التفسري املكتوب يؤكد لنا أنه بإمكان املفسر أن يتخذ من تفسري كتاب اهللا 
الشامل عن طريق الكتابة كما حصل ذلك عم طريق املشافهة وهو املنهج املزدوج وسيلة لإلصالح 

  .الذي حيويه تفسري املنار بني دفتيه هذا ما نطمح إىل حتقيقه إن شاء اهللا
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  "يف رحاب القرآن"، وتفسري "جمالس التذكري"تفسري : املطلب الثالث  
يف اجلزائر يف العصر احلديث،  يعترب الشيخان ابن باديس وإبراهيم بيوض رواد اإلصالح  

اللذين اختذا تفسري كتاب اهللا مشافهة وسيلة لتحقيق اإلصالح الشامل يف هذا القطر، وعليه 
يف "تفسري : تفسري جمالس التذكري والفرع الثاين: الفرع األول: قسمت هذا املطلب إىل فرعني

  ".رحاب القرآن
  :تفسري جمالس التذكري/ الفرع األول

   :سرترمجة املف -1
هو عبد احلميد بن باديس حممد املصطفى بن مكي بن باديس، وابن زهرة بنت علي بن 
حلول، الولد األكرب لوالديه، ونسب أسرته عريق يف الشرف واملكانة، معروف يف قسنطينة، 

  .1ومشهور بالعلم والثراء واجلاه
سياسية، على مستوى عرفت منه شخصيات تارخيية كبرية، كان هلا األثر الكبري يف احلياة ال  

هذا األخري كان يفتخر . 3، واملعز بن باديس2منطقة املغرب العريب كلها، منها بلكني بن زيري
به ابن باديس، ألنه كان يعترب نفسه مبثابة خليفة له يف مقاومة البدع والضالل، إذ كان جده 

دعوة العبيدين بإفريقيا  انتقد"، حىت إنه 4يناضل اإلمساعلية الباطنية، وبدع الشيعة يف إفريقيا
وخطب للقائم العباسي، وقطع اخلطبة للمستنصر العلوي سنة أربعني وأربعمائة فكتب إليه 

كما عرفت شخصيات أخرى متأخرة من نسبه العريق، منها القاضيان . 5"املستنصر يهدده
علمائها الشهريان بقسنطينة أبو العباس محيد بن باديس، وكان من كبار قضاة قسنطينة وأكثر 

  .شهرة، ومكي بن باديس أيضا
هـ املوافق للرابع من  1307أما عن مولد الشيخ عبد احلميد فقد ولد بقسنطينة سنة   

من ذوي الفضل واملروءة "م، ووالده هو الشيخ مصطفى بن مكي 1889شهر كانون األول سنة 
وته، وخاصة يف شهر واحلفاظ على شعائر الدين، والغرية عليه، كان حيفظ القرآن ويتعهد بتال

                                                 
  .71، ص 1ابن باديس حياته وآثاره، ج: عمار طاليب/ د - 1
هـ إىل سنة 362ن سنة واله املعز لدين اهللا الفاطمي أمر  أفريقا واملغرب، ومساه يوسفا، وكناه أبو الفتوح ومساه سيف العزيز باهللا،، وامتدت فترة واليته م- 2

  .655 – 61: ، ص2السيد عبد العزيز السامل، تاريخ املغرب العريب الكبري، ج . هـ، أنظر د 373، وتويف373
  .هـ، نفس املصدر 458هـ إىل  406اديس بن املنصور على والية إفريقيا واملغرب األوسط من سنة خلف ابن ب- 3
  12: ، ص1، ج61ابن باديس حياته وآثاره : عمار طايل. د  - 4
  131 - 130، ص 4تاريخ العالمة ابن خلدون م: ابن خلدون - 5
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هـ يقيم صالة التراويح يف مسجد  1351رمضان حىت أنه أمضى ليايل شهر رمضان كلها سنة 
  .1"سيدي قموش، الذي بناه على نفقته

كما أنه خصص معلما لتعليم القرآن، يف ذلك املسجد على نفقته، هذا من ناحية تدينه   
مركزه االجتماعي فقد كان يتمتع مبكان  ومدى حفاظه على شعائر وفرائض الدين، أما من ناحية

مرموق، ومرتلة عالية لدى السلطات الفرنسية، كما عرف يف وقته لدى األوساط اإلسالمية 
، أما والدته فهي زهرة بنت علي 2بدفاعه الدائم عن مطالب السكان املسلمني بالعمالة القستنطينية

  .نطينة وهي أسرة عبد اجلليلبن جلول تنتمي إىل إحدى األسر الشريفة املشهورة بقس
  : وقد مرت حياة ابن باديس بأربعة أطوار كربى هي  
  :طور الصبا والشباب -

نشأ ابن باديس يف صباه وشبابه، كما ينشأ عادة أبناء األسر الشريفة ذوات اد والدين، إذ 
واألويل على يد استنشق ثقافته وقيم وتراث أمته وأجداده، وأسرته منذ صباه، فتلقى تعليمه األول 

والده، الذي علمه مبادئ القراءة والكتابة يف البيت، رافضا بذلك إحلاقه كغريه من أترابه بالدراسة 
 -يف املدارس الفرنسية االستعمارية، ومفضال تربيته تربية إسالمية صافية خالصة حيصن شخصيته 

اليت يغذي ا االستعمار عقول  من التشوه بالثقافة والقيم الغربية،  -وهو يف هذا السن اخلطرية 
 –أيضا  -الطلبة اجلزائريني الذين يلحقون مبدارسه، فريبيهم وينشئهم عليها، ولقد كان هذا األب

حرصه على صناعة وصياغة شخصيته، على مرأى  –إضافة إىل ما سبق –من هذا الصنيع مع ابنه 
ويف الدين وعلومه خاصة، ويكون ومسمع ومتابعة منه، حىت خيرجه عاملا مكينا يف العلم عامة، 

  .3بالتايل خري خلف لصاحل سلف من أسرته وأجداده
  :طور التحصل العلمي بالزيتونة -

بعد أن استكمل ابن باديس تكوينه األسري، وحتصيله العلمي القاعدي بقسنطينة ارتأى   
مل يتجاوز م وعمره آنذاك 1908السفر إىل تونس، للدراسة جبامعها جامع الزيتونة، ذلك سنة 

اخلامسة عشر سنة، ودافعه يف ذلك اإلستزادة علميا وفكريا وثقافيا يف هذه املؤسسة العلمية العريقة 
  .4الشهرية، وكذا حتقيق مطلب أستاذه لونيسي، وأمنية والديه اللذين حرضاه وشجعاه على السفر

                                                 
  .113، ص 24، ع 4جملة األصالة، س: علي مرحوم - 1
  .74، ص1ابن باديس حياته وآثاره، ج : طالبيعمار . د - 2
  .أنظر جهاد ابن باديس ضد االستعمار الفرنسي في الجزائر لعبد الرشيد زروقة - 3
  .59م، ص 1962 – 1900النشاط العلمي والفكري للمهاجرين الجزائريين بتونس : محمد الصالح الجابري - 4
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اإلمام منعطفا مكث اإلمام أربع سنوات كاملة، قضاها دارسا ومدرسا، وهي فترة يعتربها   
ما كنت ألنسى أربع سنوات قضيتها بالزيتونة، : "هاما يف حياته العلمية التكوينية حيث يقول عنها

شطرها متعلما، وشطرها متعلما ومعلما، وكان يل ما آباء وإخوة وأبناء فأكرم م من آباء وأكرم 
، واالتصال باملشايخ كان ينشط جادا يف حتصيله للعلم. "1م من إخوة وأكرم م من أبناء

والعلماء هناك، حىت أنه استطاع على غرار الطلبة املتفوقني، اختصار مراحل الدراسة اليت تستلزم 
، ومع اية السنة 2قضاء الطالب سبع سنوات حسب الربامج املقررة إىل ثالث سنوات فقط

بعد ثالثا  م، حتصل على شهادة التطويع بتفوق، وسنه مل يتجاوز1911 – 1910الدراسية 
وعشرين سنة، وكمحصلة جلهده واجتهاده العلمي والدراسي بالزيتونة، كان ترتيب اإلمام األول 
بني مجيع الطلبة الناجحني، كما كان الطالب اجلزائري الوحيد الذي خترج من الزيتونة يف تلك 

  .3الدورة
  :طور الرحلة إىل املشرق -    
و املشرق، ويف السنة نفسها اليت رجع منها من كان تاريخ ارحتال اإلمام من قسنطينة حن  

م، قبيل احلرب العاملية األوىل، وعمره آنذاك أربعة وعشرون سنة، ومر ابن 1913تونس أي عام 
باديس يف طريق سفره إىل بيت اهللا احلرام مبصر، فأقام ا مدة طويلة من الزمن، ليكمل فيها بعد 

ة املنورة، واستقر املقام بابن باديس باملدينة املنورة اليت مشوار سفره، ويستقر به املقام يف املدين
كانت آنذاك مقصد جممع العلماء وطلبة العلم، من مجيع أصقاع العامل اإلسالمي، وهناك التقى 
بالشيخ اجلليل محدان لونيسي، كما التقى بشيوخ وعلماء آخرين، منهم على اخلصوص الشيخ 

  .حسن اهلندي
  : ينةطور االستقرار بقسنط   
مباشرة بعد أن رجع ابن باديس إىل اجلزائر، واستقر بقسنطينة، شرع يف ممارسته العمل   

اإلصالحي واجلهادي والتربوي للناشئة، وذلك باجلامع األخضر ويسعي من أبيه لدى احلكومة، 
د فأذنت يل بالتعليم فيه، بع: "اليت استصدر منها رخصة ألبنه، تسمح له بالتدريس، ويف هذا يقول

  ".ما كانت منعتين من التعليم باجلامع الكبري يسعى املفيت يف ذلك العهد، الشيخ املولود بن الوهوب

                                                 
  .440، ص12، م 10ج : الشهاب - 1
  61: املصدر السابق، ص: اجلابريحممد الصاحل  - 2
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فلم يكن يعرف الراحة يف ممارسته العمل اإلصالحي اجلهادي، قصد تغيري وإعادة صياغة   
رآن يعلم الطالب خمتلف الدروس ويفسر الق"بناء اإلنسان اجلزائري عامة، والناشئة خاصة، فكان

واستمر يتابع دروسه دون ملل ال يعرف الراحة، وينتقل عرب )". العامة واخلاصة(للمواطنني بالليل 
الوطن ويلقي دروس الوعظ واإلرشاد يف املساجد، واحملاظرات يف النوادي جيمع حوله الرجال 

وم حىت إنه كان يلقي يف الي 1"الذين كانت نفوسهم فيها حذرة علي املشاركة معه يف احلصة
مث من , حىت الساعة العاشرة, الدروس تلقي بدءا من الفجر"الواحد عشرة دروس أو أكثر وكانت 

وواصل عمله على هذه الوترية دون انقطاع إىل أن مت تأسيس مجعية العلماء  2"الظهر حىت العصر
  .م1931يف أيار سنة املسلمني اجلزائريني

  فسه ملن أعيش أنا؟، ويسأل نروكانت حياته ومماته لإلسالم واجلزائ
وهكذا عاش ابن باديس حياة الشظف  رأعيش لإلسالم واجلزائ: فيجيب نفسه على نفسه

والتعب والكد، وكان بإمكانه أن يعيش حياة أخرى ختتلف عن هذه مجلة وتفصيال، معززا مكرما 
ا يعلم ويرشد يف بيت األبوة احملترم، ال ينقصه شيء، وال تعوزه حاجة، ولكنه أىب إال أن حييا جماهد

ويعظ وحيرر، ويتنقل ويتعبد، ويتأمل وحيقق، ال يهدأ له بال، ومل يشفق على نفسه وال على 
ومل يبال لصحته يف سبيل مبدأ عظيم وأمة  يسوءه حاهلا، و يدمي نفسه احتالهلا، ويدفعه , جسمه

  3".للبذل والسهر
 مدينة قسنطينة، ليس له وكانت إقامته قبل وفاته حمددة من طرف اإلدارة االستعمارية يف

  4.أن يربحها إىل غريها من نواحي البالد، مما جعل وفاته غري طبيعية
ربيع  8يف هذه الظروف احلياتية الصعبة والشاقة، واىف األجل اإلمام ابن باديس يف الثالثاء 

  1940.5نيسان  16هـ املرافق لـ 1395األول 
  :  مسريته مع التفسري -2

فإنه كان خيصص , العالمة ابن باديس التربوية اإلصالحية والسياسيةرغم مشاغل األستاذ 
جزءا من وقته للقرآن الكرمي أساس دعوته وحركته اإلصالحية بتدارسه للناس باجلامع األخضر 

- 19. (كل ليلة بعد صالة العشاء حىت أمت تفسريه كامال يف مدة تقارب اخلمس والعشرين
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درس ومل يتغيب عنه إال نادرا جدا يف حاالت املرض، وكان حريصا على أداء هذا ال) 1940
وكان احلاضرون املتلقون هلذه الدروس شرائح خمتلفة من اخلاصة والعامة على اختالف ثقافام 

  .ومستويام العلمية
منوها ذا العمل مشيدا ذا اجلهد واصفا إياه بالفخر  يقال العالمة حممد البشري اإلبراهيم

بن باديس لتفسري الكتاب  د اهللا نعمته على القطر اجلزائري خبتم األستاذ عبد احلميأمت"هلذا القطر 
الكرمي درسا على الطريقة السلفية، وكان إكماله إياه على هذه الطريقة يف مخس وعشرين سنة 

لدعاة اإلصالح الديين يف العامل اإلسالمي كله،  ة، وبشرى عامرمتواليات مفخرة مدخرة هلذا القط
عن نفوسهم األسى واحلزن ملا عاق إمام املصلحني حممد عبده عن إمتامه درسا وملا عاق  متسح

  .1"حواريه اإلمام حممد رشيد رضا عن إمتامه كتابه
قيمة هذه املفخرة، وقدرت عظمة هذه البشرى فسارعت عن , لقد أدركت األمة اجلزائرية

ولقد حاول . فسر واهتماما بالتفسريبكرة أبيها زراقات ووحدانا، لتقيم احتفاالت إحتفاء بامل
وليس وصف "اإلبراهيمي تصوير روعة هذا اإلقبال، ولكنه اعترف بعجز التعبري عن الوصف 

مشهد دخول املوكب إىل قسنطينة وانغماس الضيوف واملضيفني يف غمرة من نشوة الفرح البالغ 
  . 2"حد الذهول بالذي يسعه بياين إن وسعه إدراكي وعياين

نت هذه االحتفاالت آية يف التظيم وآية يف الداللة على تعلق األمة اجلزائرية ولقد كا
بكتاب اهللا عز وجل، وبالعلماء الذين يأخذون بأيديها لفهم هذا الكتاب، والعمل به، وآية كذلك 
على أن الكلمة الصادقة من الداعية الصادق اليت تتخذ القرآن مصدرا هلا، وحسن فهمه منهجا 

فوس واتمعات ماال حتدثه األسلحة الفتاكة واجليوش اجلرارة، وقد أدرك الشيخ حيدث يف الن
البشري اإلبراهيمي شيئا واحدا بقي يكدر ذلك الصفو الذي بلغ حد الكمال، وهو أن ذلك التفسري 

وإن كان من دواعي : "فقال... كان تدريسا، ومل يقيض اهللا تعاىل من يدون تلك النفائس والدرر
م تفسري القرآن على هذه الطريقة يف القطر اجلزائري فمن دواعي األسف أنه مل ينتدب الغبطة خت

من مستمعي هذه الدروس من يقيدها بالكتابة، ولو وجد من يفعل ذلك لرحبت هذه األمة ذخرا ال 
يقوم مبال، والضطلع هذا اجليل بعمل يباهي به مجيع األجيال، ولتمخص لنا ربع قرن عن تفسري 

  3."جة هذا القرن على القرون اآلتيةيكون ح
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جمالس التذكري من كالم احلكيم "ومن قرأ تلك النماذج القليلة املنشورة يف الشهاب باسم "
  .1..."علم أي علم ضاع وأي كرت غطى عليه اإلمهال" اخلبري

ولكن األلطاف اإلهلية أهلمت ابن باديس رمحه اهللا أن ينتقي عينات من تلك النفائس يكتبها 
جمالس "واختار هلا عنوانا موحيا بالدالالت ومفعما بالرموز وهو " الشهاب"افتتاحيات لة ك

  ".التذكري من كالم احلكيم اخلبري
  :غرضه من التفسري -3

كان اإلمام ابن باديس يعترب نفسه خادما للقرآن الكرمي، وهو ما قصده حىت قال يف حفل 
وما ... وهذا اليوم يوم القرآن... انتم ضيوف القرآن: "ختم التفسري كلمة رائعة افتتح ا اخلطاب

  .2"أنا إال خادم القرآن
ولقد كان ابن باديس شديد التأثر بالطريقة اهلدائية يف التفسري اليت انتهجتها مدرسة املنار، 
استهدف يف تفسريه أجيال مؤمنة، متخلقة بأخالق القرآن ألنه يؤمن بأن القرآن الذي كون رجاال 

فإننا نريب : "لف ال يكثر عليه أن يكون رجاال اليوم لو أحسن فهمه وتدبره فقال رمحه اهللايف الس
تالميذنا على القرآن من أول يوم ونوجه نفوسهم إىل القرآن يف كل يوم، وغايتنا  - واحلمد هللا–

 اليت ستتحقق أن يكون القرآن منهم رجاال كسلفهم، وعلى هؤالء الرجال تعلق هذه األمة آماهلا
  .3"ويف سبيل تكوينهم تلتقي جهودنا وجهودها

وهذا النص يبني لنا بوضوح األهداف السامية والغايات النبيلة اليت رام ابن باديس حتقيقها 
من خالل درس التفسري وهي حماولة بعث اتمع اإلسالمي الذي عرف مرحلة الركود احلضاري 

اء قرآنيا يكسبه الفعالية احلضارية وخيرجه من منذ أزمنة بعيدة، عن طريق بناء اإلنسان املسلم بن
ال جناة لنا من هذا التيه الذي حنن فيه : "مرحلة الذهول احلضاري اليت يعيشها، فقال رمحه اهللا

والعذاب املنوع الذي نذوقه ونقاسيه إال بالرجوع إىل القرآن إىل علمه وهديه وبناء العقائد 
  .4"واألحكام واآلداب عليه

يدرك صدق ما قال، " جمالس التذكري"ك املقاالت النفيسة يف التفسري يف ومن يطالع تل
ويالحظ كيف جلى ابن باديس اهلداية القرآنية يف أمسى معانيها، وواضح صورها، وكيف ارتقى 

                                                 
  .نفسه - 1
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بدرس التفسري وخلصه من مرحلة الركود واالحنطاط اليت كان عليها، وكان األستاذ يفضل تفسري 
شغلنا بتأليف : "ان يرى يف هذه الطريقة فائدة عظيمة يدل عليها قولهكتاب اهللا مشافهة، إذ ك
بينما كان يرى يف تدوينه بالكتابة مشغلة عن العمل املقدم، وهو . 1"الرجال عن تأليف الكتب

حث املسلمني على التوجه مباشرة إىل كتام لربط مبادئه وتعاليمه بالسلوك العملي واحلياة العامة 
  .الناشئة تربية إسالمية تقوم على أسس القرآنوتربية األجيال 

  :كيفية انتقال التفسري من مرحلة املشافهة إىل مرحلة الكتابة -4  
هو عنوان ما وصلنا من دروس التفسري " جمالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري"إن   

اكله اآلنية الشفاهي للشيخ ابن باديس واليت كان تنتقي منها ما له عالقة بأزمات اتمع ومش
وينشرها كافتتاحيات جلريدة الشهاب، ولوال هذه االفتتاحيات اليت مجعت يف هذا املدون لضاع 

  .كل التفسري
للدروس الشفاهية ) منوذج(بعد وفاة الشيخ ابن باديس مجعت هذه الدروس وهي عينة أي   

ملكتوب، العنوان الذي يف التفسري مع قليل من التفسري املنهجي فحسب مما تستدعيه طبيعة املقال ا
اختاره الشيخ لتلك االفتتاحيات املكتوبة يوحى باهلدف الرئيسي من دروس التفسري شفاهية كانت 

ننشر يف هذا الباب من جملة : "قول ابن باديس –واهللا اعلم  –مث مكتوبة، والدليل على ذلك 
  .2..."رمي الشهاب ما فيه تبصرة للعقول، او ذيب للنفوس من  تفسري القرآن الك

يبدو أن ابن باديس كان باستطاعته أن يدون كل دروسه ولكنه مل يفعل ذلك إال نادرا   
ألنه كان مشغوال بتعليم اجليل اجلديد، وتربية األمة الناهضة، ومكافحة األمية املنتشرة، وفوق كل 

مع هذا كان منشغال مبحاربة االستعمار، فتصدى ملكافحة مرضني كانا ينهشان جسم ات
شغلنا بتأليف الرجال عن : "اجلهل وفساد الدين واالستعمار، هذا ما يؤكده الشيخ: اجلزائري

، ألنه حني فسري كتاب اهللا مشافهة كان يرى أن تدوينه بالكتابة فيه مشغلة عن 3"تأليف الكتب
ليمه العمل املقدم، وهو حث املسلمني على التوجيه مباشرة إىل كتام املقدس لربط مبادئه وتعا

  .بالسلوك العلمي، واحلياة العامة، وتربية األجيال الناشئة تربية إسالمية تقوم على أسس القرآن
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بعد وفاة الشيخ قام املرحوم أمحد بومشال مدير املطبعة اإلسالمية بقسنطينة بنشر هذه   
ضان الدروس مث أعاد نشرها وأضاف إليها إضافات هامة وعلق عليها األستاذان امحد الصاحل رم

 مث قامت وزارة الشؤون الدينية بطبعه طبعة جديدة أخرى  1964وتوفيق حممد شاهني سنة 

، مث خرجت إىل الوجود طبعة جديدة وهي مبادرة محيدة من الدكتور عمار طاليب 1982سنة 
متيزت باحتواء تراث الشيخ ويتضمن اجلزء األول منها التفسري، وصدرت الطبعة األوىل، من هذا 

وبني سنة الطبع األوىل والثانية  1983، أما الطبعة الثانية فكانت سنة 1962نة الكتاب س
تفسري ابن باديس من جمالس التذكري من "صدرت طبعة أخرى لتفسري الشيخ ابن باديس بعنوان 

طبعته دار الفكر متيزت مبقدمة لألستاذ الدكتور حممد البهي وزير األوقاف " كالم احلكيم اخلبري
    .1ر السابقوشؤون األزه

  :منهجه يف التفسري -5  
كرس ابن باديس ربع قرن من حياته لتفسري كتاب اهللا، وكان هذا التفسري وسيلة إلصالح   

اتمع وانطالقة لنهوض األمة اجلزائرية، إميانا منه بأنه ال فالح للمسلمني إال بالرجوع إىل هدي 
الرتعة واملادة عصري األسلوب  وأسلوبه يف ذلك سلفي"القرآن واالستقامة على طريقته 

معتمدا يف منهجه على تفسري القرآن بالقرآن، وعلى بيان السنة النبوية مث على أصول "، 2"واملرمى
البيان العريب ميده إىل جانب ذلك ذوقه اخلاص يف فهم القرآن كأنه حاسة زائدة، يردفه بعد الذكاء 

ناصع، واطالع واسع، ودرع فسيح يف العلوم  املشرق والقرحية الوقادة والبصرية النافذة، بيان
النفسية، والكونية، وباع مديد يف علم االجتماع، ورأي سديد يف عوارضه وأمراضه، ميد ذلك 

  3".كله شجاعة يف الرأي، وشجاعة يف القول مل يرزقهما إال األفذاذ املعدودون يف البشر
بط التفسري الشفاهي عموما وللدكتور عمار طاليب رأي يؤكد ما قررته سابقا لقد ارت  

ارتباطا وثيقا حبركة اإلصالح وسيلة عند غري ابن باديس من املفسرين املصلحني قبله يف إصالح 
إن شخصية األستاذ عبد احلميد بن باديس غنية ومعربة عن أزمة : "األفراد واتمعات، فيقول

 ثرائها ومشوهلا، وجرأا، وتعبريها اتمع اإلسالمي ال متاثلها إال شخصية مجال الدين األفغاين يف
عن جوانب املشكالت االجتماعية واألخالقية، والدينية، والعلمية، والسياسية اليت يتخبط فيها 

   4".العامل اإلسالمي
                                                 

  84المصدر نفسه، ص   - 1
  32ص  مقدمة مجالس التذكير،: البشير اإلبراهيمي - 2
  .32مقدمة مجالس التذكير، ص : البشير اإلبراهيمي - 3
  207، ص1آثار الشيخ عبد الحميد بن باديس، ج: عمار طالبي - 4
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إن معامل هذه الشخصية تعكس ال حمالة منهجه يف التفسري، واملعتمد لدينا هو املكتوب ألن   
التسجيل الصويت أو التدوين عنه مباشرة، إال أن هذا املكتوب الشفاهي ضاع لألسف إذ مل حيظ ب

هو أسلوب الشيخ بعد انتقائه لبعض الدروس الشفاهية لتكون افتتاحيات جلريدة الشهاب، غري أن 
  .انتقاهلا إىل املكتوب مل يلغ عنها خاصية الواقعية وأحكام الصلة بني النص وأزمات العصر

  :اطأما منهجه فنلخصه يف هذه النق  
وأعين به ذكر املناسبة، وسبب الرتول، وشرح املفردات (البدء بالتفسري التقليدي الظاهري  -

  ).والتراكيب واملعىن العام للكلمة أو جمموع اآليات موضوع الدرس
 .االنتقال إىل إزالة الفجوة بني املسلمني واملهمة العلمية احلركية للقرآن -

 .ظيف النص الفاعل يف العقل السائدتربية املسلم تربية قرآنية إسالمية بتو -

االستعانة كثريا بالقرآن نفسه وهو تفسري القرآن بالقرآن مما يؤكد التزامه بالوحدة  -
 .املوضوعية

 .جتاوزه عصر اخلالف املذهيب والكالمي واللغوي بتبنيه عدم اخلوض يف هذه اخلالفات -

 .مراعاة مقتضى احلال -

د ما الدرس األكادميي فاصال بني األفكار اليت تقسيم النص تقسيما منوذجيا يشبه إىل ح -
 .يريد طرحها بعناوين فرعية خمتصرة وحكيمة تؤكد مغزاه ومقصده من هذا التفسري

 .عدم تقيده بأقوال املفسرين السابقني يف كثري مما ذهبوا إليه -

 .ظهور الرتعة االستقاللية عنده -

 .عدم اخلوض يف اإلسرائيليات -

 .ملأثور إىل جانب التفسري باملعقولاالعتماد على التفسري با -

شرح اآليات بأسلوب سهل يبني هداية القرآن وحكمة تشريعه يف معاجلة أمراض اتمع  -
 .وهو أساس منهجه يف التفسري

  :أما عن خطوات هذا الدرس فتتلخص يف النقاط التالية
  .متهيد يضع القارئ يف جو النص القرآين املراد تفسريه -
 .األساسيةشرح لغوي للمفردات  -

 .حتليل مركز للعبارات والتراكيب إلبراز خصائص األسلوب العريب -

 .إيضاح املعىن العام للنص -
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كونية، اجتماعية وأخالقية "استخراج ما يف النص القرآين من حقائق وقيم خمتلفة متنوعة  -
 ونفسية وسياسية، واقتصادية وتارخيية وتشريعية مركزا يف ذلك كله على البيئة اجلزائرية

 .خاصة وعلى األمة اإلسالمية عامة

واملالحظة الغالبة كذلك على سجل الدروس تقريبا ختمها بالدعاء املأثور، وهو ما يؤكد 
  .شفاهية التفسري أصال
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  يف رحاب القرآن: الفرع الثاين  
، والده هو السيد عمر بن ∗هو إبراهيم بن عمر باية بن إبراهيم بيوض: ترمجة املفسر/ أوال  
، أما أمه فهي السيدة بنت كاسي بن ون بن 1)من عشرية أوالد عالهم(إبراهيم بيوض  باية بن

  .2الناصر بن ون، ولقب أسرا أوالد ون
أفريل  26هـ املوافق لـ 1326ولد الشيخ بيوض يوم االثنني الثاين عشر من ذي احلجة   
  . 3زائرم مبدينة القرارة من وادي ميزاب، لوالية غرداية، جنوب اجل1899
كان لوالده أثر كبري يف  \أما حتصيله العلمي فقد بدأ من جمتمعه األول وهو العائلة، إ  

تنشئته تنشئة سليمة، وتربيته تربية حسنة، وكان يبعد عن ابنه كل ما من شأنه أن يصرفه عن طلب 
عض املالهي العلم واإلقبال عليه، فانتقل من مسكنه إىل مسكن آخر جبوار املسجد ليبعد ابنه عن ب

  .4ويقربه من بيت اهللا
على الرغم من املكانة العلمية والدينية والسياسية اليت وصل إليها الشيخ، إال أنه كان عصبيا   

يف تعليمه، إذ مل يتخط من مراحل هذا التعليم حدود منطقة وادي ميزاب، ومع ذلك كان له تأثريا 
ة اليت اكتسبها من األصفار اليت قام ا داخل واضح يف اتمع اإلباضي عموما باإلضافة إىل اخلرب

الوطن وخارجه أثناء نشاطه اإلصالحي، ومن الوظائف اليت تقلدها على املستويني احمللي والوطين 
  . 5معا

نتيجة هلذه املثرات كان املشوار العلمي للشيخ بيوض على هذا النحو كعادة أهل ميزاب   
حلفظ  ∗ل مرحلة يف حتصيله العلمي هي دخوله احملضرةوغريهم من خمتلف مناطق الوطن فكانت أو

القرآن الكرمي وهو يف سن السادسة من عمره، مث انتقل إىل معهد الشيخ اإلبريكي وعمره تسع 
  .6"1908سنوات يف أول عام 

                                                 
قيب ول: "قبه قائالواجلدير باملالحظة أن تسمية األلقاب يف وادي ميزاب تعود إىل علل معروفة يف العائلة، وحتفظ عادة لألبناء، ويف ضوء هذا يعلل الشيخ ل - ∗

ال هيأته، فسرى بيوض بفتح الباء وضم الياء املشددة، وسكون اللضاد وهو لقب أسريت، وأول من لقب به جدي الثاين إبراهيم بن محو االول لبياض لونه، ومج
  .86، ص 1ج ،)م1976/ هـ 1396( 1، حممد علي دبوز، أعالم اإلصالح يف اجلزائر، مطبعة البعث، اجلزائر، ط"منه اللقب اجلميل إىل ذريته

  .116ه،  ص 1حممد علي دبوز، أعالم اإلصالح يف اجلزائر، ج - 1
  .132املصدر نفسه، ص  - 2
  .153ه، ص 1حممد علي دبوز، أعالم اإلصالح يف اجلزائر، ج - 3
  .129-128، ص 2حممد علي دبوز، أعالم اإلصالح يف اجلزائر، ج - 4
  .22-18، ص )م1996 - هـ 1417(ط، .يم بيوض، املطبعة العربية، غرداية، دحممد بن موسى بابا عيسى، اإلمام الشيخ إبراه - 5
  .هي ما يعرف بالكُتاب أو املدرسة القرآنية: احملضرة - ∗
  .97، ص 2حممد علي دبوز، املصدر السابق، ج - 6
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وكانت الدراسة يف هذا املعهد تعتمد يف منهجها على اللغة العربية والشريعة اإلسالمية "  
ومعاهد هذه الدراسة هي . ي واملبادئ العامة يف علم احلساب وعلم املرياثوالتاريخ اإلسالم

الكتاتيب واحملاضر القرآنية واملساجد، فدخل إبراهيم بيوض تلك املعاهد موصال دراسته جمتهدا يف 
حتصيل العلم رغم كون التعليم كان بطيئا يف ذلك العهد، وأن الدراسة باملفهوم املعاصر ال وجود 

  .1"دي ميزاب يف بداية القرن العشرينهلا يف وا
وملا بلغ املفسر السنة الثالثة عشرة . "2فدرس احلديث، والعقيدة والفقه، والتفسري، والتاريخ  

من عمره استظهر القرآن الكرمي بكامله، ومما ال شك فيه أن القرآن الكرمي يعد الدعامة األوىل يف 
  .3"حنوا وصرفا وبالغة تثبيت العقيدة، وإدراك أسرار اللغة العربية،

وملا بلغ إبراهيم السنة السادسة عشرة من عمره أمسى مساعدا لشيخه عمر بن حيىي يف   
فأظهر ذكاء حادا، وحافظة قوية، ونطقا . التعليم وإفهام الطلبة املسائل املستعصية عن اإلدراك

  .4القدمي واحلديثعربيا سليما، بفضل اجتهاده الدائم ومطالعته املستمرة، واحتكاكه باألدب 
كما درس إبراهيم يف معهد أستاذه إبراهيم عمر بن حيىي أربعة علوم مل يدرسها من قبل   

  :5وهي
  .أصول الفقه إلمام احلرمني -
 .أصول الدين للشيخ عبد اهللا بن محيد الساملي -

 .كتاب طلعة الشمس يف جزءين للشيخ الساملي -

 .كتاب العدل واإلنصاف للشيخ الشماخي -

جمالس العلم كان إبراهيم بيوض حيضر مع شيخه عمر بن حيىي املآدب اليت تقام  إىل جانب  
على شرف املصلحني، فيحضرها أعيان اإلصالح من القرارة روادي ميزاب، ويف هذا الوالئم 

تعرفت بكثري من أعيان اإلصالح يف وادي ميزاب، وعرفت كثريا من أعيان املدن : "يقول
  . 6"والصحراء ااورة للقرارة

                                                 
  .32، ص )م1987(ط .بكري سعيد أعوشت، اإلمام إبراهيم بيوض وجهاده اإلسالمي، املطبعة العربية، غرداية، د - 1
  .99- 98، ص 2حممد علي دبوز، املصدر السابق، ج: أنظر - 2
  .33-32بكري سعيد أعوشت، إبراهيم بيوض وجهاده اإلسالمي، ص  - 3
  .34املصدر نفسه، ص : أنظر - 4
  .371، ص )م1969-هـ1389( 1حممد علي دبوز، ضة اجلزائر احلديثة وثورا املباركة، املطبعة العربية، اجلزائر، ط: أنظر - 5
  .154، ص 2حممد علي دبوز، أعالم اإلصالح يف اجلزائر، ج - 6
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ومما يعد حلقة متصلة من سلسلة حتصيله العلمي، اجتماعه مع املصلحني يف النادي الذي   
لقراءة ما كان يصلهم من كتب وجمالت " بكري العتف"والشيخ " عمر بن حيىي"فتحه الشيخ 

  .1وجرائد، وكان الشيخ بيوض من املالزمني هلذا النادي
ومن الكتب األوىل اليت : "الشيخ بيوض ومن أهم الكتب اليت درست يف هذا النادي يقول

، وتركت يف ∗قرأناها يف هذه االس وأعدت أنا قراءا ودرستها دراسة عميقة، ووعيت ما فيها
وقد تأثرت ... تاريخ األستاذ الشيخ حممد عبده للشيخ رشيد رضا : "نفسي أثرا عميقا راسخا

د عبده وإصالحه الديين وجهاده فكان من ذا الكتاب تأثرا كبريا، وعرفت شخصيته اإلمام حمم
وهي جمموعة من املقاالت كان ينشرها السيد مجال " العروة الوثقى"، وكتاب ...∗املثل العليا

درسته حرفا حرفا، وترك يف ... الديين األفغاين والشيخ حممد عبده واليت أصدراها يف باريس
  .2"مةنفسي أثرا عميقا مبواضيعه اإلصالحية والسياسية امله

وأثناء احلرب العاملية األوىل أخذ الشيخ بيوض غضبا للخدمة العسكرية اإلجبارية، ومن مث   
م، سافر الشيخ بيوض 1929، ويف سنة 3بدأ صراعه ضد االستعمار بعد هذا احلادث مباشرة

إىل احلجاز، فاجتمعا بكثري من زعماء اإلصالح يف العامل اإلسالمي، " بكري العنق"برفقة الشيخ 
  .4وممن اجتمع م شكيب أرسالن

فكانت أسفار الشيخ بيوض عامال فعاال يف فتح آفاق واسعة وفكر جديد، واتصال أخوي   
إسالمي له مع احلركات السياسية اإلصالحية السائدة يف تلك الربوع، فتأكد أن األوضاع 

والعامل اإلسالمي ما دام اجلزائرية الدينية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية ال ختتلف عن تونس، 
  .5يرزح حتت اجلهل والفقر واملرض واالستعمار األورويب

بعد هذا العرض املوجز للمشوار العلمي للشيخ بيوض الحظت أن حتصيله العلمي أمثر   
مفسرا إياه  - وهو كتاب اهللا-ريادته حلركة اإلصالح يف اجلنوب اجلزائري وبيده أعظم سالح 

                                                 
  .158، ص 2حممد علي دبوز، املصدر السابق، ج - 1
  .هذه العبارة داللة قاطعة على عصامية تكوينه وحتصيله العلمي - ∗
ل الزماين يف ظهور التفسري الشفاهي اإلصالحي وتأثر احلركة هذا يؤكد ما ذهب إليه من تقسيم مطالب هذا املبحث تقسيما إقليميا مراعية التسلس - ∗

  .اإلصالحية يف التغيري يف املغرب العريب باحلركة اإلصالحية يف التفسري يف املشرق العريب
  .159حممد علي دبوز، أعالم اإلصالح يف اجلزائر، ص  - 2
  .188-187، ص 2حممد علي دبوز، املصدر السابق، ج - 3
  .214، ص 2بوز، ضة اجلزائر احلديثة وثورا املباركة، جحممد علي د - 4
  .36املصدر نفسه، ص  - 5
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يهما الدعوة للرجوع إىل هذا الكتاب، وتسيري احلياة على أسسه لينعم بطريقة ومنهج سليمني ف
  .الكل بالفوز والفالح يف الدارين

  مسيرته مع التفسير/ ثانيا  

وهو ما يزال شابا يف  1921كان اللقاء األول للشيخ بيوض مع كتاب اهللا مفسرا سنة   
لك على تفسري البيضاوي، مث العشرين من عمره حني جلس إىل الناس يفسر القرآن معتمدا يف ذ

انتقل يف أواخر العشرينيات إىل تفسري الشيخ حممد عبده الذي كان معجبا مبنهجه اإلصالحي 
إعجابا كبريا، ومل تكن طريقته عندئذ واضحة متسلسلة إذ كان مشغوال بالعمل اإلصالحي، 

  .1وبالتعليم وإعداد اجليل لتحمل رسالته اإلصالحية والتربوية
هـ املوافق للسادس من ماي 1353كان يوم السبت فاتح احملرم احلرام من سنة حىت إذا   

م خر منه العزم على بداية التفسري من أول البقرة إىل آخر الناس بطريقة متسلسلة 1935سنة 
منتظمة متتابعة، فكان تفسريه عبارة عن دروس عامة تلقى يف مسجد القرارة أمام عامة الناس 

  .وأميني، رجاال ونساء صغارا وكبارا أساتذة وطالب مثقفني
وكان الوقت املخصص هلذه الدروس ما بني العصرين، يلقيها باللغة العربية الفصحى مع شروح 
تداخلها اللهجة امليزابية احمللية أو اللهجة العربية الدارجة، رغبة منه يف إيصال رسالة القرآن إىل 

وهي حتت االحتالل –يت ومبا أن مدينة القرارة كل قلب، وإبالغ إشعاع اهلدي الرباين إىل كل ب
م، ومبا أن الناس مل 1957مل تعرف النور الكهربائي إال سنة  - الفرنسي مثل بقية القطر اجلزائري

م مل حتظ بالتسجيل 1961يتفطنوا إىل اآلالت الكهربائية، فإن الدروس اليت ألقاها قبل سنة 
  .أو هم مل يهتدوا إليها إال يف هذا التاريخ الصويت، ألن الناس مل يعرفوا آالت التسجيل

ومن هنا يقول الدكتور حممد ناصر نسجل ولألسف ملء اجلوانح أن تفسري الشيخ بيوض   
﴾ ولقد كرمنا بين آدم ومحلناهم يف الرب والبحر﴿: من أول سورة البقرة إىل قوله تعاىل

ب متناثرا يف دفاترهم هنا وهناك يعد مفقودا حمليا، اللهم إال ما سجله بعض الطال" 70/اإلسراء"
  .2وهو ال يقدم صورة حقيقية عن تفسري الشيخ بيوض على كل حال

هـ املوافق للخامس من شهر أوت 1381صفر  23وهكذا فبداية من يوم السبت   
. ﴾ولقد كرمنا بين آدم﴿: م بدأ التسجيل الصويت لتفسري الشيخ بداية من قوله تعاىل1961

د ذاا تلفت األنظار إىل النعمة اليت أفاضها اهللا على عباده من خالل نعمة ولعل هذه اآلية يف ح
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هكذا دأب الشيخ . التيار الكهربائي إذ لوال النور الكهربائي ما حفظت لنا هذه الدروس القيمة
بيوض على التفسري جمتهدا، مواظبا ال يثنيه عنه إال عائق من سفر، أو مرض أو انشغال مبهمة من 

لبالد والعباد، وحفت به عناية اهللا تكلؤه قرابة عشرين سنة حملقا يف رحاب القرآن، مهمات ا
غائصا يف حبار علومه الدينية، واعظا مرشدا، موجها مربيا، جامعا موحدا إىل أن ختمه سورة 

فيفري  12هـ املوافق لـ 1400ربيع األول  26الناس بعد صالة العشاء من يوم الثالثاء 
  .م1980
أقامت اجلزائر حكومة وشعبا مهرجانا عظيما ملدينة القرارة تتوجيا هلذه املسرية  هذا وقد  

وكان ذلك يوم اجلمعة . النورانية، وختليدا هلذه املناسبة العظيمة اليت حضرها مجع غفري من العلماء
م، فكان املهرجان مشهدا عظيما 1980ماي  23هـ املوافق لـ 1400التاسع من رجب لسنة 

تاب اهللا ومحلة كتاب اهللا ومفسر كتاب اهللا وكأن اهللا قدر أن ينهي مسرية الشيخ يكرم فيه ك
الدنيوية ذا اإلكرام، فلم يعش بعدها سوى سبعة أشهر أسلم بعدها الروح لبارئها مساء األربعاء 

م عن عمر يناهز ثالثا 1981هـ املوافق للرابع عشر من يناير 1401الثامن من ربيع األول 
  .1ةومثانني سن

  إنتاجه يف التفسري/ ثالثا
أهم إنتاج يف التفسري للشيخ بيوض غري أن هذا العنوان هو " يف رحاب القرآن"بعد تفسري   

ما اقترحه عليه تلميذه عيسى بن حممد الشيخ باحلاج حني عزم على استنساخ التفسري الشفاهي 
ر عليه، ألن عملية الكتابة املسجل وتدوينه يف مؤلف حيمل هذا العنوان، وقد وافق الشيخ املفس

  .بدأت يف أواخر حياته
وأرى من الضرورة أن نذكر رحلة هذا الطالب مع التفسري، بعد أن ذكرنا رحلة املفسر مع   

تفسريه ألن جهد الطالب الذي حيمل عبء إخراج هذا األثر القيم للناس واجتهاده يف استنساخ 
فهو جهد يستحق –فيد منه طالب العلم كافة هذا من األشرطة وإعادة كتابته يف مؤلف قيم يست

  .ألنه مكمل إلنتاج الشيخ يف التفسري -الذكر والتنويه
ولعل األهم يف نظري هو بيان الدوافع اليت دفعت باألخ الفاضل عيسى بن حممد الشيخ   

بلحاج إىل حتمل الصعاب وحيدا يف جتاوز املشقات صابرا، حمتسبا يف كل ذلك أجره عند اهللا 
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سنوات من العمل اجلاد املتواصل أن يوفقه اهللا إن شاء إىل إمتام هذا العمل املضين ونسأل اهللا طوال 
  .له العافية والصحة إلمتامه بإذنه تعاىل

ونترك صاحب هذا اجلهد ليحدثنا بنفسه عن الدوافع اليت كانت وراء هذا العمل حيث   
به وحيدا منفردا أسباب عدة أمجلها فيما إن الدافع الذي دفع يب إىل هذا العمل، والقيام : "يقول

  :1يلي
التقرب إىل اهللا تعاىل بعمل خالص لوجهه الكرمي أرجو بره عنده يوم ال ينفع مال وال بنون  -1

  .إال من أتى اهللا بقلب سليم
خدمة اإلسالم خبدمة كتابه ورسالته، هذا الكتاب الذي جعله اهللا هدى وبشرى ورمحة  -2

  .لعباده
  .طين اجلزائر من خالل إبراز جهود عامل جليل من علمائهاخدمة و -3
أعترب هذا العمل شكرا واعترافا جبميل شيخي وأستاذي علي، وتقديرا هوده العظيم الذي  -4

  .حز يف نفسي أن مركوماً يف األشرطة مهددا بالتلف والضياع
وبني إمتام دراسيت اجلامعية إرواء ظمئي الشديد إىل االستزادة من املعارف، إذ حيل بيين  -5

لظروف قاهرة، فوجدت نفسي يف مصاحبة كتاب اهللا الذي أغناين عن كل علم، وفتح أمامي 
  .آفاق السعادة النفسية والسمو الروحي

  هذا عن الدوافع، فكيف بدأت عالقة األخ عيسى ذا العمل ومىت فكر يف إجنازه؟   
إن أول ما شده من تفسري الشيخ : "فيقول ويصور لنا الدكتور حممد ناصر هذه العالقة  

هللا نور السماوات واألرض مثل ﴿: بيوض ذلك الدرس التارخيي العظيم الذي فسر فيه قوله تعاىل
نوره كمشكاة فيها مصباح، املصباح يف زجاجة، الزجاجة كأا كوكب دري يوقد من شجرة 

متسه نار، نور على نور يهدي اهللا  مباركة زيتونة ال شرقية وال غربية يكاد زيتها يضيء ولو مل
﴾ ومن مل جيعل هللا له نورا فما له من نور﴿: إىل قوله تعاىل" 29/الفتح"﴾ لنوره من يشاء

وكان ذلك الدرس القيم الذي ألقاه الشيخ مبسجد القرارة مبناسبة عيد الفطر املبارك ". 30/الفتح"
ال يتجاوز الثانية عشرة من هـ على الرغم من صغر سنه إذ كان 1386أول شوال من سنة 

عمره، إال أن ما قاله الشيخ طيلة أربع ساعات متتاليات أيقظت قلبه، وفتقت ذهنه، وفتحت أمامه 
وكان هلذا الدرس : "أفقا جديدا للتأمل يف كتاب اهللا واالحتفال حبفظه ودراسته ويقول عن ذلك
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ه العالقة اليت ازدادت توطدا على مرور األثر البالغ يف تكوين العالقة الوطيدة املبكرة بالشيخ، هذ
األيام إىل أن أصبحت من املقربني املخطيني باجللوس إىل الشيخ واالغتراف من علمه وتوجيهه عن 

  .1"قرب
وكان األخ عيسى يف هذه املرحلة املبكرة من عمره يرى أباه األستاذ الشيخ حممد   

باق إىل هذه الفكرة، الرائد يف هذه مستنسخا بعض التفسري من األشرطة، ولعل أباه كان الس
م، غري أن مشاغله االجتماعية والتربوية الكثرية حالت دونه وإمتام عمله ذاك، 1662احملاولة سنة 

إذ سرعان ما انصرف عنه فكانت هذه املشاهدة واالحتكاك ذه التجربة سببا ولَّد يف نفس االبن 
  .2عيسى أن يكمل ما بدأه األب

  :ن التفسريغرضه م/ رابعا  
كان غرض الشيخ من تفسري كتاب اهللا مشافهة إيصال اهلدي القرآين إىل كا بيت يف   

القرارة، بإصالح أحوال اتمع الفاسدة، فلم يكن غرضه إضافة تفسري جديد إىل املكتبة اإلسالمية 
مما . معبل إصالح اتمع من خالل نصوص القرآن املفسرة، لتبليغ اهلدي إىل كل شرائح ات

جعلت تفسري كتاب اهللا عمديت يف : "يؤكد أن الشيخ مل يفسر القرآن مباهاة أو تقليدا، فيقول
الدعوة إىل اهللا، وكنا حربا على االستعمار الذي جيند شبابنا، ومينعنا من التعليم احلر جربا، ويعمل 

ورأيت أن أنفع شيء كل وسيلة للتعطيل، وكنا نداوره تارة، ونداريه تارة، وندافع تارة أخرى، 
  .3"لذلك هو كتاب اهللا، فشرعت يف التفسري

ورمبا كان حتقيق هذا اهلدف هو السبب يف اختيار الشيخ بيوض املسجد مكانا لدروس   
اخترت املسجد ليكون معهدا لتفسري كتاب : "التفسري الشفاهي دون املعهد، هذا ما يؤكد بقوله

اء، شيبا وشبابا وكهوال، والنساء يتسابقن إىل صفة اهللا، ألنه حيضره الناس كلهم، رجاال ونس
النساء وهلن مكربات الصوت ليسمعن، ويتسابق الرجال إىل أماكنهم وكذلك الطلبة يتسابقون 
وجيلسون أمامي على حسب درجام يف أماكنهم ومن فاته درس التفسري شعر بالندم 

  .4"واحلسرة
كتاب اهللا تقليدا أو مباهاة،  - رمحه اهللا–ض ال يفسر الشيخ بيو: "قال الدكتور حممد ناصر  

وإمنا قصد بتفسريه إصالح اتمع وذيب النفوس، وتتميم مكارم األخالق وتقوية اإلميان، 
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وتصحيح العقيدة، وتثقيف العقول، وإفادة الناس مجيعهم مبا يف القرآن من أحكام، وحكم وأدب 
  .1"وأخالق
  :منهجه يف درس التفسري/ خامسا  
فسر الشيخ بيوض كتاب اهللا تقليدا أو مباهاة، وإمنا قصدت بتفسريه إصالح اتمع، مل ي  

وذيب النفوس، وتتميم مكارم األخالق، وتقوية اإلميان، وتصحيح العقيدة، وتثقيف العقول، 
  .وإفادة الناس مجيعهم مبا يف القرآن من أحكام، وحكم، وأدب، وأخالق

  :2وفق منهج خاص نلخصه يف هذه النقاطوهلذا حرص على حتقيق هذا اهلدف   
  .يتوىل أحد الطلبة بتجويد اآليات اليت يريد الشيخ تفسريها، أو يتوىل سردها بنفسه -  
  .يذكر سبب الرتول اآلية يف عصر النبوة، ومطابقتها ملختلف العصور -  
لربط، وأوجه يربط اآلية مبا قبلها، وكذا السورة باليت قبلها، مربزا الطائف وأسرار هذا ا -  
  .املناسبة
  .يشرح املفردات اللغوية -  
أعظم مفسر لكتاب اهللا ما صح  -ص–يستحضر ما ورد يف تفسري اآلية عن رسول اهللا  -  

  .منه وما ثبت
، أو تيسلك يف تفسريه لقصص القرآن مسلك احلذر من الوقوع يف شرك اإلسرائيليا -  

  .األحاديث الضعيفة
  .املمقوت ملذهب معينال يتعصب من أجل التعصب  -  
ال يعتين كثريا باخلوض يف املباحث الكالمية أو اللغوية، أو العلمية، وال اخلالفات  -  

  .املذهبية يف املسائل العقائدية أو الفقهية
  .يعرض آراء بعض املفسرين الواردة يف املوضوع، موافقا أو مفندا أو حمددا -  
رة، السياسية، االجتماعية، االقتصادية، حسب يعرض على اآلية قضايا اتمع املعاص -  

  .موضوع اآلية
يلقي الدرس بالعربية الفصحى ممزوجة باللهجة امليزابية احمللية، وبالعربية الدارجة إيصاال  -  

  .للفهم إىل مجيع الطبقات املختلفة املتفاوتة اليت حتضر الدرس
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املوضوعات خاصة االجتماعية ويتعاون استعمال اللهجة امليزابية يف دروسه حسب تفاوت   
  .واخللقية اليت هي ألصق باتمعات من غريها

  :كيفية انتقال تفسري الشيخ بيوض من مرحلة املشافهة إىل مرحلة الكتابة/ سادسا  
انقطع األخ عيسى إىل عملية استنساخ تفسري شيخه من األشرطة وتدوينه يف الدفاتر   

، وما أن أى عمليه منسوخا يف دفتر كبري حىت محله م1973بالتجديد يف فاتح ديسمرب من سنة 
هدية غالية إىل شيخه الذي فوجئ ذا اإلجناز وسر به سرورا عظيما، فدعا لتلميذه من األعماق 

  : راجيا له اهللا أن يعينه على االستمرار يف طريقه إىل ايته، فكان عمله على مرحلتني
يف هذه املرحلة االولية من عملية االستنساخ نقال وكانت الطريقة : املرحلة األولية -أ  

لكل ما يتفوه به الشيخ يف دروسه، علما بأن الشيخ لك ... حرفيا لكل ما حيتوي عليه الشريط 
يكن يتكلم لغة واحدة، وإمنا هو جيمع بني اللغة العربية الفصحى، واللغة امليزابية الرببرية احمللية، 

ل ذلك مضطرا حىت يوصل املعىن إىل قلوب السامعني وعقوهلم، وهم واللغة العربية الدارجة، يفع
خمتلفون ثقافة وأعمارا ومستويات ومواهب وكان املهم عند احملرر يف هذه املرحلة األولية هو 
استنساخ ما يقوله الشيخ إىل الدفتر دون إعادة نظر يف األسلوب أو الشكل، واألهم من ذلك هو 

ة، وأمانة، دون تدقيق النظر يف أسلوب التعريب أكان صحيحا أم نقل املضمون حبذافريه، بدق
  . خاطئا من الناحية الفنية على كل حال ألن ذلك سيأيت يف املرحلة الالحقة

يقول احملرر بعد أن أمت املرحلة الشاقة املضنية باستنساخ تلك : املرحلة النهائية -ب  
  الدروس كلها

واألساتذة يقوم بنقل ما يف الدفاتر بطريقة يئ  انتظر لعل بعض املتخصصني من املشايخ  
ويف غياب أية مبادرة من أي جانب يف إجناز هذا العمل، وإبرازه : "!العمل للطبع ولكن هيهات

إىل الوجود حىت يستفيد منه الناس مقروءا، حتملت عبء املسؤولية العظيمة مرة ثانية إلكمال 
خايل الوطاب، عدمي الكفاءة، مفتقدا املنهجية الشوط، فحملت العبء ثقيال منفردا وحيدا، 

  . 1"العلمية، وطرق الكتابة األكادميية احلديثة
  : 2واعتمد احملرر يف هذه املرحلة التحريرية النهائية على ما يلي  
قراءة الدرس أو صفحات منه لتصور شامل ملوضوعه، وحماولة فهم معاين كالم اهللا  -1  

  .يات يف الدفتر اجلديد بطريقة متسلسلة متتابعة منتظمةحىت يتسىن له ترتيب مضمون اآل
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حذف ما يداخل كالم الشيخ من تكرار لفظي كان يلجأ إليه توضيحا للناس،  -2  
  .وترسيخا للقضايا واملسائل العلمية يف أذهان الطلبة بصفة خاصة

لعربية الدارجة إعادة النظر يف تعريب بعض العبارات املنطوقة أصال باللهجة امليزابية أو ا -3  
  .وحماولة تعريبها تعريبا فنيا يضفي عليها املعىن املراد

ختريج اآليات اليت تكون داخل النص املفسر، غري اآليات موضوع الدرس ألن الشيخ  -4  
  .كان ال يعتمد طريقة تفسري القرآن بالقرآن

مصادرها من ختريج األحاديث النبوية الشريفة ما أمكن بإحالة القارئ الكرمي إىل  -5  
  .الكتب الصحاح

التعريف ببعض الشخصيات واألماكن وغري ذلك مما ميكن أن يكون غامضا أو غري  -6  
  .معروف لدى القارئ الكرمي

كتابة كل ذلك خبط نسخي واضح يسهل على الطابعني قراءة ما كتب مع مراعاة  -7  
  .الترقيم، والعالقات، وكل ما تتطلبه الطباعة احلديثة

ب هذه املالحظات الشكلية وهي أساسية، هناك مالحظات موضوعية نلفت إليها وإىل جان  
إن الناسخ حىت نقل تفسري الشيخ من األشرطة وضع يف اعتبار ما : "نظر القارئ الكرمي وهي

  :1يأيت
مل يترك شيئا مما قاله الشيخ يف دروسه إال نقله إىل الدفتر، اللهم إال ما كان من قبيل  -  

  .يالتكرار اللفظ
  . مل يتدخل قط يف عملية النقل بإصالح، أو تقدمي، أو تأخري، أو تصويب، أو ختطئة -  
حافظ قدر اإلمكان على أسلوب الشيخ وطريقته عند قيامه بعملية التعريب أي تعريب  -  

  .النص من امليزابية احمللية إىل العربية الفصحى الغالبة على النص طبعا
نتقال تفسري الشيخ بيوض من مرحلة املشافهة إىل مرحلة ويف ختام هذا العرض لكيفية ا  

الكتابة، ننقل رأيا للدكتور حممد ناصر رأيته مالحظة منهجية علمية تتعلق بالتفسري الشفاهي 
رغم كل : "املكتوب عموما وإن كانت خاصة بتفسري الشيخ بيوض على وجه اخلصوص ومفادها

نشري إىل أن التفسري وهو على هذه الصورة املقروءة ال ما سبق فإننا نرى من املوضوعية العلمية أن 
أقصد ال ميكن أن نتصور بأنه يقدم . ميكن أن يكون هو التفسري املسموع بأية حال من األحوال

                                                 
  .19المصدر السابق، ص  - 1
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بني أيدينا صورة كاملة، دقيقة، أمينة، لتفسري الشيخ بيوض، فذلك ماال يستطيعه إنسان مهما بلغ 
فشخصية الشيخ بيوض تكمن وتتجلى يف فصاحته، . النقل من العلم، والرباعة، واإلجادة يف

وبيانه، وصوته، وطريقته اخلاصة به، إلقاء، وشرحا، وتفسريا، وهذه املقارنة ليست خاصة بالشيخ 
وحده وإمنا هي ملحوظة يف كل دروس املشايخ الذين يعتمدون اإللقاء أمام اجلمهور، مث يأيت من 

/ ا قالوا، وأضرب لذلك مثال من أحد املعاصرين وهو شيخبعدهم تالمذم لتلخيص أو حترير م
حممد متويل الشعراوي، فكل من استمع إىل دروسه مث قرأها بأقالم الذين حيضرون دروسه جيد 

  .1"اليوم شاسعا والفرق بعيدا
لألمانة العلمية وحرصا على إعطاء كل ذي حق حقه يف عملية إخراج تفسري الشيخ بيوض 

املسموعة إىل مرحلة التدوين والكتابة، رأيت من الضرورة أن ننوه جبهود من غياهب األشرطة 
بعض املشايخ الذين سامهوا يف هذا النشاط، غري أن أعماهلم مل يكن هلا طابع التسلسل الذي 

ما : جاءت عليه تلك الدروس الشفاهية بل كانت عبارة عن تدوين بعض السور فقط، من ذلك
وهو " رحاب القرآن"من سورة الكهف حىت آخر سورة األنبياء، وأخرجه الشيخ ناصر املرموري 

  ).سورة الكهف، مرمي، طه، األنبياء(خمتصر تفسري العالمة الشيخ بيوض 
وإن كنت قد ركزت احلديث عن جهد احملرر عيسى، فألنه الوحيد من بني تالميذه الذي 

هذه الدروس إىل آخرها، إن اضطلع ذا اجلهد وعقد العزم على البدء فيه من أول ما سجل من 
  .شاء اهللا

كما أجيب يف هذا املقام عن سؤال قد يتبادر إىل األذهان هو ما دام هذا التفسري شفاهيا، 
فهل لعنوان الذي وضعه احملرر للتفسري املكتوب هو من اختياره شخصيا، أم من اختيار املفسر يف 

يف "أما عنوان : لى قيد احلياة، فأقولحياته علما أن هذا العمل قد شرع فيه والشيخ املفسر ع
فلم خيتره الشيخ بيوض سواء ميا يتعلق بالتفسري الشفاهي، أو التفسري احملرر، بل " رحاب القرآن

كان من اختيار احملرر وبعض األساتذة مث مت عرضه على الشيخ املفسر، فلم ميانع، حيث برز هذا 
  .2بالقرارة مبناسبة اختتام التفسري يف املهرجان الضخم الذي أقيم 1980العنوان سنة 

                                                 
  .20-19مقدمة في رحاب القرآن، تفسير سورة اإلسراء، ص  - 1
 .1998مارس  21: مراسلة من احملرر عيسى بن حممد الشيخ بلحاج، بتاريخ - 2
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  تفسير التيسير في أحاديث التفسير: المطلب الرابع

  : ترمجة املفسر  - أ
ولد الشيخ حممد مكي الناصري مبدينة الرباط عاصمة اململكة املغربية يف ضحى يوم 

  .م1906ديسمرب  11املوافق لـ /هـ 1324شوال سنة  24األربعاء 
ين وفضل، وحمبة للعلم، متشبع بروح االعتدال ورمبا كان يف نشأ الشيخ الناصري يف بيت د

هذه النشأة كثري من عناصر التربية القومية، كان كل حظه من الطفولة أن يضاف إىل حمفوظاته 
شيء جديد يف كل يوم وأن يزيد يف البيت على ما حفظه يف املدرسة، وكان كل نصيبه من 

حفظها أو كلمة قرأها يف هلفة العارف الواثق من معرفته،  السرور أن يردد أمام والده وزمالئه مجلة
وكان التشجيع األديب خري جزاء يناله مقابل جناحه يف حفظ أو فهم فكانت الدرجة اليت يبلغها 
تقدر دائما تقديرا ناسبها مث يدفع إىل ما وراءها بدافع اإلغراء والتشجيع حىت ال يقف عن النمو 

  . 1إىل السكونوحىت ال يدع احلركة ويطمئن 
هذه عناصر خري استفدا من البيت : "... وقال املفسر شاهدا على أمهية التكوين األسري

وأنا مدين له قبل أن أكون مدينا ا لغريه، شعور بالكرامة الشخصية واعتماد على النفس وحب 
متكني هذه  وهكذا كان والدي رمحه اهللا يسعى دائما إىل. الفضيلة ونشره إىل املعرفة الكاملة

  .2"األخالق من نفسي وإدماجها يف شخصييت إىل آخر رمق من حياته
بدأ املفسر حياته العلمية حبفظ القرآن، وأمهات املتون حىت خترج على أهم شيوخ العلم يف 

م على 1932وقته، مث توالت دراسته باختزال األشواط وقد كان استقباله للمرحلة اجلامعية سنة 
علماء واستفاد منهم وتأثر م واهتدى ديهم، منهم من املغرب األستاذ احلافظ يد ثلة من كبار ال

أبو شعيب الدكايل، والشيخ حممد املدين بن احلسين واحلاج حممد الناصري، والشيخ حممد بن عبد 
السالم السائح، ومن الشرق العريب األستاذ مصطفى عبد الرازق، والدكتور أمحد أمني وطه 

جانب دراسته الواسعة للثقافة اإلسالمية العربية وختصصه فيها درس فروع  وإىل... حسني، 
... الفلسفة واالجتماع بكلية اآلداب جامعة القاهرة وعلوم التربية بكلية اآلداب جامعة باريس، 

وما إن أمت دراسته اجلامعية خارج املغرب ورجع إىل بلده، حىت شرع يف نشاطه التربوي، فأخذ 
علمية مزاوال نشاطا تربويا مشل خمتلف املراحل الدراسية، حيث ساهم يف إدارة عقد االس ال

                                                 
 ).بتصرف(، 174-173حممد بن العباس، األدب العريب يف املغرب األقصى، دار الكتب العلمية، بريوت، ص : ظرأن - 1
 .174، ص "حيايت"املصدر نفسه، مقال بعنوان  - 2
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" املدرسة األهلية"بتطوان وأعاد تنظيم " املعهد احلر"مدرسة احلياة بالرباط وساهم يف تأسيس 
وفروعه بطنجة "موالي املهدي"لألحباث املغربية، ومعهد " معهد موالي احلسن"وسعى يف تأسيس 

وإرسال بعثة من " بيت املغرب مبصر"، مع القيام بإدارته املركزية وسعى يف تأسيس والقصر الكبري
  .طالبا 42الطالب املغاربة إىل معاهد القاهرة بلغ عددها 

وحىت حيقق لنفسه االكتفاء والوقاية يف العلم، أسس مطبعة عربية وإفرجنية خاصة حتت اسم 
مركز "س شركة مغربية للطباعة حتت اسم م بتطوان وأس1937سنة " مطبعة الوحدة املغربية"

" دار الشعب"بطنجة، كما أسس  1946سنة  Editions Marocainesالطباعة املغربية 
، وهلذه املطابع فضل كبري يف طبع عدة كتب مدرسية ومؤلفات دينية ووطنية 1959بالرباط سنة 

  .وتارخيية عالوة على طبع صحف وجمالت حزب الوحدة املغربية
  : العلمية يف مرحلة االستقالل ما يزيد عن ثالثني مؤلفا نذكر منها من آثاره

  .طبع بلبنان) جملدات 6(التيسري يف أحاديث التفسري  -
  .مبادئ القانون اإلداري يف اإلسالم -
  .مبادئ القانون الدويل يف اإلسالم -
  .نظام احلقوق يف اإلسالم -
 .نظام الفتوى يف الشريعة والفقه -

ء يف الكتابة والتأليف منسجما مع مسرية القضية اجلامعية اليت كرسها لقد جاء هذا العطا
حلياة األستاذية حيث أعطى حماضراته يف جامعة حممد اخلامس وجامعة احلسن الثاين ودار احلديث 
احلسنية واملدرسة الوطنية لإلدارة العمومية، وقد قام فيها بتدريس الشريعة واألصول، وتاريخ 

  .والفقه املقارن والقانون الدستوري واحلضارة اإلسالمية واحلضارة املغربية التشريع اإلسالمي،
لقد كان الشيخ حممد املكي الناصري سواء يف دروسه العلمية أو حماضراته اجلامعية أو 
خطبه املنربية أو ندواته أو تفسريه اإلذاعي للقرآن الكرمي ذا ضمري علمي وقادته وثب، فقد كان 

وضوعاته العلمية مستفيدا من جتربته الناصعة الواسعة املستفادة من وعيه بروح كثري االهتمام مب
  . 1هـ1414ذي القعدة  29املوافق لـ  1994ماي  10العصر تويف رمحة اهللا يف 

  

                                                 
1 - HTT:// dev.habous.gov.ma/ar/detail.aspx  

لمشرق العربيين ونست خلو بعض المطالب من أنني التزمت الجمع بين مفسرين من المغرب وا: مالحظة تظاف في المقدمة(*) 
 .كيفية انتقال ولم التزم الترتيب الزمني لحياة هؤالء المفسرين المصلحين
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  :مسريته وإنتاجه يف التفسري -ب
بدأت مسرية الشيخ حممد املكي الناصري مع القرآن الكرمي منذ عهد مبكر، إذ يسر اهللا 

ىل له األسباب للتمرس به قراءة وجتويدا، تلقيا وتلقينا، دراسة وتدريسا، ومن حسن حظه أن تعا
أخذ علم التفسري على شيوخ كبار، بعضهم يف املغرب وبعضهم يف املشرق، فتعرف عن كثب، 
وأدرك عن بينة، عظمة رسالة القرآن، اليت هي أكرب نعمة أنعم اهللا ا على اإلنسان، واقتنع بأن من 
أهلته األقدار لتلقي هذه الرسالة جيب أن يقوم بنشرها على أوسع نطاق، وأن يبذل النفس والنفيس 

  .1يف سبيل تبليغها إىل الناس كافة
وكان من ذلك ما : "ويصف لنا املفسر يف مقدمة تفسريه مسريته مع التفسري، فيقول

تفسري بعض السور وبعض تطوعت به يف العشرينات والثالثينات من إلقاء دروس وحماضرات يف 
اآليات، مبساجد الرباط ومساجد تطوان، مث ما كرست له قسما كبريا من وقيت وجهدي يف 
 األربعينيات، من اإلقبال على تفسري القرآن الكرمي كل يوم بني العشاءين، خالل سنتني متواليتني

 2"ق بالدار البيضاءباملسجد األعظم بطنجة، وخالل سنة ثالثة باملسجد احملمدي واملسجد العتي
وتعد هذه الفترة فترة استعمار ومل تكن مانعا له من تفسري كتاب اهللا، بل كانت هذه الدروس يف 

وكانت هذه الدروس العامة اليت احتككت : "... التفسري سالحا قويا يشحن ضد املستعمر فقال
نت هناك حاجة إىل إن كا–يوميا مباشرا فرصة للتأكد من جديد  افيها بالشعب املؤمن احتكاك

، وانقالب سريع يف نفوس املؤمنني قمبا حيدثه كتاب اهللا من تعبئة روحية، وتأثري عمي -التأكيد
واملؤمنات، فكتاب اهللا هو الذي أحيا من املسلمني املوات وأعدهم للبذل والعطاء وعظيم 

يف خمتلف التضحيات، فانطلقوا كالسيل اجلارف، واجليش الزاحف، يدكون صروح االستعمار 
 .3"الديار

وبعد استرجاع االستقالل يف أواسط : "ويواصل املفسر مسريته مع التفسري قائال
اخلمسينيات واصلت العمل على نشر رسالة القرآن، فألقيت عدة أحاديث وحماضرات يف 

املنهج "موضوعات خمتلفة من الدراسات القرآنية املتنوعة، كان من بني ما عاجلته فيها موضوع 
دستور "وموضوع " كيف يعيش اإلنسان طبقا لتعاليم القرآن"وموضوع " مي لتفسري القرآنالعل

إعجاز القرآن على "وموضوع " رسالة القرآن رسالة خالدة"وموضوع " العمل يف شريعة القرآن

                                                 
 ).بتصرف يسير(، 5، ص1محمد المكي الناصري، التيسير في أحاديث التفسير، المقدمة، ج: أنظر - 1
 .نفسه - 2
 .5،  ص1املقدمة، ج حممد املكي الناصري، التيسري يف أحاديث التفسري، - 3
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، كما قمت خالل نفس الفترة بتفسري عدة سور مفردة، يف مناسبات متعددة، "ضوء العلم احلديث
  .1"ام بعقد جمالس عامة للتفسري بصورة منتظمةلكن دون التز

: مث شاءت إرادة اهللا أن نعقد هذه االس العامة يف تفسري كتابه فوفق عبده إىل ذلك فقال
وذات يوم من أسعد أيام الستينات تلقيت دعوة ملحة من اإلذاعة الوطنية باملغرب للقيام بإلقاء "

ائدة املواطنني واملواطنات وكافة املؤمنني واملؤمنات، أحاديث يومية يف تفسري القرآن الكرمي، لف
وذلك برواية ورش عن نافع، اليت هي القراءة املتبعة عند املغاربة منذ عدة قرون، فوجدت هذه 
الدعوة النبيلة هوى يف النفس، وحنينا يف القلب، واستجابة روحية كاملة لكنين أحسست يف نفس 

كليف، فقد كانت الدروس واحملاضرات اليت اعتدت إلقاءها من الوقت بثقل املسؤولية، وصعوبة الت
قبل قاصرة على اجلمهور الذي يتسع له هذا املسجد أو ذاك، وهذه القاعة أو تلك، وذلك 
اجلمهور مهما يكن عدده كثريا ووفريا فإنه ال نسبة بينه وبني اجلمهور اجلديد والعديد الذي 

خمتلف األذواق واملشارب واملستويات، داخل املغرب  يستمع إىل اإلذاعة الوطنية كل يوم، من
هذا وقد وفقه اهللا إىل أمتام تفسري كتاب اهللا على هذه الطريقة بدء من سورة الفاحتة . 2"وخارجه

  .إىل آخر الناس حبمده تعاىل
  :غرضه من التفسري -جـ

تفسري اتفق املفسرون املصلحون السالفي الذكر يف املطالب السابقة أن غرضهم من ال
الشفاهي كان إحكام الصلة بني النص والواقع وحماولة العودة بالقرآن إىل اال العلمي التطبيقي 

وكان الناصري أيضا يسعى من خالل دروس تفسريه املسموعة إىل حتقيق . بعد أن غيب لقرون
ق اهلدف والغرض نفسه، وهو ما صرح به يف مقدمة تفسريه ويصف ذلك مبفتاح النجاح والتوفي

وشاء اهللا تعاىل أن يهديين سواء السبيل عندما عثرت على املفتاح، الذي ميكن أن يكون : "فيقول
أول خطوة يف طريق التوفيق والنجاح، فقد تبني يل مبا ال يدع جماال للشك أن املهمة اجللية 

يومية  بصفتها أحاديث–جلمهور املسلمني الكبري " أحاديث التفسري"والكربى اليت جيب أن تؤديها 
هي وضع أيديهم كل مطلع فجر، على الكنوز اليت أودعها اهللا يف القرآن، وتذكريهم  - عامة

بالرسالة األصلية للقرآن، اليت هي رسالة احلياة يف كل يوم، رسالة التوجيه اإلهلي والتربية الربانية، 
لغرض األساسي من وذا يظهر ا. 3"اليت جيب أن يتجلى أثرها الطيب والدائم يف حيام اليومية

                                                 
  .6املصدر نفسه، ص - 1
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  .7-6، ص 1التيسري يف أحاديث التفسري، مقدمة، ج: حممد املكي الناصري - 3
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هذه الدروس اإلذاعية وهو جتلي اهلداية والتوجيه الربانيني وأثرمها الطيب يف احلياة اليومية للمتلقني، 
  .وهذا ما عناه املفسرون املصلحون بإحكام الصلة بني النص والواقع

ذلك : "ويؤكد املفسر على عدم صحة وهمٍ سائد خبصوص القرآن وقراءته وتطبيقه، فيقول
حبكايتها والتربك ا يف  ∗آيات القرآن الكرمي ليست قصة من قصص املاضي السحيق يكتفي أن

فترات الراحة واالسترخاء، وال خربا من أخبار الغابرين يقتصر على التلهي ا يف جمالس التسلية 
والسمر وإمنا هي رسالة احلياة املتجددة يف كل عصر وجيل، وقصة اليوم والغد واحلاضر 

قبل، وهي مرآة املسلم الصافية اليت جيب أن ينظر وجهه فيها كل مطلع مشس، ويعري سلوكه واملست
  ".1﴾إن هذا القرآن يهدي لليت هي أقوممبعيارها، ويكيف حياته ا يف كل حني ﴿

هذه الرسالة األصلية اليت سعى املفسر إىل حتقيقها وتبليغها للمتلقني من خالل دروس 
ما بينه وصرح به املفسرون املصلحون قبله، بل إن القرآن نفسه صرح  تفسريه مل تكن قاصرة على

  .بذلك
ومن منن اهللا علينا : "وهذا ما أشار إليه الشيخ حممد املكي الناصري يف مقدمة تفسري فقال

فوضح لنا فيما وضح، ما هي رسالة القرآن، " تبيانا لكل شيء"أن كتاب اهللا العزيز جعله اهللا 
﴾ هذا بصائر من ربكم، وهدى، ورمحة لقوم يؤمنون﴿: فقال تعاىل بأعجز وأوجز بيان،

هذا بالغ للناس، ولينذروا به، وليعلموا أمنا هو إله واحد، ﴿: فقال تعاىل" 203/األعراف"
بصائر للناس وهدى، ورمحة لعلهم ﴿: ، وقال تعاىل"52/إبراهيم"﴾ وليذكر أولوا األلباب

  .2"43/القصص"﴾ يتذكرون
حملور الذي ستدور حوله دروسه الشفاهية املسموعة يف اإلذاعة حول تفسري ويرسم املفسر ا

يف فلك " أحاديث التفسري اليومية"فلتدر إذن : "كتاب اهللا وحيدد مسارها وغرضها وهدفها، فيقول
ولتقدم للجمهور " األصلية"هذه اآليات البينات، اليت حددت مبنتهى الدقة والوضوح رسالة القرآن 

القرآن، خالصة من مجيع الشوائب اليت تتناىف مع روح القرآن، ولتربئ ساحة القرآن  املسلم معاين
من كل ماال ميت بسبب وال نسب إىل القرآن، أو السنة الصحيحة اليت هي بيان القرآن، ولتستعن 
على بسط ما هو جممل، وتقييد ما هو مطلق، وختصيص ما هو عام، وتوضيح ما قد يعرض يف 

                                                 
 يكتفي: األصح - ∗
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موض، مبقارنة اآليات القرآنية الواردة يف كل موضوع موضوع وكل ميدان فهمه إشكال أو غ
  . 1"ميدان

  :منهجه يف التفسري -د
يعد منهج الشيخ الناصري يف تفسري كتاب اهللا مشافهة يف صورته العامة متقاربا مع بقية 

صه يف املناهج الشفاهية السالفة الذكر من حيث املقصد واهلدف، أما املنهج التفصيلي فقد خل
وتسهيال للوصول من أقصر الطرق وأيسرها إىل الغاية املتوخاة من : "... مقدمة تفسريه فقال

ارتأيت أن أقدم بني يدي اآليات اليت أنا مقبل على تفسريها، واليت " أحاديث التفسري اليومية"
ليها، حىت يكون املستمع مقبال على مساعها وتدبرها، مدخال متهيديا لتلك اآليات، ونظرة عامة ع

يستعد يف يسر وأناة وتدرج لفهمها واستيعاا، ويتبني له احملور الذي تدور عليه من أوهلا إىل 
  .2"آخرها

ويف هذا املدخل التمهيدي أدرج مسبقا بطريقة أو : "مث يفصل نقاط هذا املنهج قائال
له على فهمها،  بأخرى ما يصلح أن يكون شرحا لبعض املفردات املستعملة يف تلك اآليات، إعانة

مما ال جيده اليوم مستعمال بكثرة، أوال جيده مستعمال باملرة، حىت إذا ما واجه آيات احلصة واجهها 
  .3"مبنتهى الوعي وكامل اإلدراك، وحصل منها على الفائدة املرجوة

وعندما يضيق : "وينفرد عن بقية املفسرين السالفي الذكر يف هذه اخلاصية املنهجية فيقول
املخصص يف اإلذاعة حلصة التفسري عن استيعاب القول يف مجيع اآليات الداخلة يف نطاق  الوقت

احلصة أكون مضطرا إىل التركيز على قسم من تلك اآليات، وأؤجل القول يف بعضها الباقي إىل أن 
يأيت ما مياثلها يف حصة أخرى من نفس السورة، أو ما مياثلها يف غريها من السور، حىت إذا ما 

ت املناسبة املرتقبة مجعت اآليات املتعلقة بنفس املوضوع يف صعيد واحد، وتناولت السابقة منها حل
والالحق بالتفسري الكايف والشرح الوايف، بقدر االستطاعة، وبذلك تكون أحاديث التفسري قد 

  .وكأنه ذه اخلطوة ميارس منهج التفسري املوضوعي التجمعي 4"تناولت يف جمموعها اجلميع
ما انفرد ذه اجلزئية فإنه يشترك مع غريه من املفسرين املصلحني يف أهم اخلطوات ك

وحىت ال يتشعب القول يف هذه األحاديث، وال خيرج عن الغرض الذي من أجله وقع : "فيقول
التفكري يف إمالئها مل أجعل منها معرضا للمصطلحات العلمية، وال مرجعا للخالفات املذهبية، وال 
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جدل والفضول وكثرة القيل والقال، والتوسع الزائد عن احلاجة املؤدي إىل اإلمالل، ومل معتركا لل
أشحنها بذكر القواعد العلمية اليت تضبط كل فرع من فروع الثقافة اإلسالمية، ومل أشر إليها إال 

يومية يف ملاما وعند الضرورة، إذ الغاية األوىل واألخرية من هذه األحاديث هي املسامهة العملية وال
 فالتثقيف الشعيب والديين الذي هو حق كل مسلم ومسلمة، وإعداد برنامج إذاعي خاص للتعري

  .1"كل يوم برسالة القرآن اجلامعة، وهدايته النافعة
على أن ما نقدمه ضمن هذه األحاديث : "وأخريا يلخص منهجه بضابط هذا املنهج فيقول

اليت حررا " القواعد العلمية"وقائم على أساس نفس  من البيانات واإليضاحات والفهوم، كله مبين
وضبطتها تلك العلوم، إذ بدوا وبتجاهلها ال ميكن ألحد منا أن يضرب يف علم التفسري بسهم، 

 . 2"وال أن يفهم كتاب اهللا فهما صحيحا، ال لغويا وال شرعيا

ا منهجا وطريقة بعد عرض هذه النماذج من التفاسري الشفاهية واليت اتبع فيها أصحا
متماثلة يف البعد واهلدف والغاية إىل حد ما إال بعض االختالفات يف العرض فقط، مما  يؤكد الغاية 
السامية واملشتركة بني هؤالء الرجال املصلحني املفسرين، وهي اعتبارهم القرآن الكرمي منطلقا 

تمعات اإلسالمية لعملية اإلصالح ومبدأ انطالقه لنهوض األمة اإلسالمية يف جمتمعام خاصة وا
عامة مما استدعى منهم وضع تفسري جديد له، تفسري يعيد صياغة احلضارة اإلسالمية من داخل 
القرآن الكرمي، ويرجع املسلمني إىل ماضيهم ايد دون إمهال لواقعهم أو نسيان لقيم التمدن 

  .اجلديدة
الذي كان يلح  على وجوب الرجوع  نلمس هذه الغاية النبيلة يف كالم الشيخ ابن باديس  

يف اإلصالح إىل هدي القرآن ويدعو املسلمني إىل العودة إىل رحابه واالجتماع على مائدته إذ 
فال جناة لنا من هذا التيه الذي حنن فيه والعذاب املنوع الذي نذوقه ونقاسيه إال بالرجوع : "يقول

؛ الن القرآن الكرمي شفاء 3"كام واآلداب عليهإىل القرآن، واىل علمه وهديه وبناء العقائد واإلح
للمجتمع البشري كما هو شفاء لألفراد، كذلك مبا شرع من أصول العدل وقواعد العمران ونظم 
السياسة والتعامل مع الناس، وكانت الوسيلة املثلى لتخفيف هذه الغاية هو تفسري القرآن الكرمي 

ائح املتلقني الذين كانوا حيضرون هذه الدروس يف تفسريا واقعيا مبسطا يتالءم مع ثقافة كل شر
املسجد الذي كان املكان املالئم إلصالح األفراد ومنه إصالح كل اتمع، الن املسجد هو املكان 
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الوحيد الذي تغشاه كل طبقات اتمع من مثقفني وعامة رجاال ونساء وشيوخا وأطفاال، علماء 
  .وطلبة

الن الغرض منها كان العودة باتمع إىل أصول دينه  كانت هذه الدروس تلقى مشفاهة  
هلا، وال ميكن أن يتحقق هذا إال  ةوتطبيق النص على الواقع ومشكالته إلجياد احللول القرآني

مبخاطبة كل الشرائح على اختالف درجام العلمية والثقافية، ألن اإلصالح جيب أن يكون شامال 
ويعد تفسري كتاب اهللا وفق هذه الطريقة وسيلة من وسائل  هلا غري مقتصر على شرحية دون أخرى،

النهضة اليت يرى مالك بن نيب أا خاصية بفئة معينة يف اتمع، بل البد أن تكون شاملة لكل 
وإنه : "... فيقول. ولذا فإن اإلصالح جيب أيضا أن يكون شامال ويبدأ من اإلنسان. شرائحه

قاليدنا، وإطارنا اخللقي واالجتماعي، مما فيه من عوامل قتالة، ليجب بادئ األمر تصفية عاداتنا وت
فهذه التصفية األخالقية . 1"ورممٍ ال فائدة منها، حىت يصفو اجلو للعوامل احلية والداعية إىل احلياة

واالجتماعية البد أن تكون شاملة لكل الفئات وكل الشرائح لتتحقق النهضة، وال ميكن حتقيقها 
آن الكرمي وسيلة لذلك، ألنه حيمل بني دفتيه أحوال اإلنسان كلها عقيدة وأخالقا إال باختاذ القر

وإن هذه التصفية ال تأيت إىل بفكر جديد، حيطم ذلك الوضع املوروث : "فيقول. وسياسة واقتصادا
  .2"عن فترة تدهور جمتمع أصبح يبحث عن وضع جديد، هو وضع النهضة

ألنه خياطب كل الشرائح االجتماعية ويعاجل كل  وهذا ما اضطلع به التفسري الشفاهي؛ 
وهذا ما أغفله التفسري املكتوب الذي قد تعود له طبقة . القضايا اآلنية املتعلقة حبياة الفرد واجلماعة

معينة يف اتمع تتقن القراءة والكتابة والفهم العميق، أما بقية الشرائح فال ميكنها االستفادة منه 
هذا ما أكده الشيخ بيوض رمحه اهللا حينما سئل عن . عقيدا وأخالقها وبالتايل يصعب إصالح

غرضي من هذه الدروس هو إيصال : "سبب اختياره املسجد مكانا إللقاء دروس التفسري فقال
الذي كون أمة رسالية  �مقتدين يف ذلك بالرسول . 3"اهلدي القرآين إىل كل بيت يف القرارة

  .قرآنية مسلمة مركزها املسجد
على هذا املنهج ولتحقيق هذه الغاية سار التفسري الشفاهي يف مراحله الثالثة اليت ذكرا يف   

انتقاال إىل مرحلة  �الفصل األول من هذا البحث بدءا من مرحلة التغيري اجلذري يف عصر النيب 
اإلصالح  اإلصالح األوىل يف عصر شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن قيم اجلوزي وانتهاء مبرحلة
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الثانية يف عصر مجال الدين األفغاين وحممد عبده ورشيد رضا وابن باديس وبيوض وناصر املكي 
  .وغريهم

باستقراء تفاسريهم املكتوبة اليوم ومناذج منها مما حصلت عليه من تفاسري شفاهية مسموعة 
قق ا الغاية مسجلة على أشرطة مسعية استنتجنا أا صارت على منهج واحد وطريقة فريدة تتح

بأن التفسري الشفاهي كان خاصية فريدة يف : واهلدف من هذا التفسري الشفاهي، مما يقود إىل القول
فهم القرآن أي جمموعة من القواعد واخلطوات اليت سار عليها هؤالء املصلحون املفسرون منهم 

ني يل أن هذه من أخذها عن شيخه ومنهم من ابتكرها بنفسه، غري أنه باستقراء دروسهم تب
القواعد تكاد تكون مشتركة ومتفق عليها من قبلهم، مما حوهلا يف نظري إىل قواعد منهجية جيعلين 
أقول إن التفسري الشفاهي يعترب منهجا فريدا ومستقال يف تفسري القرآن قدميا وحديثا، خيتلف كل 

املصلحني كان إصالح  االختالف عن التفسري املكتوب منهجا وهدفا؛ ألن منطلق أولئك املفسرين
فكانت . واقع اتمعات فكانوا على يقني أم لن يوفقوا يف هذه املهمة إال بإعادة الناس إىل قرآم

وسيلتهم اإلصالح تفسري كتاب اهللا تفسريا يراعى فيها اإلمام نفسية البشر وطبائع األمم، حىت 
دوار حياا، فذلك كله مما يفتح بابا يعرف مواطن الضعف فيها، ووجوه الشبه يف خمتلف أجياهلا وأ

واسعا يف فهم القرآن، وتطبيقه على أحوال العصر واالضطالع باإلصالح الديين الشامل لكل 
ألم رأوا أن األمة ال يصلح أخرها إال مبا صلح به أو هلا، وقد غاب هذا الدور : مناحي احلياة

افام فحسب تاركني روحه وحركته يف باملفسرين ألم اقتصروا يف تفاسريهم على ثق طاملنو
حتريك النفوس، واستنهاض األمم، وأدركوا أن خماطبة الناس به وبقيمه ومبادئه وروحه بصورة 

  .مباشرة هو العالج الوحيد واحلل األمثل ملا هم فيه من تيه وفساد دين وجهل
تفسريا هذا ما أكده الشيخ حممد عبده عندما طلب منه تلميذه رشيد رضا أن يكتب   

: يقتصر فيه على حاجة العصر، ويترك كل ما هو موجود يف كتب التفسري، وبني ما أمهلوه فقال
إن الكتب ال تفيد القلوب العمي، ال تفيد الكتب إال إذا صادقت قلوبا متيقظة، عاملة بوجه "

يؤثر الكالم  إن الكالم املسموع يؤثر يف النفس أكثر مما: "، مث قال"احلاجة إليها، وتسعى يف نشرها
املقروء، الن نظر املتكلم وحركاته وإشاراته وهلجته يف الكالم، كل ذلك يساعد على فهم مراده 

أعين . 1% "20من مراد املتكلم والقارئ لكالمه يفهم منه % 80من كالمه، إن السامع يفهم 
ومشاكلهم بذلك أن اتمع حباجة إىل تفسري جيدد هلم حيام ويبني هلم أخطاءهم ويصححها 
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وليس حباجة . فيعرض هلم حلها من خالل القرآن ألنه صاحل لكل زمان ومكان وهو رمحة للعاملني
إىل تفسري تقليدي يركز على املعاين النظرية العلمية اردة من مأثور اللغة والبالغة واإلحكام، بل 

من جمتمع اجلاهلية  إىل تفسري يعيد القرآن حيا يف نفوس الناس يصوغهم صياغة جديدة، وينقلهم
إىل جمتمع اإلسالم انطالقا من هذه األهداف والغايات السامية اليت كانت املقصد األساسي من 

وهكذا حني نتحدث عن : "دروس التفسري هذا ما أشار إليه مالك بن النيب يف تصوره للنهضة فقال
  :النهضة، يلزمنا أن نتصورها من ناحيتني

  .ي خبالصة التدهور، وتشعبها يف األنفس واألشياءتلك اليت تتصل باملاضي، أ -1
  .1تلك اليت تتصل خبمائر املصري، وجذور املستقبل -2

وهلذا يرى أن الوضع اجلديد الذي سعى التفسري الشفاهي إىل حتقيقه وهو الذي يسميه   
  :2مالك بن نيب النهضة ال ميكن حتقيقها إال بضرورة حتديد األوضاع بطريقتني

  .ة تفصلنا عن رواسب املاضيسلبي: األوىل -
  .إجيابية تصلنا مبقتضيات املستقبل: الثانية -

وهلذا ميكن أن جنزم أن هؤالء املفسرين مل يفسرا القرآن الكرمي تقليدا أو مباهاة، بل 
لتصحيح العقائد، وتتميم مكارم األخالق، وتوحيد املفاهيم والتصورات وإصالح األوضاع 

فلم يكن القرآن عندهم كتاب فقه أو لغة أو كالم . خالقيا وسياسيااملتدهورة اجتماعيا وعقديا وأ
أو حنو أو بالغة بل جتاوزوا هذا التفسري التقليدي الذي يتحكم فيه تكوين املفسر وثقافته واجتاهه 
إال ما دعت إليه الضرورة واستدعاء املقام من إثراء رصيد الطلبة واملتلقني اللغوي ورفع املستوى 

  .مةاملعريف للعا
أما ما كان ذا أمهية عند املصلحني املفسرين هو استخراج كنوز القرآن اهلدائية عن طريق   

عرض الواقع بكل مالبساته وظروفه على النص املناسب بغية إجياد حلول ملشاكل وأزمات ذلك 
  .الواقع

فكانت موضوعات املرتكز اإلصالحي متنوعة تتناسب مع ذلك الواقع، املعيش الن التفسري 
الشفاهي كان منطلقه واقع الناس املعيش، واهلدف إحداث تغيري سليم، وإصالح شامل حلال 
اتمع باستخدام العقل الفاعل الناقد لتغيري تلك العقلية املنحرفة السائدة وهم بعملهم هذا يشبهون 

  .سلفهم الصاحل يف بناء احلضارة
                                                 

 .80شروط النهضة، ص  - 1
 .80شروط النهضة، ص  - 2
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المية نفسها قامت بعملية التحديد واحلضارة اإلس: "... وهذا ما يقرره مالك بن نيب بقوله
هذه من ناحيتها السلبية واإلجيابية، إال أن احلضارة اإلسالمية قد جاءت ذين التحديني مرة 
واحدة وصدرت فيها عن القرآن الكرمي، الذي نقى األفكار اجلاهلية البالية، مث رسم طريق الفكرة 

ابية، وهذا العمل نفسه الزم اليوم للنهضة اإلسالمية الصافية اليت ختطط للمستقبل، بطريقة إجي
  .1"اإلسالمية

وهو ذا يؤكد أن هذه املسألة نلقى رواجا وجناحا وتطبيقا يف هذا العصر كما لقيت هذا 
ولعل هذه املسألة قد أصبحت منذ زمن قريب : "الرواج والنجاح يف عصر التشريع األول فيقول
إلصالح اليت هبت على العامل اإلسالمي منذ حممد موضع حبث وتأمل وإننا لنجد فعال يف روح ا

عبده وتالمذته كابن باديس، بشائر ذلك التجديد السليب الذي حاولوا فيه حتطيم عللنا وعوامل 
  .2"احنطاطنا

                                                 
 .81املصدر نفسه، ص  - 1
 .81شروط النهضة، ص  - 2



  

  

  

  

  

  خصائص األداء   : المبحث األول

  التبسيط والتيسري: املطلب األول

  تعدد اللسان: املطلب الثاين

  ستطــــراداال: املطلب الثالث

  االستقراء املوضوعي: املطلب الرابع

  خصائـــص التلقي : المبحث الثاني

  لفت االنتباه: املطلب األول

  مراعاة جاللة النص بالنسبة للسامعني: املطلب الثاين

  مراعاة مقتضى احلال : املطلب الثالث

 التقليل من تتبع االختالفات العقدية واملسائل اللغوية: املطلب الرابع



125 

  الشفاهي خصائص التفسري: الفصل الثاين
  

خامتا للنبيني وجعل رسالته رسالة عاملية، باقية حىت قيام  �بعث اهللا رسوله حممد : توطئة  
الساعة، وأمت نعمته فأنزل القرآن لكرمي، ليكون روح هذا الدين ولسانه الناطق، فكان هذا القرآن 

را بالبقاء واخللود، ومؤهال خلطاب العاملني، على والقدرات اليت جتعله جدي صكتابا ثريا باخلصائ
اختالف أجناسهم، وتباعد أزمنتهم، فأدى دوره على أكمل وجه، وقام مبهمته خري قيام، وظهر 

مما جيلي حقيقة خالدة هي . أثره اإلصالحي الواضح يف اتمعات اليت استظلت بنوره ونعمت داه
فكان هذا شعار أولئك املصلحني املفسرين الذين أن القرآن صاحل ومصلح لكل زمان ومكان، 

عملوا على إجياد الوسيلة املثلى إلحياء هذه احلقيقة اليت ضاعت لسنوات بني سطور التفاسري دون 
انتقاص من شأن هذه املؤلفات على املستوى العلمي والثقايف للمسلم يبد أا ضيعت هذه احلقيقة 

  .الروحية
   ذا العمل كانوا مقتنعني بتحقيق النتائج املرجوة واألهداف ملا قام هؤالء املفسرون

املرسومة بإذن اهللا منه، ذلك أن إدراكهم حلقيقة كون القرآن صاحلاً ومصلحاً يف كل زمان ومكان 
  :له أسباب منها

أن القرآن الكرمي خطاب اهللا تعاىل إىل البشرية، وهو النص الوحيد الذي تكفل اهللا : أوال  
فهو خطاب " 9/احلجرات" �إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون�: قال تعاىلسبحانه حبفظه 

عاملي لكل الناس من شىت األلوان واألجناس حىت قيام الساعة، وهو منهج اهللا اخلالد الذي خياطب 
  .البشر كافة يف كل زمان ومكان على اختالف ألسنتهم وتباعد ديارهم وأماكنهم

   تمع العرب، وال لزمن من الرسالة فقط، فلم يرتل القرآن الكرمي تمع مكة واملدينة، وال
قل يا أيها الناس إين رسول اهللا إليكم مجيعا �: بل هو كتاب األبد ورسالة العاملني، قال تعاىل

الذي له ملك السماوات واألرض ال إله إال هو حييي ومييت فآمنوا باهللا ورسوله النيب األمي 
  ".158/األعراف" �اته، واتبعوه لعلكم تدونالذي يؤمن باهللا وكلم

مشولية القرآن الكرمي، ووفاؤه بكل حاجات البشر، فلقد احتوى القرآن الكرمي على : "ثانيا  
 1"رسم متكامل لصورة اتمع الفاضل، وذلك مبا حواه من سياسة اإلصالح لكل مناحي احلياة

ائي أطرافه، وتعدد أجناسه، وتنوع بيئته لذلك فقد وسع املنهج القرآين العامل كله، على تن"
                                                 

  40: املدخل لدراسة علوم القرآن، ص: حممد السيد بنداري - 1
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احلضارية، وجتدد مشكالته الزمانية، ومل يقف املنهج القرآين يوما مكتوف اليدين أمام وقائع احلياة 
  .1"املتغرية

القرآن فيه تبيان كل شيء، فالعامل به على التحقيق عامل جبميع : "قال اإلمام الشاطيب  
اليوم أكملت لكم �: صوص القرآنية صرحية ذا، منها قوله تعاىلالشريعة، ال يعوزه منها شيئا والن

إن �: ، وقوله عز وجل"3/املائدة" �دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم دينا
، يعين الطريقة املستقيمة ولو مل يكمل يف الشريعة "9/اإلسراء" �هذا القرآن يهدي لليت هي أقوم

  .2"ا املعىن على القرآن حقيقةمجيع معانيها ملا صح إطالق هذ
وهذه السمة من أعظم دالئل اإلعجاز القرآين، : ثبات املنهج القرآين ومرونته: ثالثا  

وصالحيته للتطبيق يف كل زمان ومكان، وهذا ما حرص املفسرون املصلحون على تطبيقه من 
لصلة بني خالل درس التفسري، مطبقني مشاكل وأزمان واقعهم املزري على نصوص حمكمني ا

النص املفسر ومشاكل الواقع حللها وفقه، ليؤكدوا للناس انه كما أصلح جمتمعا جاهال فاسدا يف 
زمن مضى، فهو قادر أيضا على إصالح أي جمتمع مسلم يف أي زمان ومكان يكفي فقط اختاذ 

ولغته املنهج املالئم هلذا اإلصالح حبسن فهمه، وتدبره وتفسريه تفسريا يتالءم مع روح العصر 
  .وقضاياه، يعيش مهومه، ويعاجل مشكالته

فاإلسالم ذا الثبات والشمول، وذه املرونة كفل ألحكامه التطبيقية البقاء والنمو "  
  .3"والتجدد والصالحية، والقدرة على اإلصالح مدى الدهر

لفائقة إن املنهج القرآين الوحيد الذي جربته األمة من قبل، فأثبت جناحه، وقدرته ا: رابعا  
، ومن املعلوم إن أفضل أنواع العالج، ما جربه املريض، 4على إسعاد األفراد وإصالح اتمعات

فحسم داءه، وعجل شفاءه، واألمحق هو الذي يدع الدواء ارب، املوفور عنده، ليبحث عن دواء 
عافية، ومل جديد لدى أعدائه، مع أن هذا الدواء الذي يلتمسه مل يشف أصحابه، ومل يهيئ هلم ال

  .5"يزدهم إال خباال
فكما أصلح القرآن الكرمي اتمع الذي نزل فيه وما بعده من اتمعات املتجددة واليت   

أخذت ديه، واستضاءت بنوره، فهو كفيل بأن يصلح اتمعات املعاصرة، ويعاجل القضايا 
                                                 

  9: عوامل السعة واملرونة يف الشريعة اإلسالمية، دار الصحوة، القاهرة، مصر، ص: يوسف القرضاوي/ د - 1
  .218: ، ص3املوافقات، ج  - 2
  .18ص ) م1989هـ املوافق 1409( 12العدالة االجتماعية يف اإلسالم، دار الشروق، القاهرة، مصر، ط : سيد قطب - 3
  20ص) م2002هـ، 1422( 1منهج القرآن يف إصالح اتمع، دار السالم، ط : حممد السيد يوسف/ د - 4
  .143، 142، ص 1971هـ املوافق 1397ر، ط احلل اإلسالمي فريضة وضرورة، مكتبة وهبة، القاهرة، مص: يوسف القرضاوي/ د - 5
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د والكفيلة بأن جتعله صاحلا حيمل كل عناصر النمو والتجد –حبمد اهللا –املتجددة، ألنه ال يزال 
للتطبيق يف كل جمتمع وإن اختلفت مقوماته قليال أو كثريا عن مقومات اتمع الذي نزل فيه 

  . القرآن
وكانت عمل هؤالء املصلحني املفسرين لكتاب اهللا الذي اعتربوه وسيلة صاحلة وناجحة   

آخر هذه األمة إال مبا صلح به  لإلصالح الديين واالجتماعي والسياسي إميانا منهم أن لن يصلح
هو الدواء لكل داء، واحلل  –على اختالف األزمان واألجيال  - أوهلا، وأن املنهج القرآين النبوي 

تركت فيكم ما : "الذي يقول فيه �لكل مشكلة، والعصمة من ضالل، وذلك بنص حديث النيب 
  .1"إن متسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب اهللا وسنيت

إن طبيعة النصوص القرآنية مهيأة للعمل يف كل زمان ومكان، وهذا من أعظم : اخامس  
جوانب اإلعجاز القرآين، وعظمته وكماله، فالقرآن الكرمي خياطب اإلنسان يف كل العصور ويف 
كل البقاع، وهو أساس عملية اإلصالح اليت سعى إليها التفسري الشفاهي وعمل على حتقيقها 

وساط األفراد واتمعات على اختالف ثقافام ومستويام العلمية، قال اهللا والربهان عليها يف أ
  ". 19/األنعام" �وأحي إيل هذا القرآن ألنذركم به، ومن بلغ�: تعاىل

وأوحي إيل هذا : قل: �املراد أن اهللا تعاىل يقول لبنيه : "قال اإلمام الرازي يف تفسريه  
، عطف على املتخاطبني من أهل "ومن بلغ: "مكة، وقولهالقرآن ألنذركم به، وهو خطاب ألهل 

: ألنذركم به، وأنذر كل من بلغه القرآن من العرب والعجم، وقيل من الثقلني، وقيل: مكة، أي
  .2"�من بلغه القرآن فكأمنا رأى حممدا : من بلغه إىل يوم القيامة، وعن سعيد بن جبري

ل تاريخ، وليس فقط يف وسط أولئك فالنص القرآين معد للعمل يف كل وسط، ويف ك"  
الذين عاصروا احلادث وشاهدوه فحسب، بل هو معد للعمل يف النفس البشرية إطالقا بنفس القوة 

  .3"اليت عمل ا يف اجلماعة األوىل، بشرط أن يوجد القلب الذي يتعاطف معه ويتجاوب
من أجله، فكانت  فمىت وجد اإلنسان، وحيثما وجد فهو خماطب ذا املنهج، ألنه أنزل  

هذه احلقيقة الغائبة عن الساحة لقرون ولسنوات هي ما جالَّه التفسري الشفاهي بعد طول أمد 
مل  نإن هذا القرآ: "الركود واجلمود اللذان اكتنفا علم التفسري، ويف هذا يقول األستاذ سيد قطب

                                                 
  .899، ص 2رواه اإلمام مالك يف املوطأ، كتاب القدر، باب النهي عن القبول بالقدر، ج  - 1
  .293، ص 6مفاتيح الغيب، ج  - 2
  .2835، ص5يف ظالل القرآن، ج : سيد قطب - 3
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عن قيود الزمان  يأت ملواجهة موقف تارخيي يف مكان معني، وإمنا جاء منهجا مطلقا خارجا
  . 1"واملكان، منهجا تتخذه اجلماعة املسلمة حيثما كانت يف مثل املوقف الذي فيه القرآن

يغفل أمساء األشخاص، وأعيان  –غالبا  –ولذلك فإن املتدبر للنص القرآين، جيده "
تفصيالت احلوادث، وجزئيات  -غالبا –الذوات، ليصور مناذج البشر، وأمناط الطباع، ويغفل 

لواقع، ليصور القيم الثابتة، والسنن الباقية، هذه اليت ال تنتهي بانتهاء احلادث، وال تنقضي بانقضاء ا
  ".املالبسات، ومن مث تبقى القاعدة، مثال لكل جيل ولكل قبيل

هذا ما تفطن إليه املفسرون املصلحون من خصائص هذا املنهج الرباين مما زادهم ثقة وإميانا   
السليم لتحقيق اهلدف األمسى من هذا التفسري وهو إصالح الفرد واتمع، وهلم بأم على الطريق 

  .يف اتمع اإلسالمي األول منوذجا حيا
بعد العرض السريع ألسباب كون القرآن املنهج الوحيد الصاحل لكل زمان ومكان ميكنين   

ملنهج الوحيد الصاحل  لكل إن املنهج القرآين هو ا: "أن أقرر ما قرره املفسرون املصلحون بيقني
زمان ومكان، فهو املنهج الذي ارتضاه اهللا خللقه، وهداهم إليه وأمرهم باتباعه، فهو منهج أبدي 
غري حمدود بزمان وال مكان، بل منهج لكل البشر يف األرض، وقد وصل اتمع املسلم يف صدره 

شر، مث احندر عن هذه القمة ملا أعرض األول، ذا املنهج قمة الكمال اليت ال ميكن أن يصل إليها ب
عن كتاب اهللا وهديه، وما زال يف هذا االحندار حىت وصل يف هذا العصر إىل درجة كاد يرجع 

 .فيها إىل جاهليته األوىل أو اشد

مادامت األهداف اليت سعى التفسري الشفاهي ليست جمرد إضافة تفسري جديد على رفوف   
جال قرآنيني حيملون القرآن بني صدورهم يفهمونه حق الفهم املكتبات اإلسالمية، بل بناء ر

ويطبقونه يف واقعهم املعيش، ليكونوا هنو سلفهم الصاحل، بعيدا عن التفاسري التقليدية اليت اهتمت 
باللفظ القرآين دون حركته وهديه، مما جيلى بعض اخلصائص للتفسري الشفاهي اليت متيزه عن 

: سأقف عليه يف مبحثي هذا الفصل، حيث تناولت يف املبحث األول وهذا ما. التفسري املكتوب
  .خصائص التلقي: خصائص األداء ويف املبحث الثاين

  
 
 

                                                 
  35، 28، ص 5و ج 1059، ص 6يف ظالل القرآن، ج : سيد قطب - 1
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  خصائص اآلداء: المبحث األول

لعل أهم قضية جيب البحث فيها يف حياة املصلحني واددين تتمثل يف معرفة الطريق الذي   
مع القرآن الكرمي فهما وتفسريا وترتيال على ارض الواقع،  اتبعوه واملنهج الذي سلكوه يف التعامل

بوصفه األساس الذي يقوم عليه كل إصالح وجتديد، واملصدر الذي يبىن عليه أي فكر يدور يف 
يف هذا الوجود، واألخذ بيده لئال يهوي يف  هإطار تقومي حياة اإلنسان وتوفري السعادة والرخاء ل

  .قع األفكار العفنة، والعقائد املصطنعة، واألخالق املبتذلةمواطن الضعف، أو يسقط يف مستن
هذه القضية هي اليت تكشف عن منهج التعامل مع الواقع بكل ما يف هذا الواقع من   

من  –مصاعب وحتديات ومشكالت من منظور القرآن الكرمي، هذا من جهة، وتنكشف بذلك 
لنظر يف هذا الكتاب، من حيث إن اآلية املعاين التجديدية اليت تتجلى من خالل ا –جهة أخرى 

  .القرآنية توظف توظيفا واقعيا يف عملية اإلصالح والتجديد
هذا وقد سبق القول يف مباحث سابقة إن التفسري الشفاهي كانت احلاجة ماسة إليه يف   

عصر اتضحت فيه أسباب احندار اتمع املسلم وفساده، مما دعا املضطلعني به إىل البحث عن 
ج ناجح هلذا الوضع املزري املتدهور الذي آل إليه املسلمون وآلت إليه جمتمعام، فاتفقوا عال

كلهم رغم تباعد العصور واملراحل الثالثة املذكور يف مبحث تاريخ التفسري الشفاهي أن الوسيلة 
ا كان الوحيدة إلصالح هذا الفساد هو العودة بالناس إىل األخذ مببادئ وأسس القرآن الكرمي، ومل

الناس ليسوا كلهم على درجة علمية عالية متكنهم من االلتزام ذه األسس واملبادئ رأى هؤالء 
املصلحون املفسرون أن الطريق الوحيد لتحقيق هذا اهلدف هو تفسري القرآن الكرمي مبسطا بفهمه 

معات خاصة العام واخلاص ليصل اهلدي القرآين إىل كل بيت وإىل كل فرد، ال سيما أن تلك ات
فظفوا اآلية . االستعمار، وفساد الدين مرضا،يف مرحلة اإلصالح األوىل والثانية كان ينهشها 

القرآنية توظيفا يتالءم مع روح العصر ولغته وقضاياه، لتعيش مهومه، وتعاجل مشكالته، ألنه ال 
تاذ زياد خليل حممد سبيل إىل الفصل بني النص والواقع، هذا ما ذهب إليه األفغاين وما يؤكده األس

إن التفسري الذي يريده األفغاين للقرآن هو ما يتالءم مع روح العصر ولغته : ".... الدغامني بقوله
وقضاياه ويعيش مهومه، ويعاجل مشكالته، إنه ال سبيل إىل الفصل بني النص والواقع يف خلد 

كرمي يقوم على تثوير النص األفغاين، من أجل ذلك ال بد من أساس مهم يف التعامل مع القرآن ال
  .1"القرآين، ليفي حباجات العصر املتجددة
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وخلصوا من دراسة واقعهم باعتبارهم أحد أفراد جمتمعام أن االحنراف عن هدي اهللا تعاىل   
يف كتابه هو سبب كل شقاء، وهلذا وظفوا هذه النتيجة يف إعادة األمة إىل كتاب را، واستخدام 

  .ها مع القرآن الكرميالتفسري إلصالح عالقت
هذه القناعة كان منشؤها عند األفغاين مث تأثر ا بعده تلميذه حممد عبده ومن بعدمها   

جمموعة من املفسرين املصلحني، والسبب يف ذلك أن املنهج الذي سلكوه اعتمد أساسا على 
إىل واقع عملي  توظيف اآلية القرآنية إلحداث عملية التغيري االجتماعي والسياسي وحتويل اآلية

بدال من السري على النمط املعهود اهلادف إىل تثقيف املسلم بألوان شىت من املعارف والعلوم، 
فالتفسري الذي حيتاجه العقل املسلم يف . "وتضخيم حجم التفسري على القدر الذي يريده املفسر

مع روح العصر، ففي  رأي هؤالء املصلحني ينبغي أن يتجه إىل جوهر الدين، ليفسر تفسريا يتالءم
نظرهم يكفي أن يفهم القرآن فهما يسعى مبفسره إىل حتقيق مقاصده الكلية، وحتويل اآلية إىل واقع 

  1"عملي فيكون بذلك سبب عزه وقوة للمسلمني
لآلية القرآنية يف التفسري الشفاهي أكسبته خصائص استقل ا عن  ةهذه النظرة اجلديد  

ائص استنبطت بعضها مما مسعته من تفسري شفاهي مسجل يف أشرطة هذه اخلص. التفاسري املكتوبة
مسموعة، وبعضها من تفاسري مكتوبة شفاهية األصل دونت ومجعت من طرف تالميذ جنباء، 
ورغم انتقاهلا من مرحلة املشافهة إىل مرحلة الكتابة، إال أا حافظت على بعض اخلصائص 

فسري واملتحكم فيه آداء من أجل حتقيق الغرض املرجو الشفاهية وملا كان املفسر هو أساس درس الت
  : وعليه فقد قد قسمت هذا املبحث إىل أربعة مطالب كاآلتية

االستطراد، املطلب : تعدد اللسان، املطلب الثالث: التبسيط والتيسري، املطلب الثاين: املطلب األول
  .االستقراء املوضوعي: الرابع

  تعدد اللسان :املطلب األول
بيعة التفسري الشفاهي تقتضي االحتكاك بشرائح اتمع على اختالفها مباشرة عن إن ط  

طريق السماع يف املسجد وهو املكان الذي تغشاه مجيع طبقات اتمع، أو عن طريق مساع 
الدروس عرب األثري يف اإلذاعة كتفسري الشيخ الغزايل رمحه اهللا، والشيخ حممد املكي الناصري، وما 

لشرائح متبانية الثقافة واملستوى املعريف العلمي، وألن الغرض كان من هذه الدروس دامت هذه ا
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إصالح أحواهلا، كان لزاما على املفسرين املصلحني أن خياطبوها خبطاب مفهوم يتناسب 
  .ومستواها

هلذا كانت . وهو ما ميز التفسري الشفاهي عن التفسري املكتوب وأعين بذلك تعدد اللسان  
غلبهم مزجيا بني اللغة العربية الفصحى، وهي الغالبة تقريبا على الدرس، مع شروح لغته عند أ

وتعقيبات واستطراد تداخلها اللهجات العامية كامليزابية عند الشيخ بيوض وأحيانا العامية، وكذا 
اللهجة املصرية عند الشيخ الشعراوي والغزايل، وقليال عند الشيخ عبد احلميد بن باديس ألن 

ري املوجود بني أيدينا مكتوب رغم أن أصله شفاهي إال أنه خاطب الناس بلهجتهم العامية يف التفس
مما جيعلنا نقول إنه قد يكون هلذه اللهجة استعمال يف مواضع  ∗موضع واحد من التفسري املكتوب

 .عدة من تفسريه الشفاهي املفقود لدينا متاما

ية بلهجتها العامية كما كان يسمعها على ذكره لبعض األدع وأما املوضع الذي قصدناه ه 
السنة الناس يف عصره، وما زالت إىل يومنا هذا، ورمبا جلأ املفسر إىل ذكرها بلهجتها للفت انتباه 
املتلقني إليها بعينا، حني تطرق ألنواع األدعية احملظورة اليت جيب على املسلم جتنبها، وهذه األدعية 

امة من املتلقني، ولذلك اثر ابن باديس ذكرها حبرفيها ليعلم كانت شائعة منتشرة خاصة بني الع
وهنا يظهر الغرض اإلصالحي من التفسري . سامعيه أنه يقصدها بعينها وما كان يف معناها

الشفاهي،  ليكون حتقيق اهلدف أسهل وهو محل الناس على ترك هذه األدعية واحلث على دعاء 
والذين ال يدعون مع اهللا إهلا أخر وال يقتلون �: تعاىلاهللا وحده دون سواه وهو يفسر قول اهللا 
  ".68/الفرقان" �النفس اليت حرم اهللا إال باحلق وال يزنون

يا ربِ : "ما أكثر ما تسمع يف دعاء الناس: "قال" حتذير وإرشاد"وحتت عنوان فرعي   
هذا من دعاء غري اهللا مع اهللا، فإياك أيها و" ياَ رب والناسْ املْالَح"، "يا ربَِ وناس رب"، "والشيخ

   1"املسلم وإياه، وأدع اهللا ربك وخالقك وحده وحده وحده وأنف الشرك راغم
وهو ما الحظته يف تفسري الشيخ متويل الشعراوي املذاع يف التلفزة واملسجل يف األشرطة   

وكان الغرض من . بية الفصحىويف كل هذه التفاسري كان استعمال اللهجات احمللية مبعية اللغة العر
هذه املزاوجة يف اللغة إيصال اهلدي القرآين إىل مجيع شرائح اتمع املختلفة واملتفاوتة ثقافة 

. كل بيت إىلابتغاء إيصال رسالة القرآن إىل كل قلب، وإبالغ إشعاع اهلدي الرباين . ومستوى
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والعقدية والسلوكية اليت هي وكان تعدد األلسنة حسب تفاوت املوضوعات خاصة االجتماعية 
  .ألصق باتمع من غريها

هذه اخلاصية ال نلحظها يف التفسري املكتوب ألنه موجه إىل طبقة خاصة يف اتمع هي   
  .طبقة املثقفني واملتعلمني، فكان تعدد األلسنه خاصية شفاهية يف هذا التفسري

  التبسيط والتيسري : املطلب الثاين
أظهر ما مييز التفسري الشفاهي، وأول ما يالحظ يف دروسه املسموعة إن هذه اخلاصية هي   

أو املقروءة بعد انتقاهلا من مرحلة املشافهة إىل مرحلة الكتابة، غري أا تظهر بصورة جلية يف 
الدروس املسموعة، ذلك أن اهلدف األساسي من هذه الدروس هو إيصال اهلدي القرآين إىل كل 

ثقافة ومستوى، ألن اإلصالح ال يؤدي مثاره إال إذا كان شامال  املتباينةعة شرائح اتمع املستم
  .عاما لكل أفراد اتمع

هلذا كان املرتكز يف هذه اخلاصية تيسري اخلطاب وتبسيط املفاهيم أيا كانت طبيعتها لغوية   
ها بعد االستماع أو فقهية أو علمية وبكل الوسائل املمكنة، أما أساليب هذا التيسري فيمكن استنباط

  .إىل الدروس الشفاهية أو بالنظر يف بعض النماذج املكتوبة من هذا التفسري الشفاهي األصل
وقد يصرح املفسر بأن أسلوب التيسري هو أسلوب القرآن نفسه، حلكمة إليه، مما يؤكد أن   

خ حممد اعتمادي هلا خاصية من خصائص هذا اللون من تفسري كتاب اهللا له تأصيل، يقول الشي
ومما اقتضته احلكمة الربانية أن يكون هذا الكتاب : "... املكي الناصري يف مقدمة وضعها لدروسه

من اآليات البينات، واقتضيت  60616سورة حتتوي يف جمموعها على  114املرتل مقسما على 
نا أن يكون نزول آياته منجما حسب الوقائع واألحداث، تسهيال حلفظه، وتيسريا لتدبره، وعو

  .1"وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه ترتيال"على االنتفاع به علما وعمال 
وجريا على هذه : "وقد عد املفسر هذا األسلوب خطة حمكمة ونافعة يف التفسري، فيقول  

ربع  اخلطة احملكمة النافعة، سيستمع املؤمنون واملؤمنات يف مثل هذه احلصة من كل يوم إىل تالوة
خاص يلفت انتباه السامعني  يحزب من املصحف الكرمي، وسيتبع هذه التالوة حديث توجيه

واملستمعات، إىل ما شنفوا به أمساعهم من اآليات البينات، تيسريا لفهم القسم املتلو من كتاب اهللا، 
بروا آياته وذكر كتاب أنزلناه إليك مبارك ليد�: واملزيد من تدبره والتفقه فيه، امتثاال لقوله تعاىل

  .�2فإن الذكرى تنفع املؤمنني
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هذا الكالم كان مقدمة للدروس املسموعة املذاعة على اهلواء مباشرة يف اإلذاعة أما ما   
يؤكد اعتماده على األسلوب بدقة أكثر ما قاله يف مقدمة كتابه اموع من تلك الدروس وهذا 

األحاديث فهو أسلوب مبسط وسط يفهمه أما األسلوب الذي اخترته إلمالء هذه : "... نصه
األمي ويرتاح إليه املتعلم، حبيث ال يرتل حىت يبتذل عند اخلاصة، وال يعلو، حىت يصعب على 
العامة، بل هو بني بني، يتجاىف عن استعمال الوحشي والدخيل والغريب، ويتفادى كل ما فيه 

تميز بالسهولة واليسر من أساليب البيان، وهذا النوع امل... تعقيد أو غموض، من بعيد أو قريب 
ولقد يسرنا �: يتجاوب كل التجاوب مع توجيهات القرآن، فقد قال تعاىل يف سورة القمر

، وأعاد كتاب اهللا هذه اآلية بنفس النص يف نفس "16/القمر" �القرآن للذكر فهل من مدكر
لعشرين، والثانية والثالثني، واآلية السياق أربع مرات، فكانت هي اآلية السابعة عشر، والثانية وا

  1."األربعني، كل ذلك ليؤكد معناها، ويلفت النظر إىل مغزاها
: مث يربر املفسر سبب اختياره عنوان تفسريه املذاع، وأنه مستوحى من نص الترتيل فيقول  

ه وحفظه، التذكُّر والتدبر ال يقف عند حد تيسري تالوت إىلوبديهي أن تيسري القرآن الذي يؤدي "
فهل من �: وإمنا يشمل ويضع يف الدرجة األوىل تيسري فهمه وعلمه والعمل به مصداقا لقوله تعاىل

كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا �: وقوله تعاىل يف آية أخرى �مدكر
مدا ومادام األسلوب الذي وقع عليه االختيار لتحقيق هذا الغرض النبيل مست. �األلباب

التيسري يف "ومستوحى من نص الترتيل ففي إمكان قُراء هذه األحاديث أن يطلقوا عليها اسم 
النهج القومي يف (أو يطلقوا عليها بناء على ما بسطناه من خمتلف االعتبارات أسم " أحاديث التفسري

  . 2)تفسري الذكر احلكيم
اختيار : هي أورد هذا الوجوهللوقوف على خاصية التبسيط والتيسري يف التفسري الشفا -

املفسر أمثلة تقريبية بسيطة جدا تؤدي الغرض من إيصال الفكرة بسهولة مراعيا يف ذلك مقتضى 
ومثال هذه الصورة اختيار اجلمل واجلواد وهي حيوانات معروفة طباعها لدى سكان . البيئة احمللية

قوى منه لريكبها، وذللها له ليتحكم اجلنوب للتصوير تسخري اهللا تعاىل احليوانات لإلنسان وهي أ
هذا عن ". 70/اإلسراء" �ومحلناهم يف الرب والبحر�: فيها عند هيجاا يف تفسري قوله تعاىل

وقال الشيخ بيوض يف نفس السياق . تفسري شفاهي ألقي يف بيئة صحراوية تعرف جيدا هذه األمثلة
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عنه بالبطاح، والبطاح خشب شد بعضه  من أبسط شيء فيها املعبر... ����: وهو تفسري هذه اآلية
  .�1إىل بعض مث يوضع يف املاء كسفننا البدائية، كفُلْكنا اليت نتخذها جلين الثمر من اجلنان

هذا وقد أكثر املفسرون من استخدام األمثلة البسيطة السهلة االستيعاب حرصا منهم على   
اليب التربية والتدريس األكادميي جتسيد خاصية التبسيط، والتمثيل كما هو معروف يتناسب وأس

  ".باملثال يتضح احلال: "احلديث، وقيل قدميا
االستعانة باألمثال العربية أو العامية ألن لغته سريعة الوصول إىل األذهان والرسوخ ا  -  

وكانت موارد . لتماسك عباراته وترابطها ونغمها املوسيقي وإجيازه مما يسهل علوقه باألذهان
وهلذا كانت االستعانة باألمثال العربية والعامية خاصية . قع الناس املعيش قدميا وحديثااألمثال وا

مادام الغرض من ضرب األمثال هو مزيد الكشف واإليضاح "مميزة يف التفاسري الشفاهية 
  .2"للسامعني

وهذا األسلوب، أسلوب قرآين قصد منه اهللا تعاىل اإليضاح والبيان للمكلفني بصور قريبة   
ن واقعهم، وهلذا ضرب اهللا األمثال للناس مبا هو أقرب إىل تصورهم لتحقيق غرض الفهم م

والتطبيق، مما يؤكد أن ضرب األمثال يف القرآن غرضه تبسيط املفاهيم واألفكار واملعاين، وهو 
ولبيان هذه العالقة يف اهلدف من ضرب . تقريبا نفس الغرض الذي قصد إليه التفسري الشفاهي

بني األسلوب القرآين واألسلوب الشفاهي يف التفسري سأذكر مثاال من تفسري الشيخ حممد  األمثال
إن اهللا ال يستحي أن يضرب مثال ما، بعوضة فما �: املكي الناصري عند تفسريه لقوله تعاىل

فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه احلق من رم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد اهللا 
ا اهللا للناس : "فيقول" 25/البقرة" �ذا مثالاإلشارة يف مطلع هذه اآليات إىل األمثال اليت ضر

مثلهم كمثل �يف كتابه احلكيم، مثل قوله تعاىل يف وصف املنافقني يف الربع األول هلذا احلزب 
ة وذلك زيادة يف كشف املعىن، وتوضيح املراد، وإقامة احلج" السورة" �الذي استوقد نارا

وهذه األغراض الثالثة املذكورة " السورة" �وتلك األمثال نضرا للناس لعلهم يتفكرون�
  .هدفها تبسيط الفكرة وإيصال املعىن للمتلقني

وقد : "مث استأنف الشيخ الناصري كالمه موضحا للمتلقني أمهيته ضرب األمثال فقال  
ا من التأثري يف اإلقناع ما جعل كانت األمثال وال تزال يف مجيع اللغات وعند مجيع األمم هل

                                                 
  .53، ص 1ج يف رحاب القرآن: الشيخ بيوض - 1
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استعماهلا شائعا ذائعا، والسيما عند العرب، فرتل القرآن بلسان عريب مبني، وجرى على مألوف 
استعماهلم يف ضرب األمثال، غري أن األمثال القرآنية ختتلف عن األمثال األخرى اليت عرفها العرب 

بق، ومن هنا كان وقعها خمتلفا بإختالف والعجم، بروعتها وإعجازها، وكوا على غري منط سا
من يسمعها، فاملؤمن الذي خالطت قلبه بشاشة اإلميان يدرك مغزاها، ويزداد بواسطتها بصرية 

  .1"ونورا
ورغما عن أن : "وواصل املفسر حديثه مربرا أمهية ضرب األمثال لتيسري الفهم فقال  

فها قد يستغرب ضرب املثل مبثله، فإن اآلية يف الظاهر عند الناس تعترب كائنا حقريا تا" البعوضة"
أشارت إىل أن اهللا ال يستحي أن يضرب مثال به، مادام الغرض من ضرب األمثال هو مزيد 

مما جيسد خاصية التبسيط والتيسري يف التفسري الشفاهي، ولذلك . 2"الكشف واإليضاح للسامعني
ا الناس، ويعرفوا جيدا مما يسهل عليهم ضرب اهللا املثل بالنمل والعنكبوت وهي صور واقعية ألفه

هذا ما الحظته من . عملية إسقاط املثل على الواقعة واالستفادة منه يف تبسيط القضية أو املعىن
االستئناس ذه األمثال العربية أو العامية عند بعض املفسرين املصلحني أيضا كالشيخ بيوض والذي 

العربية والعامية دون غريه ممن فسروا القرآن تفسريا  امتاز تفسريه بكثرة االستئناس باألمثال
  3شفاهيا

ومن أساليب هذه اخلاصية اخلالصات اجلزئية والكلية اليت عين ا املفسرون وحافظوا عليها   
أثناء إلقاء دروسهم، باعتبارها منهجا تربويا سليما إذ بعد الشرح واحلديث املستفيض يقدم املدرس 

و خالصة ملا شرح من أجل ترسيخ املعلومات يف األذهان، خوف ضياعها بني يدي طلبته حوصلة أ
يف خضم ذلك االستطراد واالسترسال يف الكالم خاصة وأن الدرس كان شفاهيا ارجتاليا، ال سيما 

هذا ما حرص عليه هؤالء املفسرون، ألن املتلقني على اختالف . إذا طال درس التفسري لساعات
. منهم من له ذاكرة حفظ ضعيفة فال يستوعب الشرح، املستفيض شرائحهم ومستواهم الثقايف

بعد استطراد يف حوايل ..." 4وهذا ملخص واقعة الصليبيني: ".... ومثال ذلك قول الشيخ بيوض
ألنه رأى أن هذا الكالم مستفيض يصعب على البعض خاصة العوام استيعابه . 5ثالث عشر صفحة

  .موجزة حرصا على تثبيت األفكار كله، ففضل أن خيتمه مبخلص أو خبالصة
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، إذكان يضع هلا عنوانا ∗أما هذه اخلاصية فقد متيز ا تفسري ابن باديس لكن بصورة خاصة  
اليت يدل حمتواها على خالصة للدرس يقدمها " خامتة"فرعيا يف آخر الدرس إما صرحيا ذه الصيغة 

العامة أي خالصة كلية عامة خلص موجزة مركزة، أو يكون يف صيغة عنوان واسع يشمل الفكرة 
 1"الرجوع إىل كتاب اهللا وسنة رسوله اهللا الزم دائم"املفسر إليها بعد التفسري املستفيض ومثاله 

وتلخص لنا وتبين لنا مما : "... وقد يصرح ذه اخلالصة مباشرة، كقوله على سبيل املثال
  .3..."بادة وخلصنا من هذا إىل أن الع: "... ، وقوله2..."تقدم 

  االستطراد: المطلب الثالث

سوق الكالم على وجه يلزم منه كالم آخر، وهو غري مقصود بالذات بل : "االستطراد هو
  .4"الغرض

فاالستطراد ذا املعىن اللغوي هو ما ميز التفسري الشفاهي وما يالحظه املستمع للتفسري   
ن حمرره حافظ على صورته األصلية قدر املسجل أو القارئ التفسري املكتوب الشفاهي األصل أل

  .املستطاع
عادة ما يلجأ املفسر إىل االستطراد بعد انتهائه من القضايا التقليدية املعتادة يف التفسري من   

اإلشارة إىل سبب الرتول واملناسبة وشرح األلفاظ، واملعىن العام لآلية أو لآليات موضوع الدرس، 
ىل قضايا أخرى مل تكن مقصودة بالذات يف النص بل عرضا، غري مث خيرج بعد ذلك عن املعتاد إ

أا حتمل بني طياا إرشادا أو توجيها أو حتذيرا أو يا، أو ترهيبا أو ترغيبا فيسارع إىل االستطراد 
يف هذه القضايا خاصة إذا تعلقت بإحدى مشكالت العصر والواقع، ألن املرتكز األساسي يف هذا 

  . كان اإلصالح والتغيري العقدي واالجتماعي واألخالقي على وجه اخلصوصاللون من التفسري 
فلم تكن هذه االستطرادات ظاهرة سلبية بل إنه لب التفسري والغرض منه قضايا فعال مهمة   

قد تبدو للوهلة األوىل أا ليست من صميم موضوع الدرس، أو ليست صميم علم التفسري، وهي 
يستنتج أا قضايا ال ميكن املرور عليها مرور الكرام، بل هي قضايا  غري أن املتمعن يف مضموا

إذ قد تلفت انتباه . جيب أن توضح ويستفاض فيها احلديث حىت ال يبقى فيها لبس أو غموض

                                                 
 .- واهللا اعلم–رمبا ألن تراثه املعتمد يف هذه الدراسة كان منشورا للقراء بصفة خاصة وهلذا حذف منه تلك اخلالصات إال نادرا  - ∗
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املفسر ظواهر جديرة باملعاجلة جتعله كلما رأى يف اآلية إشارة إليها ولو من بعيد استطرد يف 
  .جيبني حملال إياها حتليال مستفيضامعاجلتها مبرونة وتوجيه ع

ولبيان صورة هذه اخلاصية والداعي إليها تورد شهادة ألحد هؤالء املفسرين هو الشيخ   
: "... بيوض على سبيل املثال بعد استطراد مطول لظاهرة اجتماعية كانت ختر يف نفسه وتقلقه

التفسري، نعود اآلن إىل لفظ جرنا هذا الشجن وخرجنا لكن يف نفس املوضوع، ولكن خرجنا عن 
  .1"يس

فكان االستطراد ملعاجلة ظاهرة اجتماعية كانت تقلقه، وهي إنكار بعض الناس حتويل   
حفالت العرس من الترف والفرح واللعب وبعض املظاهر الفاسدة كاإلسراف والسفور إىل دروس 

انتباهه وهو يفسر قول  لفتت -فائدة عظيمة–فرأى يف احلديث عنها . وعظ وإرشاد ذه املناسبة
, فأنكروا هذا: ".....فقال" 7/يس" �نلقد حق القول على أكثرهم ال يؤمنو�: اهللا تعاىل

قال اهللا قال الرسول  هذه احلفالت تذهب سدى، ما فيها حىت شيء، خالية ليس فيها إال: وقالوا
الدين مضايقة فمىت أصبحت الدعوة إىل , فأغضبهم هذا وقالوا إن هذا ضياع للوقت ومضايقة

أَحنا ما نشغلُوكُومش : (، عليهم بقوله)شغلُونا باآلخرة( مرددا قوهلم الذي يتباهون به وهو
كْالَم ما هعم شا كَانة، خسروا أننفسهم مرهذه القضية  واملستمع هلذا االستطراد يف. 2)باَآلخ

 بل درسا يف الوعظ واإلرشاد، وهو األصل يف هذا درسا يف التفسري عاالجتماعية خيَيل أنه ال يسم
وهو ما كان . العلم إليه ألنه صميم الغاية واحلكمة من إنزال القرآن للهداية واإلرشاد لليت هي أقوم

  .يسعى إىل حتقيقه التفسري الشفاهي دون غريه من ألوان التفسري األخرى
 ال يترك شاردة وال واردة هلا لقد كان املفسر حريصا على التحقق يف معىن اآليات حىت  

  .عالقة مبقتض احلال أو الواقع املعيش إال وجالَّها ولو أدى ذلك إىل جتاوز الوقت احملدد للدرس
بعد االستماع إىل عدد من األشرطة املتعلقة بدروس التفسري الشفاهي لبعض املشايخ   

  : توصلت إىل أن مواضيع االستطراد كانت متباينة
كمناسبة اعتقاله وسجنه وحمنته . ان استطرادا لواقعة مناسبة ملوضوع اآلية املفسرةفمنها ما ك -1

  .3 �ولقد آتينا إبراهيم رشده �: مع تفسريه لقوله تعاىل
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بالقصص القرآين، إذ كان يستطرد فيها بكل جزئياا ودقائقها  همنها كان متعلقا باستئناس -2
دنا إبراهيم ولوط ونوح وسليمان وأيوب وزكريا ألا عربة وتعليم يف كل ااالت كقصة سي

كان من  لفلم يكن االستطراد يف هذا القصص خروجا عن املوضوع، ب. -عليهم السالم- ومرمي 
وىف هذا االستطراد حكمة . ءصميم درس التفسري إلن الغرض كان االعتبار واالستفادة واإلقتدا

 .اظ والصرببالغة ليحس املتلقي أن الواقعة تعنيه فعليه االتع

وقد يتعلق االستطراد بقضايا من التاريخ اإلسالمي مما يرى فيه املفسر رفعا للمستوى املعريف  -3
وقد يكون هذا النوع من االستطراد طريقة من طرق استقطاب أذهان السامعني . للمتلقني تارخييا

الله وقائع وتنشيطها، إذ املفسر يتنقل م يف حلظات من عصر إىل عصر يعرض عليهم من خ
كاستطراد الشيخ بيوض يف تاريخ بيت . تثري معلومام التارخيية, ومشاهد وأحداث تارخيية مثرية

هلم �:   وهو يفسر قول اهللا تعاىل 1املقدس من بداية تأسيسه إىل أن استرده صالح الدين األيويب
 ".100/األنبياء" �فيها زفري وهم فيها ال يسمعون

االستطراد قبل البدء فيه مباشرة عندما يصل إىل قضية طرحت  وقد يعلل املفسر سبب -  
عليه فيها أسئلة كثرية ورغبته معلنا عن يف استيفاء املوضوع حقه كقول الشيخ بيوض مثال يف 
مناسبة ذكر يأجوج وماجوج وما وقع يف الشرق اإلسالمي من اختالط ومرج من جراء هجوم 

عند رغبة البعض فإنا نذكر بعض تارخيهم، وما كان من  ونزوال: "... والتتر فيقول الصليبيني
وآخر موقعة للحروب الصليبية، ونبدأ  –يأجوج وماجوج  –أمرهم، ونذكر آخر موقعة للتتر 

  .2"بالصليبيني تبعا لتسلسل حوادث التاريخ، ألن احلروب الصليبية سبقت حروب التتر
باطلة تستدعي الضرورة الرد  3كما ميكن أن يكون موضوع االستطراد الرد على شبهة -  

عليها بالتفصيل دون املرور عليها باختصار وإجياز؛ نظرا ألمهية املسألة اليت أثريت حوهلا هذه 
  .الشبهة، فيسعى املفسر لتفنيها بالبطالن مع تقدمي األدلة على ذلك نظرا لتفاوت مستوى املتلقني

من أجل تبيان احلكم الشرعي يف  كما كان لألحكام الفقهية نصيب من هذا االستطراد، -  
مسألة ما خاصة إذا ما تعلق األمر حبكم له صلة مبشكلة آنية أو ظاهرة فاسدة رآها املفسر متفشية 
بني أفراد اتمع، ألن الغرض كما سبق أن قلت من هذا التفسري هو إيصال اهلدي القرآين إىل 
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ى املفسر أن يطيل يف بيان األحكام لذا كان عل. كل بيت، وهذا البيت يشمل املثقف والعامي
هذا ما جنده صرحيا أيضا يف تفسري الشيخ . حىت ال يلتبس األمر خاصة على العامة من املتلقني

". 87/األنبياء" �إذ حيكمان يف احلرث إذ نفشت فيه غنم القوم�:  بيوض يف تفسري قوله تعاىل
هذا الذي : "ري إىل هذه النتيجة قائالفبعد استنباطه لعدة أحكام فقهية من اآلية خيلص يف األخ

  .1"نستفيده من هذا احلكم، وهذا ما حيدث دائما، ولنحفظ قول الشارع حىت نعلم مباذا حنكم
فعند تفسري قول اهللا . أما الشيخ ابن باديس فكان يضع هلذا االستطرادات عناوين فرعية  

استطراد : "علقة ذه اآلية فقالأراد أن يستطرد يف مسألة مت �ترتيل العزيز احلكيم�:  تعاىل
أي أن املقصد كان االستطراد الستنباط حكم ما أو نتيجة ما، وكان االستطراد  2"واستنباط

وقد ال يضع   4"أو نكتة استطرادية"  3"سؤال استطرادي وجوابه"موجزا مفيدا يف مقامه، أو 
  .5لذلك عنوانا فرعيا

  :االستقراء املوضوعي: املطلب الرابع
التفسري واستقرائهم للعديد من اآليات الكرمية املتعلقة مبوضوع اآلية املفسرة لدليل  أثناء

على استشهاد املفسرين بالقرآن الكرمي درس عن استقراء موضوعي آلياته الكرمية وكذا االستشهاد 
  .باألحاديث النبوية الشريفة

 تأا يف أواخر الثمانيناهذه اخلاصية وإن كانت تطبيقاا قدمية عند هؤالء املفسرين إال 
من هذا القرآن أصبح يعرب عنها بالتفسري املوضوعي، إن هذه النظرة املوضوعية يف القرآن عدها 
الشاطيب من أساسيات فهم القرآن الكرمي ونبه على خطورة النظرة التجزيئية يف اآليات القرآنية 

لنوازل وهذا معلوم يف علم املعاين إن املسافات ختتلف باختالف األحوال واألوقات وا: "... فقال
والبيان، فالذي يكون على بال من املستمع واملتفهم االلتفات إىل أول الكالم وآخره حبسب 
القضية وما اقتضاه احلال فيها، ال ينظر يف أوهلا دون آخرها وال يف آخرها دون أوهلا، فإن القضية 

ة واحدة نازلة يف شيء واحد فال حميص وإن اشتملت على مجل فبعضها متعلق بالبعض ألا قضي
للمتفهم من رد آخر الكالم على أوله وأوله على آخره وإذ ذاك حيصل مقصود الشارع يف فهم 
املكلف فإن فرق النظر إىل أجزائه فال يتوصل به إىل مراده، فال يصح االقتصار يف النظر على بعض 

                                                 
  121، ص 4يف رحاب القرآن، ج  - 1
  373جمالس التذكري، ص   - 2
  326املصدر نفسه، ص  - 3
  301املصدر نفسه، ص  - 4
  192 -  190املصدر نفسه، ص - 5



140 

فهم الظاهر حبسب اللسنان العريب، وما  أجزاء الكالم دون بعض إال يف موطن واحد هو النظر يف
  .1" يقتضيه ال حبسب مقصود املتكلم

كما يعدها بعض املفكرين والباحثني املعاصرين أمثل طريقة يف تفسري القرآن، فريون أا 
تقوم على حتقيق الرؤية القرآنية الشاملة من خالل التصنيف املوضوعي آليات القرآن ودراستها أي 

ي للقرآن الكرمي من خالل القرآن كله وهو ما يعرف باملنهج التجميعي التفسري املوضوع
املوضوعي، أو من خالل سورة من سوره ويعرف بالتفسري السوري املوضوعي وهي منهجية 
جديدة يف فهم القرآن والتعامل معه بوصفه أساس بقاء األمة ووجودها وضتها مما يؤكد العالقة 

  .والتفسري املوضوعيالوطيدة بني التفسري الشفاهي 
فباستقراء بعض التقارير الشفاهية املكتوبة اليوم أو االستماع لبعض األشرطة املسموعة هلذا 
التفسري، الحظت أن من املفسرين من اعتمد املنحى األول باستقراء وباستحضار اآليات القرآنية 

تعلقة بنفس موضوع اآلية حمور املتعلقة بقضية من القضايا املثرية أثناء إلقاء الدرس أو اآليات امل
الدرس كما فعل الشيخ بيوض رمحه اهللا أو بوضع عنوان عام لآلية املفسرة يعرب عن موضوعها 
كما فعل الشيخ عبد احلميد بن باديس أو مراعاة التناسب بني اآليات القرآنية وهو املنحى 

اهي والتفسري املوضوعي قبل املوضوعي السوري مما يؤكد أن عالقة وطيدة نشأت بني التفسري الشف
  .التنظري له وعده منهجا مستقال يف التفسري استدعته ضرورة مالءمته لقضايا العصر

  :العالقة بني التفسري الشفاهي والتفسري املوضوعي
إن العالقة بني هذين اللونني من تفسري كتاب اهللا تكمن يف أن التفسري املوضوعي فيه دعوة 

قاصد القرآن وأغراضه األساسية، واالبتعاد عن النظرة اجلزئية للنص القرآين أو إىل الرؤية الشاملة مل
النظر يف اآلية القرآنية مبتورة عن السياق العام الذي وردت فيه، أو التركيز على جانب من 
جوانب القرآن مهما بلغت أمهيته وإغفال باقي اجلوانب، فهذا يعد عمال مشينا حيول دون تقدمي 

رآنية املتكاملة للموضوع املراد دراسته، ألن القرآن الكرمي كتاب حضارة شاملة لكل الرؤية الق
مناحي احلياة وجوانب اإلنسان وموضوعاته املتعددة وقضايا املتباعدة ختدم هذه احلقيقة اليت تغيب 

  2.عن بال كثري من املفسرين فيقعوا يف النظرة اجلزئية

                                                 
 .313/314، ص 1املوافقات، ج - 1
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إن الرؤية القرآنية ال ميكن إال أن تكون حضارة ": يف هذه املسألة يقول الشيخ القرضاوي
كاملة، فأخذه على أنه جمموعة قصص مثال ودراسته فن القصة على أساس أن القرآن كله قصص 

، وكذلك األحكام الشرعية واملعتقدات اإلهلية، ...ال ميكن أن يكون تصويرا صحيحا للقرآن 
ية، وما إىل ذلك من تعاليم إسالمية هي متماسكة واآليات اليت تأمر بالنظر يف الكون، وآيات الترب

يف عصارة واحدة جتمعها من أوهلا إىل آخرها، ومن املستحيل أن انظر إىل القرآن النظرة اجلزئية 
فالنظرة الشاملة هي النظرة الصحيحة ... اليت جتعلين أعيش يف جانب منه وأنسى اجلانب اآلخر 

رة جزئية، والنظرة اجلزئية عندما سادت الفكر اإلسالمي، للدراسات القرآنية وال ميكن الرضا بنظ
أن يؤدي وظيفته مادام الشلل أو  عإنه يستطي...نشأ عنها ما يشبه اجلسد املشلول يف بعض أطرافه 

  1.اخلطر مجد بعض األجهزة، أو بعض األعضاء
فمادام القرآن هو أساس احلياة وهو كتاب حضارة شاملة لكل مناحي احلياة وجوانب 
اإلنسان، وموضوعاته متعددة منها ما تعلق بالعقيدة واالجتماع والكون واملنهج الوحيد الذي 
اعتىن بدراسة هذه املوضوعات القرآنية والكشف عن الروابط اخلفية والعالقات املوجودة بني 

واحدة اآليات املتباعدة املتفرقة هلذه املوضوعات يف ثنايا السور بعد مجعها أو بني آيات السورة ال
مستخدمني النظرة الشاملة مبتعدين عن النظرة اجلزئية من اجل حتقيق اهلدف من هذا اللون من 

. الدراسة وهو اخلروج  بنظرية قرآنية حول موضوع من موضوعات احلياة أو تصور قرآين حوله
عدة وهذا ما دعاىن إىل القول بوجود عالقة بني التفسري املوضوعي كمنهج والتفسري الشفاهي كقا

من قواعد فهم القرآن الكرمي وتفسريه، إن الثاين أيضا اعتمد على إبراز عالقة النص بالواقع 
وهذا اللون من التفسري هو ما يتالءم مع روح العصر كما هو احلال يف . وإحكام هذه الصلة

 التفسري املوضوعي، ولغته وقضاياه، ويعيش مهومه، ويعاجل مشكالته، وهذه اهلموم واملشاكل ال
فإذا كان   خترج عن موضوعات التفسري املوضوعي ألن القرآن نزل على حسب القضايا والوقائع

. القرآن قد عاجل تلك القضايا يف زماا فهو قادر ال حمالة على معاجلة القضايا نفسها يف هذا الزمان
لفصل بني النص إذ أنه ال سبيل إىل ا. ويف هذه النقطة يلتقي التفسري املوضوعي والتفسري الشفاهي

الكرمي يقوم  نوالواقع يف كليهما، من اجل ذلك كان ال بد من أساس مهم يف التعامل مع القرآ
على تثوير النص القرآين، ليفي حباجات العصر املتجددة، والوفاء حباجات العصر املتجددة هو 

الصة هي أن اهلدف الرئيسي واألساسي من التفسري املوضوعي كما يلتقيان يف هذه النقطة واخل

                                                 
 71كيف تتعامل مع القرآن، ص  - 1
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االحنراف عن هدي اهللا تعاىل يف كتابه هو سبب كل شقاء وأن الوقوف على هذه السنن اإلهلية يف 
القرآن من خالل موضوعاته هو وسيلة إلعادة األمة إىل كتاب را، واستخدام التفسري إلصالح 

  .عالقتها مع القرآن الكرمي
فاسري الشفاهية سنقف على هذا التقارب هذا من وجهة نظرية أما عمليا إذا تتبعنا بعض الت

أو مكتوبة بعد انتقاهلا من مرحلة املشافهة إىل ) شفاهية(ماثال يف ثناياها سواء كانت مسموعة 
  .مرحلة الكتابة

فهذا اللون من التفسري املوضوعي، ونعين به التفسري املوضوعي التجميعي هو يف حقيقته 
شأة التفسري املوضوعي وقد امجع العلماء قدميا وحديثا تفسري للقرآن بالقرآن وهو أوىل مراحل ن

على أمهيته وأفضليته، وأنه احسن أنواع التفسري، وأنه قاعدة جليلة يصل ا املفسر إىل املعىن 
الصحيح؛ ألن القرآن وحدة متكاملة مترابطة وقد أكد هذه األمهية علماؤنا القدامى كإبن تيمية 

والتحقيق هو اجلمع : "كقوله مثال 1يقول يف مقدمة ويف مواضعوالزخمشري وغريها، فابن تيمية 
بني نصوص األمر والنهي وتفسري بعضها ببعض، واجلمع بني نصوص الوعد والوعيد وتفسري 

  .2"بعضها ببعض، من غري تبديل شيء منها
أما قيمة هذا التفسري كما يرى األستاذ صربي املتويل أنه يعطي القول الفصل يف القضية، 

  .3يكون هناك حجة ملكابر أو معاند فال
أسد "و 4"والقرآن يفسر بعضه بعضا: "وللزخمشري يف هذا رأي مفيد خمتصر هذا نصه

  .5"املعاين ما دلَّ عليه القرآن
  .6وألمهية هذه القاعدة عدها العلماء أول الشروط الواجب على املفسر التزامها

بذور التفسري ملوضوعي كانت يف وما دام املنظرون املعاصرون يؤكدون على أن أول 
القرآن نفسه، فما ورد جممال يف موضع بين يف موضع آخر، وما أطلق يف موضع قُيد يف آخر، وما 

الشتراك العام  إالعمم يف مكان خصص يف آخر وما هذا البيان وهذا التقيد وهذا التخصيص 
ر التفسري املوضوعي، فهذه أمهيته تفسري وهذه أوىل صو. وامل واملطلق معهم يف نفس املوضوع
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القرآن بالقرآن، وهي بال شك أمهية التفسري املوضوعي يف نفس الوقت، وهو ما حاول التفسري 
  .الشفاهي حتقيقه

ومما  يؤكد هذه العالقة الثالثية بني التفسري الشفاهي والتفسري املوضوعي وقاعدة تفسري 
 بد ملن تعرض لتفسري كتاب اهللا أن ينظر يف القرآن أوال ال: "القرآن بالقرآن هو قول الذهييب

فيجمع ما تكرر منه يف موضع واحد ويقابل اآليات بعضها ببعض ليستعني مبعرفة ما جاء منها 
جممال، وحيمل املطلق على  ءمسهبا على معرفة ما جاء موجزا، ومبا جاء مبينا على فهم ما جا

ن قد فسر القرآن بالقرآن، وفهم مراد اهللا مبا جاء عن اهللا، املقيد، والعام على اخلاص، وذا يكو
وهذه مرحلة ال جيوز ألي مهما كان أن يعرض عنها، ويتخطاها إىل مرحلة أخرى، ألن صاحب 

وتبعهم على هذا العمل من املفسرين املعاصرين  1"الكالم ادري مبعاين كالمه وأعرف به من غريه
والقرآن كما هو معلوم وحدة متكاملة : "... خ بيوضيقولفالشي. الذين فسروا القرآن مشافهة

وهو يفسر بعضه بعضا، ويعتمد بعضه على بعض، وال ميكن ألحد أن يفهم آيات اهللا حق الفهم 
وما اعظم القرآن : "... ، وقوله3"وما فسر القرآن مثل القرآن: "... ، وقوله2..."إال يف مقامها

ألن يف القرآن شواهد تؤيده، والقرآن يفسر بعضه : "... ، وقوله4"وأروعه وهو يفسر بعضه بعضا
  .6"عن كل كتاب لقد أغناين كتاب اهللا: "، وله عبارة أروع من سابقاا5"بعضه بعضا

يف نفس موضوع اآلية املفسرة هي  ىففي العودة إىل القرآن نفسه واالستعانة بآيات أخر
يالحظ ذه القاعدة اجلليلة  التذكريصورة من صور التفسري املوضوعي، واملستقرى لتفسري جمالس 

وما أكثر ما جتد يف القرآن من بيان للقرآن فاجعله من بالك تد إن : "وهذا ما أعلنه معجبا بقوله
  .7"شاء اهللا إليه

أما الشيخ حممد املكي الناصري حىت تفسريه إشارات نظرية يؤكد فيها من استخدامه 
حىت إذا ما حلت املناسبة املرتقبة : "ج املوضوعي فيقولللمنهج املوضوعي يف التزامه ذا املنه

  .8"مجعت اآليات املتعلقة بنفس املوضوع يف صعيد واحد
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مقارنة اآليات القرآنية الواردة يف كل موضوع موضوع واحد "وقوله أيضا يف مقام آخر 
يكمل بعضه وكل ميدان ميدان، فكتاب اهللا من بدايته إيل ايته كتاب واحد يفسر بعضه بعضا، و

  1"بعضا، وهو مبجموعه وبكافة سورة يكون وحدة متالمحة ال تقبل التناقض وال تعرف االختالف
فابن باديس وحممد املكي الناصري وبيوض، وكلهم فسروا القرآن مشافهة انطالقا من  

  .اعتمادهم على هذا املنهج املوضوعي إن على املستوى النظري واملستوى التطبيقي
الثالثينيات من هذا القرن قبل  باديس استخدم منهج التفسري املوضوعي يف فالشيخ ابن -

سنوات من ظهور هذا املنهج احلديث، مما يؤكد أن جذوره قدمية غري أنه مل يكن هلا طابع املنهج 
املستقل وال ينقص التطبيقات إال استعمال املصطلح، إذ جتد كل آليات املفسرة مسبوقة بعنوان 

ع اآلية املفسرة حمور الدرس، واستعانته بكثرة الشواهد القرآنية لبيان الفكرة رئيس يلخص موضو
املطروحة، ملوضوع الدرس بالعديد من اآليات القرآنية، وإفراده بالدرس املوضوعي التجميعي 

آية شكلت العناصر األساسية هلذا  20، مجعت له عن ما يزيد عن "العرب يف القرآن: "كموضوع
ادها بالدرس املنهجي املوضوعي ليصل يف األخري إىل نظرية قرآنية أو تصور عام املوضوع، مث إفر

وهو مقصد التفسري املوضوعي كما بينه املنظرون بعد سنوات من . ملوضوع العرب يف القرآن
هذه مدنيات ضخمة عربت يف : "صدور هذا املوضوع وغريه، واشتملت هذه اخلالصة على قوله

اهللا حلمل الرسالة اإلهلية إىل العامل، وهذه بعض خصائص هذه األمة اليت هيأها هذه األمة اليت أهلها 
للنهوض بالعامل وإنقاذه من شرور الوثنية وبنياا ومن خالل العبودية جبميع أصنافها، وان موضوع 
القومية العربية مترامي األطراف، وليس من املمكن اإلحاطة به يف مثل هذا اخلطاب، وحسيب أن 

  .2"قد خدمتها من هذه الناحية اليت هي خدمة لإلسالم والقرآنأكون 
إضافة إىل هذا املنهج التجميعي املوضوعي درس ابن باديس القرآن دراسة موضوعة سورِية   

كشفية، متثلت يف تفسريه للمعوذتني مبينا العالقة الرابطة بني السور وبني اآليات متوصال إىل نظرته 
وهذا : "من الدراسة املوضوعية الكشفية كما بني املنظرون مفادها قولهقرآنية بارزة وهي اهلدف 

النوع اإلنساين املهيأ لقابلية اخلري وقابلية الشر، إذا احنط  وتسفل كان شرا حمضا، وإذ ارتقى 
وتعاىل شارف أفق املأل األعلى وأوشك أن يكون خريا حمضا، لوال أن العصمة مل تكن إال لطائفة 

  3"ياء عليهم الصالة والسالممنه، وهو األنب
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إن هدف التفسري املوضوعي مبنحييه التجمعي والكشفي يهدفان إىل بيان أن القرآن الكرمي   
  .واإلملام باملواضيع القرآنية كان هدفا من أهداف التفسري الشفاهي. وحدة متكاملة مترابطة

وإن كانت هذه وهلذا جعلت االستقراء املوضوعي خاصية من خصائص التفسري الشفاهي   
التفاسري قد تطرقت له، دون إرادة استحداث منهج جديد يف التفسري، وإمنا كان غرضهم اإلملام 
واإلحاطة بكيفيات املوضوع مما يربهن على أن بذوره كانت قدمية، لكن الغرض من جلوء هؤالء 

سري املوضوعي املفسرين إىل هذا االستقراء املوضوعي يف دروسهم، اتفقت مع نفس الغرض من التف
الذي نظر له بعد ذلك بسنوات عديدة، مما حدا يب إىل عدها خاصية من خصائصه، ال سيما أن 
عددا كبريا منهم مارسوا هذا املنهج مشافهة وارجتاال كابن باديس وناصر املكي، وبيوض، واملكي 

  . الناصري، والغزايل، وحممد متويل الشعراوي، وحسن البنا
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  :خصائص التلقي: لثايناملبحث ا
  

  :لفت انتباه املتلقي: املطلب األول  
استنباطت هذه اخلاصية بعد االستماع إىل عدد من أشرطة دروس تفسري شفاهية للشيخ   

: بيوض، والشيخ الشعراوي بعد مالحظيت الستعمال املفسر لعدد من األساليب اإلنشائية
اصة األول منها، مما يدل حسب رأيي على أنه كاالستفهام، والتعجب، واألمر والرجاء والتمين خ

كان يشرك مستمعيه معه أثناء إلقاء الدرس بطريقة حوارية تدفع عنهم ملل االستماع دون 
  .املشاركة لساعات طويلة يلتقون فيها عنه

هذا ما يتناسب واملنهج الدراسي احلديث، ويطلق عليه علماء التربية والتعليم طريقة   
 إشراك التالميذ والطلبة يف حتديد األهداف واملناهج، واملسامهة يف مناقشة : "ااملشاركة ويعنون

الدروس وحتديد طرق التقييم والبحث اجلماعي عن األجوبة السليمة، وهكذا فإن املريب ال يكون 
مسيطرا على العملية التربوية كما هو احلال بالنسبة للطرق التقليدية يف التدريس، بل يكون مسامها 

فكان . 1"هال ومساعدا، يعلم ويتعلم وذا يتم إشراك الطلبة يف كل مراحل العملية التربويةومس
هذا املنهج تقريبا هو ما حرص املفسرون املصلحون على إتباعه وغرضهم إشراك املتلقي يف الدرس 
ليتفاعل مع حمتواه ويشعره بأنه خماطب مباشرة بأمرأ ومقصود بنهي أو بدعوة إىل اإلصالح 

لتغيري، إضافة إىل ما يف هذه الطريقة من تنشيط املدارك العقلية، واستنهاض الفكر لالستعداد وا
  .والتلقي
إن األساليب اإلنشائية الكثرية املتكررة أثناء دروس التفسري الشفاهي دالة على خاصية لفت   

ا تستدعيه طريقة انتباه املتلقني، وهو مما تستدعيه الطريقة اإللقائية واخلطاب الشفاهي، أكثر مم
ولعل هذا ما يفسر قلة هذه األساليب يف التفاسري اليت مل يصلنا مصدرها . التأليف والتدوين

ولعل أصحاا استخدموا هذه األساليب أثناء اإللقاء . الشفاهي بل وصلنا مصدرها مكتوبا
" كيم اخلبريجمالس التذكري من كالم احل"الشفاهي لكن جتنبوها عند الكتابة والتدوين كتفسري 

  .للشيخ ابن باديس
هذه اخلاصية رأيت أا مالزمة أحيانا كثرية خلاصية أخرى هي تنشيط املتلقي أثناء الدرس   

  .مما يستدعيه اخلطاب الشفاهي
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فخاصية تثبيت املتلقي ميكن الوقوف عليها أثناء االستماع للدرس الشفاهي من خالل رد   
بالتهليل والتكبري، وأحيانا بالتنهد واالستغراب، مما يؤكد  اوأحيانفعل احلاضرين أحيانا بالضحك، 

  .تفاعلهم مع الدرس والتزامهم االستماع بدقة وانتباه وهو غرض املفسر املدرس
يعترب علماء التربية هذه الطيقة إحدى طرائق التدريس اهلامة، إذ يقول األستاذ نور الدين   

والنوادر على التالميذ،  توسرد الطرق واحلكاياوتنشيط الدرس والتخفيف على الطلبة : "جبايل
فلقد أشار السمعاين إىل أن احلكايات والنوادر يف اجللسة ضرورية إلزالة السأم من جهة ومن جهة 

  .1"أخرى إلعداد النفوس للتقبل
وألن املفسر كان خياطب طبقة العامة، وقد ال تكون متعودة بالطبع على اجللوس   

لزاما البحث عما يذهب عنها امللل وحيببها يف االستماع والصرب على  واالستماع لساعات، كان
اجللوس لساعات، وهذا ما حرص على تطبيقه املفسرون املصلحون بإضافة هذه النوادر والنكت 
واللطائف واألمثال مما له عالقة بالدرس أو بقضية ما، دون اإلفراط يف ذلك بل كانت العودة 

معدودة من هذا التنشيط، ألنه من الطبيعي أال يكون التنشيط خروجا للدرس التسلسلي بعد دقائق 
  .عن املوضوع، بل تغيريا للجو العام، ومن صميم موضوع درس التفسري

إذ إن املفسر . يف هذا املقام أود اإلشارة إىل رفع التباس قد يقع فيه قراء هذه األطوحة  
كيف يستعمل يف مقابل ذلك أدوات كانت له قدرة عجيبة على استقطاب أذهان السامعني، ف

نقول إن لفت االنتباه هنا يقصد به التدبر والتأمل والتفكري، ولو كان املستمع منتبها : لتنبيههم
وإذا قرئ �: فعال، بل قد يكون منتبها بعينيه غائب بقلبه فاملراد به اإلنصات كما قال تعاىل

بل قد يكون بني املستمعني من يسهو أو ". سورة" �القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترمحون
يلهو، فهذه عامة، ومل يكن هلا سابق عهد باجللوس لفترات طويلة لالستماع والتلقي كما هو عليه 

  .احلال بالنسبة لطلبة العلم والشيوخ واألساتذة والعلماء
هذه األساليب التنبيهية تكررت يف دروسهم منها ما يكون صرحيا أحيانا بفعل األمر   

، ومنها ما كان غري صريح بل يستفاد من سياقة التنبيه 2"فتأملوا"، "امسعوا جيدا"، "انتبهوا'قوهلم ك
  . التدبر والتأمل يعلى خصوصية قضية مهمة تستدع

أما عن الثالثية اللغوية والثنائية اللغوية اليت كانت متيز هذه التفاسري فلم تغب عن هذه  -  
سر يف التنبيه سواء كان يقصد لفت انتباه من يسهو، أو بقصد اخلاصية، فكثريا ما يستخدم املف
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مانش "أَتسند؟، : "كقول الشيخ بيوض رمحه اهللا على سبيل املثال. الدعوة إىل التدبر والتأمل
ممفَهأنصتوا لكي تفهموا(أي " إِت.(  

ضح جليا ومن أساليب تنشيط الدرس أيضا استخدام املفسر ألسلوب احلوار وهو ما يت -  
يف التلفزة أو املسموعة يف  2أو املرئية املسموعة 1باالستماع إىل هذه الدروس املسجلة على األشرطة

  : ، فكان هذا االستعمال ألغراض عدة نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر3اإلذاعة
 ترى ما الفرق بني التفصيل: "ما كان لبيان الفرق بني قصة وأخرى كقول الشيخ بيوض -  

  ".والتكرمي؟
وقد يكون لغرض بيان على أمر أو خطاب ما كقول الشيخ الشعراوي يف تفسري قوله  -  

مث تأيت العلة يف ذلك ملاذا؟ ويستأنف "، "2/يس" �إنك ملن املرسلني على صراط مستقيم�: تعاىل
  ".6/يس" �لننذر قوما ما أنذر آباؤهم�مباشرة اجلواب بعد االستفهام فيقول 

ا يستخدم هذا األسلوب عند االنتهاء من درس أشار فيه إىل قضية حساسة وكثريا م -  
وحمرية فَيعد احلاضرين بإزالة هذه احلرية أو اإلجابة عن هذا التساؤل يف الدرس القادم فيقول مثال 

  . 4"لعلنا حناول ذلك يف الغد إن شاء اهللا: "وجييب" فما الذي يزيل احلرية؟: "خماطبا املستمعني
د يلجأ املفسر إىل طريقة احلوار عند استعانته باحلاضرين يف تذكريه بآية استشهد ا، وق -  

وهذا ما حيصل غالبا عند األئمة والقُراء ولو كانوا حافظني للقرآن، فكان املفسر يقول بعد مساع 
ه ببعض مث يسمع تصحيح اآلية ويتلوها مباشرة، أو تذكري 6"قُلْت إِيه"أو   5"كيفَاش"التدخل 

  .املعلومات اليت قد يسأل عنها الشيخ أو قد يسهو عنها
    

  
  

  مراعاة داللة النص بالنسبة للسامعني: املطلب الثاين  

                                                 
  الشيخ بيوض، - 1
  الشيخ الشعراوي - 2
 الشيخ املكي الناصري - 3
  .هذا ما قاله الشيخ بيوض حرفيا عندما أثار قضية احلري واالحتيار يف آخر الدرس الثالث من تفسري سورة يس - 4
  الشيخ بيوض - 5
  متويل الشعروايالشيخ  - 6
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ماله . تعترب هذه اخلاصية أهم ما ميز هذا اللون من التفسري ألن املفسر إذا ملس يف اآلية  
ك صراحة خماطبا هذه الفئة عالقة ولو غري مباشرة بإحدى فئات اجلماهري احلاضرة، ذكر ذل

بعينها، لينبه إىل قضية متعلقة ا خاصة، فيوجه اخلطاب إليها مباشرة على وجه اخلصوص، 
ليلتفت انتباهها إىل ما يريد توجيهها إليه وال خترج صيغ الداللة على هذه الفئات الثالثة غالبا فئة 

  .الطلبة، وفئة الشباب، وفئة العوام
يقصد طلبة معهد  -الطلبة : "كقول الشيخ بيوض على سبيل املثال: بةخماطبة فئة الطل -  

نصرناه "ملاذا مل يقل " ونصرناه"ولكن قال هنا " على"يتعدى بـ " نصر"يعلمون أن  -احلياة
   1".على

وقد نزيد املسألة بيانا خاصة : "... كقول الشيخ بيوض أيضا: خماطبة فئة الشباب  -  
م عرضة للضالل أكثر من غريهم، ملا يدعونه من العلم واملعرفة وحرية بالنسبة للشباب الذين ه

حقا إن أشد الناس تعرضا هلذا الضالل لتويل الشياطني املردة؟ هم طلبة العلم املبتدئون ... الفكر 
فمال بني الشيوخ إميام أقوى .... الذين مل تتمكن فيهم صبغة اهللا، أكثر من الشيوخ والعجائز

  .2"ينتمي إىل قمم العلم، وليت لنا نصيبا من علم العجائز وإميانبكثري ممن 
ولنا يف هذا : ".... ولدور هذه الفئة يف التوعية دورها يف اإلصالح خاطبها املفسر فقال  

عربة ولشبابنا باخلصوص، فإذا جلس أحد إىل طلبة تلقوا تعليمهم عن أساتذة كفرة ومالحدة ممن 
وما أكثر ما يقع اليوم من مثل هذا  -وعيني الذين جهروا بإحلادهم يدعي املسيحية أو من الشي

وحرام عليه أن يشاركهم يف خوضهم هذا، إال أن يكون مدافعا . 3فليتذكر هذه اآلية –اخلوض 
أما أن يسترسل معهم، ويسمع ألحاديثهم وكأنه يستحسنها،  –إن كانت له قوة  –لريد شبههم 

فهو يف ". 4فحرام عليه اجللوس معهم، واآلية يف غاية الصراحة أو ال يستطيع التصريح باإلنكار
هذا املقام يشري إىل ظاهرة خطرية يف تلك الفترة الزمنية اليت سادا إيديولوجيات مسيحية 

 1964وشيوعية منحرفة هدامة تشجع على الفواحش والرذيلة وامليوع واإلحلاد وذلك بني سنة 
ئة الشباب الذين انساقوا وراء هذا التيار اجلارف فحذَّرهم ، وكان أكثر املتمردين هم ف1965و

  .ونبههم إىل هذا اخلطر ليتداركوا أنفسهم قبل فوات األوان
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واادل قد يعجز لضعف علمه وقلة بضاعته فال : "كقول الشيخ بيوض: خماطبة فئة العامة  
دما جيادهلم أحد ببعض الشبه يستطيع أن يرد، وهذا ما يقع للطلبة املبتدئني، وللعامة اجلهلة عن

  .1"فيعجزون عن الرد جلهلهم وقصر نظرهم ويظنون أن العلْم يفضي إىل ذلك
بعد عرض هذه النماذج خلاصية مراعاة داللة النص بالنسبة للسامعني نالحظ أن هذا   

التخصيص يف اخلطاب لفئة معينة من املتلقني هو ميزة خاصة انفرد ا التفسري الشفاهي عن 
لتفسري املكتوب، والسبب يف ذلك أنه خطاب إصالح موجه مباشرة للمستمعني من خمتلف ا

  . الشرائح، فكان لزاما على املفسر أن يوضح لكل فئة على وجه اخلصوص املطلوب منها
  مراعاة مقتضى احلال واملناسبة: املطلب الثالث  
يتها يف إيصال األفكار وحتقيق وهذه من أهم العناصر اليت أكد عليها البالغيون، وبينوا أمه  

إن األسلوبية ترتكز على توظيف اخلصائص : "األهداف، هلذا كانوا يعنون مبقتضى احلال فقالوا
القولية يف النص فال تويل املتلقي االهتمام من حيث تفاعله مع النص، واستجاباته له، وهو ما 

، مما يضاعف إجيابيات النص "ضى احلالمبقت"جعلته البالغة العربية من بني اهتماماا فيما يسمى 
  .2"ومشولية املعاجلة البالغية

والتفسري الشفاهي يركز على االرتباط بواقع الناس ومقتضيات أحواهلم اليومية والسعي إىل   
تغيريها وإصالح فاسدها عن طريق إعمال دور العقل الفاعل يف العقل السائد، مما جيعل املفسر 

ض والتعرف على أسبابه يف اتمع، ليتمكن من وصف الدواء النافع، يعمد أيضا إىل فحص املر
ومن الطبيعي أن يكون التركيز على هذه األمراض واآلفات االجتماعية واألخالقية والسياسية 

ولكن وهو األهم توجيه هذا  -ليس فقط اختيار النص املناسب–تابعا لتغري املراحل، مما يستدعي 
املرجوة ووضعه يف سياقه الزماين لتحقيق اهلدف اإلصالحي من هذا النص لريكز على الداللة 

  .التفسري
وهذا التوجيه للنص األثري يعترب جتاوزا للتفسري الظاهري التقليدي؛ إىل أزمات العصر كان   

الغرض منه تصحيح العقائد وإصالح األخالق وتقومي األعمال، عن طريق تغيري العقلية املنحرفة 
مما جيعل املفسر يتنقل بسرعة فائقة وبطريقة مطردة بالنص . لعقل الناقد الفاعلالسائدة بواسطة ا

األثري من اجلو الذي نزل فيه إىل اجلو الذي فسر فيه ألن املفسر هو أحد أفراد اتمع، غري أنه 
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خرج برمحة من اهللا من دائرة العقليات السائدة فرأى احلق حقا فاتبعه، ورأى الباطل باطال 
  .فأنكره
فكان هذا العمل التفسريي عينه العمل التفسري يف املنهج النبوي الذي كان قائما على   

, إحكام الصلة بني النص القرآين واحلياة الواقعية، ألن هذا القرآن قد جاء دي لليت هي أقوم
 �إن هذا القرآن يهدي لليت هي أقوم وبشري املؤمنني�: كما يشهد لذلك قوله, ويبشر املؤمنني

يف ضوء هذا يكون الدافع األصيل لتفسري القرآن هو بيان هداية اهللا تعاىل يف كل ".  9/إلسراءا"
جماالت احلياة اإلنسانية، ويف كل ميادينها العلمية واملعرفية والعلمية، وحني تدرك حجم الضالل 

عصور، الذي غرقت فيه البشرية يف أفكارها وقيمها وأخالقها وسلوكها ونظام حياا على مر ال
حينذاك ندرك قيمة اهلداية الربانية اليت بعث ا األنبياء عامة، واهلداية القرآنية اليت بعث ا خامت 

، وأثرها وضرورا، ويكون عمل املفسر عندئذ الكشف عن هذه اهلداية وبياا ةالنبيني خاص
قى وثيق الصلة بأوضح أسلوب وأيسر طريق، وبذلك يأخذ التفسري الطابع العلمي الواقعي، فيب

حبياة الناس، ومن مث يكون القرآن حاضرا باستمرار يرشد ويوجه ويعدل ويصحح، ويهدي لليت 
هي أقوم، وهذا ما حرص التفسري الشفاهي على حتقيقه مبراعاة مقتضيات أحوال الناس، فلم يكن 

بالواقع مطلعا  املفسر الشفاهي جمرد عامل حافظ للنصوص، متفنن يف العلوم بل كان ذا خربة ودراية
على بيئة عصره، متمكنا من الثقافة السائدة فيه، حاضرا بفكره وعلمه يف واقع عصره، مؤثرا فيه 

  .ليس هاربا منه، وال غائبا عنه
والتفسري الشفاهي هو فهم فريد وخاص للقرآن الكرمي يسعى إىل حتقيق مقاصده الكلية   

 اآلية جنده يبحث عن فاعليتها وسلطاا يف فيحول اآلية إىل واقع عملي، واملفسر حني ينظر يف
  .واقع حياة الفرد أو األمة

ولتتضح صورة هذه اخلاصية أكثر اخترت منوذجني هلا يف تفسري كل من الشيخ ابن باديس   
والشيخ بيوض حىت أبرهن على توجيه النص حسن مقتضى احلال يربط ارتباطا وثيقا بتغري املراحل 

  .دعي االهتمام بقضايا كل عصر وكل مرحلة حسب األولوياتواحلقب الزمانية مما يست
دعاء الرسول بينكم كدعاء  اال جتعلو�: عند تفسري الشيخ ابن باديس لقوله تعاىل

بعضكم بعضا قد يعلم اهللا الذين يتسللون منكم لواذا  فليحذر الذين خيالفون عن أمره أن 
هل املفسر درسه بالتفسري اللغوي است". 63/النور" �تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم
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التحليلي التقليدي مث انتقل بعد ذلك إىل توظيف اآلية توظيفا واقعيا فاستخدمها يف نفس الظروف 
  1.وصحابية من بعده، كأا فكرة حمررة مكتوبة �النفسية اليت استخدمها فيها النيب 

غري أن أعظم الفتنة : "ل املفسرقا" أعظم الفتنة: "لالنتباه تفتحت هذا العنوان البارز الالف 
فإنه إذا جار " أن يسلط عليهم سلطان جائر: "هو ما قاله اإلمام جعفر الصادق - فيما نرى-

وهو من له السلطة يف تدبري أمر األمة والتصرف يف شؤوا فسد كل شيء فسدت  -السلطان
ودنياها إىل أحط األمة يف دينها  تالقلوب والعقول واألخالق واألعمال واألحوال، واحنط

مث يتفاوت ذلك الفساد حبسب ذلك اجلور يف . الدركات وحلقها من جرائه كل شر وبالء وهالك
حبسب ظواهره بدينها، . هذا إذا كان ذلك اجلائر من جنسها و يدين. قدره وسعته ومدة بقائه

المية من إذا مل يكن من جنسها و ال من دينها يف شيء، حقا إن أعظم ما حلق األمم إلس ففكي
وهذا ما يشهد به تارخيها يف . الشر واهلالك كله جاءها على يد السالطني اجلائرين منها ومن غريها

ومن أحق مبثلها من . فما أصدق كلمة جعفر الصادق وما أعمق نظره فيها. ماضيها وحاضرها
  2"بيت النبوة ومعدن احلكمة؟ عليهم الرضوان والرمحة

يتنقل املفسر بالنص القرآين من سياقه الزماين الذي " م الفتنةأعظ"حتت هذا العنوان البارز 
انزل فيه إىل سياقه الزماين الذي فسر فيه مراعيا يف ذلك مقتضى حال املتلقني لتوجيه النص إىل 

م، وبعد سنوات عديدة من االستعمار، وبعدما الحظه الشيخ 1937هذه القضية السياسية سنة 
م الفرنسيني، فحرص على إيقاظ العقول النائمة، واستنهاض اهلمم من تسلط واستعباد وجور احلكا

الراكدة، فتوجه إىل املخاطبني بأسلوب غري صريح مبينا هلم ما هم فيه من وضع حمزن يقصد 
سببه جور السالطني مؤكدا على أن قمة هذا اجلور إذا كان السلطان ال يدين بدين األمة ) الفتنة(
عقبا على ذلك بذكر آثار هذه الفتنة، مث انتقل إىل الترهيب من هذه م) يقصد االستعمار الفرنسي(

اآلثار السيئة كوسيلة لدفع العقل الناقد إىل تغيري العقلية السائدة دون أن يدري أو يعلم االستعمار 
  .بأهدافه ونواياه املتمثلة يف الدعوة إىل التحرر مستغال مناسبة هذا النص هلذا الظرف

حل تتغري موضوعات ومناسبات مقتضى احلال، فهذا الشيخ بيوض وهو تبعا لتغيري املرا
وبعد " 30/احلج" �ذلك ومن يعظم حرمات اهللا فهو خري له عند ربه�: يفسر قول اهللا تعاىل

االنتهاء من التفسري التقليدي ينتقل املفسر إىل موافقة هذا النص ملقتضى حال من أحوال املتلقني 
فأصل اخلريية : "صر االنتباه إليها والقضاء على هذا الفساد فقالوإشارته إىل ظاهرة فاسدة ق
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ال "متمكنة يف تعظيم حرمات اهللا، وأصل كل بالء متمكن يف التهاون حبرمات اهللا، ويف كلمة 
" ال بأس"، ويه يؤتى بكلمة "ال بأس"، إذ أمر اهللا يترك كلمة "ال بأس"، وكل البأس من "بأس

  .1"وهذا مكمن اخلطر
لتعبري ذا األسلوب لفت انتباه املتلقني لالستعداد ملا سيقال بعد ذلك، وفيه إشارة إىل ويف ا

وهلذه املناسبة اذكر : "أنه ذو أمهية بالغة، مث يستأنف الشيخ كالمه ليبني مكمن اخلطر فيقول
شكوى ترددت أن كثريا من الناس يستهني ويتهاون كثريا حبرمة من حرمات اهللا وهي سرقة مياه 

لسقي يف الغابة، حىت أن كثريا من الفالحني عزموا على ترك عملهم الفالحي، وحكى بعضهم أنه ا
جيب عليه أن يتفقد املاء مخس مرات يف الليل، حىت يضمن السقي جلنانه، هذا إذا كان حريصا، 
وهناك من جيلب املاء ويتركه وهو يعتقد أن جنانه مستقي حىت اذا رجع اليه يف الصباح وجده 

  .بسايا
اعلموا أن سرقة املاء معصية كبرية، صاحبها عاص منافق مرتكب لكبرية، وليس هناك فرق 
بني سرقة الغالل وسرقة املياه، بل سرقة املياه اعظم، ألنك إذا سرقت املاء ضيعت جهد الفالح 

لو أخذت الغلة لكان : "وغلته ووقته، فساعة من املاء بثمن باهض، وقد يقول لك صاحب اجلنان
هون علي من أخذ املاء، فهذا البالء منتشر، والسراق موجودون، وقلَّ منهم من يتنصل من أ

صاحبه، وإذا كنت حباجة إىل املاء فاطلبه من صاحبه فإما أن يعطيك أو يردك، وال يقولن أحد أنين 
هب إليه أعلم أنه ال يرتعج وال يغضب بأخذ املاء منه، وإذا كنت ال تعلم منه هذا فلماذا ال تذ

  2"وتطلبه منه؟ وإمنا كنت تعلم أنه ال يرضى فسول لك الشيطان هذا العمل، واونت ذه الكبرية
بعد حتليل املفسر هلذه الظاهرة السيئة وهي إحدى مظاهر االستهانة والتعدي على حرمات اهللا   

: دنيا واآلخرة فقالانتقل إىل عالج هذه الظاهرة واعضا مرشدا ومرهبا من نتائجها وآثارها يف ال
فاتقوا اهللا، فإن بني احلالل واحلرام فاصال دقيقا، واتقوا جهنم فإا لباملرصاد، وإن الغلة اليت "

تسقيها من ماء مسروق هي غلّة حرام، وليضع كل واحد على صدره، هل يرضى أن يقع له مثل 
اعم، ولكنه يف بعض ، واآلية وان كانت 3ما حال يف النفس �هذا؟ واإلمث كما قال الرسول 
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األحيان علينا أن نتطرق إىل هذه اجلزئيات حىت نطبق عليها كالم اهللا، وليس املهم السماع فقط، 
  .1"وإمنا املهم السماع مع العمل، فلنتق اهللا

فاملسفر مل يتخذ مرجعته يف تفسري هذا النص من األثر فحسب، بل تعداه إىل الواقع املعيش 
هذه الوضعية والقضاء على هذه الظاهرة الفاسدة مستأنسا باحلديث ومقتضيات أحواله إلصالح 

النبوي، ألن عملية التغيري تستمد فعاليتها من أصالة النص القرآين من جهة، والنص النبوي من 
جهة أخرى، ومن قد يستهما يف نفوس املستمعني أيضا، هذه القدسية اليت تؤدي يف الغالب األعم 

  .دة املنحرفة، ومن مث تغيري هذا السلوك املشنيإىل تغيري العقلية السائ
  التقليل من تتبع االختالفات العقدية، واملسائل اللغوية: املطلب الرابع  
سبقت اإلشارة إىل أن هدف املفسرين الذين فسروا كتاب اهللا درسا على مسامع العامة   

اإلسالمية، بل كان  واخلاصة ممتنعني عن تفسريه كتابه مل يكن إضافة تفسري جديد للمكتبات
، وإحكام الصلة بني النص املفسر وبني الواقع تتصحيح العقائد، وإصالح األخالق والسلوكيا

للبحث عن حل  هلذه األزمات يف اآلنية، ولتحقيق هذه الغاية النبيلة مل يهمل املفسر . وأزماته
اسب تناسبا قريبا مع اجلانب اللغوي املعروف، مما تقتضيه طبيعة التدريس ومناهجه، هو ما يتن

املناهج احلديثة يف التربية اإلسالمية من تقدمي سبب الرتول واملناسبة وشرح بعض األلفاظ، وعرض 
املعىن اإلمجايل لآلية أو اآليات موضوع الدرس وأحيانا استخراج األحكام الشرعية إن كانت 

  .اآليات آيات أحكام
الثقايف للعامة على وجه اخلصوص إىل جانب هذه الطريقة اليت ترفع من املستوى املعريف و  

  .االستفادة العلمية لطلبة العلم احلاضرين أثناء درس التفسري
غري أم يستطردون يف حتليل هذه املباحث الغوية أو الكالمية أو الفقهية ، أو اخلالفات   

لعلمية، فيها بني العلماء وأصحاب املذاهب، أضف إىل ذلك التقليل من استعمال املصطلحات ا
علما منهم أن هذه القضايا قد حبثها  املفسرون القدامى وأسهموا فيها ودونوا يف ذلك موسوعات 
كبرية هي ما يعرف مبوسوعات التفسري التحليلي على اختالف مناهجها، وهلذا مل ير املفسرون 

ب أذهان املصلحون فائدة كبرية يف التطرق ملثل هذه املسائل كسبا للوقت، وحفاظا على استقطا
املتلقني السامعني ملا هو أهم يف نظر هؤالء املفسرين من استجالء مواطن اهلداية، ووضع اليد على 

  .أدوية قرآنية شافية أمراض األمة يف عصرهم
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شغلنا بتأليف الرجال : "هذا ما يؤكده ابن باديس حني سئل عن عدم تدوينه للتفسري فقال  
  .1"عن تأليف الكتب

كل هذه أحباث ال طائل حتتها مطلقا، : ".... دال على هذه اخلاصيةوللشيخ بيوض قول   
ليس لنا فيها حظ من النظر، فال يضيع وقته فيها سدى، وهي ليست كاحلكيم اليت نبحث فيها 

  .2..."لالطالع عليها، واالعتبار ا 
ر عليها وهذا الذي أردته ذا التوجيه، وليس علينا أن نفسر اآلية ومن: " ... وله قول آخر

دون أن يكون فيها ضرب األمثلة، واإلرشاد إىل الطريقة اليت جيب إتباعها، وعلينا أن نتعاون 
  3."مجيعا، ويديل كل واحد مبا يستطيع به حصر اهلمة وضبط النفس

ومثله املغريب حممد املكي الناصري الذي حرص على االلتزام ذه اخلاصية موضحا أسباب 
ليه، أن جتنب املصطلحات العلمية واالختالفات املذهبية لغوية، فقهية أو ذلك مما يؤكد ما أشرنا إ

وحىت : "كالمية هي خاصية متيزت ا هذه التفاسري الشفاهية رغم تباين أزمنتها وأمكنتها إذ يقول
ال يتشعب القول يف هذه األحاديث، وال خترج عن الغرض الذي من اجله وقع التفكري يف إمالئها 

معرضا للمصطلحات العلمية، وال مرجعا للخالفات املذهبية، وال معتركا للجدل  مل أجعل منها
والفضول وكثرة القيل والقال، والتوسع الزائد عن احلاجة املؤدي إىل اإلمالل، ومل أشحنها بذكر 

اليت تضبط كل فرع من فروع الثقافة اإلسالمية، ومل أشر إليها إال لماما وعند " القواعد العلمية"
 فلضرورة، إذ الغاية األوىل واألخرية من هذه األحاديث هي املسامهة العملية اليومية يف التثقيا

، غري أن التقليل تتبع هذه االختالفات العقدية 4"الشعيب الديين الذي هو حق كل مسلم ومسلمة
ألن ما "لمية واملسائل اللغوية، وجتنب املصطلحات العلمية الدقيقة ال يعترب استغناء عن القواعد الع

نقدمه ضمن هذه األحاديث من البيانات واإليضاحات واملفهوم، كله مبين وقائم على أساس نفس 
اليت حررا وضبطتها تلك العلوم، إذ بدوا وبتجاهلها ال ميكن ألحد منا أن " القواعد العلمية"

  .5"ال شرعيايضرب يف علم التفسري م، وال أن يفهم كتاب اهللا فهما صحيحا، ال لغويا و
إن السبب يف التزام هؤالء املفسرين ذه اخلاصية يف تفاسريهم، هو أن هذه قضايا أعتين ا 

غري أن هذه الكتب القيمة يف التفسري اليت "املفسرين القدامى يف تفاسريهم التحليلية وبرعوا فيها، 
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من الناس، ومل يكن كان هلا شأن كبري عند علماء املسلمني، لكنها مع ذلك مل تؤلف للعوام 
مجهور العوام بالذين حيظون باهتمام املفسرين، فما هي كتب التفسري اليت توجهت إىل خطاب 

إا غري موجودة يف األصل، إال ما انتقل من التفاسري الشفاهية من مرحلة املشافهة إىل  1"اجلمهور؟
اسري املكتوبة الشفاهية األصل مرحلة الكتابة، غري أننا ال ميكن أن نتصور بأن تقدم لنا هذه التف

فإن ذلك ماال يستطيعه إنسان قام بعملية استنساخ املسموع . صورة دقيقة كاملة للتفسري الشفاهي
به، إلقاء  ةإىل املكتوب، فشخصية املفسر تكمن يف فصاحته، وبيانه، وصوته، وطريقته اخلاص

اعتمدوا اإللقاء أمام اجلمهور، وشرحا وتفسريا، وهي ميزة مشتركة يف كل دروس املشايخ الذين 
حترير ما قالوه مشافهة كالشيخ بيوض، والشيخ  ومث يأيت من بعدهم بعض تالمذم لتلخيص أ

حممد متويل الشعراوي، فكل من استمع إىل دروسهما مث قرأها بأقالم بعض الذين كانوا حيضرون 
 خلوها من خصائص شفاهية هذه الدروس جيد فرقا بني املسموع واملكتوب، غري أن هذا ال يعين

ظهرت يف املكتوب كما ظهرت يف الشفاهي، إال أن بعضها غاب عن املكتوب نظرا لطبيعة كل 
  .منهما

هذه اخلاصية اليت حرص عليها املفسرون يف دروسهم الشفاهية هي ما بينه األفغاين قبلهم 
غم أنه مل يترك أثرا ور" مع القرآن الكرمي لبسنوات يف خطوات املنهج الذي سلكه يف التعام

تفسرييا بارزا إىل أنه عد من اددين الباعثني روح النهضة يف األمة على أسس القرآن وهداياته، 
  :ويرجع ذلك إىل أمرين يؤدي أحدمها إىل اآلخر

واالقتصار ... القرآن على أساس أنه كتاب هداية وإعجاز، ومنهج وحياة النظر إىل -1
ين ليكون احلل اجلذري للقضايا الواقعة يف اتمع اإلسالمي، وحماولة على استثمار النص القرآ

  .التغلب على مشكالته
طبيعة القضايا اليت توجه إليها األفغاين، فتراه مل يعن بالقضايا اجلزئية عنايته بالقضايا  -2

  .2"الكلية واجلوهرية، ومل يشغل العقل املسلم بقضايا ال متت إىل الواقع بصلة
ف األفغاين عن كل ما يشغل املتفهم للقرآن عن روح هدايته، فلم يشتغل ولقد عر"

، هذا ما حرص عليه القيم ابن باديس 3"أو اختالف أهل اللغة والفقه والفلسفة تباإلسرائيليا
والشيخ بيوض والشيخ الناصري والشيخ حممد متويل الشعراوي وغريهم ممن تاثروا بفكر األفغاين، 
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ين وتثويره ليكون حال جذريا لقضايا الواقع ومشكالته كان األهم يف نظر فاستثمار النص القرآ
هؤالء املفسرين، ولذا ركزوا جهودهم وقدرام العلمية والنفسية لتحقيق هذا اهلدف، وهلذا مل 

  .ينشغلوا بغريه من مما حكات لفظية وخالفات فقهية ومذهبية
  
 
  



  
  

  

  في علم التفسير  اآلليات المنهجية العلمية : المبحث األول

  

  مدخل متهيدي: املطلب األول

  التفسري باملأثور: املطلب الثاين

  

  اآلليات المنهجية العلمية التربوية: المبحث الثاني

  آلية املوعظة والقدوة: املطلب األول

  آلية الترغيب والترهيب : املطلب الثاين

  آلية القصة واملثل: املطلب الثالث

  الل األحداث والتطبيقآلية استغ: املطلب الرابع
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  اآلليات املنهجية يف التفسري الشفاهي: الفصل الثالث

  : توطئة
دأب املفسرون املصلحون على اعتماد قواعد وآليات منهجية التزموها يف تفسريهم   

الشفاهي، جعلت منها منهجا ثابتا اتبعوه قدميا وحديثا، غري أن هذه الدراسة حصرت البحث يف 
ذا فإن املستقرئ هلذه التفاسري الشفاهية املسموعة، واملكتوبة بعد انتقاهلا من العصر احلديث، ول

مرحلة املشافهة إىل مرحلة التدوين يستنتج أن هذه اآلليات منها ما ال يستغين عنها علم التفسري 
مما يدل على أا آليات منهجية علمية . مجلة وتفصيال، ألن التفسري الشفاهي هو أصل التفسري مجلة

ال ميكن ألي تفسري مهما كانت طبيعته االستغناء عنها، وهي اليت حدت يب إىل القول  إن هذا 
اللون من فهم القرآن والتعامل معه ميكن أن يطلق عليه اسم التفسري، ألن أصحابه التزموا هذا 

ضرورية  املنهج العلمي الذي يعتمد أساسا على هذه اآلليات املنهجية العلمية اليت اعتربها العلماء
  .له

إضافة إىل هذه اآلليات املنهجية العلمية، التزم التفسري الشفاهي بآليات أخرى ال عناوين هلا 
كالعلمية حيرص املفسر على ذكرها قبل التطرق إليها بالتفصيل، بل هي خفية تظهر بني طيات 

اإلصالح  هذه اآلليات كان اهلدف منها. الكالم املسموع، وتستنبط من سياق مضمون اخلطاب
والتربية، وبعد حصرها رأيت أا ترتبط ارتباطا وثيقا بأساليب التربية اإلسالمية اليت حتدث عنها 

وال غرابة يف وجود هذه الصلة الوثيقة بني املنهج . 2ويف جمال الدعوة 1كثري ممن كتبوا يف هذا اال
ة هي إصالح الفرد بتربيته تربية التربوي اإلسالمي، وبني منهج التفسري الشفاهي، ألن الغاية واحد

وقد تكفل القرآن ذه املهمة مع اجليل اإلسالمي األول، وهو قادر على ذلك . إسالمية صحيحة
مع كل جيل يف أي زمان ومكان، جيدر فقط بالعلماء والباحثني وضع اليد على هذه اآلليات يف 

 :اس قسمت هذا الفصل إىل مبحثنيعلى هذا األس. القرآن الكرمي من خالل تفسريه وبياا للناس

تناول اآلليات املنهجية : تناول اآلليات املنهجية العلمية، واملبحث الثاين: املبحث األول
  .التربوية
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  اآلليات املنهجية العلمية يف علم التفسري: املبحث األول
مع التفسري املكتوب يف الطريقة  -نسبيا–إن التفسري الشفاهي رغم اختالفه : توطئة

واهلدف واملنهج فأما يلتقيان يف االلتزام باآلليات املنهجية العلمية العامة اليت ال ينفك عنها أي 
  .أا هي اليت أهلته ألن يطلق عليه اسم التفسري -واهللا أعلم–تفسري واليت أرى 

إن هذه اآلليات املنهجية العلمية هي اليت صبغته بصبغة علمية خترج به من إطار اخلطب 
حية واملقاالت التوجيهية اإلرشادية فحسب، إىل علم له خصائصه وشروطه، رغم أن اإلصال

التوجيه واإلرشاد هو اهلدف الرئيس من هذه الدروس يف التفسري، وإن كان التفسري الشفاهي هو 
  .األصل

وعليه ومستها باآلليات العلمية؛ ألا متعلقة بعلم التفسري مما اتفق عليه علماؤه القدامى 
م خاصة يف مؤلفات علوم القرآنوفصا من األساسيات الالزمة . 1لوه يف مؤلفاإذ كانوا يعدو

  :إلزالة األشكال عن معىن اآلية القرآنية بناء على ما تقدم قسمت هذا املبحث إىل مطلبني
  : مدخل متهيدي ويشمل ثالثة نقاط: املطلب األول
  التمهيد: أوال
  املناسبة: ثانيا
  رتولسبب ال: ثالثا
  .االحتكام إىل قواعد اللغة واملعىن اإلمجايل: رابعا
  التفسري باملأثور: املطلب الثاين

  مدخل تمهيدي: المطلب األول

  .ويشمل هذا املدخل التمهيد، واملناسبة، وأسباب الرتول، ودراسة اللغة والتراكيب
نهج هؤالء وقد فضلت إدراج هذه النقاط األربعة حتت هذا العنوان مدخل متهيدي ألن م

املفسرين املصلحني اقتصر فيها على ما يدفع اإلشكال والغموض عن اآلية املفسرة حمور الدرس 
استطراد وكأا مدخل متهيدي لغرض أساسي يريدون حتقيقه وغاية سامية يسعون  أودون توسع 

سباب ألن مقصدهم مل يكن دراسة اللغة واملناسبة وأ. إىل إبرازها من خالل تفسري هذه اآلية
الرتول ابتداء بل إحكام الصلة بني هذه اآلية والواقع، مما دفعهم إىل عدم تدوين تفاسريهم مفضلني 

                                                 
 .140اإلتقان  يف علوم القرآن، ص  : أنظر السيوطي - 1



161 

إلقاءها درسا شفاهيا خياطبون ا املتلقني على اختالف شرائحهم، غري أنه ال ميكنهم االستغناء 
  .س فهم اآلية القرآنيةعنها بل كانوا يتطرقون إليها بشيء من االختصار غري املخل طبعا؛ ألا أسا

هذا ما سأحاول الوقوف عليه بعد عرض مناذج من هذه اآلليات عند بعض هؤالء 
  .املفسرين

  آلية التمهيد: أوال
يعترب التمهيد أوىل خطوات الدرس الشفاهي عموما، واهلدف منه توجيه أذهان املتلقني إىل 

  .1االنتباه قصد التهيئة النفسية والعلمية للدرس اجلديد
هو تقدمي مسبق للموضوع املراد دراسته، جيعل السامع أو حىت القارئ على دراية مسبقة ف

مبا سيقدم له، بتوسع وتفصيل أثناء الدرس، فتترتب األفكار يف ذهنه، خاصة إذا كان املوضوع 
هذا وقد تكررت هذه اآللية املنهجية يف التفاسري . واسعا تتخلله العديد من التفاصيل والفروع

مما يؤكد أا آلية  2هية احلديثة اليت ذكرا يف مبحث مناذج من التفاسري الشفاهية احلديثةالشفا
منهجية التزمها هؤالء املفسرون يف دروس تفسريهم، خاصة أن اتصاهلم باجلمهور املتلقي كان 

لقي اتصاال مباشرا، مما دعاهم إىل احلرص على اختاذ أساليب التواصل والتأثري والتأثر وحسن الت
وسرعة االستيعاب؛ ألن الدرس إن انقضى ال يعود إليه املفسر ألنه يف الغد يتنقل إىل درس جديد، 

  .إال ما يكون من ربط السابق بالالحق يف دقائق معدودة من أول الدرس
وتسهيال للوصول من أقصر : "... يهذا ما صرح به املفسر املغريب حممد املكي الناصر

ارتأيت أن اقدم بني يدي اآليات " أحاديث التفسري اليومية"من  ةية املتوخاالطرق وأيسرها إىل الغا
اليت أنا مقبل على تفسريها، واليت يكون املستمع مقبال على مساعها وتدبرها، مدخال متهيديا لتلك 

ويتبني له احملور ااآليات، ونظرة عامة عليها، حىت يستعد يف يسر وأناة وتدرج لفهمها واستيعا ،
  . 3"تدور عليه من أوهلا إىل آخرها الذي

يزيدنا هذا النص داللة ووضوحا على قيمة هذه اآللية املنهجية واملقصد منها خاصة يف 
جمال املشافهة واخلطاب املباشر مما جيعل املتلقي سامعا كان أم قارئا يعيش يف جو النص املفسر، 

  .ستيعابمما حيقق تدرجا يف الفهم واال. تسهيال الستعداده للتلقي
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باستقراء هذه اآللية املنهجية يف جمموعة من التفاسري الشفاهية، املسموعة أو الشفاهية  
  : األصل بعد كتابتها وتدوينها توصلت إىل مالحظات منها

أن التمهيد يكون أحيانا خمتصرا ومطوال أحيانا أخرى حبسب ما يقتضيه املقام لكنه مفيد  -
التمهيد تقدميا ملوضوع ما، كان ربطا آلخر الدرس السابق  وخادم للهدف املرجو، وإذ مل يكن

  :بالدرس الالحق، ولتتضح املسألة أكثر أورد منوذجني
: عند تفسري قول اهللا تعاىل) صفتان من صفات النوع االنساين(درس : النموذج األول

قال " 82/اإلسراء" �وإذا أنعمنا على اإلنسان أعرض ونأى جبانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا�
يف النوع اإلنساين غرائز غالبة عليه ال يسلم منها إال من عصم اهللا أو وفق ": "متهيد"حتت عنوان 

إىل اإلميان والعمل الصاحل، ويف آيات القرآن العظيم بيان لكثري من تلك الغرائز للتخذير من شرها 
  .   1"والتنبيه على سوء مغبتها منها هذه اآلية الكرمية

ديس يف هذا املقام بدأ درسه بتمهيد موجز اقتصر فيه على اإلشارة إىل وجود فالشيخ ابن با
** الغرائز الغالبة يف النوع اإلنساين مذكر بأسباب النجاة منها، وكيفية التغلب عليها، مرشدا إىل 

  .هذا املوضوع يف العديد من آيات القرآن 
وإن �:د تفسري قول اهللا تعاىلعن) الطور األخري لكل أمة وعاقبته: (درس: النموذج الثاين

من قرية إال حنن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك يف الكتاب  
  ".59/سورة اإلسراء" �مسطورا

طور الشباب، : األمم كاألفراد، متر عليها ثالثة أطوار: "قال الشيخ حتت عنوان متهيد
ول نشأا إىل استجماعها قوا ونشاطها مستعدة وطور الكهولة، وطور اهلرم، فيشمل الطور األ

للكفاح والتقدم يف ميدان احلياة، ويشمل الطور الثاين ابتداء أخذها يف التقدم واالنتشار وسعة 
النفوذ وقوة السلطان إىل استكماهلا قوا وبلوغها غاية ما كان هلا أن تبلغه من ذلك مبا كان فيها 

ويشمل الطور الثالث ابتداءها يف . داد وما لديها من أسبابمن مواهب وما كان هلا من استع
إما بانقراضها من عامل الوجود، . التقهقر والضعف واالحنالل، إىل أن حيل ا الفناء واالضمحالل

وإما باندراسها من عامل السيادة واالستقالل، وما من أمة إال وجيري عليها هذا القانون العام وان 
  .لطول والقصر كما ختتلف األعماراختلفت أطوارها يف ا
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هذه السنة الكونية اليت أجرى اهللا عليها حياة األمم يف هذه الدنيا أشار إليها يف كتابه العزيز 
  .1"غري ما آية

مما يبني أن  2مث ذكر جمموعة من اآليات القرآنية لكل طور مع تعليق موجز لكل جمموعة
  .هذا التمهيد كان مطوال ألن املقام يستدعيه

لكثري من النصوص القرآنية واألحاديث النبوية املتعلقة  ءوقد يكون التمهيد استقرا -  

  .3مبحتوى الدرس وموضوعه

وقد يكون عرضا آلراء جمموعة من العلماء يف قضية من القضايا املتعلقة بالتفسري حىت ال  -  

  4ت ا بعض السوريقحم هذه اآلراء يف شرح الدرس بعد ذلك كمسألة معاين احلروف اليت افتتح

نزل القرآن الكرمي منجما يف ثالثة وعشرين عاما، وكان نزوله مالئما : آلية املناسبة/ ثانيا  

لألحوال اليت مرت فيها الدعوة اإلسالمية، ومراعيا ما يتطلبه الزمن الذي نزل فيه، ومل يرتب 

متآزرا، يتصل بعضه  القرآن حسب تسلسل زمن الرتول، وذلك ألن الشارع قصد أن يرتبه ترتيبا

مع بعض، ألن التسلسل الزماين وإن ضم موضوعات متقاربة أحيانا فإنه كثريا ما حيمل ما اختلف 

من املوضوعات اليت يصعب أن يربطها ناظم، لذا راعى القرآن يف تسلسل نصوصه أن يقارب بني 

ة يف كلماا، متآزرة أفرادها، فحصل فيه التناسب من أصغر وحداته إىل أكربها، فتجد اآلية منسق

مع أخواا من اآلي، وتلتقي السورة باليت بعدها برابط ال جيعل منها جنسا غريبا عنها، بل مها 

                                                 
 .162جمالس التذكري، ص  - 1
 .163- 162املصدر نفسه، ص  - 2
 331، 330، 59، 163، 162، 124، 100جمالس الذكر، ص : أنظر على سبيل املثال - 3
 365أنظر املصدر نفسه، ص  - 4
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كحبيت اللؤلؤ يف عقد نفيس ينظم حباته خيط من حرير فكان بذلك معجزا بنظمه بديعا يف  

  .1اتساقه

لقرآن، مما يؤكد أا آلية منهجية هذا عن فائدة علم املناسبة وداللتها على اإلعجاز البياين ل  

فلم  أر من هؤالء املفسرين . مهمة الستقطاب أذهان السامعني، وهو ما امتاز به التفسري الشفاهي

من استغىن عن علم املناسبة يف كل دروسه، ال سيما وأن مقام املشافهة يقتضيه أكثر يف الربط بني 

  .ملتلقني مبا تلقوه يف الدرس السابقالسابق والالحق يف الدروس املتتالية، لتذكري ا

املشاكلة : إضافة إىل حتقيق الفائدة العلمية من هذا التناسب، ذلك أن املناسبة يف اللغة تعين  

  .3، وتستعمل جمازا للداللة على عالقة بني شيئني2واملقاربة

كما وهي  4وجود معىن ما يربط بني نصوصه: ويقصد باملناسبة يف القرآن الكرمي اصطالحا  

ومرجعها يف اآليات وحنوها إىل معىن رابط بينهما عام أو خاص عقلي أو : "... يقول السيوطي

حسي أو خيايل أو غري ذلك من أنواع العالقات أو التالزم الذهين كالسبب واملسبب والعلة 

واملعلول والنظريين والضدين وحنوه، وفائدته جعل أفراد الكالم بعضها آخذ بأعناق بعض فيقوى 

  . 5"بذلك االرتباط ويصري التأليف حاله حال البناء احملكم املتالئم األجزاء

هذا ما حرص املفسرون املصلحون على اعتماده آلية منهجية مل ختل منها دروس التفسري   

  .كلها، نظرا ملا حتققه من مقصد إحكام الصلة بني النص واملخاطب املتلقي

                                                 
 -جامعة دمشق–أطروحة دكتوراه بدرجة امتياز (عماد الدين حممد الرشيد، أسباب الرتول وأثرها يف بيان النصوص، : أنظر - 1

 .424، ص )هـ1419 ذي القعدة  15( 
 137، ص 1الفريوز آبادي، ج: القاموس احمليط - 2
 أساس البالغة - 3
 158هللا دارز، ص عبد ا: النبا العظيم - 4
 139، ص 2االتقان يف علوم القرآن، ج - 5
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التزام املفسرين القدامى واملعاصرين به كإحدى  أما سبب الرتول فإن: سبب الرتول/ ثالثا
وهو ما يؤكد التزام . اآلليات املنهجية يوحي بأمهيته البالغة يف الكشف عن املعىن الصحيح للنص

  .املفسرين للقرآن الكرمي درسا ذه اآللية املنهجية يف تفاسريهم الشفاهية
أم مل يروا فيه نوعا من السرد  فرغم أن طبيعة هذا العلم جتعله قريبا من التاريخ، إال

  .التارخيي العاري عن الفائدة
وأخطأ من زعم أنه ال طائل حتته جلريانه جمرى التاريخ، وليس : "يقول اإلمام الزركشي

  : ومما ذكر من فوائد هذا العلم ما يلي 1"كذلك، بل له فوائد
نه ما من حكم سنه اهللا ، إذ من املعلوم أ2أنه يبني وجه احلكمة الباعثة على التشريع -1

، إال وهو على غاية من احلكمة جاء النص لرياعيها، وذلك �تعاىل يف كتابه أو على لسان نبيه 
فالنص يأيت يف . من حفظ مصلحة أو درء مفسدة، سواء كان احلكم فقهيا أم أخالقيا أم عقديا

 يا يتجاوز زمان نزوله، الغالب جمردا ليحكم على حياة الناس كلهم، وحيمل يف طياته أمرا أو
ومالبساته أما أسباب نزوله فتبني مالبسات الواقعة وما يرتبط به من بيئة وزمان مما يسهل إدراك 

وال ريب أن هذا يظهر ضربا من ضروب اإلعجاز التشريعي . احلكمة اليت جاء النص لرياعيها
  .للقرآن الكرمي

قة من تشريع احلكم الذي يضمنه ذلك فسبب الرتول ميكِّن املفسر من معرفة احلكمة احملق"
النص، ألن النص احلديثي الذي يعد سببا لرتول النص القرآين حيمل يف طياته زيادة يف تفصيل 
األحداث واملالبسات اليت أحاطت بالنص القرآين واستدعت نزوله، بينما جند أن ذلك النص من 

على الواقعة، أو اإلجابة عن السؤال أو  القرآن غالبا ما يأيت مقتضبا موجزا ال يكاد يتجاوز احلكم
  .3"التعليق على احلادثة

أنه ييسر الوقوف على املعىن كامال، ويعني على فهم النص القرآين فهما صحيحا،  -2
وذلك بالنظر إىل طبيعة النص وسبب نزوله، فالنص وظيفته التعليق على حدث جرى، وسبب 

وهنا تظهر أمهية سبب الرتول يف معرفة تفسري القرآن  الرتول هو احلديث الذي نقل لنا هذه الواقعة
أوىف ما جيب الوقوف عليها،  -يقصد أسباب الرتول–إذ هي : "الكرمي قال الواحدي رمحه اهللا

                                                 
 )معلومات الكتاب. (22، ص 1الربهان يف علوم القرآن، ج  - 1
 . 16، ص2، اإلتقان يف علوم القرآن ج102، ص 1، مناهل العرفان، ج2، ص1أنظر املصدر نفسه، ج - 2
 .44م، ص 1999هـ 1420ن النصوص، دار الشهاب، أسباب الرتول وأثرها يف بيا: عماد الدين حممد الرشيد/ د - 3



166 

وأوىل ما تصرف العناية إليها المتناع معرفة تفسري اآلية وقصد سبيلها، دون الوقوف على قصتها 
  .1"وبيان نزوهلا

فة أسباب الرتول من أهم مفردات وأدوات املفسر والفقيه على إن معر: وميكن القول
السواء، وذلك لتوقف فهم اآلية على سبب نزوهلا كليا أو جزئيا، وإال لوقع املفسر يف التأويل 

  .2الفاسد، ولتوصل اتهد إىل أحكام غري صحيحة
ما يف  ، إذ ليس كل3أنه يزيل اإلشكال الذي ميكن أن حيدثه ظاهر النص القرآين -3

القرآن حمكما ال حيتمل إال معىن واحدا، بل فيه من هذا، وفيه من احملتمل ألكثر من معىن، وفيه من 
  .املتشابه

  .4أنه يدفع توهم أن يكون النص قد حصر احلكم يف األفراد اليت ذكر النص -4
ة جليلة ، وهلذا األمر فائد5أنه يساعد يف تعيني من نزلت فيه اآلية حىت ال يشتبه بغريه -5

  .وهي ترتيل الناس منازهلم
  :ويضاف إىل الفوائد السابقة اليت أوردها الزركشي ما يأيت

إن سبب الرتول يبني حال املخاطب وواقعه الذي نزل القرآن ليعاجله ومعلوم أن  -1
  .6معرفة مقتضيات األحوال احمليطة باخلطاب تربز ما فيه من إعجاز

حال املخاطب، بل يدخل يف ذلك حال املخاطب  وال تقتصر أحوال اخلطاب على معرفة
نفسه وحال اخلطاب من جهة كونه خطابا دون أن ينسب إىل قائله، وال شك أن سبب الرتول 

  .يبني حال املخاطب وما يالبسه من واقعة
ومعرفة األسباب رافعة لكل : "... ويف هذه الفائدة قول مطول للشاطيب نقتضب آخره

ومعىن معرفة السبب هو معىن . من املهمات يف فهم الكتاب، بال بدمشكل يف هذا النمط، فهي 
  .7"معرفة مقتضى احلال

ومنها ما ينبه املفسر إىل إدراك خصوصيات : "ويقول العالمة حممد الطاهر بن عاشور
  .1"بالغية تتبع مقتضى املقامات فإن من أسباب الرتول ما يعني على تصوير مقام الكالم

                                                 
 .10ص ) م1998 -هـ1419(ط .أسباب نزول القرآن، حتقيق كمال بسيوين زغلول، دار الكتاب العلمية، بريوت، د: الواحدي - 1
 .48املصدر السابق، ص: عماد الدين حممد الرشيد - 2
 .102، ص 1، ومناهل العرفان، ج27، ص 1أنظر الربهان ج- 3
 .25، ص 1، حماسن التأويل، ج105، ص 1، مناهل العرفان، ج23، ص 1أنظر املصدر نفسه ج - 4
 .81، ما حث يف علوم القرآن للقطان، ص 106، ص 1أنظر مناهل العرفان، ج - 5
 .85القرآن الكرمي والدراسات األدبية، ص : نور الدين عتر - 6
 . 35، ص 3املوافقات، ج - 7
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رسم منهج التربية يف القرآن، وذلك ملا يف نزول يعض اآليات القرآنية على إنه يفيد يف  -2
سبب معين من املبادئ واألسس التربوية، ولو تأمل الباحث ما يف ارتباط النص بسبب نزوله من 

  :املعاين التربوية لرأى فيها منهجا متكامال يستحق الدراسة والبحث ومن أهم هذه املبادئ
القرآين تعقيبا على موقف أو تعليقا على حادث، أرسخ يف فهمه، أن تقدمي النص  -أ

هو كارتباط الفكرة النظرية بواقع مصور، وال وأدعى لتطبيقه، وذلك ألن ارتباط النص حبادثة 
  .2خيفى أثر جتسيد املعاين النظرية يف فهم السامع

ه هو املنهج كما أن ذلك ميهد الطريق يف النهاية المتثال السامع خلطاب النص وتكليف
األفضل الذي جيب على املعلمني واملربني اعتماده يف االنتقال من احملسوس إىل ارد، فإن ذلك 

  .وهذا ما رمى إىل حتقيقه التفسري الشفاهي. أعمق يف التأثري
إن ارتباط النص القرآين بواقع حياة املخاطب يوجد التحاما بني املكلف والنص ويهئ  - ب

املكلف، وهذا يفيد املربني واملعلمني يف أن يعتمدوا على الواقع يف إجياد فرص فرصا أوسع المتثال 
  .3التعليم ملن خياطبوم

إن اختبار البيان اإلهلي واقع اإلنسان ليكون سببا لرتول الوحي من السماء له  -جـ
الن أوامره حرص القرآن على اقتناع اإلنسان بأوامره وخطاباته، ألنه قادر على إع: األوىلداللتان، 

وتكليفاته بعيدا عن واقع اإلنسان، ولو فعل ذلك ملا حق لإلنسان أن يعرض عن حكمه وندائه، 
ولكنه حرص على قناعته فاختار واقعه الذي يلتبس فيه وجعله حمل دراسته وحبه، حىت تكون 

ن أوامر نصوصه اليت متيزت بواقعيتها ومنهجيتها موضع قناعته، وبذلك يعلم أن ملا حيمله النص م
وهذا اإلقناع هو أهم ما ميز . 4مسوغات قد استدعت نزوله، وكم يفتقد املربون مثل هذا اإلقناع

  .التفسري الشفاهي فكان من الطبيعي حرص أصحابه على التطرق إىل أسباب نزول اآليات املفسرة
يف اختيار إقامة أواصل الصلة القوية بني املسلم والقرآن، وذلك ألن املسلم يدرك : والثانية

القرآن لواقعه أمرا يبعث فيه الثقة، ودليال على أمهيته عند البيان اإلهلي الذي يقدسه املسلم 
، وهو األثر الذي حرص التفسري الشفاهي على إحداثه يف نفوس املتلقني بشىت الوسائل 5وحيترمه

  .منها معرفة أسباب نزول النص املفسر
                                                                                                                                                         

 . 47، ص1التحرير والتنوير، ج - 1
 . 247منهج القرآن التربوي يف ضوء أسباب الرتول، ص : احلسني جلو - 2
 .247ص  منهج القرآن التربوي يف ضوء أسباب الرتول،: احلسني جلو - 3
 64أسباب الرتول وأثرها يف بيان النصوص، ص : عماد الدين حممد الرشيد - 4
 .249احلسني جلو، املصدر نفسه، ص - 5
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ئع، جيعل من القرآن الكرمي نصوصا حية حيتاج إن نزول بعض القرآن على حوادث ووقا/ د
وهو ما يكرس وجود القرآن يف اتمع، . 1إليها الناس كلما تكررت تلك احلوادث والوقائع

ويبحث على الشعور باحلاجة إليه يف دنيا الناس، فال يكادون ينسونه أبدا، بل إن ذلك يولد قناعة 
فإن ما مل يقع اآلن من أحكامه وحوادثه . ا فيه كلهبضرورة احملافظة على القرآن الكرمي والعمل مب

اليت استدعت تلك األحكام قد يقع غدا، فال يزال الناس يف حاجة مستمرة إليه، وال ريب أن 
املربني عاجزون على أن يكونوا مثل هذه احلاجة إىل مبادئهم يف نفوس من يربوم، ولكن وقوفهم 

وهم بشدة إىل أن يعثروا يف دراسام التربوية ومناهجهم على هذا املعىن يف أسباب الرتول يدع
  .2األخالقية والتعليمية على مثل هذا املنهج املتماسك

هذا ما حرص التفسري الشفاهي على تقريره باعتماده أسباب الرتول آلية منهجية لتحقيق   
ذا القرآن إن ه �:اهلدف املنشود يف إحياء نصوص القرآن يف كل عصر، كيف ال والقرآن يقول

  ".9/اإلسراء" �يهدي لليت هي أقوم
بعد استيفاء هذه الفوائد الحظت ارتباطها بالغاية اليت سعى التفسري الشفاهي إىل حتقيقها،   

وهي إعادة العالقة بني النص واملتلقي نظر لالرتباط بواقع الناس املعيش وإحكام هذه الصلة بني 
  .النص وهذا الواقع

  :إىل قواعد اللغة واملعىن اإلمجايل آلية االحتكام/ رابعا  
من أهم اخلطوات اليت تساعد على الفهم السليم لنصوص القرآن الكرمي االحتكام إىل   

قواعد اللغة العربية ومدلوالا لتحديد معاين األلفاظ واملفردات والتراكيب القرآنية، وذلك ألن 
فمن أراد فهمه فهما سليما بعيدا عن القرآن الكرمي نزل بلغة العرب وعلى عادم يف التخاطب، 

: كل شطط واحنراف فليتسلح بعلوم اللغة وليتصنع من أدواا ما استطاع، يقول اإلمام الشافعي
وإمنا بدأت مبا وصفت من أن القرآن الكرمي نزل بلسان العرب دون غريه، ألنه ال يعلم من "

هه، مجاع معانيه وتفرقها، ومن إيضاح مجل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب وكثرة وجو
  .3"علمه انتفت عنه الشبه اليت دخلت على جهل لساا

                                                 
 .248املصدر نفسه ، ص احلسن حلو، - 1
 .65عماد الدين حممد الرشيد، املصدر السابق، ص،   - 2
  .50الرسالة، ص -3
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القرآن نزل بلسان العرب يف اجلملة، فطلب فهمه إمنا يكون من : "ويقول اإلمام الشاطيب  
  1....."هذا الطريق خاصة

واحلذر  رغم أمهية اللغة، وضرورا يف فهم نصوص الكتاب الكرمي، فإنه ال بد من احليطة"
من تفسري القرآن مبجرد االحتمال النحوي الذي حيتمله تركيب الكالم، وهذا أمر تفطن له قدميا 

قد الحظ أن أبا عبيدة معمر ) هـ310(علماؤنا احملققون، فهذا شيخ املفسرين بن جرير الطربي 
أثرا عن أو أن ينقل  �ندر أن يستشهد حبديث لرسول اهللا" جماز القرآن"بن املثىن يف كتابه 

صحايب أو تابعي، ولذا نعته بأنه ضعيف املعرفة بأهل التأويل قليل الرواية ألقوال السلف من أهل 
  .2التفسري

وعليه فإن علماءنا القدامى من النحويني املفسرين قد تكلموا عن إعراب الصياغة، وإعراب   
  .3سك بهاملعىن، وقالوا بأن املعول عليه هو تفسري املعىن، وهو الذي جيب التم

واخلالصة أن النحو من أهم العلوم اليت جيب أن حييط ا املفسر لكالم اهللا تعاىل، لكن "  
جيب عليه أال يسترسل يف حتكيم الصناعة النحوية، وتفسري كالم اهللا تعاىل مبجرد االحتمال 

ا سيق النحوي الذي حيتمله تركيب الكالم، وإمنا يكون مقصوده هو البحث عن املعاين واعتبار م
  .4"له الكالم أصال

إن هذا املنهج القومي يف استخدام اللغة لبيان مدلوالت األلفاظ والتراكيب النحوية هو عني   
املنهج الذي امتاز به التفسري الشفاهي، علما بأن هؤالء املفسرين املصلحني مل جيعلوا من تفاسريهم 

آللية املنهجية بقدر احلاجة إليها، وبقدر مسرحا للمماحكات اللفظية والنحوية، وإمنا التزموا هذه ا
علما أم كانوا خياطبون شرائح . ما يرفع اإلشكال والغموض عن بعض املفردات  والتراكيب

متباينة يف اتمع، فكان من الضروري أن يتعرضوا لبيان مفردات اآلية أو اآليات موضوع الدرس، 
البالغي يف القرآن، وإليضاح املعىن القرآين قبل وإىل تراكيبها النحوية وإبراز اإلعجاز اللغوي و

  .يف عملية اإلصالح هاالنتقال إىل استثمار
أما هذه اآللية املنهجية تظهر جلية يف هذه التفاسري الشفاهية، إذ أن املفسر ال ينتقل إىل 

ألا  استغالل النص وتوجيهه إلصالح أحوال اتمع إال بعد استيفائه ملعناه اإلمجايل أو العام؛
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خطوة أساسية يف املنهج، إذ أنه ال حميص للمتفهم عنها، ألا توضح معىن اآلية وتبينه فيعرف 
  .املتلقي مراد اهللا منها

غري أن هذا اللون من التفسري وإن اعتمد على هذه اآللية كغريه من ألوان التفاسري األخرى 
  .ىن ويبينهإنه انفرد عنها باالختصار دون اإلطالة بقدر ما يوضح املع

  آلية التفسري املأثور : املطلب الثالث  
إن أهم اخلطوات املنهجية يف علم التفسري، هي تفسري  القرآن بالقرآن وتليها يف : توطئة  

وهو من أهم القواعد املوصلة إىل الفهم السليم لنصوص القرآن . األمهية تفسريه بالسنة الصحيحة
والزلل يف التعامل مع نصوص القرآن الكرمي، وهو تتبع ما  الكرمي، واملبعدة عن كل مواطن الشطط

وما نقل ) ص(جاء يف القرآن نفسه من البيان واإليضاح والتفصيل ليعض آياته، وما نقل عن النيب 
  .1عن الصحابة والتابعني من كل ما هو بيان وتوضيح ملراد اهللا تعاىل من نصوص كتابه الكرمي

لقرآن وتفسريه إىل اعتبار التفسري باملأثور شامال ألربعة ويذهب بعض الباحثني يف علوم ا  
التفسري يف عصر : مناهج املفسرين(أنواع من التفسري، فقد نقل الدكتور مصطفى مسلم يف كتابه 

يشمل املنقول عن اهللا تعاىل يف القرآن : "رعن الدكتور حممد أبو شهبة أن التفسري باملأثو) الصحابة
، واملنقول عن الصحابة رضوان اهللا تعاىل عليهم، واملنقول عن �ول اهللا الكرمي، واملنقول عن رس

  .2"وعلى هذه األنواع األربعة يدور التفسري باملأثور. التابعني رمحهم اهللا
وأذكر يف هذا املقام رأيا للدكتور صالح عبد الفتاح اخلالدي ال يوافق فيه الدكتور   

تبار تفسري القرآن بالقرآن من التفسري باملأثور، مصطفى مسلم والدكتور حممد أبو شهبة يف اع
  .ويرى أن التفسري باملأثور هو تفسري القرآن بالسنة وبأقوال الصحابة والتابعني وتابع التابعني

ويقول إنَّ تفسري القرآن بالقرآن ليس تفسريا باملأثور، ألن املفسر يف هذه اخلطوة يفسر   
أي أنه ال يعتمد على البحث والنقل، . بشر من صحابة وتابعنيكالم اهللا بكالم اهللا، وليس بكالم ال

وال يتحرى صحة ما ينقل، ألن القرآن حمفوظ ثابت، ال حتتاج إىل ختريج وتصحيح، فالتخريج 
والتصحيح والتحري واحلرص صفة مالزمة لألقوال املأثورة يف التفسري، والقرآن ال حيتاج إىل كل 

  .3ور واهللا أعلمفهو ليس من التفسري باملأث. هذا
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وهذا ما أتفق معه فيه، من حيث التمحيص والبحث والتخريج، إذ ميكن إدراجه حتت   
ومفهوم الصحابة ملا جاء يف القرآن الكرمي نفسه من بيان  �التفسري باملأثور من ناحية بيان النيب 

  .هالقرآن للقرآن يف الكتاب نفسه على اعتبار أن صاحب الكتاب أعلم بكتابه من غري
 - واهللا أعلم–مث تناقلت األجيال هذا البيان النبوي فَعد مأثورا، يعين منقوال يؤيد هذا الرأي   

  .بيان مفهوم التفسري باملأثور
  :مفهوم التفسري باملأثور  
  .التفسري باملأثور، والتفسري النقلي: للتفسري باملأثور امسان  

  .ي، ويذكر التفسري النقلي يف مقابل التفسري العقلييف مقابل التفسري بالرأ رويذكر التفسري باملأثو
  . أَثَر، يأْثُر، أَثْرا، تبِع أَثَره: "ورد يف املعجم الوسيط. واملأثور اسم مفعول مبعىن املنقول

احلديث  : اخلرب املروي والسنة الباقية، واملأثور: نقله ورواه عن غريه، واألثر: وأَثَر احلَديثَ
  .1ورث اخللف عن السلف املروي، وما

ويطلق على ما ورثه اخللف عن السلف من علم . فاملأثور يقوم على الرواية والنقل"  
  2"وغالب إطالقه على احلديث والروايات. وحديث وروايات وغري ذلك

هذا يف اللغة أما يف اإلصطالح، وقد أشار إىل ذلك قول الدكتور حممد حسني الذهيب رمحه     
ما جاء يف القرآن نفسه من البيان والتفصيل لبعض آياته، وما : مل التفسري باملأثوريش: "اهللا فقال

، وما نقل عن الصحابة رضوان اهللا تعاىل عليهم، وما نقل عن التابعني، من �نقل عن الرسول 
  3"كل ما هو بيان وتوضيح ملراد اهللا من نصوص كتابه

وقد سبق أن نقلت حتفظ . سري باملأثوروقد أدرج الذهيب تفسري القرآن بالقرآن ضمن التف  
الدكتور صالح عبد الفتاح اخلالدي يف ذلك، وبينت وجه حتفظه الذي ال يؤخذ على عمومه، ألن 
القرآن كالم اهللا، ال كالم البشر، وليس خاضعا ملقاييس نقل الروايات ومتحيص األقوال واألخبار، 

، أما كالم البشر فيحتاج إىل حتقيق وختريج فهو ثابت يقينا ال حيتاج إىل متحيص وتدقيق وختريج
والدليل قول . �ومتحيص، سواء كان كالم الصحابة أو التابعني، أو حىت حديث رسول اهللا 

ما نقل عن الرسول وما نقل عن الصحابة "، وأما النقل فقوله "ما جاء يف القرآن"الذهيب 
  ".والتابعني
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هو ما روي عن  -أثور يف اللغة و اإلصصالحمعىن امل هالذي يتحقق في: فالتفسري باملأثور  
  .أو الصحابة أو التابعني، من روايات نقلية مروية يف تفسري القرآن �الرسول 
وامسه اآلخر يؤكد هذا املفهوم، وهو التفسري النقلي، الذي يقوم على نقل األقوال   

  .1والروايات عن السلف يف تفسري القرآن
  .بلَّغه عن صاحبه: قَلَ، ينقُلُ، نقْالً، ونقَلَ الكَالَم أَو اخلَبرن: "فقد ورد يف املعجم الوسيط  
ما علم من طريق الرواية أو السماع، كعلم اللغة أو احلديث وحنومها، وهو ما : واملنقول  

  .2يقابل املعقول
أو  � هو ما نقل بنقل صحيح عن رسول اهللا -أو التفسري النقلي–ومبا أن التفسري باملأثور   

  . الصحابة أو التابعني، فإنه ضروري فهم القرآن وتفسريه
أن أجيب عن تساؤل مفاده ملاذا مل يفسر  - واهللا أعلم–ويف هذا املقام أرى من الضروري   

أحد أسس التفسري . القرآن كامال رغم أننا نعد تفسري القرآن بالسنة الصحيحة �رسول اهللا 
  : باملأثور للقرآن كله؟ فأقول

  :3اب على هذا السؤال أعرض هذه احلكم واألسبابللجو
ألن معظم ألفاظ ومعاين القرآن مفهومة، ال حتتاج إىل تفسري، والصحابة يعرفوا ألم  -1

.                                                                                     عرب فصحاء، ولذلك مل تدع احلاجة إىل تفسريها
ليقوموا بواجبهم يف تفسري  �ليبقى الباب مفتوحا أمام املفسرين بعد عصر النيب  -2

القرآن كامال  �فسر رسول اهللا  والقرآن، ولتبقى حركة التفسري مستمرة يف األجيال الالحقة ول
ملاذا تفسره أنت وقد فسره : على تفسريه، حيث سيقال له ألغلق باب التفسري، وملا جرؤ أي عامل

 ؟ �رسول اهللا 

مبا حوت آياته  �لضعف املستوى العلمي عند الصحابة، ولو فسره هلم رسول اهللا  -3
والعلماء الذين جاؤوا . من علوم ومعارف فقد ال يستوعبوا، وقد تكون حمل استغراب بعضهم

 "خري مفسر للقرآن هو الزمن: "ولذلك قيل. العلمية لآليات بعد الصحابة قدموا بعض املضامني
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لئال ينشغل الصحابة بالتفسري النظري، عن تطبيق القرآن وتنفيذ أحكامه، فكانوا  -4
وهنا ما آمن به املفسرون املصلحون وطبقوه وعملوا  .1مشغولني جبمال التنفيذ عن مجال التفسري

  .به يف تفسريهم
قطة انطالق التفسري الشفاهي واملرتكز األساسي فيه، ومنه كانت وهذا السبب األخري هو ن

االستعانة ذا املأثور يف دروس التفسري من أجل التأصيل للفكرة اإلصالحية املراد حتقيقها، حىت ال 
شغلنا : "هذا ما أكده ابن باديس حني قال. ينشغل املتلقي باجلانب النظري عن اجلانب التطبيقي

  ".تأليف الكتب بتأليف الرجال عن
هذا ما يالحظه املستقرئ للتفاسري الشفاهية يف الغالب األعم ألن االلتزام ذا اللون من   

التفسري باملأثور يعطي املصداقية العلمية هلذه الدروس يف علم التفسري أوال، كما جيعل املفسر على 
حلكم والتوجيهات واإلرشادات ثقة وقناعة مبا يذهب إليه بعد ذلك يف استنباط املعاين واألحكام وا

غري أن هؤالء املفسرين مل جيعلوا من استعراض هذه املنقوالت أساس تفاسريهم بل كانوا يكتفون 
فيها مبا يوضح املعىن ويؤيد الفكرة مراعني يف ذلك األخذ الصحيح السليم من هذه املنقوالت وهو 

  .األهم
نظري والعملي، فأقول إن معظم الدارسني عندما مما قادين إىل بيان وجهي التفسري النبوي ال  

يتحدثون عن اجلانب النظري لتفسريه، ويعنون به ما صح من  �يتحدثون عن تفسري الرسول 
األحاديث النقلية والصحيحة املرفوعة وأرى أن هذه األحاديث الصحيحة ضرورية يف التفسري، 

  :اهللا له جانبان إذ أن تفسري رسول �لكنها ليست هي كل تفسري رسول اهللا 
  :التفسري النظري: اجلانب األول  
وهذا . يف تفسري بعض آيات القرآن �وهو املتمثل يف األحاديث القولية املرفوعة للرسول  

  .اجلانب النظري ضروري يف تفسريه، ومن جتاوزه لن يفهم القرآن حق الفهم، ولن حيسن تفسريه
صح مبعىن أننا ملزمون بتخريج األحاديث  وهذا اجلانب النظري القويل ال يؤخذ إال إذا  

يف التفسري، وال نأخذ منها إال ما صح منها، وال جيوز أخذ الروايات  �املرفوعة للرسول 
  .املوضوعة والضعيفة اليت مل تصح عن رسول اهللا وهذا ما التزم به املفسرون املصلحون غالبا

  .2ه اآللية املنهجيةوهو ما نالحظه يف التفاسري الشفاهية من االلتزام ذ  
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  :التفسري العملي: اجلانب الثاين  
ألحكام  �وهذا قد ال يفطن له بعض الدارسني والباحثني، ونعين به تطبيق الرسول   

  !القرآن، وتنفيذه ألوامره، وختلُّقه بأخالقه، وحركته به، ودعوته إليه، وجهاده ألعدائه
لقرآن، وحياة الصحابة أيضا تفسري هي تفسري عملي ل �سرية الرسول : وبعبارة أخرى

لن نفهم القرآن ولن حنسن تفسريه إال . �عملي منهم للقرآن، ألم يقتدون يف ذلك برسول اهللا 
علم (عن ) السرية النبوية(للقرآن، وكم يفوتنا عندما نبعد  �بعد الوقوف على تطبيق رسول اهللا 

، ولن حنسن لية التطبيقية التنفيذية بالقرآندراسة التفسري احلركة العم، ألن اهلدف من )التفسري
وأصحابه بالقرآن، وال يتحقق هذا إال بدراسة  �هذه احلركة إال بعد الوقوف على حركة الرسول

أول مفسر  �اليت هي أول وأجنح تفسري عملي للقرآن، متت على يد رسول اهللا ) السرية النبوية(
  .1نظري وعملي للقرآن

ابه املؤسس على العلم هو الذي ميكن إثبات أن النيب نفسه أو فالتفسري املشهود بصو  
صحابته الذين ينتمون إىل دائرة تعليمه قد صرحوا به يف بيان معىن القرآن وداللته وهو التفسري 

  .2باملأثور
بعد هذه اإلطاللة عن التفسري باملأثور تبين لنا أنه آلية منهجية علمية أساسية جيب أن   

ى االلتزام ا واستخدامها يف بيان مدلوالت اآلية ومعانيها وال حميص له عن حيرص املفسر عل
  .تركها وإال عد تفسريه ضربا من الكالم غري املؤسس على قواعد علمية

وما أشرت إىل هذه األمهية إال ألبني أن التفسري الشفاهي رغم توجهه إىل استخدام اآلية   
ستخراج قواعد التوجيه واإلرشاد منها، إال أنه مل يهمل يف القرآنية وسيلة لإلصالح وحرصه على ا

الوقت نفسه هذه اآللية املنهجية العلمية األساسية يف بيان مراد اهللا أوال مث االنتقال بعد ذلك إىل 
  .عملية إسقاط النص على الواقع من أجل إصالحه

ن من التفسري أقوال بعض كما يشهد هلذا احلرص على االلتزام بالتفسري باملأثور يف هذا اللو  
فعلينا أن يكون أول فزعنا يف الفرق : "املفسرين املصلحني كابن باديس على سبيل املثال إذ يقول

، وأن يكون أول جهدنا يف استجالء ذلك من نصوصه ومراميه )يعين كتاب اهللا(والفصل إليه 
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وليكن دليلنا يف ذلك : "...أيضا، وقوله 1..."مستعينني بالسنة القولية والعملية على استخراج ألليه
  .2..."وإمامنا كتاب ربنا، وسنة نبينا، وسرية صاحل سلفنا

وما أكثر ما جتد يف القرآن من بيان للقرآن : "ويف إعالن إعجابه ببيان القرآن للقرآن يقول  
  .3"فاجعله من بالك، تد إن شاء اهللا إليه

رآن من تفسري للقرآن نفسه أما عن تفسري هذا عن إشادته بضرورة االلتزام مبا ورد يف الق  
هو املبني للناس ما  �وعلِّمنا القرآن أن النيب: "القرآن بالسنة فله أيضا فيه كالم نظري قيم إذ يقول

نزل إليهم من رم وأنَّ عليهم أن يأخذوا ما أتاهم وينتهوا عما اهم عنه وكانت سنته العملية 
  . 4...."والقولية تاليه للقرآن

وبياا وتفصيلها  -يعين القرآن–وأدلة األحكام أصوهلا مذكورة كلها فيه : "...وفال أيضا  
  .5"الذي أرسل ليبني للناس ما نزل إليهم �يف سنة النيب

وما أحسن التفسري : "كما صرح الشيخ بإعجابه ذه الطريقة يف تفسري القرآن الكرمي بقوله  
ما صح من السنة ألا تفسريه  -يعين القرآن–ومثله .: "..، وقال6"تعضده األحاديث الصحاح

  .7"وبيانه
  .مما يدل على أنه كان يتحرى الصحيح من السنة يف بيان معىن اآليات  
ومثله أيضا يف االلتزام ذا املنهج الشيخ بيوض والشيخ حممد املكي الناصري يف تفاسريهم   

  .الشفاهية
   ا يف فهذا الشيخ حممد املكي الناصري يشري ذه اآللية املنهجية يف التفسري وبالتزامه

ومن منن اهللا علينا أن كتاب اهللا العزيز جعله اهللا : "...دروس تفسريه املذاعة على الناس فيقول
 �: فوضح لنا فيما وضح، ما هي رسالة القرآن، بأعجز وأوجز بيان فقال تعاىل" تبيانا لكل شيء"

أحاديث "فلْتدر إذن " 203/األعراف" �ة لقوم يؤمنونهذا بصائر من ربكم، وهدى ورمح
يف فلك هذه اآليات البينات اليت حددت مبنتهى الدقة والوضوح رسالة القرآن " التفسري اليومية

األصلية ولتقدم للجمهور املسلم معاين القرآن، خالصة من مجيع الشوائب اليت تتناىف مع روح 
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اال ميت بسبب وال نسب إىل القرآن، أو السنة الصحيحة القرآن، ولتربئ ساحة القرآن من كل م
اليت هي بيان القرآن، ولنستعن على بسط ما هو جممل، وتقييد ما هو مطلق، وختصيص ما هو 
عام، وتوضيح ما قد يعرض يف فهمه إشكال أو غموض، مبقارنة اآليات القرآنية الواردة يف كل 

ن بدايته إىل ايته كتاب واحد يفسر بعضه موضوع موضوع وكل ميدان ميدان، فكتاب اهللا م
بعضا، ويكمل بعضه بعضا وهو مبجموعه وبكافة سوره يكون  وحدة متالمحة ال تقبل التناقض 

وإنه لكتاب عزيز ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من  �:قال اهللا تعاىل. وال تعرف االختالف
  .1 "42/فصلت" �خلفه، ترتيل من حكيم محيد

د على ما أشرت إليه يف مقدمة هذا الفصل، من أن التفسري الشفاهي التزم باآلليات وأؤك  
املنهجية العلمية إضافة إىل اآلليات التربوية اإلصالحية مما صبغه بصبغة علم التفسري وإال عدت تلك 

ن ما على أ: "... وهو ما قرره الشيخ الناصري بقوله. الدروس دروسا يف التوجيه واإلرشاد ال غري
نقدمه ضمن هذه األحاديث من البيانات واإليضاحات والفهوم، كله مبين وقائم على أساس نفس 

اليت حررا وضبطتها تلك العلوم، إذ بدوا وبتجاهلها ال ميكن ألحد منا أن  2"القواعد العلمية"
   3.عيايضرب يف علم التفسري بسهم، وال أن يفهم كتاب اهللا فهما صحيحا، ال لغويا وال شر

أما الشيخ بيوض فله أيضا كالم هام يف هذه املسألة ذكره أثناء الدرس وحرص على تطبيقه 
  :ونورد بعض أقواله منها. أينما دعت احلاجة إليه

والقرآن كما هو معلوم وحدة متكاملة وهو يفسر بعضه بعضا، ويعتمد بعضه : ".... قوله  
ومن العبارات اليت كان . 4"الفهم إال يف مقامها على بعض، وال ميكن ألحد أن يفهم آيات اهللا حق

إن كان : " ... كان يرددها كثريا عندما يعود يف تفسري اآلية إىل غريها من اآليات القرآنية قوله
وما أعظم القرآن وأروعه : " ... وقوله 5"القرآن يفسر بعضه بعضا، وما فسر القرآن مثل القرآن

  .7"لقد أغناين كتاب اهللا عن كل كتاب: "، ويف عبارة أمجل6"وهو يفسر بعضه بعضا

                                                 
 .8-7، ص 1التيسري يف أحاديث التفسري، ج  - 1
 ...للغوي والتزام التفسري باملأثورنقصد بالقواعد العلمية اآلليات املنهجية العلمية من سبب نزول ومناسبة وبيان املعىن ا  - 2
 9: املصدر نفسه، ص - 3
 152، ص 5يف رحاب القرآن، ج  - 4
 يراجع النص 401، ص 3وج  59، ص 1املصدر نفسه، ج  - 5
 458، ص 3املصدر نفسه، ج  - 6
 8عيسى حممد باحلاج، الشيخ بيوض والتفسري، ص  - 7



177 

هذا عن األصل األول أما عن األصل الثاين وهو تفسري القرآن بالسنة فللشيخ أيضا فيه   
فالشرع إذن هو ما شرعه : "... ، وقوله1"والسنة مبينة للقرآن شارحة له: "كالم نظري منه، قوله

  2"خنترعه من عند أنفسنا، وليس ما  �اهللا، والسنة ما سنه رسول اهللا 
وذه األقوال اليت كانت تتخلل دروس التفسري الشفاهي يتأكد مدى التزام هؤالء املفسرين 
املصلحني ذه اآللية املنهجية ألا أساس كل تفسري لكتاب اهللا قدميا وحديثا، وألا الدليل على 

  .القرآنيةمصداقية ما يذهب إليه املفسر من بيان للمعىن ولداللة اآلية 
  
  
  
  
  

 اآلليات املنهجية العلمية التربوية: املبحث الثاين

  
التربية اإلسالمية هي التنظيم النفسي واالجتماعي الذي يؤدي إىل اعتناق اإلسالم وتطبيقه   

  .كليا يف حياة الفرد واجلماعة
يئة  فالتربية ضرورة حتمية لتحقيق اإلسالم كما أراده اهللا أن يتحقق، وهي ذا املعىن  

  .النفس اإلنسانية لتحمل هذه األمانة
وهذا يعين بالضرورة أن تكون مصادر اإلسالم هي نفسها مصادر التربية، وأمهها القرآن   

  .3والسنة
وملا كانت املصائب اليت ترتل باتمع اإلنساين، والكوارث اليت تصيب اتمعات اإلسالمية   

راف به عن ابتغاء كماله، وعن فطرته وطبيعته كل ذلك نتيجة لسوء تربية اإلنسان، واالحن
اإلنسانية، ومبا أن اإلسالم هو املنهج الرباين املتكامل، املوايت لفترة اإلنسان، والذي أنزله اهللا 

                                                 
 31، سورة يس اآلية 1الشريط رقم  - 1
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لصياغة الشخصية اإلنسانية صياغة متزنة متكاملة، وليجعل منها خري منوذج على األرض، وال 
  .لتربية باآليات القرآنيةحتقيق هلذا املقصد إال باللجوء إىل ا

هذا ما حرص املفسرون املصلحون على حتقيقه عن طريق درس التفسري الشفاهي،   
وباستقراء تفاسريهم الحظت التزامهم مبجموعة من اآلليات املنهجية التربوية اليت كانت مقصدهم 

  .األساسي من هذه الدروس
فيجب أن يكون الغرض األساسي ومبا أن القرآن الكرمي هو كتاب هداية وتوجيه أوال،   

الذي يستهدفه املفسر املصلح هو جتلية اهلداية القرآنية يف شىت جماالت احلياة، وعرض واقع 
  .املسلمني على القرآن الكرمي، لريى مدى القرب أو البعد من تعاليم القرآن الكرمي وتوجيهاته

دعا إىل النظر إىل علم فلقد كان اإلمام حممد عبده يف العصر احلديث، من أوائل من "  
التفسري على أنه فهم الكتاب العزيز من حيث هو دين يرشد الناس إىل ما فيه سعادم يف حيام 
الدنيا وحيام اآلخرة، فإن هذا هو املقصد األعلى منه وما وراء هذا من املباحث فهو تابع له أو 

  .1"وسيلة لتحصيله
رشيد رضا، الذي حاول أن يعرب عن حاجة بعد الشيخ حممد عبده، جاء تلميذه حممد   

العصر مبنهج جديد يف التفسري، يلم شتات التفسري، ويعاجل املستحدثات ويصد هجمات الغزو 
الثقايف والفكري، فضمنه كل ما حتتاجه األمة من أجل جتديد حياا، فقال رمحه اهللا معربا عن 

املنار قد ألف الستدراك هذا النقص يف  إن تفسري: "تذمره من الذين مل يراعوا فيه هذه اجلوانب
كتب التفسري، ولكنه ال يدرس يف املدارس، وال يعتمد عليه يف التربية، وال خيطر يف بال من مل 
يقرأه أنه جيد فيه كل ما حتتاج إليه األمة لتجديد حياا وجمدها، وال لدفع الغوائل عنها، ويوشك 

راءته ما ألف ألجله من اإلصالح واهلدي وجتديد ثوراته أن يكون أكثر من اطلعوا عليه ال ينوون بق
  .2"األوىل

فالدعوة إىل تغليب الغرض اهلدائي يف العمل التفسريي، هو الذي يتماشى مع رسالة القرآن   
وهو الغرض ". 9/اإلسراء" �إن هذا القرآن يهدي لليت هي أقوم�األساسية، وغرضه األول 

آين الفريد من نوعه من الصحابة الكرام يف التفسري، يقول أبو ، واجليل القر�الذي ركز عليه النيب
حدثنا الذين كانوا يقرئوننا كعثمان بن عفان، وعبد اهللا بن مسعود أم : "عبد الرمحن السلمي
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فتعلمنا القرآن : كانوا إذ تعلموا عشر آيات مل جياوزوها حىت يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا
  .1..."يعاوالعلم والعمل مج

فتغليب الغرض اهلدائي يف التفسري هو ما امتاز به التفسري الشفاهي وإن امتازت به بعض   
التفاسري املكتوبة كالظالل واملنار، وكان الدافع إىل هذا التغليب هو إحكام الصلة بني النص 

    .والواقع لتربية اتمعات وإصالح األفراد
املصلحني يف حقيقته عمل تربوي منهجه منهج هذا ما يؤكد أن عمل هؤالء املفسرين   

  .تربوي إسالمي مصدره القرآن الكرمي
على هذا األساس استخدموا آليات منهجية عدها املربون طرائق وأساليب للتربية اإلسالمية   

مل خيل درس التفسري الشفاهي من أحدها أو بعضها، كما عدها الدعاة أيضا أساليب فعالة يف 
  .2الدعوة

ا يستخدم منهج التربية اإلسالمية جمموعة كبرية ومتنوعة من الطرق واألساليب يف وهلذ  
طريقة القدوة، وطريقة التلقني، وطريقة القصة، وطريقة : التربية، وأهم هذه الطرق واألساليب هي

وكذلك مل  3وغريها... التربية باألحداث، وطريقة شغل أوقات الفراغ، وطريقة املناقشة واحلوار
  .رس التفسري الشفاهي من أحدها أو جمموعة منهاخيل د

وانطالقا من التطابق بني هذه األساليب التربوية اإلسالمية وبني اآلليات املنهجية التربوية يف   
  :التفسري الشفاهي قسمت هذا املبحث إىل أربعة مطالب على النحو اآليت

  آلية املوعظة والقدوة  :املطلب األول  
  ة الترغيب والترهيبآلي: املطلب الثاين  
  آلية القصة واملثال: املطلب الثالث  
  آلية استغالل األحداث والتطبيق: املطلب الرابع  

  آلية املوعظة القدوة : املطلب األول
  آلية املوعظة: الفرع األول

يعد أسلوب املوعظة من أساليب التربية السليمة، ومبا أن غرض التفسري الشفاهي هو تربية   
، كان لزاما على املفسر أن يتجه بدرس التفسري إىل هذه اآللية املنهجية التربوية لتحقيق الفرد املسلم
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من خالل إبراز الظاهرة القرآنية املوجودة يف النص، ومن مث إحكام الصلة بينها وبني . هذا اهلدف
فق مع املعىن الواقع، وإقناع املتلقي بااللتزام ا عن طريق تقدميها يف أسلوب وعظي ألن هذا ما يت

  .اللغوي
  :وعظَه يعظُه وعظًا وموعظَةً: "يقول الفريوز آبادي يف تعريف هذا اللفظ ما نصه  

  .1"ذكَّره ما يلِّني قلبه من الثواب والعقاب فاتعظ
ذلك �: أما املعىن القرآين فأذكر فيه ما أورده صاحب تفسري املنار يف تفسري قوله تعايل

  ".232/البقرة" �كم يؤمن باهللا واليوم اآلخريوعظ به من كان من
النصح والتذكري باخلري واحلق على الوجه الذي يرق له القلب ويبعث على : الوعظ: "فقال

أي ذلك الذي تقدم من األحكام واحلدود املقرونة باحلكم والترغيب والترهيب يوعظ به : العمل
فإن هؤالء هم الذين يتقلبون ويتعظون به فتخشع  أهل اإلميان باهللا واجلزاء على األعمال يف اآلخرة

له قلوم ويتحرون العمل به قبوال لتأديب م وطلبا لالنتفاع به يف الدنيا ورجاء يف مثوبته 
 .ورضوانه يف األخرى

وأما الذين ال يؤمنون مبا ذكر حق اإلميان كاملعظلني واملقلبني الذين يقولون آمنا بأفواههم 
م يقولون ذلك، ومل تؤمن قلوم ألم مل يتلقوا أصول اإلميان بالربهان القرآين ألم يسمعوا قومه

أو النبوي الذي ميلك من القلب مواقع التأثري ومسالك الوجدان، فإن وعظهم به عبث ال ينفع، 
  . 2"وقول ال يسمع

ذا يظهر لنا جليا أن هل" الوعظ"بالنظر إىل تفسري هذه اآلية وغريها مما ورد فيها لفظ 
  :األسلوب أشكال منها

النصح وهو بيان احلق واملصلحة، بقصد أن نجنب املنصوح الضرر وندلَّه على ما حيقق  -
سعادته وفائدته، ودليل النصح، الصادق أال يتوخى الناصح مصلحة شخصية دنيوية مادية لنفسه، 

كل رياء وعن كل ما ولذلك وجب على املريب الناصح أن يترته أثناء أداء واجبه التربوي عن 
يوحي لآلخرين بأن له يف فعله مصلحة خاصة، لئال يشوب إخالصه ومسعته، فيفقد هيبته التربوية 
وتأثريه يف نفوس املخاطبني، وقد بني اهللا ذلك عند ذكر احلوار الذي جرى بني الرسل وأقوامهم 

  ".57/الفرقان" �قل ما أسألكم عليه من أجر�: �فقال خماطبا رسوله 
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ما يدل على اخلالص من الشوائب والغش، ويف القاموس " نصح"املعىن اللغوي للفظ  ويف
وهكذا يتفق املعىن اللغوي مع . 1العسل اخلالص: ال غش فيه، والناصح: رجل ناصح اجليب: احمليط

يف مواطن عديدة من " نصح"وقد تكررت ألفاظ من هذه املادة . املعىن الشرعي واهلدف التربوي
وال ينفعكم نصحي إن �: ن الكرمي على لسان الرسل يف حوارهم مع أقوامهم كقول نوحالقرآ

أبلغكم �: ، وكقول هود لقومه"34/هود" �أردت أن أنصح لكم إن كان اهللا يريد أن يغويكم
، وباستقراء بعض التفاسري الشفاهية الحظت "68/األعراف" �رساالت ريب وأنا لكم ناصح أمني

وال أدلَّ على ذلك من تفسري الشيخ عبد احلميد بن . لوب يف النصح والوعظااللتزام ذا األس
باديس، ألنه مؤلف على طريقة العناوين الفرعية، فبعد استقرائها توصلت إىل أنه التزام ذه اآللية 

 وتارة مبا يرادفها من معىن 2املنهجية يف تفسريه أينما اقتضت احلاجة إليها فعبر عنها تارة باملوعظة
  .6والعظة 5والنصيحة 4واإلرشاد 3كالتوجيه

ونظرا ألمهية هذه اآللية املنهجية يف التفسري الشفوي الدعوي اإلصالحي فقد حرص هؤالء 
  .القرآنية موضوع الدرس اآلياتاملفسرون املصلحون على االلتزام ا وبيان مواضعها يف 

فيه وبني أوجهها وأساليبها يف  ورمبا هلذا السبب أفردها ابن باديس بعنوان مستقل عرفها 
أدع إىل سبيل ربك �: وهو يفسري قول اهللا تعاىل" كيفية الدعوة إىل اهللا والدفاع عنها"درس 

باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت هي أحسن إن ربك هو أعلم مبن ضل عن سبيله وهو 
مث أركان الدعوة، وبعدها  ، حيث بين عالقة املوعظة بالقدوة"125/النحل" �اعلم باملهتدين

مباذا "انتقل إىل تعريف املوعظة احلسنة مستدال على هذا التعريف مبا جاء فيالسنة النبوية، مث قال 
اهتداء "مث " تطبيق واستدالل"مث " حسن املوعظة"و" تعريف بالتمثيل"أردفه بـ" تكون املوعظة

  ".واقتداء
ي من تفسري الشيخ ابن باديس، وإمنا وأنا إذ أذكر هنا هذا النموذج النظري التطبيق

لوضوحه وسهولة الوقوف على هذه اآللية املنهجية يف تفسريه، غري أن تفاسري من ذكرناهم من 
  .املفسرين املصلحني ال ختلو من هذه اآللية، غري أا تستنبط من سياق الكالم املسترسل املرجتل
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يغين عن كل مؤلَّف يف أساليب هذا وقد رأيت يف كالم ابن باديس عن هذه اآللية ما 
التربية اإلسالمية، هلذا أثرت نقلة زيادة يف البيان واإليضاح ودليال على ما ذهبت إليه من اعتبار 

تفسري دعوي  -حسب نظري-هذه اآللية التربوية، آلية منهجية يف التفسري الشفاهي، ألنه 
  .إصالحي بالدرجة األوىل

الوعظ واملوعظة، الكالم امللين ": "ملوعظة احلسنةا"قال ابن باديس حتت هذا العنوان 
على فعل  -إذا اتعظ وقبل الوعظ، وأثَّر فيه –للقلب، مبا فيه من ترغيب وترهيب، فيحمل السامع 

واستدل على هذا التعريف . 1"ما أُمر به وترك ما نهي عنه، وقد يطلق على نفس األمر والنهي
: الذي رواه الترمذي وغريه 2ففي حديث العرباض: ستداللاال: "بالسنة النبوية فقال حتت عنوان

  .3"منها العيون) سالت(منها القلوب، وذرفت ) خافت(موعظة وجلت  �وعظنا رسول اهللا "
:    وقال تعاىل. فقد خطب فيهم خطبة كان هلا هذا األثر يف قلوم فهذه حقيقة املوعظة

يعظكم اهللا أن �:  وقد قال تعاىل. يؤمرون بهأي " 66/النساء" �ولو أم فعلوا ما يوعظون به�
ألن شأن , أي ينهاكم فهذا من إطالق الوعظ على األمر والنهي" 17/النور" �تعودوا ملثله أبدا

  4.األمر والنهي أن يقترن مبا حيمل على امتثاله من الترغيب و الترهيب
يكون ": "املوعظة مباذا تكون: "مث انتقل املفسر إىل أساليب املوعظة فقال حتت عنوان

الوعظ بذكر أيام اهللا يف األمم اخلالية، وباليوم اآلخر وما يتقدمه وما يكون فيه من مواقف اخللق 
وبوعد اهللا . وعواقبهم ومصريهم إىل اجلنة أو النار وما يف اجلنة من نعيم وما يف النار من عذاب أليم

ذكري اإلنسان بأحوال نفسه، ليعامل وهذه أكثر ما يكون ا الوعظ، ويكون بغريها كت. ووعيده
يعامل به، وهو من أدق فنون الوعظ وأبلغها، مثل قوله تعاىل وقد ى أن يقال  أنغريه مبا يجب 

  .5"...."94/النساء" �كذلك كنتم من قبل فمن اهللا عليكم�ملن ألقى السلم لست مؤمنا   
تران املوعظة باحلكمة منها يف بني الشيخ أمرا هاما وهو اق" تفريق بالتمثيل"وحتت عنوان 

وال تقربوا مال اليتم إال باليت هي أحسن حىت �: يقول اهللا تعاىل: العديد من اآليات القرآنية فقال
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما �: هذه حكمته ويقول تعاىل" 34/اإلسراء" �يبلغ أشده
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واجتنبوا قول الزور �هذه موعظة، " 10/النساء" �إمنا يأكلون يف بطوم نارا وسيصلون سعريا
ومن يشرك باهللا فكأمنا خر من السماء �هذه حكمة، " 30/احلج" �حنفاء هللا غري مشركني به

  .هذه موعظة" 30/احلج" �فتخطفه الطري أو وي به الريح يف مكان سحيق
مجيع سوره وهكذا متتزج املواعظ احلسنة باحلكم البالغة يف آيات القرآن العظيم، فتتبعها يف 

  ".1جتدها، وتدبرها تقع منها على علوم مجة، وأسرار غزيرة
املوعظة اليت ": "حسن املوعظة"مث بني آثارها إن صحت فقال حتت هذا العنوان الفرعي 

من ترقيق للقلوب، للحمل على االمتثال ملا فيه خري الدنيا واآلخرة، هي : حيصل املقصود منها
املقصود منها إذ حسن لفظها، بوضوح داللته على معناها، وحسن  املوعظة احلسنة، وإمنا حيصل

معناها بعظيم وقعه يف النفوس، فعذبت يف األمساع، واستقرت يف القلوب، وبلغت مبلغها من 
فأثارت الرغبة والرهبة، وبعثت الرجاء واخلوف، بال تقنيط من رمحة اهللا، . دواخل النفس البشرية

عن إميان ويقني، وتأدت حبماس وتأثر، فتلقتها النفس من النفس، وال تأمني من مكره، وانبعثت 
وتلقفها القلب من القلب، إال نفسا أحاطت ا الظلمة، وقلبا عم عليه الران، عاىف اهللا قلوب 

فقال حتت  �واستدل على تأثري املوعظة احلسنة يف النفوس مبا صح من مواعظ النيب " 2املؤمنني
. �كل هذا جتده يف مواعظ القرآن، وفيما صح من مواعظ النيب": "تداللتطبيق واس"عنوان 
إذا خطب، وذكر الساعة اشتد غضبه وعال صوته، وامحرت : "كما جاء يف الصحيح �وكان 

ومساكم ) أغار عليكم يف الصباح(عيناه، وانتفخت أوداجه، كأنه منذر جيش يقول صبحكم 
  .4" 3يف بالغة وإجياز ، وكان يقصر خطبه)أغار عليكم يف املساء(

هذه العناوين اليت فصل فيها ابن باديس احلديث عن املوعظة وأثرها تؤكد الغاية املرجوة 
من التفسري الشفاهي، وما هذه اآللية املنهجية سوى إحدى آليته لتحقيق هذه الغاية وهو يف هذا 

املوعظة هو تزكية  يشترك مع األستاذ عبد الرمحان النحالوي الذي رأى أن أهم آثار أسلوب
النفس وتطهريها وهو من األهداف الكربى للتربية اإلسالمية، وبتحقيقه يسمو اتمع ويبتعد عن 
املنكرات وعن الفحشاء فال يبغي أحد على أحد ويأمتر اجلميع بأمر اهللا، باملعروف والعدل 

يأمر بالعدل واإلحسان  إن اهللا�: والصالح والرب واإلحسان وقد مجعت هذه املعاين يف قوله تعاىل
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  .1" 90/النحل"�وإيتاء ذي القرىب وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
  .ومسو اتمع عن الفحشاء واملنكر، واالئتمار بأمر اهللا، هو غاية التفسري الشفاهي األوىل

ذه اآللية على اختالف عبارا ا يف تفسري الشيخ ابن وباستقراء العناوين الفرعية املتعلقة
باديس الحظت أن حماورها ال خترج عن مبادئ سامية وأخالق رفيعة هي أسس تكوين اتمع 

كالنهي عن شهادة الزور، وى عن إمهال أمر االجتماع ونظامه، والنهي : املثايل السامي النظيف
و قومه، والنهي عن القائد عن السكوت عن اخلطر الذي يداهم قومه وعدم اهتمامه بأمر رعيته أ

استغالل شيوخ الطرقية لضعاف الناس وابتزاز أمواهلم وحتميلهم من أعباء الديون خلدمتهم ماال 
، وذا يتأكد لنا التزام ابن باديس ذه اآللية، وهو منوذج لغريه من ...يطيقونه وغريها كثري

د قررت سابقا تأثر احلركة املفسرين املصلحني الذي اختذوا من اآلية وسيلة لإلصالح السيما وق
  .اإلصالحية يف املغرب العريب باحلركة اإلصالحية يف املشرق

  آلية القدوة احلسنة :الفرع الثاين  
فمن السهل تصميم منهج .القدوة هي أفضل وسائل التربية على اإلطالق وأقرا إىل النجاح  

ا مل يتحول إىل حقيقة تتحرك لكن هذا املنهج يظل حربا على ورق م. أو تأليف كتاب يف التربية
يترجم بسلوكه وتصرفاته ومشاعره وأفكاره مبادئ هذا املنهج ومعانيه،  ريف واقع األرض، وإىل بش

ولذلك عندما أراد اهللا ملنهجه أن يسود األرض، مأل به قلب اإلنسان وعقله كي حيوله إىل حقيقة 
  .هذا املنهجليكون قدوة للناس يف تطبيق  �يف واقع األرض، فبعث حممدا

ليكون  �هكذا أرسل اهللا حممدا". 21/األحزاب" �لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة� 
  .قدوة للناس يف تطبيق منهج اهللا يف واقع األرض

هاديا مربيا بسلوكه الشخصي وليس فقط بالكالم قرآنا كان أو حديثا، بل عن  �فكان   
كنتم خري أمة أخرجت �: شأ األمة اليت قال عنها اهللاطريق القدوة، باإلضافة إىل القرآن والسنة أن
  .2"110/آل عمران" �للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر

وهكذا يرى اإلسالم أن القدوة هي أعظم طرق التربية، ويقيم منهجه التربوي على هذا   
ويسري على  األساس فال بد للطفل من قدوة يف والديه ومدرسته كي يتشرب املبادئ اإلسالمية
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جها وال بد للناس من قدوة يف جمتمعهم تطبعهم بطابع اإلسالم وتقاليده التطبيقية وال بد 
  للمجتمع من قدوة يف قيادته حبيث يتطلع إليها ويسري على منواهلا، وال بد أن تكون قدوة اجلميع 

وب التأسي له فأسل 1اليت تتمثل فيها كل مبادئ اإلسالم وقيمه وتعاليمه �هي شخصية الرسول
  . فاعلية وتأثري، ألن الناس بفطرم وطبيعتهم حياكون األمثل واألفضل، ويقلِّدون اجلميل

  .فنرى األطفال حياكون اآلباء واألبناء واألمهات، والناس يقلدون األبطال والعظماء  
يقلدونه ويتأسون به يف التزامه وعفوه وصفحه وخلقه، ومعاملته  �وكان أصحاب النيب  

خرين، حىت إن أحدهم كعبد اهللا بن عمر حياكيه ويقتدي به يف غري التشريع يف مشيه وجلوسه لآل
  .2وقعوده وأموره املعيشية

والناس متطلعون باستمرار إىل تقليد املتفوقني الناني الذين جيدون يف أنفسهم االستعداد   
  .3لتقليدهم وحماكام

تكمن يف نفوس البشر أمجع هي التقليد، وهي إن حاجة الناس إىل القدوة نابعة من غريزة   
يعين  4رغبة ملحة تدفع الطفل والضعيف واملرؤوس إىل حماكاة سلوك الرجل والقوي والرئيس

  .السعي إىل امتثال األفضل واألحسن واألقوى
ومعروف أن القدوة احلسنة تقدم واقعا عمليا يغين عن الكثري من أساليب التبليغ والتأثري   

كما تقدم أسلوبا مغايرا لألساليب احلديثة والقدمية، وفوق اختالفها يف األسلوب فإا املختلفة، 
ختتلف فيما هو أهم من األسلوب وهو اهلدف من اإلعالم، الذي يتمثل يف هداية الناس لطريق 

يقدم تعاليمه يف  �احلق واخلري يف الدنيا واآلخرة، باتباع أمر اهللا يف كل شيء وقد كان الرسول
  .5اقع املعاش، ليتطابق االمتثال وحتصل القدوة املطلوبةالو

  .هذا ما ذهب إليه من كتب يف الدعوة وأساليبها وأصوهلا  
يدل على اقتباس بالشيء واهتداء ومقادرة الشيء : من قَدو: "أما يف اللغة فالقدوة هي -

  .6."ن قُدوة يقْتدى بههذا قدى رمح أي قيسه، وفال: حىت يأيت به مساويا لغريه، ومن ذلك قوهلم
 .7"يقال فالن قُدوةٌ، يقْتدي به: "القُدوةُ، اُألسوة: وقال الرازي -
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 :مبعىن االقتداء إذ يقول" أَساَ"أما الراغب األصفهاين فوجدت عنده لفظه الفعل  -

عليها اإلنسان يف اتباع غريه إن والقدوة هي احلالة اليت يكون . اُألسوة واِإلسوةُ كالَقُدوة: أَساَ"
لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة �: حسنا وإن قبيحا وإن سارا وإن ضارا، وهلذا قال تعاىل

  ".1ويقال تأَسيت به أي أَقْتديت به. فوصفها باحلسنة" 21/األحزاب" �حسنة
ي لتخرج القدوة وقد وردت القدوة مقيدة باحلسنة يف هذا املنهج التربوي اإلسالم -

  :والقدوة احلسنة يف اإلسالم قسمان. السيئة
لقد �: قال اهللا تعاىل. ءواملعصومة من اخلطأ والزلل كالتأسي باألنبيا القدوة املطلقة -1

  .�كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة ملن كان يرجو اهللا
تقياء فهي مبا شرعه اهللا وهي غري معصومة كالتأسي بالصاحلني واأل: قدوة مقيدة -2

مقيدة مبا وافق الشرع والتأسي بالنبيني واملرسلني مأمور به من اهللا تعاىل واالقتداء م يف أصل امللة 
  .2"90/األنعام" �أولئك الذين هدى اهللا فبهداهم اقتده�:واجب قال اهللا تعاىل

خيال وهكذا تظل القدوة يف اإلسالم شاخصة ماثلة للعيان تتدفق حيويتها وال تتحول إىل 
جمرد يم يف حبه األرواح، دون تأثري واقعي، ولعل احلكمة يف ذلك ما أودعه اهللا يف طبيعة النفس 

  .   3اإلنسانية من استعداد للمحاكاة
  4:هذا ما جعل ألسلوب القدوة مزايا متيزه أمهها

عمليا سهولة التأسي وسرعة انتقال اخلري من املقتدى به إىل املقتدي ألن األخذ بالشيء  -
  .والتمسك به أكثر إقناعا

سالمة األخذ وضمان الصحة كأمور الصالة واحلج والزكاة وأمثاهلا من األحكام  -
  .الدقيقة

  .عمق التأثري يف النفس البشرية وسرعة االستجابة وخاصة يف األمور العملية -
عة من التفاسري باستقراء هذه املزايا والتعريفات املتعلقة بالقدوة احلسنة، وبعد استقراء جممو

الشفاهية توصلنا إىل أن غاية املفسر من استغالل هذه اآللية املنهجية التربوية يف درس التفسري كان 
يهدف إىل تربية املتلقي، مما يؤكد صالحية وإجيابية هذه اآللية بسبب تأثريها على النفس البشرية 

                                                 
 .25ت، ص. معجم مفردات ألفاظ القرآن، دار الكتب العلمية، بريوت أ ط د: الراغب األصفهاين - 1
 144: عبد احلليم حممد الرحمي، مفاهيم يف فقه الدعوة وأساليبها، ص -  2
 257بية اإلسالمية وأساليبها، ص عبد الرمحن النخالوي، أصول التر - 3
 145-144املصدر نفسه، ص : عبد احلليم حممد الرحمي - 4
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ة اليت كان حملها مقتضى احلال يف اآلية وهذا التأثري البد أن له أسبابا منطقية قبل األسباب الشرعي
  .القرآنية

هذا وقد فصل األستاذ عبد الرمحان حسن حبنكة امليداين هذه األسباب تفصيال يؤكد   
  : فاعلية هذه اآللية يف إحداث التعبري وإصالح الفساد فيقول

  :يظهر منها 1تأثري القدوة يف الناس يرجع إىل عدة أسباب
إلنسان يف تعلم ما ينفعه يف احلياة بيسر وسهولة وسرعة، فما رغبة ا :السبب األول -1

يتعلمه اإلنسان باملشاهدة والتقليد يف يوم واحد، قد ال يستطيع أن يتعلمه ببيان كالمي طوال شهر 
صلوا كما رأيتموين �: وقال �خذوا عين مناسككم�: �كامل أو أكثر، وهلذا قال رسول اهللا

  .�أصلي
 .ة حب اإلنسان تقليد غريه إذا قام بعمل هو ال حيسنهفطري: السبب الثاين -2

تفرض النماذج البشرية املثرية لإلعجاب تأثريا قويا على اجلماهري من : السبب الثالث -3
الناس، وهذا التأثري حيرك فيهم دوافع احملاكاة والتقليد، اقتداء بالنماذج املتفوقة اليت أثارت 

ة كثرية بالثناء على هذه النماذج ومتجيد صفاا، أو سلوكها، إعجام، وال سيما إذا انطلقت ألسن
 .حياا أو مفاهيمها وأفكارها قأو طرائ

التقليد حماكاة فيها معىن املنافسة اليت حيبها اإلنسان، إذ ترضى أنانيته،  :السبب الرابع -4
حلسنة تكون يف خبالف التعلم بالبيان الكالمي، والنصح واإلرشاد واألمر باملعروف، فالقدوة ا

إمام، ويف صورة جمتمع يقدم يف ذاته النموذج األمثل للمجتمع الفاضل،  دصورة داع ناصح مرش
وهي يف كلتا الصورتني جتذب النفوس والقلوب للتقليد واإلتباع، مبحاسن سلوكها الفردي 

دئ اليت تؤمن التفكرية لالقتناع بصحة وسالمة املبا) املتلقني(واالجتماعي، ويئ قدرات اآلخرين 
 .ا، وأقومية املنهج الذي تسلكه فتؤثر حباهلا تأثريا غري مباشر

واحلقيقة أن وجود القدوة احلسنة والنماذج الفاضلة حق للمتلقي فمن حقه أن تكون له 
  .قدوة حسنة يقتدى ا، وصورة حية للعقيدة الراسخة، واألخالق الفاضلة، والسلوك القومي

ليكن أول ما تبدأ : "أيب سفيان ملا دفع ولده إىل املؤدب، قال له روى اجلاحظ أن عقبة بن
من إصالح بني إصالح نفسك، فإن أعينهم معقودة بعينك، فاحلسن عندهم ما استحسنت،  هب

                                                 
 .452عبد الرمحان حسن حبنكة امليداين، فقه الدعوة إىل اهللا، ص - 1
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وباستقراء جمموعة من التفاسري الشفاهية الحظت التزام أصحاا . 1"والقبيح عندهم ما استقبحت
ألنه يتبع طريقة  -ولعل التفسري األوضح يف هذا املقام . ما موضعذه اآللية املنهجية يف غري

هو تفسري الشيخ ابن باديس وباستقرائه الحظت تكرار هذه  -العناوين الفرعية يف دروس تفسريه 
اآللية إحدى وعشرين مرة ذكرها أحيانا بصيغ مفردة وأحيانا بصيغ مركبة فالثابت كان آلية 

" حتذير واقتداء"، أو "اهتداء واقتداء"أو " أدب واقتداء"كب مع الثابت إما االقتداء واملتغري هو املر
، وبالعودة إىل "اقتداء وتأس"أو " اقتداء ورجاء"أو " سلوك واقتداء"، أو "تأييد واقتداء"أو 

أو  �مل خيرج عن شخص الرسول " اقتداء"مضامينها الحظت أن  املقتدى به يف اخلاصية املفردة 
أو األنبياء عليهم السالم، أما اآللية املركبة فلم خيرج اقتران االقتداء فيها عن األدب  القرآن الكرمي

القرآين أو األدب النبوي، أو الترغيب يف طلب العلم، أو االهتداء بأساليب القرآن والسنة يف 
وهكذا . يارالدعوة، واملواعظ القرآنية والنبوية، والسرية النبوية، سرية السلف الصاحل، والسادة األخ

يظهر جليا مدى تطابق اهلدف من هذه اآللية املنهجية يف املنهج التربوي اإلسالمي وبني منهج 
التفسري الشفاهي علما بأن هدف هذا اللون من التفسري هو تربية الفرد تربية إسالمية سليمة لبناء 

  .جمتمع فاضل سليم
ا أينما دعت احلاجة إليها فعل سبيل  ونسوق هلذه اآللية منوذجا للداللة على التزام املفسر  

املثال ال احلصر حث الشيخ عبد احلميد الدعاة بضرورة التأسي واالقتداء باألنبياء والرسل يف 
حق على حزب القرآن الداعني :  "2"اقتداء وتأسي"الصرب على الدعوة فقال حتت عنوان فرعي 

الصرب على الدعوة واملضي فيها والثبات عليها به والداعني إليه أن يقتدوا باألنبياء واملرسلني يف 
  .3"وأن يداووا أنفسهم عند أملها واضطراا بالتأسي بأولئك السادة األخيار

ثو يؤكد على أن هذا االقتداء بشارة هلؤالء الدعاة مبا وعد به اهللا رسوله على الصرب  يف   
قد وعد اهللا تعاىل نبيه بعد ما : "يهقال ف" بشارة"سبيل الدعوة فأتبع العنوان السابق بعنوان آخر 

ويف هذا بشارة للدعاة من أمته من بعده السائرين يف الدعوة  - باهلداية والنصر –أمره بالتأسي
والذين جاهدوا فينا ﴿: بالقرآن وإىل القرآن على جه أنه يهديهم وينصرهم كما قال تعاىل

  .4﴾لنهدينهم سبلنا وإنَّ اهللا ملع العاملني

                                                 
 .75، ص)م1956- هـ 1375( 4، ط2اجلاحظ، البيان والتبيني، حتقيق حسن السندويب، ج - 1
  .252، ص 31/تفسري سورة الفرقان -)ص(ية والتثبيت للنيب أنظر جمالس التذكري، درس التسل - 2
  .253املصدر نفسه، ص  - 3
  نفسه - 4



189 

، إال أنه اعتمد آلية االقتداء �ر رغم أنه بصدد احلديث عن التسلية والتثبيت للنيب فاملفس  
من أجل تفعيل أثرها يف درس التفسري وإحكام الصلة بني النص املفسر وبني الواقع، السيما وأن 

كانت تتوق إىل دعاة ومصلحني لتهيئة األمة للثورة على املستعمر، وإلعالم الدعاة  1تلك الفترة
ملعاملني على أن هذه الطريق طريق صعبه على من يسلكها أن يتحلى بالصرب كما يتحلى بذلك وا

وكذلك جعلنا لكل نبئ عدوا من ﴿: يف مواجهة أعدائه ألن اآلية صرحية يف ذلك �الرسول 
 ".31/الفرقان"﴾ ارمني، وكفى بربك هاديا ونصريا

لنفوس حيصل عنها االقتداء فإن املطلب التايل وانطالقا مما حتدثه املوعظة من رغبة ورهبة يف ا
  .سيكون الترغيب والترهيب

  :آلية الترغيب والترهيب: املطلب الثاين
قبل الولوج إىل إبراز األسلوب التربوي كآلية منهجية يف التفسري الشفاهي ال بد من هذه   

فيه من حق ووضوح إىل التوطئة فالقرآن الكرمي هو كتاب ربنا سبحانه وتعاىل إلينا، يهدينا مبا 
  .صراط اهللا املستقيم، ويفتح لنا بفضله وكرمه آفاق احلياة على ج مضيء، وسبيل واضح

ففي اإلنسان بذرة خري إن تعهدها بالعناية والرعاية زكت ومنت، فأضفت على صاحبها   
  .من حوله األمن واألمان والسعادة

محت بذرة اخلري ودافعتها، فإذا ساعدا وفيه بذرة شر إن أمهلها، ومل يلق إليها باال، زا  
نوازع فاسدة، كامنة يف حنايا اإلنسان اشتدت واستفحلت، وبدا خطرها على صاحبها ومن 

  .حوله، فبدت الفوضى وضربت أطناا يف اتمع
ودلَّه على . ومن طبع اإلنسان أن يعمل اخلري، ألن اهللا تعاىل فطره على اهلدى والصالح  

ره على الرغبة يف اللذة والقيم والرفاهية وحسن البقاء، والرهبة من األمل والشقاء ، كما فط2طريقه
  .3وسوء املصري

ومن طبعه أن يقع يف اخلطأ والتهاون، ألن اهللا تعاىل خلقه من عجل، وخلقه ضعيفا يصيب   
 سبيل اهلدى لذلك كانت اجلنة للتائبني العائدين إىل رم، والنار للعاصني املنتكبني. الذنوب واآلثام

  .والرشاد

                                                 
  .1932فيفري  -هـ1350، شوال 8، م2نشر هذا الدرس يف الشهاب، ج - 1
 . 125عثمان قدرى مكناسي، من أساليب التربية يف القرآن الكرمي، ص- 2
 .286المية وأساليبها، صعبد الرمحان النخالوي، أصول التربية اإلس - 3
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ونرى القرآن الكرمي يستعمل أسلوب الترغيب والترهيب مبقدار ما يقوم سلوك اإلنسان،   
فيمضي به إىل ما يرضي اهللا تعاىل، حىت إذا لقيه أجزل له الثواب، وجناه من العقاب، وليس يف 

آية فيها ترهيب، إال   آية ترغيب إال تبعها ما فيه ترهيب، وما من - على األغلب األعم–القرآن 
  :فالترغيب والترهيب متالزمان واحلكمة من ذلك. تبعها ما فيه ترغيب

 .التذكري الدائم بالثواب والعقاب ليظل اإلنسان حريصا على نيل املثوبة والبعد عن العقوبة -1

 .1أن من ال يؤثر فيه الترغيب وثوابه، يؤثر فيه الترهيب وعقابه -2

  ترغيبآلية ال: الفرع األول
الراء والغني والباء أصالن أحدمها طلب الشيء : رغَب: وعليه فإن الترغيب املقصود به لغة

  .2اإلرادة له فإذا مل ترده قلت رغبت عنه: الرغبة يف الشيء: فاألول. واآلخر شعة يف الشيء
  .3رغب فُالن رغَبا ورغْبةً حرص على الشيء وطمع فيه: ويف املعجم الوسيط

  .4أراَده: رغب فيه: الرازي فيقولأما 
 5وأما يف االصطالح فيقصد به كل ما يشوق املدعو إىل االستجابة وقبول احلق والثبات عليه 

الترغيب وعد يصحبه حتبيب وإغراء، مبصلحة أو : "أما األستاذ عبد الرمحان النخالوي فيعرفه قائال
ائب، مقابل القيام بعمل صاحل أو االمتناع عن لذة أو متعة آجلة مؤكدة، خرية، خالصة من الشو

  .6لذة ضارة أو عمل سيئ ابتغاء مرضاة اهللا، وذلك رمحة من اهللا لعباده
  آلية الترهيب: الفرع الثاين  

أما الترهيب يف اللغة فقد جاء مشتقا من الفعل رهب، وقد ذكر عدد من علماء اللغة  -
  :منها ما يتعلق مبوضوعنا فقطهلذا الفعل ومشتقاته استعماالت عديدة نذكر 

، ورهب الشيء رهباً ورهباً 7أي خاف: رهب، يرهب، رهبةً، ورهباً ورهباً بالتحريك -
 .8خافَه: ورهبةً

  "90/األنبياء" �إم كانوا يسارعون يف اخلريات ويدعوننا رغَباً ورهباً�:قال اهللا تعاىل  
                                                 

 .126-125عثمان قدري مكناسي، املصدر السابق، ص- 1 
 .415، ص2ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، صادق رغب، م - 2
 املعجم الوسيط،  - 3
 .227، ص ) 2005- هـ1426( 11خمتار الصحاح، مكتبة لبنان، بريوت، ط  - 4
 . 437عبد الكرمي زيدان، أصول الدعوة، ص - 5
 .287صول التربية اإلسالمية وأساليبها، صأ - 6
 .280، ص1، والزبيدي، تاج العروس، ج118القاموس احمليط، ص: أنظر الفريوز أبادي - 7
 .1237، ص1أنظر ابن متطور، لسان العرب، ج - 8
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  "154/األعراف" �سختها هدى ورمحة للذين هم لرم يرهبونويف ن�: وقال  
: يفسر ذلك قول اهللا تعاىل 1"خاف مع حترز: "وأضاف العالمة الزبيدي إىل هذا املعىن قوله  

  "13/احلشر" �ألنتم أشد رهبة يف صدورهم من اهللا ذلك بأم قوم ال يفقهون�
: وترهبه أو ترهب غريه أو ترهب فالنا. 2أزعجت نفسه باإلخافة: وأَََرهبته ورهبته -

  .3توعده
وعلى ضوء ما تقدم نستنتج أن مادة رهب ومشتقاا ظهرت فيها معاين اخلوف جبميع "  

أو اإلخافة واإلزعاج، أو اخلوف العظيم كما ... اإلخافة أو املخافة مع التحرر : درجاته وهي
  .اخلشيةظهرت فيها معاين الفزع والتوعد و

إن املفهوم اللغوي للترهيب ما جاء مبعىن التخويف : ومن هنا تتوصل إىل نتيجة وهي  
  ".4والتوعد
  :وعرف العلماء الترهيب اصطالحا بتعريفات شىت أذكر منها  

يرى رمحه اهللا الرؤية اللغوية يف الترهيب، وهي أا ترادف : تعريف اإلمام القرطيب -
  .5اخلوف

كذلك يرى اإلمام ابن اجلوزي رمحه اهللا الرؤيا نفسها : بن اجلوزيتعريف اإلمام ا -
  7، وقريب منا هذا ما قاله اإلمام ابن كثري يف تفسريه6"ترهبون أي ختيفون وترعبون به: "فيقول

ومن املعاصرين نذكر تعريف الشيخ حممد الغزايل الذي جعل الترهيب مرادفا للخوف  -
وهذا اخلوف كمال نفسي ... ؤدي نتائجه يف سهولةإحساس فطري ي: "وعرف اخلوف بقوله

  .8"وليس مرضا وال شبه مرض
الترهيب وعيد وديد بعقوبة : "أما تعريف الدكتور عبد الرمحن النخالوي فيقول فيه -

تترتب على اقتراف إمث أو ذنب مما ى اهللا عنه أو التهاون يف أداء فريضة مما أمر اهللا به، أو هو 

                                                 
 204املفردات يف  غريب القرآن، ص: ، والراغب األصفهاين280، ص1تاج العروس، ج: أنظر - 1
 261أساس البالغة، ص : شريأنظر الزخم - 2
 .118، والقاموس احمليط، ص  1237، ص 1لسان العرب، ج: أنظر - 3
 29، ص )م1999 -هـ  1430( 1رقية بنت نصر اهللا بن حممد نياز، الترهيب يف الدعوة يف القرآن والسنة، دار شبيليا للنشر والتوزيع، الرياض، ط  - 4
 336، ص 11، ج 1965لعريب، بريوت، دار إحياء التراث ا: تفسري القرطيب - 5
 ).375، ص3ج (، زاد املسري يف علم التفسري، )م1984 - هـ 1404( 3املكتب اإلسالمي، ط - 6
 26، ص 4ت، ج .د.و.ط.أنظر تفسري ابن كثري، دار الشعب، القاهرة، د - 7
 . 316، ص )م1991 -هـ 1401( 5مع اهللا، حسان، القاهرة، ط  - 8
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قصد به ختويف عباده وإظهار صفة من صفات اجلربوت والعظمة اإلهلية ليكونوا ديد من اهللا ي
  . 1"دائما على حذر من ارتكاب اهلفوات واآلثام

بعد استعراض هذه التعريفات االصطالحية اليت أعطت لنا تصورا كامال للموضوع نذكر 
سابقة، وال يبتعد عن املعىن تعريفا للدكتورة رقية بنت نصر اهللا ترى أنه يقترب من هذه التعاريف ال

: اللغوي، وحيقق هدف الدعوة، ويشمل أصناف املدعويني ويبني صفة الترهيب وهذا التعريف هو
الترهيب ختويف املدعو باهللا تعاىل وحتذيره من نزول عذابه بغرض إبعاده عن املهالك املترتبة على "

  .2"يا والفوز يف اآلخرةكفره أو هفاته أو شهواته احملرمة حتقيقا للسعادة يف الدن
اإلملام به يف هذا املوضوع باعتباره وسيلة من وسائل التربية   هذا  باختصار أهم ما ميكن

علما انه سبقت اإلشارة إىل أن الغاية املرجوة من التفسري الشفاهي تربية الفرد وإصالح . اإلسالمية
 تفسريه، إذ املخاطبون ذه الدروس وال مناص للمفسر من استخدام هذه اآللية املنهجية يف. أحواله

كانوا على درجة متفاوتة يف اإلدراك والتأثر، منهم من تكفه املوعظة والترغيب ومنهم من حتتاج 
  .إىل الترهيب، سريا على منهج اهللا تعاىل يف خماطبة الناس يف كتابه الكرمي

فابن باديس مثال  ولذا سنقف على بعض صور من هذه اآللية املنهجية بعض هذه التفاسري،
باستقراء تفسريه توصلنا إىل تكرار اآللية املنهجية فيه مرة يضيع مفردة حينا ويضيع مركبة احيانا 

وهذه املتغريات اليت كانت تدور مع اآللية الثابتة ال خترج عن إطار ما يستلزمه الترغيب . أخرى
  .لشيخ الناصريكالتحذير، وكذا تكررت يف تفسري الشيخ بيوض وا: والترهيب مثال

وباستقراء هذه اآلليات جمموع هذه النماذج من التفسري الشفاهي الحظت أا ال ختلو من 
وهذا التكرار يدل على التزامهم . 3أساليب الترغيب والترهيب النبوي تأييدا ملا ذهب إليه املفسر

  .ذه اآللية كمنهج مطرد يف تفاسريهم
  آلية القصة واملثل: املطلب الثالث

اشتراكهما يف تصوير الظاهرة  - واهللا اعلم–عت بني هذين األسلوبني التربويني ألين أرى مج
السابقة مهما كانت طبيعتها وإمكان إسقاطها على الظاهرة املستجدة وكأن مضرب املثل ومورده 

                                                 
 257إلسالمية وأساليبها، ص أصول التربية ا - 1
  .33الترهيب يف الدعوة يف القرآن والسنة، ص  - 2
يف أصناف املدعوين ولعل هذا التعريف مبثابة تعريف إجرائي ارتضته الباحثة لبحثها، وقد استفادت من املعىن اللغوي للترهيب، هذا باإلضافة إىل مشول التعر* 

 .واستغراقه للسعادة يف الدنيا واآلخرة
 . 135- 134أنظر على سبيل املثال تفسري ابن باديس يف جمالس التذكري، ص  - 3
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: يلتقي مع أحداث القصة ووقائعها سابقا والحقا، وعليه قسمت املطلب إىل فرعني، الفرع األول
  .آلية املثل: القصة والفرع الثاين آلية

  آلية القصة: الفرع األول
للقصة تأثري كبري يف نفس متلقيها، ملا فيها من تدرج يف سرد األخبار، وتشويق يف عرض 

وهي تعتمد على احلوار والنقاش الداخلي حينا، . األفكار وطرحها ممزوجة بعاطفة إنسانية
ان واملكان اللذين يغلفان األحداث، بإطار مينع الذهن واخلارجي حينا آخر، وتصدر مقترنة بالزم

من التشتت وراء األحداث، وتتدرج من موقف إىل آخر جتذب السامع والقارئ إىل التفاعل معها، 
مث تنحل " العقدة"واملتابعة بأحاسيسه وأفكاره ومشاعره، فيندمج فيها فيصل به إىل نقطة التأزم 

يف األحداث الضوء الذي ينقذ املوقف القصص، وينقله إىل " التنوير"وتكون نقطة . شيئا فشيئا
  .1نتيجة للتفاعل الفكري والنفسي مع األحداث. أو اختاذ املوقف اإلنساين محالة اهلدوء واالنتظا

وتساق القصة من أجل بيان احلال وألجل االعتبار للتفكر وتثبيت القلب، وهي تصور حي 
ي أحواهلم وحركام وتذكر أفكارهم وحتكي أخالقهم ملا جرى فتعرض األحداث بأشخاصها ترو

وتبني اجتاهام، وتوضح بيئام الزمنية واملكانية، فإذا تدبر السامع أحداث القصة اجنذبت 
أحاسيسه وكأنه يعيش األحداث بنفسه فيتأثر وينفعل ويترك ويتلهف لألحداث ويتطلع إىل ايتها 

  .اصرهافريتاح فرحا أو حيس أملا وكأنه أحد عن
وقد فطرت النفس على االستماع إىل القصة وامليل إليها وغريزة حب االستطالع جيعله 

وكال نقص عليك من أبناء �: مغلقا باألحاديث، مما جيري مستشرقا معرفة ما خفي، قال تعاىل
لقد كان يف قصصكم عربة ألوىل   �: ، وقال تعاىل"2/ هود" �الرسل ما نثبت به فؤادك

  .2"11/سفيو" �األلباب
والتربية بالقصة نوع آخر من التربية يستخدم احلادث، ولكنه حادث خارجي، يقع 

ومع ذلك فهو مؤثر يف النفس كما لو كان يقع ... ألشخاص غري قارئ القصة أو مستمعيها 
أحدمها ... وهذا التأثري للقصة يقع على طريقتني اثنتني يف وقت واحد . للقارئ أو املستمع ذاته

اركة الوجدانية، فاملستمع أو املشاهد أو القارئ يتابع حركة األشخاص يف القصة ويتفاعل هو املش
وأما الطريق اآلخر فرمبا كان يتم من غري وعي كامل من . معهم فيفرح لفرحهم أو حيزن حلزم

اإلنسان، ذلك أن قارئ القصة أو سامعها يضع نفسه مع أشخاص القصة أو يضع نفسه إزاءهم 
                                                 

 .362عثمان قدير مكناسي، من أساليب التربية اإلسالمية يف القرآن الكرمي، ص  - 1
 .138عبد احلليم حممد الرحمي، مفاهيم يف قصة الدعوة وأساليبها، ص  - 2
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القصة يعقد مقارنة خفية بينهم وبينه، فإن كانوا يف موقف الرفعة والتميز، متىن لو كان  ويظل طيلة
  .1...وإن كانوا يف موقف يثري االزدراء والكراهية محد لنفسه أنه ليس كذلك... موقعهم، 

وذا التأثري املزدوج تثري القصة : "... مث يقرر حممد قطب أثرها يف النفوس بوجهيها قائال
الا وتؤثر فينا تأثريا توجيهيا يرتفع بقدر ما تكون طريقة اآلراء الفتية بليغة ومؤثرة، ويقدر ما انفعا

  . 2"تكون املواقف داخل القصة مواقف إنسانية عامة ال مواقف فردية ذاتية
هذا عن القصة بصورة عامة، أما القصص القرآين، فالقرآن استخدم األسلوب القصصي إذ   

واهللا تعاىل يقص أفضل القصص وأحسنها . ملؤدية إىل توثيق الفكرة وإصابة اهلدفرآه ابلغ الطرق ا
  : 3للفائدة والعربة ال ليتمتع ا أهل الفن للفن، فهي تأيت هلذه األغراض

  لغرس مبدأ أو فكرة  -
 وتثبيت عمل صاحل -

 ونشر فضيلة -

 .ودعوة إىل حق وهدى -

تعميق العقيدة وتأصيلها وتطمئن  فالقصص القرآين يساق لالعتبار واالتعاظ فيعمل على"
النفس أن العاقبة للتقوى والنصر للحق وإن طال أمده كما أن القصص القرآين يرفع النفس إىل 

  .4"التضحية وحتمل األذى على البالء من اجل إعالن كلمة التوحيد ومرضاة اهللا
ا من تأثري ساحر ومنهج التربية اإلسالمية يدرك هذا امليل الفطري إىل القصة، ويدرك ما هل

  .على القلوب، فيستغلها لتكون وسيلة من وسائل التربية والتقومي
وهذا املنهج هو عينه ما سار عليه املفسرون املصلحون يف درس التفسري فما إذ وقفوا على 
قصة من القصص القرآين يف اآلية املفسرة موضوع الدرس،إال واستغلوها لتكون وسيلة إلصالح 

  .ا أعوج من عمل أو سلوك أو عقيدةوتربية وتقومي مل
لتربية الوجدان، وتربية : ألن القرآن يستخدم القصة لتربية جوانب الشخصية اإلنسانية"

ويستخدمها يف التوقيع على اخلطوط املتقابلة يف النفس، والقصة يف القرآن . العقل، وتربية اجلسم
يري الفين من حوار، إىل سرد تنغيم حافلة بكل ألوان التغ - على قلة األلفاظ املستخدمة فيها–

                                                 
 .154حممد قطب، منهج التربية اإلسالمية، ص  - 1
 .154املصدر نفسه، ص  - 2
 .363-362التربية يف القرآن الكرمي، ص  بعثمان قدري مكناسي، من أسالي - 3
 ).بتصرف( 45-44نقال عن البهي اخلويل، تذكرة الدعاة، ص  139عبد احلليم حممد الرحمي، مفاهيم يف فقه الدعوة وأساليبها، ص   - 4
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موسيقي، إىل دقة يف رسم مالمح الشخصيات، وإىل اختيار دقيق للخطة احلامسة يف القصة لتوجيه 
  .1"القلب للعربة، والتوقيع عليها بالنغم املطلوب

قكل قصة قرآنية أو نبوية، هدف تربوي رباين سيقف من أجله، والعربة بالقصة إمنا يتوصل 
والذي ال  - )العامة(مث يوصلها لغريه من هم أدىن منه مستوى علمي –ب الفكر الواعي إليها صاح

يطغى هواه على عقله وفطرته، بل يستنبط من القصة املغزى احلق ويف ذلك يقول اهللا تعاىل بعد 
لقد كان لكم يف قصصكم عربة ألوىل األلباب ما كان حديثا يفىت ولكن �: ذكر قصة يوسف
فالقصة " 111/يوسف" �يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورمحة لقوم يؤمنونتصديق الذي بني 

وهذا هو املقصود من درس التفسري أن يعترب املخاطب بأحوال من قبله . من أساليب االعتبار
  .فيسعى إىل تصحيح اخلطأ وإصالح الفساد

ذلك . للغويللقصة يف التربية اإلسالمية وظيفة تربوية ال حيققها لون آخر من ألوان األداء ا
متتاز مبيزات جعلت هلا آثارا نفسية وتربوية بليغة، حمكمة، بعيدة  -القصة القرآنية النبوية–أا 

املدى عن مر الزمن، مع ما تثريه من حرارة العاطفة ومن حيوية وحركية يف النفس، تدفع اإلنسان 
وتغري  2والعربة منهاإىل تغيري سلوكه وجتديد غرميته حبسب مقتض القصة وتوجيهها وخامتتها، 

أن يشغل املفسر القصة  يالسلوك وجتديد الغرائم هم مقصد التفسري الشفاهي، فكان من البديه
  .القرآنية أو النبوية أو حىت الشخصية لوضع اليد على الظاهرة املخرقة قصد تغريها

املخاطبني  وهلذه القصة القرآنية والنبوية ميزات تربوية يظهر لنا بعد ذكرها أثرها يف نفوس
  :املستمعني وهي

أا تشد القارئ، وتوقظ انتباهه، دون توان أو تراخ، فتجعله دائم التأمل يف معانيها  -1
  .والتتبع ملواقفها، والتأثر بشخصياا وموضوعها حىت آخر كلمة فيها

د أا تتعامل مع النفس البشرية يف واقعيتها الكاملة، متمثلة يف أهم النماذج اليت يري -2
القرآن إبرازها للكائن البشري، ويوجه االهتمام إىل كل منوذج حبسب أمهيته، فيعرض عرضا 

فالقصة القرآنية ليست غريبة على الطبيعة ... صادقا يليق باملقام وحيقق اهلدف التربوي من عرضه 
قع البشرية، وال حملقة يف جو مالئكي حمض، ألا إمنا جاءت عالجا لواقع البشر، وعالج الوا

البشري ال يتم إال بذكر جانب الضعف واخلطأ على طبيعته، مث يوصف اجلانب اآلخر الواقعي 
املتسامي الذي ميثله الرسل واملؤمنون، والذي تؤول إليه القصة بعد الصرب واملكايدة واجلهاد 

                                                 
 .215- 143م، ص 1982 - هـ1402، 7الشروق، ط التصوير الفين يف القرآن، دار: سيد قطب - 1
 .234عبد الرمحان النخالوي، أصول التربية اإلسالمية وأساليبها، ص : أنظر - 2
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 واملرابطة، أو الذي ينتهي عنده املطاف لعالج ذلك الضعف والنقص، والتردي البشري يف مهاوي
الشرك أو محأة الرذيلة، عالجا ينهض باهلمم، ويدفع بالنفس للسمو، ما استطاعت، إىل أعلى 
القمم، حيث تنتهي القصة بانتصار الدعوة اإلهلية، ووصف النهاية اخلاسرة للمشركني الذين 

  .استسلموا إىل الضعف والنقص
هذه أهم . كري والتأملعن طريق اإلحياء، وعن طريق التف: أا متتاز باإلقناع بوضعها -3  

وهي أساس ما ميز   1مميزات القصة القرآنية والنبوية أحصاها الدكتور عبد الرمحان النخالوي
أسلوب التفسري الشفاهي عندما يتعرض هلا بالشرح والبيان مشعال إياها استغالال طيبا، وحمكما 

  .الصلة بني أحداثها وأحداث الواقع
قا جمردا عن األغراض التوجيهية، إمنا هي وسيلة من وسائل فالقصة القرآنية عمال فنيا مطل  

القرآن الكثرية إىل حتقيق أغراضه الدينية الربانية، فهي إحدى الوسائل إلبالغ الدعوة اإلسالمية 
  .والتفسري الشفاهي يقترن اقترانا شديدا وواضحا بالدعوة واإلصالح 2وتثبيتها
طريقة طبيعية، وأكثرها شحذا، النتباهه إىل وتعد القصة من أقوى عوامل جذب اإلنسان ب  

حوادثها، ومعانيها، فتثري القصة بأفكارها وصراع األشخاص فيها وتعقد أحداثها، وبتصويرها 
، كثريا من ةلعواطف وأحاسيس الناس وبيئتها الزمانية واملكانية وبلغتها وبطرائق تقدميها املختلف

جتذم إليها وتعزيهم مبتابعتهم واالهتمام مبصائر و -وحىت املستمعني–االنفعاالت لدى القراء 
والقصص النبوي ال ختتلف من حيث أمهيته وميزاته التربوية عن القصص القرآين، ولكننا  3أبطاهلا

قد جند فيه تفصيال وختصيصا من حيث األهداف، فللقصص النبوي باإلضافة إىل ما ذكرناه  من 
  . 4قيةأهداف ومزايا فإن له أهدافا فرعية أخال

هذا عن القصة باعتبارها أسلوبا تربويا، وإذا ما طبقنا  أهدافها ومميزاا على التفسري   
الشفاهي يف مقامها رأينا أنه يهدف إىل حتقيق نفس أهدافها بصورة عامة للوقوف على مواضع 

خ بيوض ما ورد يف تفسري الشي: هذه اآللية املنهجية يف بعض التفاسري الشفاهية نورد أمثلة منها
وتفسري ابن باديس وتفسري حممد املكي الناصري والشيخ بيوض اشتغل القصص القرآين أحسن 

خذ العربة والدروس من استغالل للتوجيه واإلرشاد وكان غرضه من هذا لفت انتباه احلاضرين أل

                                                 
  ).بتصرف( 238-234أصول التربية اإلسالمية وأساليبها، ص  - 1
  .238املصدر نفسه، ص  - 2
  .97، ص )2004( 1األردن، ط -عمان– بني النظرية والتطبيق، دار الشروق سعاد عبد الكرمي الوائلي، طرائق تدريس األدب والبالغة والتعبري - 3
  .242أنظر املصدر نفسه، ص  - 4
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كرمي ونظرا ألصالة هذه اآللية وقديسيتها يف النفوس، ألا جزء منهم يف القرآن ال. هاته القصص
فقد كان له منهج خاص يف األخذ ا، وهو التحري والتمحيص قبل األخذ ا خشية الوقوع يف 

  .1أباطيل اإلسرائيليات وخطرها
أما ابن باديس فاستأنس أيضا ذا القصص القرآين والنبوي يف مقاله مستغال إياه للتوجيه   

 .3"حتقيق تارخيي"أو  2"تاريخ: "واإلرشاد والعربة وكثريا ما أفردها بعنوان خاص

كما التزم املفسر املغريب حممد املكي الناصري ذه اآللية املنهجية يف غري ما موضع يف 
تفسري للقصص، إذ كان يذكر العربة منها ويؤكد على ضرورة اخذ الدرس واالستفادة من أخبار 

فبعد االنتهاء من  4ة اردةالسابقني، ألن اهللا مل يذكرها يف القرآن رد القراء واملعرفة أو التسلي
وإذا استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك احلجر، فانفجرت منه �: تفسري قول اهللا تعاىل

أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون �: إىل قوله تعاىل �...اثنتا عشرة عينا
ال حاجة "، قال املفسر "75، 74/البقرة" �كالم اهللا مث حيرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون

إىل التأكيد بان عدل اهللا سبحانه يقتضي عقاب كل من عصاه وتعدى حدوده، يف أي جيل، ومن 
أية ملة، إن مل يكن بنفس العقاب الذي ناله بنو إسرائيل، فبما يقرب منه ويدانيه، فضرب املثل 

نيا، كل منها غرض شريف بقصة موسى وقومه أوال، والقصد إىل االعتبار مبضموا وفحواها ثا
 �فقلنا هلم كونوا قردة خاسئني�:من أغراض القرآن، ولذلك جاء يف نفس السياق بعد قوله تعاىل

وهذا هو الغرض األساسي من  �فجعلناها نكاال ملا بني يديها وما خلفها وموعظة للمتقني�
  .اعتبار القصة وسيلة للتغيري واإلصالح

  آلية املثل: الفرع الثاين
يف البيان أن يتضمن التعريف كما يراد التعريف به بأسلوب مباشر، واخلروج عن  األصل

وملا كانت األمثال من األساليب . هذا األصل ال يكون عند البلغاء والعقالء إال لغرض نقص ذلك
 البيانية غري املباشرة للتعريف مبا يراد التعريف به، وكانت من أساليب الكالم البليغ اليت يلجأ إليها

كان اللجوء إىل ضرب األمثال –كبار البلغاء، وملا كانت تصاريف الرب احلكيم مرتهة عن البعث 
  .5يف القرآن ال خيلو من غرضه إليه
                                                 

  ... 190، 182، 114، 106، 76، 494، ص 4يف رحاب القرآن، ج: أنظر على سبيل املثال - 1
  .237جمالس التذكري، ص : أنظر على سبيل املثال - 2
  .351املصدر نفسه، ص  - 3
  .52، ص 1تيسري أحاديث التفسري، ج: على سبيل املثال أنظر - 4
  ).1996/ هـ 1416( 2ط -دمشق-أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع،  عبد الرمحان حسن حبنكة امليداين، دار القلم  : للمزيد من اإلطالع أنظر - 5
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: يطلق لفظ مثّل مبعىن املثل وهو النظري، وقد ورد يف بعض املعاجم وكتب التفسري واللغة
  .1كشبه ويشبه وشبيه: ل، ومثْل، ومثيلمثَّ: أصل املثل يف كالم العرب املثل وهو النظري، ويقال

وهو مأخوذ من املماثلة أي املشاة، واألصل يف هذا النوع من األمثال قائم على تشبيه 
شيء بشيء، لوجود عنصر تشابه أو متاثل بينهما، أو لوجود أكثر من عنصر تشابه، وقد يعرب به 

  .2عن املماثلة التامة
: مبعىن املثل، حنو يشبه وشبه، والثاين: احدمها: وجهنيواملثل يقال على : "قال الراغب

  .3"عبارة عن املشاهبة لغريه يف معىن من املعاين
وهذا وقد اعتىن العلماء واألدباء والبالغيون باألمثال والتشبيه، وأكثروا من الثناء عليها، 

سرعة الفهم، ويعني  واإلشادة بأثرها يف إيضاح املعاين وتقريبها من ذهن السامع، مما يؤدي إىل
سبب ما " األمثال السائرة"على التفكري واالعتبار، إال أن املالحظ أن جل أقواهلم تدور حول 

  .4"إجناز اللفظ، وإصابة املعىن، وحسن التشبيه، ووجود الكتابة: جيتمع يف غريها من الكالم
يت ذكرناها إال يف يف هذه املميزات ال -التمثيلية واألمنوذجية–وتشترك األمثال القياسية 

إجياز اللفظ، فال يلزم يف األمثال التشبيهية أو األمنوذجية أن يكون املثل موجزا يف لفظه، وإذ كان 
املثل التشبيهي أقرب إىل اإلجياز من املثل األمنوذجي الذي قد يكون عبارة عن قصة كاملة كما يف 

ويستخدم " 13/يس" �سلونواضرب هلم مثال أصحاب القرية إذ جاءها املر�: قوله تعاىل
القرآن أسلوب املثل والتشبيه كي يقرب املعاين ويشري إىل أمور حسية لشرح أفكار جمرد، ألنه ال 
خياطب فئة املثقفني وحدهم، وإمنا خياطب خمتلف الفئات اليت مثلها أقوام أميون، ال تستطيع عقوهلم 

  .5من املرور يف مرحلة اإلدراك احلسي أن تقفز مرة واحدة إىل املعقوالت، وإمنا ال بد هلا أوال
ولألمثال من الكالم موقع يف األمساع، وتأثري يف القلوب، ال يكاد : "قال املاوردي رمحه اهللا

الكالم املرسل يبلغ مبلغها، وال يؤثر تأثريها الن املعاين ا الئحة والشواهد ا واضحة، والنفوس 
ا موافقة، فلذلك ضرب اهللا األمثال يف كتابه العزيز، ا وامقة، والقلوب ا واثقة، والعقول هل

                                                 
  .110، ص 8تاج العروس، الزبيدي، ج  - 1
  .23ص ) م2003 -ههـ1464( 1األمثال القرآنية، مكتب امللك فهد الوطنية املدينية املقوية، ص  عبد اهللا بن عبد الرمحان اجلربوع، - 2
  .462املفردات، ص   - 3
  .136اجلربوع، املصدر السابق، ص  - 4
  .378ص  -مصر–سعيد إمساعيل علي، القرآن الكرمي رؤية تربوية، أمرية للطباعة  - 5
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وجعلها من دالئل رسله، وأوضح ا احلجة على خلقه، ألا يف العقول معقولة، ويف القلوب 
  .1"مقلوبة

وقد اخرب سبحانه أنه ضرب األمثال لعباده يف غري موضع من : "وقال ابن القيم رمحه اهللا
  .2"ا عباده إىل تعقلها، والتفكري فيها واالعتبار اكتابه، وأمر باستماع أمثاله، ودع

لتقريب املراد وتفهيم املعىن، وإيصاله  �فهذه وأمثاهلا اليت ضرا رسول اهللا : "وقال أيضا
إىل ذهن السامع، وإحضاره يف نفسه بصورة املثال الذي مثل به، فإنه قد يكون أقرب إىل تعقله 

نظريه، فإن النفس تأنس بالنظائر واألشباه األنس التام،  وفهمه وضبطه واستحضاره له باستحضار
وتنفر من الغربة والوحدة وعدم النظري، ففي األمثال من تأنيس النفس وسرعة قبوهلا وانقيادها ملا 
ضرب هلا مثله من احلق أمر ال جيحده أحد وال ينكره، وكلما ظهرت هلا األمثال ازداد املعىن 

هد املعىن املراد، ومزكية له، فهي كزرع أخرج شطأه فآزره ظهورا ووضوحا، فاألمثال شوا
  .3"فاستغلظ فاستوى على سوقه، وهي خاصة العقل ولبه ومثره

فهذا الكالم من اإلمام ابن القيم يصور خبالء تلك اخلاصية اهلامة لألمثال وهي كوا تسهل 
ل الدكتور عثمان قدرى مكانسي فهم املعىن املراد، وتعني على التفكر والتذكر واالعتبار، وهنا يقو

 �قد ضربنا للناس يف هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرونو�: بعد استعراضه هلاتني اآليتني
كذلك �: ، وقوله تعاىل"39/الفرقان" �وكال ضربنا له األمثال�: ، وقوله سبحانه"27/الزمر"

 القرآن وما فائدا؟ إا ، فلماذا هذه األمثال املضروبة يف"17/الرعد" �يضرب اهللا األمثال
  : تضرب

  .لتقريب الفكرة إىل اإلفهام -
 .وتوضيح مقاصدها -

 .4والختاذ العظة والعربة -

فهذه املقاصد الثالثة هي نفس املقاصد اليت سعى التفسري الشفاهي إىل حتقيقها بالتزامه ذه   
القرآن نزل على مخسة  إن: �قال رسول اهللا : اآللية املنهجية وأخرج البيهقي عن أيب هريرة قال

                                                 
  .275، ص )هـ1393( 4شركة مصطفى اجللي، مصر، ط مصطفى السقا، أدب الدنيا والدين،  - 1
  .238، ص1إعالم املوقعني عن رب العاملني، ج - 2
  .239، ص 1املصدر نفسه، ج - 3
  .403من أساليب التربية يف القرآن الكرمي، ص  - 4



200 

حالل وحرام، وحمكم ومتشابه، وأمثال فاعجلوا باحلالل واجتنبوا احلرام واتبعوا وآمنوا : أوجه
  .1"باملتشابه، واعتربوا باألمثال

  ()ويتميز املثال بصورة عامة سواء كان قرآنيا أو عاميا أو عربيا   
سلوب، والنفس تستأنس باملثل بإجياز اللفظ، وإصابة املعىن، وحسن التشبيه، وجودة األ  

ومتيل إليه وترتاح دون ملل أو سأم، فهو يشد الذهن وينشط وحيدث يف النفس حركة انتباه 
هذا عن تعريف املثل بصورة . وإلتفات، واستخدم القرآن هذا األسلوب حىت جرى على األلسنة

  .عامة وأمهيته وفائدته يف اخلطاب القرآين واإلنساين
نة هذه األمهية وهذه الغاية من ضرب األمثال ا التزم املفسرون املصلحون وإذا قمنا مبقار  

يف تفاسريهم الشفاهية من االلتزام ذه اآللية وجدنا تطابقا كبريا حىت أن أحدهم يصرح بذلك 
 إن اهللا ال يستحي أن يضرب مثال ما، بعوضة فما فوقها�: حىت تعرض ملفسر قول اهللا تعاىل

  /..".البقرة�
اإلشارة يف مطلع هذه اآليات إىل األمثال اليت يضرا اهللا للناس يف كتابه احلكيم، : "لفقا  

وذلك زيادة يف كشف  �مثلهم كمثل الذي استوقد نارا�: مثل قوله تعاىل يف وصف املنافقني
  ".املعىن، وتوضيح املراد، وإقامة احلجة، وتلك األمثال نضرا للناس لعلهم يتفكرون

مثال وال تزال يف مجيع اللغات وعند مجيع األمم هلا من التأثري يف اإلقناع ما وقد كانت األ  
جعل استعماهلا شائعا ذائعا، والسيما عند العرب، فرتل القرآن بلسان عريب مبني، وجرى على 
مألوف استعماهلم يف ضرب األمثال، غري أن األمثال القرآنية ختتلف، عن األمثال األخرى اليت 

والعجم، بروعتها وإعجازها، وكوا على غري منط سابق، ومن هنا كان وقعها عرفها العرب 
خمتلفا باختالف من يسمعها، فاملؤمن الذي خالطت قلبه بشاشة اإلميان بدرك مغزاها، ويزداد 
بواسطتها بصرية ونورا، والكافر الذي أطبقت عليه ظلمة الكفر يقابلها بالتجاهل والتساؤل الذي 

فأما الذين "ه الرغبة يف املعرفة، وإمنا تساؤل املنكر املمعن يف اإلنكار واالستهزاء ال يقصد من ورائ
  .2"آمنوا فيعلمون أنه احلق من رم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أرادا اهللا ذا مثال

يف حني أن الشيخ بيوض أيضا التزم بآلية ضرب املثل يف كل تفسريه الشفاهي املطبوع إىل   
وحمررة أفرد هلذه األمثال العربية والعامية فهرسا يف آخر كل جزء من التفسري ومما يؤكد  حد اآلن

تأثري املثل على النفس البشرية التزم احملرر وهو يترجم كل مداخالت شيخه باللهجتني امليزابية 
                                                 

  .حتت ع احلديث - 1
  .31-30، ص 1تيسري أحاديث التفسري، ج: حممد املكي الناصري - 2
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مسه له كما والعربية الدارجة إىل العربية الفصحى حمافظته على لغة املثل الوارد اتني اللهجتني ور
ورد على لسان الشيخ مث يلجأ بعد ذلك إىل ترمجته إىل العربية الفصحى ملن ال يفهم هاته 

  .اللهجات
والسبب يف ذلك حمافظته على جرسه وعلى شكله ملا له من تأثري ووقع على النفس   
  .1البشرية
ثل هو أحد مما تقدم نستنتج أن ما ذهب إليه الباحثون يف مناهج التربية من أن أضرب امل  

أساليب التربية النافعة، ومن كتبوا يف األمثال القرآنية وأثرها وأمهيتها يف اإلقناع والتأثري، يتطابق 
متاما مع غرض التفسري الشفاهي يف اعتماده هذا املثل آلية منهجية ألن مقصده هو تفاعل املتلقني 

وال سبب إىل حتقيق . مثال أو االمتناعمع النص القرآين وتأثرهم به، وتأثريه به، وتأثريه فيهم باأل
هذا املقصد إال باملثل كما ذكر الباحثون، وهو ما سعى املفسر املصلح لتحقيقه بالتزامه ذه اآللية 

  .املنهجية
كما نالحظ أن هؤالء املفسرين املصلحني يف استخدامهم هلذه اآللية املنهجية يف درس   

  .الكرمي يف ضربه لألمثال ولنفس الغرض والغاية التفسري هم يسريون على نفس منهج القرآن
فال بد إذن أن يكون التأثري هو احملور األساسي الذي تدور معه هذه اآللية فاختذوه منهجا   

يف التعامل مع الشرائح املتباينة اليت كانت حتضر هذا الدرس، السيما أن األمثال العامية والعربية 
  .هي أقرب إىل أذهان العامة واخلاصة

ويف األخري نورد جدولني نرى واهللا أعلم أما يشتمالن على خالصة التطابق بني املثل   
  .كوسيلة تربوية وبيته كآلية منهجية يف التفسري الشفاهي على وجه اخلصوص ألنه تفسري دعوي

  
  

                                                 
  .م1998نوفمرب  29تها مع احملرر عيسى بن حممد الشيخ باحلاج بتاريخ مراسلة أجري - 1
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  1جدول الغرض ضرب األمثال
  

  .ثلتقريب صورة املثل له إىل ذهن املخاطب عن طريق امل: الغرض األول
  . اإلقناع بالفكرة من األفكار، وهذا اإلقناع: الغرض الثاين

  
  

  وقد تقتصر احلجة -3وقد يقتصر على مستوى        - 2قد يصل إىل مستوى إقامة    -1     
على لفت النظر إىل احلقيقة                                  إقامة احلجة اخلطابية      الربهان 

  عن طريق صورة مشاة                                                                  
  

  الترغيب أو التنفري : الغرض الثالث
  

  والتنفري يكون بإبراز جوانب       فالترغيب يكون بتزيني املمثل له وإبراز
  قبح املمثل له عن طريق متثيله      جوانب حسنة، عن طريق متثيله مبا هو 

  مبا هو مكروه للنفوس أو تنفر                     .غوب لديهاحمبوب للنفوس مر
  النفوس له                       

  .إثارة حمور الطمع أو الرغبة يف اإلنسان، أو إثارة حمور اخلوف واحلذر: الغرض الرابع   
  .املدح أو الذم، والتعظيم والتحقري: الغرض اخلامس
  ه الفكرية، أو استرضاء ذكائه، شحذ ذهن املخاطب، وحتريك طاقت: الغرض السادس

  .لتوجيه عنايته حىت يتأمل ويتفكر ويصل إىل إدراك املراد عن طريق التفكري
  .وهذا النوع من األمثال خياطب به األذكياء، وأهل التأمل والنظر والبحث العلمي

  .تقدمي أفكار كثرية، بعبارة قصرية: الغرض السابع
  .د من العبارة باملثل، تأدبا واستحياءإيثار تغطية املقصو: الغرض الثامن

  

                                                 
  .112عبد الرمحان حسن حبنكة امليداين، أمثال القرآن وصوره أدبه الرفيع، ص  - 1

  .أما هذه األغراض فهي تتطابق مع األغراض من ضرب املثل العريب والعامي يف درس التفسري الشفاهي: مالحظة
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  1جدول خصائص األمثال القرآنية
  

  .دقة التصوير مع إبراز العناصر املهمة من الصورة التمثيلية: األوىل
  التصوير املتحرك احلي الناطق، ذو األبعاد املكانية والزمانية، والذي تربز فيه املشاعر : الثانية

  .الفكرية للعناصر احلية يف الصورة النفسية والوجدانية واحلركات
  .صدق املماثلة بني املثل واملمثل له: الثالثة
  التنويع يف عرض األمثال مرة بالتشبيه، ومرة بالعرض املفاجئ، وبالتمثيل البسيط، : الرابعة

  وأخرى بالتمثيل املركب، وأخرى بالتمثيل املركب الذي ينتزع منه وجه الشبه بنظرة كلية 
  .عامة

  البناء على املثل واحلكم عليه كأنه غري املمثل له، على اعتبار أم املثل كان وسيلة : خلامسةا
  إلحضار صورة املمثل له يف ذهن املخاطب ونفسه، وإذا حضرت صورة املمثل له ولو 

  تقديرا، فالبيان البليغ يستدعي جتاوز املثل، ومتابعة الكالم عن املمثل له، وتسقط صورة 
  .ز القضايا املقصودةاملثل لترب
  .قد حتذف من املثل القرآين مقاطع، اعتمادا على ذكاء أهل االستنباط: السادسة

  وقد حتذف من املمثل له مقاطع أيضا، ويبقى يف دالالت األلفاظ أو لوازم املعاين ما يدل 
  .على احملذوف
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  آلية استغالل األحداث والتطبيق: املطلب الرابع  
  آلية استغالل األحداث :الفرع األول  
إن املفسر وهو يلقي درس التفسري يتعامل مع املتلقي وأحداثه اليومية وانفعاالته معها فكان   

وال شك أن من طرق التربية الفعالة، "لزاما عليه أن يستغلها يف عملية اإلصالح عن طريق النص 
سلوك معني، وميزة هذا التربية باألحداث، أي استغالل حدث معني إلعطاء توجيه أو تغيري 

التوجيه وهذا التغيري يف السلوك، أنه جييء يف أعقاب حدث يهز النفس كلها هذا فتكون أكثر 
قابلية للتأثري، ويكون التوجيه والتغيري يف السلوك أفعل وأعمق وأطول أمدا يف التأثري من تلك 

  .1"املشاعرالتوجيهات والتغريات العابرة اليت تأيت بغري انفعال وال حدث يهز 
ألن الضرب حينئذ يسهل الطرق والتشكيل، أما " اضرب احلديد وهو ساخن: واملثل يقول"

إذا تركته يربد فهيهات أن تشكل منه شيئا ولو بذلت أكرب اجلهود، لذلك كان استغالل احلادثة 
يريد  مهمة كبرية من مهام التربية، ليستطيع على النفس يف حالة انصهارها ما" احلديد الساخن"و

  .2"أو ال يزول من قريب... املريب أن يطبعه من التوجيهات والتهذيبات، فال يزول أثرها أبدا
واألحداث إما أن تكون تلقائية حتدث بسبب التصرفات اخلاصة للناس، أو األسباب 
خارجة عن إرادم وتقديرهم، وإما أن تكون منظمة وخمططة مسبقا كي مير ا الصغري أو الكبري 

احلديد "وتغيري سلوكه يف االجتاه املرغوب و" تشكيله"إثارة مشاعره وانفعاله حىت يسهل  بقصد
تذهب سدى بغري عربة  -تلقائية كانت أم خمططة–واملريب البارع ال يترك األحداث " الساخن

  .3توجيه يف االجتاه املرغوب
ناس أحياء فهم وما دام ال. وتفاعل دائم مع األحداث... فاحلياة الدنيا كد وكدح ونصب

تقع بسبب تصرفام اخلاصة، أو ألسباب خارجة عن تقديرهم ... عرضة على الدوام لألحداث
  .وخارجة عن إرادم

واملريب البارع ال يترك األحداث تذهب بغري عربة وبغري توجيه، بل يستغلها لتربية النفوس 
  .4وصقلها وذيبها، فال يكون أثرها موقوتا
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غريها من وسائل التربية أا حتدث يف النفس حالة خاصة، هي أقرب ومزية األحداث على 
  .لالنصهار

إن احلادثة تثري النفس بكاملها، وترسل فيها قدرا من حرارة التفاعل واالنفعال يكفي 
  .لصهرها أحيانا، أو الوصول ا إىل قرب االنصهار

إليها والنفس من وتلك احلالة ال حتدث كل يوم يف النفس، وليس من اليسري الوصول 
راحتها وأمنها وطمأنينتها، مسترخية، أو منطقية يف تأمل رخي، وصحيح أن بعض حاالت الوجد 

  .واالنفعال الروحي يف العبادة هلا من احلرارة ما حيدث هنا االنصهار يف النفس
 ولكنها حاالت نادرة ال يقدر عليها إال األقلون، أما احلادثة بقوا املفروضة على النفس

من اخلارج، فهي حتدث هذا االنصهار بال إرادة وال وعي، وال رغبة ذاتية يف الوصول إىل هذه 
ومن مث فهي أقرب تأثريا يف مجوع الناس الذين ال يصلون بذام إىل . الدرجة العليا من اإلحساس

م ورمبا هذه الفئة هي اغلب من ختاطبهم التفسري الشفاهي ويسعى إىل إثار" 1درجة االنصهار
  .لتوجيههم وتقومي سلوكهم وهو العامة

باستغالل األحداث يف تربية  -وهو يريب األمة اإلسالمية يف منشئها –وقد قام القرآن 
. النفوس استغالال عجيبا عميق األثر، كان من نتيجة تلك األمة العجيبة الفريدة يف التاريخ كله

جت للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن كنتم خري امة أخر�: األمة اليت شهد هلا خالقها فقال
  ".110/ آل عمران" �املنكر وتؤمنون باهللا

والواقع التارخيي يف حياة الصحابة يؤكد أثر هذه الطريقة التربوية الفعالة يف النفوس، ويقف 
شاهدا على أمهيتها وضرورة عودة الدعاة واملصلحني إىل االلتزام ا واستغالهلا يف مسريم الدعوة 

  .صالحية ألن اإلنسان هو اإلنسان والنفس هي النفس قدميا وحديثااإل
للذين فتنتهم غنائم املعركة، " أحد"ومن أجل هذا اهلدف كانت التربية باألحداث يوم 

، ولقد كان الدرس قاسيا وعنيفا يوم حنني يوم اعتد املسلمون بكثرم 2فنسوا اهلدف األصيل
يف موقعة  �ألحداث للذين ختلفوا عن القتال مع رسول اهللا ، وكانت التربية با3وأعجبتهم قوم

  .4تبوك
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 1"إننا نأيت مبا يربأ منه اإلسالم ونصرح بأنه من صميمه: "وصرح به ابن باديس يف قوله
وأما عن األحداث االجتماعية فكانت نتيجة حتمية لألحداث الدينية يؤكد هذه العالقة قول ابن 

  .2"ن اجلهل والفقر والذل يرثى هلا اجلمادفإنا نرانا يف حالة م: "باديس
فأهم  لأما األحداث السياسية فإن أغلب ما مييزها هي فضيلة التحرر، وأما فترة االستقال

ما ميزها هو حكم احلزب الواحد وانعدام الشورى وأخطار الشيوعية ومساوئ االشتراكية، 
  .3وانعدام االحتكاك إىل شرع اهللا

ألحداث على اختالفها له أثر بالغ يف التوجيه واإلرشاد إىل وال شك أن استغالل هذه ا
األصلح واألحسن واألفضل يف كل ااالت املذكورة ألن األحداث اليت تقع حتت مسع اإلنسان 
وبصره منطقها سليم ومقنع، ألن اإلنسان يرى أثر هذه األحداث حقيقة واقعة ال يأتيها الشك من 

  .أي سبيل
رآين يف الدعوة على استخدام كثري من األحداث اليت وقعت أثناء وقد اعقد األسلوب الق

  .4"نزوله يف بناء الدعوة
  آلية التطبيق: الفرع الثاين

إن السبب يف الربط بني هاتني اآلليتني يف العنوان هو حسب نظري، ضرورة االرتباط بني 
وعربة بعد استغالله  الكالم النظري والتطبيق، ذلك أن ما يذهب إليه املفسر من توجيه وإرشاد

للحدث ال ختلو من ضرورة التأكيد على العمل والتطبيق هلذا التوجيه واإلرشاد، وألن األصل يف 
  .هذا الدين اقتران العلم بالعمل

أي األلفاظ : ذلك أن اإلسالم ال يكن دينا كهنوتيا مقتصرا على الطقوس والطالسم"
عن بعض علماء السلف أن العلم ينقص أو  الضخمة اليت ال يعرف املتدين معناها، وقد حكى

. ينسى بترك العمل به أو الدعوة إليه أو نشره، ويزداد متانة بالعمل به والدعوة إليه ويعلم الناس
فمن البديهي أن التربية أو التعليم باألسلوب العلمي، أو بقصد التطبيق، أوقع يف النفس وأدعى إىل 

  ".واستقراره يف القلب والذاكرة) اد والتوجيهاتنقصد به التعليم باإلرش(إثبات العلم 
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وقبل احلديث عن التطبيق من حيث هو أسلوب تربوي نبني مفهومه يف اللغة، فاملراد به 
وهو يدل على شيء مبسوط على مثله حىت يغطيه، ومن ذلك : أنه مشتق من الفعل طبق: لغة

أطبق الناس : بقا، ومن هذا قوهلمأطبقت الشيء على الشيء فاألول طبق للثاين، وقد تطا: الطبق
، أما يف لسان 1/"الطارق" �لتركبنا طبقا عن طبق�: احلال يف قوله تعاىل: على كذا، والطبق

" وهو غطاء كل شيء، واجلمع أطباق، وقد أطْبقَه وطَبقَه فانطَبق وتطَبق: فطبق من الطَّبق: العرب
ققا، والطَّبطَبكل شيء :غطَّاه وجعله م قكل غطاء الزم على الشيء، وطَب : قطَابما ساواه، والت

  .2االتفاق
وهنا نالحظ تطابق املعىن اللغوي مع املعىن االصطالحي التربوي ملصطلح التطبيق وهو 

  .تطابق وتساوي العلم بالشيء مع العلم به وتطبيقه
س التربية اإلسالمية، قال هذا يف اللغة أما التطبيق اصطالحا فقد عده املربون احد أس

ليس املقصود أبدا يف أي درس ألية مادة هو إيصال املعلومات اليت : "... األستاذ عبد القادر زبادية
تتضمنها القاعدة، أو تتضمنها اخلالصة، بعد حتليل وشرح وأمثلة، وإمنا املقصود هو استيعاب ذلك 

املتعلم من تطبيق حمتوى الدرس لوحده،  املضمون لالستفادة منه عمليا، أو بعبارة أخرى متكني
ومبهارته، أو على األقل بسهولة يؤمل أن تكونا ناجتتني عن درايته مبضمون الدرس الذي تلقاه، 

إمنا هو وسيلة ال بد منها لغاية  -على األخص–ومن هنا يتبني أن القاعدة أو اخلالصة أو كل درس 
طبيق العملي يف حد ذاته جيب أن ال خيرج عن هي التطبيق العملي، وغين عن القول أن هذا الت

، ذلك أن التطبيق يف جمال 3املغزى املتوخي مكن تدريس املادة اليت ينتسب إليها موضوع الدرس
  . التربية اإلسالمية يعين املمارسة الفعلية

إننا دف إىل السلوك امللي، والتطبيق الفعلي لإلسالم، : "قال الدكتور مصطفى الزحيلي
هلدف يعتمد على األسلوب العملي، واملمارسة العملية للقيم الدينية واألحكام الشرعية، وهذا ا

فيجب ان تكون هذه الوسيلة واضحة أمام الطالب بالقدوة احلسنة واجتاه البيئة الصاحلة يف البيت 
ميد، واملدرسة واتمع، فيتهيأ يف املدرسة مثال اجلو الصاحل لتكوين الوازع الديين والسلوك احل

والقيام بالشعائر اإلسالمية، واألخالق الدينية، فيندفع الطالب إىل املمارسة بنفسه والتطبيق العملي 
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أما املدرس واألدب الذي يصححان أعماله، ويقومان سلوكه مبا يتفق مع األحكام الصحيحة، 
  .1"فيستفيد من جتاربه وأخطائه، ويطبق القربة بنفسه، وينتبه إىل أخطائه

وهو يلقي درس التفسري يف املسجد أما مجوع املخاطبني دوره دور املدرس الذي  واملفسر
يصحح أعماهلم ويقوم سلوكهم مبا يتفق مع األحكام القرآنية الصحيحة املستنبطة من النص املفسر 

  .بعد إحكام الصلة بينه وبني واقع هؤالء املتلقني
، وقوة إدراكه واستيعابه )املتلقي(وهلذا التطبيق العملي أكرب األثر على شخصية الطالب 

وأن التعلم باملمارسة والتطبيق العملي يقوي شخصية الطالب، ويعوده االعتماد على "للموضوع، 
  .2"نفسه، ويكون تعليمه أكثر رسوخا يف الفكر، وأعمق فهما واستيعابا

من أفعاله، إذ  يستنتج هذا املنهج التطبيقي العملي �واملتتبع للسنة القولية والفعلية للنيب 
  . 3"صلوا كما رأيتموين أصلي: "أنه صلى أمام الصحابة وقال �ثبت عنه 

وطبق اإلسالم مجلة وتفصيال، ليتعلموا منه بالتطبيق واملمارسة، وليقتدوا به، وليعلموه 
  .�غريهم كم تعلموه من رسول اهللا 

بوي يف إجناح ويؤكد الدكتور عبد القادر زبادية على أثر وجدوى هذا األسلوب التر
وخالصة القول اليت توخيناها من هذا ليست جمرد التشبيه إىل اعتبار التطبيق : "الدرس فيقول

عنصرا أساسيا من عناصر عملية الدرس، ألن ذلك شيء مقدر مفروغ منه، وإمنا هي التأكيد على 
 الوقت واالعتبار التزام الطريقة التطبيقية ما أمكن حىت أثناء الدرس، وإعطائها أوسع ااالت يف

بعد الدرس، وأثناء حتضريه من قبل املعلم، ألن ذلك زيادة عن كونه يشكل االجتاه املستحسن 
  .4"للنظريات التربوية يف عصرنا فقد أثبتت التجارب الشخصية، والواقع اليوم جناعته وثراء نتائجه

هذا املفهوم التربوي وبني إذا ما استقرانا لبعض التفاسري الشفاهية الحظنا تطابقا كبريا بني 
تطبيقاته يف درس التفسري، وإن مل يذكروا لذلك عنوانا واضحا له بل إنه يستنبط من أساليب 

نستثين منها تفسري الشيخ . التوجيه واإلرشاد واحلث على العمل ملا وجه إليه املتلقي وما أرشد إليه
ة املنهجية فيه، لوجود تلك العناوين ابن باديس الذي كان من السهل علينا الوقوف على هذه اآللي

  .الفرعية شاهدا واضحا على ذلك
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إن املستقرئ لتفسري جمالس التذكري يستنتج أن هذه اآللية التزم ا ابن باديس يف ثالثة عشر 
استنتاج "، 2"تطبيق واستدالل"، وأربع منها بصيغ مركبة 1"تطبيق"مرة تسع منها بصيغ مفردة 

  .5"، تطبيق وحتاكم4"يرتطبيق وحتذ"، 3"وتطبيق
ويف كل هذه الصيغ كان هدفه الوقوف على بعض املظاهر املنحرفة يف اتمع اجلزائري 
خاصة، واتمع اإلسالمي عامة عقدية كانت أم اجتماعية ليجعل منها حمل تطبيق ملا نصت عليه 

خللل يف سلوكه اآلية املفسرة موضوع الدرس، ليقرب الصورة للمتلقي وميكنه من الوقوف على ا
وعقيدته وتصرفاته ليصححها له انطالقا من هذا النص الذي حيمل منذ قرون احلل الصحيح ملثلها 

  .ولشبيهاا
وهو ما تطلق عليه مطابقة ظاهرة لظاهرة، وأما النوع اآلخر من هذه التطبيقات فجاء فيها 

  .معىن االقتداء
ريه نستنتجها من كثرة حثه على ضرورة وللشيخ بيوض أيضا يف االلتزام ذه اآللية يف تفس

إصالح العقائد واألخالق واملعامالت انطالقا من النص املفسر، وهذا ال ميكن حتقيقه إال عن طريق 
ويف هذا املقام نذكر منوذجا من تفسري ابن باديس للداللة على أمهية  6التطبيق العملي هلذه الدعوة

 الشفاهي املقترن بالدعوة مل حنل منها بل إننا ال نبالغ إن هذه اآللية وأثرها يف النفوس، وأن التفسري
  .قلنا أا اهلدف الرئيسي املراد حتقيقه من خالله

والذين إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل يفتروا وكان بني �: فالشيخ وهو يفسر قول اهللا تعاىل
ا من خالله عالقة يظهر لن" تطبيق"يشري إىل هذه اآللية حتت عنوان " 67/الفرقان" �ذلك قواما

استغالل احلديث وتطبيق النص القرآين عليه لتصحيح ما فيه من أخطاء وما جتاوزه من حدود، 
حالة وطننا يف األعم األغلب يف الوالئم واملآمت ال ختلو من السرف فيها، الذي يؤدي إىل : "فيقول

احيته، والشر جير إىل التقتري من بعدها فيكون اإلمث قد أصاب صاحبها بنوعيه، وأحاط به من ن
الشر، واإلمث يهدي إىل مثله، وعلى مجعية علماء املسلمني اجلزائريني علق كثري ممن مسعناهم 

  .7خصوصا يف املآمت، حقق اهللا اآلمال -آماهلم يف معاجلتها–يشكون هذه احلالة 
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أكرب فنرى املفسر يطبق واقعا مؤملا معيشا يف اإلسراف ال ضرورة تدعو إليه بل إن ضرره 
على نص اإلسراف مستغال أحداثا اجتماعية واقعية ليبني للناس أا عادات فاسدة جيب القضاء 

  .عليها ومعاجلتها وأهل العلم هم املعول عليهم يف هذه املهمة
ومث نوع خر يف غالب القطر اجلبال، وهو : "ويستأنف كالمه ليشري إىل تطبيق آخر قائال

ائف، يأتون بثلة من أتباعهم، فيرتلون على املنتمني إليهم من أن بعض املأمورين من شيوخ الطو
ضعفاء الناس، فيذبح له العناق إن كانت، ويستدين لشرائها إن مل تكن، ويفزع املزاود، ويكنس 
هلم يف البيت، ويصبح معدما فقريا مدينا، ويصبح من يومه صبيته يتضاغون، ويسمى أهل ذلك 

  .يتهم الشقاء ميتات متعددة يف اليومالبيت املسكني بطحنهم البؤس، ومي
وشر ما يف هذا الشر أنه يرتكب باسم الدين، وحتسبه اجلهال أنه قربة لرب العاملني، فأما 
إذا جاء وقت شد الرجال إىل األحياء واألموات، وتقدمي النذور والزيارات، فحدث هنالك عن 

استيفاء هذه اآلليات املنهجية  بعد. 1"أنواع السرف والكلفات، والتضييع للحقوق والواجبات
التربوية حقها من الشرح والبيان ملواضعها يف بعض التفاسري الشفاهية وإن كان منهجا مميزا يف 

  .كلها
نرى من الضرورة أن نشري إىل السبب يف التزام معظم املفسرين املصلحني ا، والذي تقدره 

س البشرية بصورة عامة وعوامل التأثري فيها يف عالقة هذه األساليب التربوية بالنف - واهللا أعلم–
علما أننا قررنا قبل هذا أن الغرض واهلدف من هذه الدروس هو خماطبة الوجدان والنفس مباشرة 

  .إلحداث التغري املرجو، وحتقيق اإلصالح املراد
ره يف هذا املقام أرى من املناسب تقدمي بيان حتليلي للنفس اإلنسانية مبقتضى الفترة اليت فت

هي العاملة املؤثرة يف توجيه إرادته الختيار سلوك  2اهللا عليها من خالل موجهات داخلية ذاتية
  : معني مع حركة اختيارية يف مسريته احلياتية وهي

فكر اإلنسان الواعي القادر على إدراك حقائق األمور اليت مه يف احلياة، : املوجه األول
  .فكروعلى استبصارها بالتأمل والنظر والت

وهذا النوع هو اإلرادة القادرة على التعلم واكتساب املعرفة، وهو األداة العظيمة اليت امتاز 
ا النوع اإلنساين واملسلك الدعوي األول هو احلكمة وهو املسؤول عن توصيل احلقيقة اليت يراد 
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تدور يف فلك حول االقتناع ا إىل هذا املوجه وهو الفكر الواعي، فالدعوة باحلكمة من شأا أن 
حمور فكر الواعي، الختيار الوسيلة اليت تؤثر فيه تأثريا إجيابيا نافعا، وتقنعه ليقوم بعد ذلك بوظيفية 
الداخلية يف توجيه اإلرادة يف الختيار السلوك الذي حيقق ما اقتنع حبسنه وخريه، وفائدته العاجلة 

  .واآلجلة لإلنسان
ه النفس، من مستعدات وسارات ومفرحات ولذات الطمع مبا ترغب في: املوجه الثاين  

  .ومنافع ومكاسب وأرباح وعاجالت أو آجالت
وسياسة الترغيب الذي هو أحد ركين املوعظة احلسنة، تدور يف حمول حول هذا املوجه   

وهي املسؤولة عن اختيار الوسيلة اليت تؤثر  فيه تأثريا إجيابيا نافعا، ). الطمع(الداخلي الذايت، وهو 
ثارته وييجه حىت يقوم بتوجيه اإلرادة الختيار السلوك املناسب الذي يوصل إىل اجلهة اليت إل

  .يكون فيها حتقيق ما تعلقت به النفس راغبة يف نيله أو الظفر به
اخلوف مما تكرهه النفس، من مشقيات ومكدرات وخمزنات وآالم وأضرار : املوجه الثالث  

الترهيب الذي هو أحد ركين املوعظة احلسنة، تدور يف  وسياسة. وخسارات عاجالت أو آجالت
وهي املسؤولة عن الختيار السلوك الذي . حمور حول هذا املوجه الداخلي الذايت، وهو اخلوف

يثبت النفس، ويكفها ويبعدها عن التوجه أو االقتراب من املوقع الذي ختشى أن يكون فيه حتقيق 
  .السالمة من شروره وآالمه من نفرت منه النفس مما تكره، راغبة يف

كما أسوق كالمي قيما البن القيم اجلوزية حول حمور أنواع النفسيات وكيفية تأثرها   
بالكالم وقبوهلا أو رفضها له إذ يرى رمحه اهللا أن القرآن ودعوته مجعت أساليب الدعوة وبينتها 

ادع إىل سبيل ربك �الكرمية وهي نوعان قولية وفعلية، فأما األساليب القولية فقد مجعتها اآلية 
ويضيف أن املتلقي هلذه األساليب من الناس  1وأما الفعلية فهي اجلهاد �باحلكمة واملوعظة احلسنة

  : أنواع أخرى
ذو القلب الواعي الذكي الذي يكتفي دايته بأدىن تنبيه وال حيتاج : أحدمها: "النوع األول  

اته، بل قلبه واع ذكي قابل للهدى غري معرض بأن يستجلب قلبه وحيضره وجيمعه من مواضع شت
عنه، فهذا ال حيتاج إال لوصول اهلدي إليه فقط، لكمال استعداده وصحة فطرته، فإذا جاء اهلدى 
سارع قلبه إىل قبوله كأنه كان مكتوبا فيه فهو قد أدركه جممال، مث جاء اهلدى بتفصيل ما شهد 

  .2"قلبه بصحنه جممال
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له هذا االستعداد والقبول فإذا ورد عليه اهلدى أصغى إليه يسمعه، من ليس : النوع الثاين
وأحضره قلبه، ومجع فكرته عليه، وعلم صحته وحسنه بنظره واستدالله، وهذه الطريقة أكثر 

  .املستجيبني، وهلم نوع ضرب األمثال، وإقامة احلجج، وذكر املعارضات واألجوبة عنها
  .وعظة احلسنة ومها نوعا املستجيبنيفاألولون هم الذين يدعون باحلكمة وامل

قسم يدعون باادلة باليت هي : وأما املعارضون املدعون للحق قسمان: النوع الثالث  
  .أحسن فإن استجابوا وإال فاادلة وهو القسم الثاين

  .ومن تأمل دعوة القرآن وجدها شاملة هلذه األقسام متناولة هلا كلها
يعاند يف احلق وال يأباه يدعي بطريقة احلكمة، والقابل الذي واملستجيب القابل الذكي ال   

عنده غفلة وتأخر يدعي بطريقة املوعظة احلسنة وهي األمر والنهي املقرون بالرغبة والرهبة واملعاند 
  .1"اجلاحد باليت هي أحسن

التربوية انطالقا مما تقدم يظهر احلاجة الداعية وامللحة إىل اختاذ املفسر املصلح تلك اآلليات   
منهجا يف درس التفسري، علما أنه خياطب شرائح متفاوتة متباينة العقيدة واملستوى املعريف والثقايف 

فهو إذا خياطب نفسيات خمتلفة، واهذا كان عليه أن ينوع يف استخدام  -وهو األهم–واإلنساين 
  .غيري واإلصالحهذه اآلليات تبعا ملا يؤثر يف كل نفسية، ألن اهلدف كان التأثري مث الت

علما أن هذا اللون من التفسري كما اعتمد اآلليات املنهجية التربوية اليت دعا إليها اهلدف   
اإلصالحي اعتمد أيضا اآلليات املنهجية العلمية اليت ال ميكن ألي مفسر لكتاب اهللا يف أي عصر 

ح هذا اللون من التعامل مما أصب. ومكان ومما اختلفت املناهج وتباينت أن حييد عنها أو يتخطاها
مع القرآن الكرمي فهما وتفسريا صعبة علم التفسري فلم تكن تلك الدروس الشفاهية دروس وعظ 
وإرشاد عامة، بل كانت دف إىل ذلك من خالل تفسري كتاب اهللا وفق أصول وقواعد أمجع 

  .العلماء على ضرورا لكل مفسر يريد تفسري كتاب اهللا
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  :أثر التفسري الشفاهي يف اإلصالح احلديث: الباب الثاين
  

  :توطئة   
لعل أهم قضية جيب البحث فيها يف حياة املصلحني واددين تتمثل يف معرفة الطريق الذي   

اتبعوه، واملنهج الذي سلكوه يف التعامل مع القرآن الكرمي فهما، وتفسريا وترتيال على أرض الواقع، 
كل إصالح وجتديد، واملصدر الذي يبنى عليه أي فكر يدور يف بوصفه األساس الذي يقوم عليه 

إطار تقومي حياة اإلنسان وتوفري السعادة والرخاء له يف هذا الوجود، واألخذ بيده لئال يهوي يف 
مواطن الضعف، أو يسقط يف مستنقع األفكار العفنة، والعقائد املصطنعة، واألخالق املبتذلة هذه 

عن منهج التعامل مع الواقع بكل ما يف هذا الواقع من مصاعب وحتديات القضية هي اليت تكشف 
املعاين  -من جهة أخرى–ومشكالت من منظور القرآن الكرمي هذا من جهة، وتتكَتشف بذلك 

التجديدية اليت تتجلى من خالل النظر يف هذا الكتاب، من حيث إن اآلية القرآنية نوظف توظيفا 
  .والتجديد واقعيا يف عملية اإلصالح

هذه الوظيفة كانت املقصد األساسي للشرائع السماوية اليت بعث اهللا ا األنبياء ليقرروها   
  .يف مسلك حياة الناس، ليسودها األمن واألمان والطمأنينة

إننا ال جند يف شرائع األنبياء إال الدعوة ملعرفة احلق، وهو اهللا، : "يقول مجال الدين األفغاين  
ال نلقى ا إال األمر : لفضائل، وفعل اخلري، والزجر عن الرذائل والشرور وبعبارة ثانيةواحلث على ا

باملعروف والنهي عن املنكر، ولكن إذا نظرنا إىل الكثري من الذين اتبعوا األنبياء فإنا نراهم قد 
ذا يعد ، ألن ه"1.....استعملوا تلك الشرائع للشقاق والنفاق، واختذوها وسائل إلضرام الفتنِ

  .ابتعاد عن روح اهلداية اإلهلية، وما اشتملت عليه هذه الشرائع اإلهلية من املنافع الدنيوية واألخروية
باستقرائي يف الباب األول من هذا البحث لتاريخ التفسري الشفاهي وموعة من التفاسري   

ر كان مشافهة على على اعتبار أن علم التفسري أول ما ظه �الشفاهية كان أوهلا تفسري النيب 
القرآن ليس حباجة إىل تفسري باملعىن املعهود "توصلت إىل نتيجة عامة مفادها أن  �لسان الرسول 

يف منهجه الذي سار عليه علماء األمة من كل اختصاص عند تتبعهم ملفردات " التفسري"ملصطلح 
غة وفصاحة وبيان، وما تتضمنه اآلية، وبيان معناها واشتقاقها وتصريفها وإعراا، وما فيها من بال
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فعملية التفسري "، "1من إرشادات، وهدايات، وما علق بتفسريها من مصطلحات العلوم والفنون
ذه الطريقة ال تنكر فائدا العلمية، غري أا تنتقد إىل الفائدة العملية للنهوض بواقع األمة، 

مل حيدث كثري منها األثر املطلوب يف فاملكتبة اإلسالمية زاخرة بعشرات من كتب التفسري اليت 
  ".2عملية التغيري االجتماعي

هذا، وقد كان منهج من سبق ذكرهم من املصلحني املفسرين منهجا مغايرا يهدف إىل   
حتويل اآلية القرآنية إىل واقع عملي بدال من السري على النمط املعهود اهلادف إىل تثقيف املسلم 

  .م، وتضخيم حجم التفسري على القدر الذي يريده املفسربألوان شىت من املعارف والعلو
فالتفسري الذي حيتاجه العقل املسلم يف رأي األفغاين، ينبغي أن يتجه إىل جوهر الدين، "  

ليفسر تفسريا يتالءم مع روح العصر، ويرى أنه لو أحسن تفسري القرآن والسنة لكان اإلسالم 
  ".3كفؤا إلحداث تطور راق عظيم

عليهم –من ثَم كانت احلاجة ملِّحة للعودة إىل املنهج األصيل الذي سار عليه األنبياء ف  
الذي "يف إصالح جمتمعام وأقوامهم، انطالقا من النص التشريعي اإلهلي، هذا املنهج  -السالم

ةيالعمل  يضع املسلم أمام حقيقة واضحة من أمر قرآنه، حقيقة تتعلق بصدق اليقني واالعتقاد وجِد
  "4مبضمونه، لكي تسري احلياة على وفق ما خطَّ ورسم، ولكي تتبوآ األمة مكانتها بني األمم

هذه التصورات للمنهج السليم يف التعامل مع القرآن الكرمي فهما وتفسريا حرص املفسرون   
وص املصلحون على حتقيقها من خالل درس التفسري الشفاهي نظريا وتطبيقيا، لتيقنهم أن النص

تدرك حق اإلدراك بالتعامل مع مدلوالا البيانية واللغوية فحسب، إمنا تدرك أوال قبل  القرآنية ال
كل شيء باحلياة يف جوها التارخيي، ويف واقعيتها اإلجيابية، وتعاملها مع الواقع احلي، وهي ال 

إحياؤها، وفاعليتها  تتكشف عن هذا املدى البعيد إال يف ضوء ذلك الواقع التارخيي، مث يبقى هلا
  .املستمرة
قدم سيد قطب نظريته احلركية يف فهم القرآن وتفسريه بكلمات حمددة تتناسب مع اهلدف   

إن املسألة يف إدراك مدلوالت هذا : "من هذا الباب وهو أثر التفسري الشفاهي يف اإلصالح فقال
كما اعتدنا أن –القرآن ) تفسري(ليست هي فهم ألفاظه وعباراته، ليست هي –القرآن وإحياءاته 
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املسألة ليست هذه، إمنا هي استعداد النفس برصيد من املشاعر واملدركات والتجارب،  - نقول
تشابه املشاعر واملدركات والتجارب اليت صاحبت نزوله وصاحبت حياة اجلماعة املسلمة وهي 

هاد الشهوات، وجهاد ج–جهاد النفس وجهاد الناس ...معترك اجلهاد...تتلقاه يف خضم املعترك
جو الشعب ...األعداء، والبذل والتضحية، واخلوف والرجاء، والضعف، والغربة بني الناس

جو ...مث جو املدينة...واحلصار واجلوع واخلوف واالضطهاد، واملطاردة، واالنقطاع إال عن اهللا
در وأحد واخلندق جو ب...النشأة األوىل للمجتمع املسلم، بني الكيد والنفاق والتنظيم والكفاح

وجو نشأة األمة املسلمة، ونشأة نظامها االجتماعي، ....واحلديبية، وجو الفتح وحنني وتبوك
واالحتكاك احلي بني املشاعر واملصاحل واملبادئ يف ثنايا النشأة ويف ظالل التنظيم، ويف هذا اجلو 

بارات دالالا الذي نزلت فيه آيات القرآن حيةً نابضة واقعية ، كان للكلمات وللع
ويف مثل هذا اجلو الذي يصاحب حماولة استئناف احلياة اإلسالمية من جديد يفتح ...وإحياءاا

  ".1القرآن كنوزه للقلوب، ومينح أسراره ويشيع عطره، ويكون فيه هدى ونور
لينشئ املقررات الصحيحة اليت يريد اهللا أن تقوم عليها  - ابتداء–فقد جاء النص القرآين   

ات البشر، ومادامت هذه املقررات الصحيحة معرضة لالحنراف والفساد واإلمهال، فال بد تصور
وعلى عاتق املفسرين تقع هذه املسؤولية اجلليلة ليتمكنوا من تفعيل . من إعادة تصحيحها وتقوميها

فالقرآن كان له أثر تربوي يف نفس - ص–أثر القرآن على النفوس واحلواس، قدوم يف ذلك النيب 
فقد شهدت بذلك السيدة عائشة زوجته فقالت يف وصفه . وصحابته ال شك فيه �لرسول ا
وقال الذين ﴿: بل إن شهادة احلق جل جالله قد سبقت كل شهادة قال تعاىل" كان خلقه القرآن"

﴾ كفروا لوال نزل عليه القرآن مجلة واحدة كذلك لتثبت به فؤادك ورتلناه ترتيال
رتان تربويتان األوىل تثبيت الفؤاد وترسيخ اإلميان والثانية تعليم الترتيل، فها هنا إشا" 32/الفرقان"

 -ص–يف قراءة القرآن، وفيها نزلت توصيات تربوية صرحية من احلق جل جالله إىل رسوله حممد 
فإذا قرأناه فاتبع ، ال حترك به لسانك لتعجل به إن علينا مجعه وقرءانه﴿: وذلك يف قوله تعاىل

  ".19-16/القيامة"﴾ ن علينا بيانهقرآنه، مث إ
يف سلمه وحربه، يف حله وترحاله، يف داره وبني رجاله، كلها تشهد  �وحياة الرسول  

فأَدعيته مستقاة من ) كان خلقه القرآن(مبا شهدت به السيدة عائشة واملسلمني مجيعا من أنه 
  .القرآن تارة باللفظ وتارة باملعىن
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تعاىل عليهم، فقد أخذوا أنفسهم بتطبيق القرآن  مع تعلمه حىت أما أصحابه رضوان اهللا 
ال جناوز السورة من القرآن حىت حنفظها ونعمل ا فتعلمنا  �كنا يف عهد الرسول : "قال قائلهم

وكان للقرآن وقع عظيم وأثر تربوي بالغ يف نفوس املسلمني، حىت شغلهم ". العلم والعمل مجيعا
الناس تعلقا به وعن احلكم والكهانة، وأخبار الفروسية وأخبار العرب عن الشعر، وكانوا من أشد 

وحسب العلماء أن يبينوا أن القرآن قد بدأ نزوله بآيات تربوية، فيها إشارة إىل أن  1"يف جاهليتهم
أهم أهدافه تربية اإلنسان بأسلوب حضاري فكري، عن طريق اإلطالع والقراءة والتعلم واملالحظة 

خلق اإلنسان  ربك الذي خلق ماقرأ باساإلنسان منذ كان علقة يف رحم األم، ﴿العلمية خللق 
وسبب  ".5-1/العلق"﴾ من علق، اقرأ وربك األكرم الذي علَّم بالقلم علم اإلنسان ما مل يعلم

اقتران العلم بالعمل يف الصدر األول لإلسالم هو أوضح األدلة على أثر القرآن يف نفوسهم مما 
فالتفسري إذا أول ما ظهر، ظهر يف صورة عملية، ذلك . "ى تطبيقهم ملا أثَّر فيهمينعكس تباعا عل

وما نقل بعد ذلك عن صحابته  �أن الصيغة الغالبة لكل ما أثر عن املفسر األول الرسول 
  .2"وتابعيهم هي البيان العملي التوضيحي القريب

مكان، ويستهدف البيان فكان تفسري الرسول توضيحا قريبا يطل على احلقيقة من أقرب "
الذي جتده النفس عامة، وخياطب العام واخلاص من غري أن يعمد إىل زينة أو زخرف، وإمنا يبغي 
اإلبانة السريعة اليت تقتضيها  طبيعة املقام، فهو رسول اهللا إىل الناس كافة، والناس خيتلفون، 

  .3"وتتفاوت مراتبهم يف الوعي واملستوى العقلي
لية يف التفسري والعالقة بني املفسر واجلمهور املتلقي هي على الصورة اليت هذه الصورة األو

كانت عليها دروس التفسري الشفاهي، مما يؤكد ضرورة حتقق أثر التفسري يف اإلصالح كما حتقق 
وهو ما سنحاول الوقوف على بعض صوره يف هذا الباب إن شاء . يف دروس التفسري النبوية األوىل

ت رسالة تقتضي مراعاة العام، وتقدير طبيعة التذوق بالقياس إىل األكثرية، وكانت فقد كان. "اهللا
فبسطُ اخلطاب من  *عقول العرب ال تعرف التعمق الفلسفي وال االستقصاء الفكري الدقيق

خصائص التفسري الشفاهي يف العصر احلديث أيضا، واالبتعاد عن املماحكاة اللفظية وجتنب 
من أجل هذا جند خطاب الرسول يف تفسريه للقرآن واضحا عمليا . فلسفيةاخلوض يف املسائل ال
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قريب املأخذ، يوافق هذه األكثرية اليت تعيش على الفطرة، على الرغم من تلك األصول العميقة 
  . 1"�واحلقائق الدقيقة اليت حفل ا تفسريه 

فسريا يقوم على قراءة وفهما وت: وهكذا شهدت سنوات التفسري األوىل أن اجلهد القائم
ومل يكن يغيب عن . "احلرص الدقيق الكامل بنصوصه على املستوى الفردي، وعلى مستوى األمة

جيل الصحابة املفهوم احلضاري ملعىن التفسري وهدفه ومقصده، وكان احلرص شديدا على جتاوز 
القراءة بعد ذلك الفصام يف التعامل مع النص القرآين، ونعين به الفصل بني القراءة والعمل، لتكون 

فمقصد العمل التفسريي "وهذا األثر هو املطلوب ابتداء، . 2"قراءة نظرية جمردة عن القيمة واألثر
هو الترمجة احلقيقية هلداية القرآن من خالل التفسري، وال ينبغي أن تقتصر اهلداية على كوا خطبةً 

اية القرآنية منهج مشويل متكامل ينفذ إن اهلد. وعظية أو حكمة فلسفية، أو مسألة فقهية أو حنوية
وهي  -هللا تعاىل–إىل كل مداخل النفس اإلنسانية فيسلم فيها القلب والفؤاد، والعقل واجلوارح 

  3".منهج ينفُذُ إىل كل ميادين احلياة العملية واملعرفية فيسلمها هللا رب العاملني
إبرازها وتوضيحها وبياا مسؤولية وهذه اهلداية القرآنية غري مجالَّة لكل الناس، بل إن 

أن جيعل هذا األمر يف ذهنه وهو يفسر اآلية القرآنية، مث عليه وهو طبيب "املفسر، ومن ثَم عليه 
عقول أن يكون كطبيب األجساد ينظر إىل مريضه ويشخص داءه مث يصف له الدواء، فكان لزامل 

ظهر مواطن ضعفه وتفككه واحنالله، مث إذا على املفسر أن ينظر إىل جمتمعه فيحدد أمراضه وي
  4.يصف له الدواء القرآين سواء كانت علله يف العقيدة أو يف السلوك

فهذا املنهج هو الذي إلتزمه الذين فسروا كتاب اهللا درسا على مسامع العامة واخلاصة ومن 
عملهم مث كان تأثريهم وأثر دروسهم يف إصالح األفراد واتمعات عامل جناح ملهمتهم ول

كم يسرين ذلكم املفسر الذي أراه يفسر اآلية القرآنية مث أراه : "فهد الرومي/ يقول د. التفسريي
ويلتمس هلا العالج القرآين وكم يسرين ذلكم املفسر  - يف غري تشهري–يضرب األمثلة من جمتمعه 

الذي يرى عادة ذميمة يف جمتمعه أو حتلال أو إمهاال لواجب أو انتشارا لبِدةفال مير بآية هي ... ع
  .5"عالج هلذا أو ذاك إال ويربط بينهما ويشري إىل عالجها ويأمر به
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يهمل كثري من العلماء مسألة الربط أو التشخيص الدقيق وهم حيسبون أن لدى مستمعيهم 
أنه خرج عن التفسري  - أيها األصحاب–ستقولون "... القدرة على االستنتاج والتطبيق  -كلهم–

على فرض أنه خرج أليس خروجه هذا أفضل من خروجه عنه إىل األساليب البالغية فأقول 
واملسائل اللغوية والتغين حبسن التعبري والوقوف عند معامل اجلمال إن صح تسمية ذلك خروجا، مث 
إين ال أعترب هذا وال ذاك خروجا عن التفسري إذا ناسب املقام مقام حديث مع العلماء واألدباء 

لك وإذا كان حديثا موجها للعامة أو لإلصالح االجتماعي فليكن بأسلوب آخر فليكن كذ
وبأهداف وطرق أخرى، ليوجه همه إىل تلكم القضايا االجتماعية ويبسطها للناس فال جيعل 

وسلوكام وحيام   1"التفسري مبعزل عمن أنزل القرآن إلصالحهم وإصالح عقائدهم
  .االجتماعية

ن قوة عاملة يف بناء عقائد املسلمني وأخالقهم وتوجيه سلوكهم يف عهد لقد كان القرآ
  .واخللفاء الراشدين، مث عزل القرآن عن القيام مبهمته التربوية اإلصالحية فضاعت األمة �الرسول 
مما يؤكد أن املفسرين املصلحني قد أصابوا احلقيقة يف اختاذهم تفسري كتاب اهللا درسا   

د واتمع، ملا اطَّلعوا عليه يف التاريخ اإلسالمي واقتناعهم بالنتيجة اليت توصلوا وسيلة إلصالح الفر
إليها، وهي أن الشخصيات النموذجية اليت رباها املنهج القرآين يف صدر اإلسالم مل تكن أفرادا تعد 

ا على األصابع، إمنا كانت حشدا كبريا، يعجب الباحث كيف انبثقت هكذا رائعة ناضجة إىل هذ
املستوى العجيب، يف هذه الفترة القصرية احملدودة، ويعجز عن تعليل انبثاقها على هذا النطاق 
الواسع، وعلى هذا املستوى الرائع، ويف مثل هذا التنوع يف النماذج، ما مل يرد هذه الظواهر إىل 

هج القرآين وضرورة ومن هنا كانت الضرورة ملحة إىل التنبيه ألمهية املن. "2فعلِ ذلك املنهج الفريد
التزامه يف مسرية اإلصالح، فهو املنهج الوحيد الكفيل بإنقاذ األمة اإلسالمية من كل املآزق اليت 
وقعت فيها، وإخراجها من الظلمات اليت أحاطت ا إحاطة السوار باملعصم، ولم الَ وهو كتاب 

ل بكل ما حيتاج إليه البشر، فهو املنهج اهللا اجلامع ألمسى املبادئ وأقوم املناهج، وخري النظم، واحلاف
كان الناس أمة واحدة فبعث اهللا النبيني مبشرين ﴿: الذي أهداه اهللا إلينا، وهدانا إليه، قال تعاىل

ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب باحلق ليحكم بني الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إال 
م فهدى اهللا الذين آمنوا ملا اختلفوا فيه من احلق  الذين أوتوه من بعد ما جاءم البينات بغيا
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فكيف نعيش يف الظالم " ". 213/البقرة"﴾ بإذنه، واهللا يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم
البهيم ومعنا ذلك النور الوضيئ ومل نتخبط يف متاهات الظالل وكتاب اهللا بيننا، طرفه بيد اهللا 

باقيا، حيا، نابضا، وعطاؤه ما زال  -حبمد اهللا–ل وطرفه بأيدينا؟ ومل نيأس والقرآن ما زا
  . 1متجددا
ونقصد مبنهج القرآن يف إصالح اتمع، بيان اخلطة اليت رمسها القرآن وسار عليها يف   

إصالح اتمع وإزالة أسباب فساده، وتتمثل يف التعريف بأسباب الفساد وذلك لتجنبها واحلذر 
  .سس الثابتة اليت تبىن عليها عملية اإلصالح يف مجيع ااالتمنها وحماربتها، وتتمثل يف وضع األ

فاملعرفة ذه احلقيقة ذات أمهية قصوى، فهي تعطي املسلم أمال قويا يف إعادة احملاولة وجتعل   
من واجبه بل من حقه أن يتطلع إىل هذه الصورة املضيئة املمكنة، وأن يظل متطلعا ألن هذه 

ثقته بنفسه اليت عندما يوجد املنهج الصاحل ميكنه أن يبلغ ا إىل ذلك الصورة من شأا أن تزيد 
املستوى اإلنساين الرفيع الذي بلغته يف تارخيها، وملَّا بدأت حركة التجديد املعاصرة، تغري احلال، 
وصار من الضروري إشراك القرآن فيها، وأَحس اددون منذ الساعة األوىل أنه ال غىن هلم عن 

آن الكرمي يف بناء صرح اإلسالم اجلديد الذي ش له النفوس، وترتاح له العقول ويتوقع له القر
  .2النجاح والظفر

واالمر الذي جيب أن ننتبه له يف هذا املقام هو ما دخل على دراسة القرآن من جتديد "  
والبالغة وما  خاصة ما يتعلق بتفسريه، فلم تعد دراسة القرآن تعين استشارة قواعد اللغة العربية

نصت عليه املعاجم يف معىن الكلمات لتطبيقه على اآليات، بل أصبح شيئا جديدا خيتلف اختالفا 
كبريا يف أسلوبه ومقاصده ونتائجه، لقد أصبح هدف الدراسة ليس جمرد الفهم وإمنا التأثري يف حياة 

  .3"املسلمني
تأثري والتأثر قسمنا هذا الباب إىل بناء على هذه املقدمة املوضحة لدور النص القرآين يف ال  

اإلصالح األخالقي : اإلصالح العقدي، ويف الفصل الثاين: ثالثة فصول نتناول يف الفصل األول
  .اإلصالح االجتماعي: والتربوي، ويف الفصل الثالث

وهذا التقسيم مل يكن اعتباطيا أو منطيا بل منطقيا ألن أساس اإلصالح يبدأ بإصالح العقيدة   
إذ هي الركن الركني، واألساس املتني والصراط املستقيم الذي يقام عليه صرح اإلسالم،  أوال

                                                 
 .2836، ص 5، ج)م1982 -هـ 1408( 15سيد قطب، يف ظالل القرآن، دار الشروق، القاهرة، ط -  1
 .161، ص 2، ج1973القرآن والتجديد يف التوجيه االجتماعي يف اإلسالم، جممع البحوث اإلسالمية، القاهرة، : إبراهيم اللبان -  2
 .162، ص املصدر نفسه  -  3
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 نِيبا ال تقام أركانه، وال يستوي نظامه، وهي أساس للعمل، وكل ما سواها من األعمال موبدو
يقول الشيح حممد املكي . عليها، وتابع هلا، ولذلك فإن صالح األعمال رهني حبسن االعتقاد

وتتلخص هذه الرسالة اإلهلية أوال وأخريا يف إصالح أحوال الناس إصالحا شامال، : "... لناصريا
... تصلح معه عقيدم، وتصلح معه شريعتهم، ويصلح معهم سلوكهم، ويصلح معه جمتمعهم

فالقرآن يعمد إىل . 1"وهكذا يتسرب اإلصالح إىل كل زاوية من زوايا حيام الظاهرة والباطنة
البواطن بأضواء التوحيد، فإذا متت استنارا صلحت الظواهر وإستقامت على الطريق، إصالح 

ورأينا املؤمن أسرع شيء إىل أداء ما حيب اهللا وأسرع شيء إىل ترك ما يكره، فقد كان القرآن قوة 
. واخللفاء الراشدين �عاملة يف بناء عقائد املسلمني وأخالقهم وتوجيه سلوكهم يف عهد الرسول 

ن مث كان املنهج الذي سار عليه الدعاة واملصلحون هو عني املنهج اإلهلي النبوي يف إصالح وم
  .اإلنسان فبصالح العقيدة تصلح األخالق فتصلح اتمعات

هذا ما سعى هؤالء املفسرون إىل حتقيقه وهو ما نستنتجه من حديثهم عن هدفهم من   
إننا واحلمد اهللا نريب تالمذتنا على القرآن من ": فهذا ابن باديس يقول. دروس التفسري الشفاهية

أول يوم، ونوجه أنفسهم إىل القرآن يف كل يوم، وغايتنا اليت ستتحقق إن شاء اهللا، أن يكون 
القرآن منهم رجاال كرجال سلفهم، وعلى هؤالء الرجال القرآنيني تعلق هذه األمة آماهلا، ويف 

  .2"سبيل تكوينهم تلتقي جهودنا وجهودها
بن باديس يرى أن تكوين رجال قرآنيني هو أبرز أثر يرجو حتقيقه من خالل تفسري فا

شغلنا : "كتاب اهللا ذه الطريقة، وهو ما يفسر قوله أيضا عندما سئل عن عدم تدوين تفسريه
  .3"بتأليف الرجال عن تأليف الكتب

اهللا، وكنا حربا جعلت تفسري كتاب اهللا عمديت يف الدعوة إىل : "أما الشيخ بيوض فيقول  
على االستعمار الذي جيند شبابنا جربا، ومينعنا من التعليم احلر جربا، ويعمل كل وسيلة للتعطيل، 
وكنا نداوره تارة ونداريه تارة، وندافع تارة أخرى، ورأيت أن أنفع شيء لذلك هو كتاب اهللا، 

  .4"فشرعت يف التفسري

                                                 
 .141-140، ص 3التيسري يف أحاديث التفسري، ج -  1
2  
 حسن عبد الرمحان سلوادي، عبد احلميد بن باديس مفسرا -  3
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لى األفراد واتمعات تصرحيات ومما يؤكد أن تلك الدروس كان هلا أثر عملي ع  
  .للمفسرين بعد مدة من إلقاء دروس التفسري

إين أمحد اهللا تعاىل على النتيجة اليت شاهدا من أثر القرآن يف نفوس : "يقول الشيخ بيوض  
العامة، واألمة اليوم مستعدة لتلبية كل طلب خريي، وما دعي أحد إىل عمل إال أجاب، أو دعي 

أعطى بسخاء، أو دعي إىل وقت إألَّ أعطى من وقته وجهده، ومن مل يدع ومل حيتج إىل مال إال 
  .1!"ملاذا نسيتموين؟ أليس يل حظ معكم: "إليه يقول

وهذا أحد تالمذته النجباء وحمرر تفسريه يديل بشهادته على آثار دروس التفسري يف اتمع   
لثقافة البيوت، وصار العوام والنساء واألميون ومن آثار دروس التفسري أن عمت ا: "امليزايب فيقول

يرددون دروس التفسري يف اامع واحملافل، فعرف اتمع ثورة ثقافية إسالمية صحيحة تضيء 
  .3"2"وكان وعد ربك مفعوال"الديار 

 
وانطالقا من هذه الشهادات ممن عايشوا التفسري الشفاهي على فعالية النص القرآين يف   

، وإصالح األوضاع، وألنين قررت سابقا أن األثر الفعال كان يف جمال العقيدة إحداث التغيري
واألخالق والتربية واالجتماع، ويف االقتصاد والسياسة، غري أين اكتفيت بااالت األوىل ألا 

  .حسب نظري أساس كل إصالح
  : وعليه قسمت هذا الباب إىل ثالثة فصول  
األثر : األثر األخالقي والتربوي، الفصل الثالث: فصل الثايناألثر العقيد، وال: الفصل األول  

 .األخالقي
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  .التركيز على أهم مسائل العقيدية  :املبحث األول

  العبودية اخلالصة هللا تعاىل : املطلب األول          

  اإلميان باليوم اآلخر: املطلب الثاين

  اإلميان بالنبوات : املطلب الثالث

  تصحيح بعض املفاهيم العقدية اخلاطئة :املبحث الثاين 

  تصحيح بعض صور الشرك: املطلب األول

  حماربة الفكر اإلرجائي: املطلب الثاين

  



223 

  األثر العقدي: الفصل األول

  :توطئة
لقد اهتم املنهج القرآين اهتماما بالغا بإصالح العقيدة وترسيخ جذورها وحتريرها من زيف   

لشبهات، ليجعل من العقيدة الصحيحة القوية انطالقة إلصالح اجلمود، وتطهريها من األوهام وا
فالعقيدة الصحيحة هي اليت تقدم لإلنسان التفسري الصحيح الشامل للوجود "كل مناحي احلياة 

  .1الكوين واإلنساين
واالحنراف يف العقيدة ينشأ عنه احنراف العبادات والعادات ويترتب على ذلك فساد يف   

قد كانت الكارثة األوىل اليت أصيبت ا اتمع املسلم هي ضعف عقيدته، و. السلوك االجتماعي
فضعف العقيدة يتبعه الضعف العام يف الفرد، ويف األسرة، ويف اتمع، ويف كل جانب من "

  .2"جوانب احلياة
فانطالقا من دور العقيدة املهم يف عملية اإلصالح فإن املنهج اإلسالمي يف مواجهته   

وىل باحنرافاا وعاداا وسلوكياا وتقاليدها بدأ يف إصالح العقيدة ومتكينها يف قلوب للجاهلية األ
ومل يبدأ يف مواجهة أو معاجلة تقاليد اجلاهلية وسلوكياا؛ ألا إمنا تقوم على جذور . الناس

 اعتقادية فاسدة، فعالجها من فوق السطح قبل عالج جذورها الغائرة جهد ضائع، حاشا للمنهج
الرباين أن يفعله، إمنا بدأ من عقدة النفس البشرية األوىل، عقدة العقيدة، بدأ بإجتثاث التصوير 

  .اجلاهلي االعتقادي مجلة من جذوره، وإقامة التصور اإلسالمي الصحيح
فبني للناس فساد تصورام عن األلوهية، وهداهم إىل اإلله احلق وحني عرفوا إهلهم احلق   

مع إىل ما حيبه منهم وما يكرهه، وما كانوا قبل ذلك ليسمعوا أو يطيعوا أمرا بدأت نفوسهم تست
  .وال يا، وما كانوا ليقْلعوا عن مألوفام اجلاهلية مهما تكرر هلم النهي، وبذلت هلم النصيحة

لذلك مل يبدأ املنهج اإلسالمي يف عالج رذائل اجلاهلية واحنرافاا من هذه الرذائل "  
ات إمنا بدأ من العقيدة حىت إذا خلصت نفوسهم هللا وأصبحوا ال جيدون يف أنفسهم حرجا واالحنراف

مما قضى اهللا أو خرية يف أمر أو ي إال ما خيتاره اهللا، عندئذ بدأت التكاليف، وبدأت عملية تنقيته 
  .3"من رواسب اجلاهلية االجتماعية واالقتصادية، والنفسية واألخالقية والسلوكية

                                                 
 .32عبد احلميد عبد املنعم مذكور، دراسات يف العقيدة اإلسالمية، دار الثقافة العربية، القاهرة، بدون تاريخ، ص  -  1
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إمنا أنزل أول ما : "يف قوهلا -رضي اهللا عنها–هذا املعىن أم املؤمنني السيدة عائشة وتؤكد   
أنزل من القرآن سور فيها ذكر اجلنة والنار، حىت إذا ثاب الناس إىل اإلسالم نزل احلالل واحلرام، 

  .1"ال ندع اخلمر وال الزنا أبدا: ولو نزل أول شيء ال تشربوا اخلمر وال تزنوا لقالوا
ملتتبع خلط سري الدعوة اإلسالمية يف عهدها النبوي يدرك هذه احلقيقة الناصعة، وهكذا فا  

  .تتبدى لنا عظمة املنهج اإلسالمي فإنه بدأ من حيث جيب أن يكون البدء
غرس يف القلوب شجرة العقيدة الصحيحة النقية، وروى هذه الشجرة ورعاها حىت امتدت   

اجذورها وعظم ساقها وأينعت أغصاوعلى 2"ا وطابت مثارها، وآتت أكلها كل حني بإذن ر ،
ولذا كان البد ملن يريد اإلصالح "هذا املنهج سار التفسري الشفاهي يف هدفه اإلصالحي، 

االجتماعي من أن يبحث عن نقطة تصلح أن تكون مركز انطالق يتحرك اتمع كله منها، 
ع الذي ينطلق منه بالطاقة اليت ال تضعف وال تنفذ، ويكون هذا املركز قويا قادرا على إمداد اتم

ويكون كذلك موثوقا به كل الثقة، يشهد اجلميع له بذلك من أجل الصفات املميزة له، واليت ال 
فاإلميان باهللا، واالعتماد عليه،  3"يشاركه فيها غريه، ولن يكون كذلك إال اهللا سبحانه وتعاىل

رتباط هو وحده الذي يصلح أن يكون بداية إصالح اجتماعي واالرتباط به على أوثق ما يكون اال
وهو الذي يصلح أن يقيم جمتمعا سعيدا ال يشقى، قويا ال يقهر، آمنا ال يفزع وال خياف، . رفيع

والعقيدة أساسها إميان باهللا واعتماد عليه، وهو إميان حيكم تصرفات املؤمن ويدير وجهه إىل كتاب 
رف وال يتحرك، وال يصنع أو يتاجر، وال يسوس أو يدبر، وال يعبد ، فال يتص�اهللا وسنة رسوله 

ومن هنا ندرك ملاذا ظلت قضايا . "اهللا أو يعامل الناس إال من خالل هذا الكتاب وهذه السنة
العقيدة تشغل املسلمني ويرتل القرآن ا بدون انقطاع طيلة ثالثة عشر عاما مبكة؟ كما تدرك 

ت الفرعية اليت أنزلت باملدينة ارتبطت باإلميان ارتباطا وثيقا، حىت كان السبب يف أن مجيع التشريعا
القرآن إذا حضهم على أمروهم باملدينة قال هلم افعلوا كذا وكذا إن كنتم تؤمنون باهللا أي إذا 

وال تأخذكم ا رأفة �: كانت عبوديتكم خالصة هللا وحده دون سواه، كقوله على سبيل املثال
فاهللا أحق أن ختشوه �: ، وقوله تعاىل"2/نور" �نتم تؤمنون باهللا واليوم اآلخريف دين اهللا إن ك
  ".13/التوبة" �إن كنتم مؤمنني
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يدفعهم إىل العمل النافع ومينعهم من العمل الضار منطلقا من نقطة  �كذلك كان النيب   
م اآلخر فال يؤذ من كان يؤمن باهللا واليو:"اإلميان والعبودية اخلالصة هللا تعاىل فكان يقول هلم

من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل "، "، ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم ضيفه"جاره
  .1" خريا أو ليصمت

والقتران اإلميان باهللا باإلميان باليوم اآلخر أمهيته يف عملية التأثري والتأثر، االستجابة ألوامر   
فسرين املصلحني به دون بقية مسائل العقيدة األخرى اهللا ونواهيه وهو ما الحظت اهتمام امل

كاإلميان بالرسل واملالئكة والكتب، والقدر خريه وشره، واهتمامهم بتصحيح بعض املفاهيم 
اخلاطئة املتعلقة ذه املسائل العقدية اليت قصدوا إىل إثارا وحتليلها وإحكام الصلة بينها وبني 

  .الواقع
التركيز على أهم : الفصل إىل مبحثني تناولت يف املبحث األولبناء على ذلك قسمت هذا   

  .تصحيح بعض املفاهيم العقدية اخلاطئة: مسائل العقيدة ويف املبحث الثاين
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  التركيز على أهم وسائل العقيدة: املبحث األول
  

منهج إهلي نبوي، ورد كثريا سبقت اإلشارة إىل أن اقتران اإلميان باهللا باإلميان باليوم اآلخر 
يف القرآن والسنة مما يؤكد أمهية هاتني املسألتني بالذات وأما أساس لبقية املسائل، وعليه فقد 
كان أيضا تركيز املفسرين املصلحني على هاتني املسألتني يف دروس التفسري اليت كانوا يلقوا 

: ث مطالب تناولت يف املطلب األولوعلى هذا  قسمت املبحث إىل ثال. مشافهة على املتلقني
اإلميان : اإلميان باليوم اآلخر، ويف املطلب الثالث: العبودية اخلالصة هللا تعاىل ويف املطلب الثاين

  .بالنبوات
  :العبودية اخلالصة هللا تعاىل: املطلب األول  
التوحيد تعد هذه املسألة أوىل اخلطوات وامهها يف ج اإلسالم على طريق إصالح العقيدة و  

اخلالص السامل من الشرك يف أي صورة من صوره، وهي العبودية اخلالصة هللا اليت يرجى ا الفوز 
  .باجلنة والنجاة من النار، وهي القاعدة الكربى اليت تقوم عليها احلياة

نظرا ألمهية هذا األصل يف حياة املسلم، فقد ركز املفسرون املصلحون على توضيحه وبيانه   
تذكري به كلما ملسوا يف اآلية عالقة بظاهرة من الظواهر املنحرفة املتعلقة ذه املسألة وتكرار ال

  .حمكمني الصلة بينها وبني الواقع
قد يقول قائل إن هذا املفسر خياطب املسلمني فكيف يدعوهم إىل العبودية اخلالصة هللا   

والعادات والبدع فقد شاب أن الناس وخاصة العوام منهم ونظرا النتشار اجلهل : تعاىل؟ نقول
توحيدهم وعبادم لون من ألوان الشرك ال يعلمون أنه يعكر صفاء هذه العبودية، وكان املفسر 
حبكم موقعه ومكانته كفرد من أفراد اتمع يرى بعضا من هذه الصور املنحرفة فينبه إليها وإىل 

  .خطرها على أخالق املسلم وحياته كلها
املصلحني مل ينطلقوا يف اهتمامهم ذه املسألة بالذات على إختالف  فهؤالء املفسرين  

  .أزمنتهم من فراغ، بل انطالقا من إميام مبا هلذه املسألة من آثار تربوية ومعنوية يف حياة اإلنسان
فالعبودية اخلالصة تنظم حياة اإلنسان النفسية، وتوحد نوازعه وتفكريه وأهدافه، وجتعل "  

لوكه، وعاداته، قوى متضافرة، متعاونة ترمي كلها إىل حتقيق هدف واحد هو كل عواطفه، وس
اخلضوع هللا وحده، والشعور بألوهيته وحاكميته ورمحته وعلمه ملا يف النفوس، وقدرته، وسائر 

وكل صفة أساسية يف األلوهية، يقابلها يف النفس اإلنسانية جانب من جوانب احلياة . صفاته
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لنفس وال استقامة وال انضباط إال إذا ارتبط كل جانب من جوانبها مبا يناسبه النفسية، فال سعادة ل
  .1"من معاين األلوهية

هذا وقد حدد الدكتور عبد الرمحن  النخالوي أثر العبودية اخلالصة هللا تعاىل يف هذه   
  2:النقاط

ضرب اهللا مثال رجال فيه شركاء ﴿: قال تعاىل: حتقيق وحدة النفس اإلنسانية -1
﴾ شاكسون، ورجال سلما لرجل هل يستويان مثال احلمد هللا بل أكثرهم ال يعلمونمت
فشبه اهللا النفس املوحدة لرا، بالعبد الذي ميلكه رجل واحد، فجميع تصرفات هذا   ،"29/الزمر"

العبد تأيت حسب رغبة سيده، وذا دأ نفسه، وتستقيم حياته، وتنسجم تصرفاته وفق نظام معني 
أما العبد الذي ميلكه عدة شركاء متشاكسني، فال يؤمن أن يتصرف اليوم على . واحدوعلى نسق 

  .منط يعاكس تصرفاته باألمس، وتبقى نفسه با للمخاوف واهلواجس
تريب عقيدة التوحيد، عقل اإلنسان على سعة النظر وحب اإلطالع على أسرار  -2

لكون مما نرى وما ال نرى من السموات الكون، والطموح إىل معرفة ما وراء احلس، فكل ما يف ا
والكرسي والعرش واملالئكة، كل ذلك من ملك اهللا، وكل كائن صغري أو كبري يسبح حبمد اهللا 

، ويبني لنا أنه ما من شيء إال يعلمه اهللا، ...وقد أمرنا القرآن أن نتأمل ذلك كله. ويشهد بعظمته
  ".59/األنعام"﴾ ال يعلمها إال هووعنده مفاتيح الغيب من أصغر ذرة إىل أكرب جرم، ﴿

كما تريب عقيدة العبودية اخلالصة هللا عند اإلنسان التواضع وعدم التطرف أو الغرور  -3
بأي صفة من صفاته اإلنسانية، فإذا اغتر بقوته وأراد البطش أو الظلم ذكر قدرة اهللا عليه، وأنه هو 

ر وتكرب ذكر أن اهللا هو الغين وهو الذي الذي حييي ومييت، وإذا اغتر مباله وأسرف واستهتر وبط
وهبه املال فعاد إىل السخاء والنبل والتضحية والتودد إىل عباد اهللا، وكذا إذا اغتر بعلمه فظن أنه 
بلغ الكمال، نظر إىل الكون الكبري الذي هو جزء صغري من علم اهللا، فانقلب بصره خاسئا وهو 

ملزيد من املعرفة، بروية وصرب وأناة، وتدبر وتفكر حسري وعاد إىل نفسه صاغرا متواضعا يطلب ا
  .ودأب واستمرار، وقس على هذا كل ما وهب اهللا اإلنسان

وبالتوحيد اخلالص وإفراد اهللا بكل صفات األلوهية يبتعد اإلنسان عن التعلل باآلمال  -4
أحد يفيده قربة من الكاذبة، فال تنفع عند اهللا شفاعة الشافعني، إال ملن يأذن اهللا ويرضى، وما من 

                                                 
  .80عبد الرمحان النخالوي، أصول التربية اإلسالمية وأساليبها، ص  - 1
  ).بتصرف سري جدا( 82املصدر نفسه، ص   - 2
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اهللا، إال عن طريق العمل الصاحل، فليس هللا قرابة رحم، وال صلة أبوة، وال صحبة سابقة ألحد من 
رالعاملني، الكل عباد اهللا والكل حماسبون، جمزيون بأعماهلم إن خريا فخري وإن شرا فَش.  

اء مع السعي وعدم كما يتسلح املؤمن املخلص العبودية هللا تعاىل بالطمأنينة، والرج -5
  .التواكل

االنتماء إىل اهللا واالعتزاز به، ومواالته واالنضواء حتت لوائه، فاملؤمنون هم حزب اهللا  -6
ومن يتول اهللا ورسوله والذين آمنوا فإن حزب اهللا هم ﴿...وهو وليهم، والكافرون ال موىل هلم

ى أن تكون يف حرب مع الشيطان وهذا الوالء يريب النفس دائما عل"... 56املائدة "﴾ الغالبون
  .وأتباع الشيطان، أولئك الذين يزينون للناس معصية اهللا ونسيانه وإتباع الشهوات

هذه آثار إخالص العبودية هللا وحده وهي أساس حياة املسلم أخالقا وسلوكا، ومن هنا 
وف عليه إن رأينا التفسري الشفاهي يركز على هذه القضية نظريا وعمليا، وهذا ما سأحاول الوق

شاء اهللا عند بعض املفسرين املصلحني ألبين من خالل بعض النماذج التطبيقية كيفية استغالل 
املفسر للنص القرآين املؤثِّر يف إصالح حال اتمع اآلين على اختالف الفترات واملراحل الزمانية 

اهللا هو الدستور الذي شرعه  والبيئات والعلل لنخلُص يف األخري إىل نتيجة مفادها ملا كان كتاب
اهللا تعاىل لألمة اإلسالمية وجعل فيه خريها وسعادا يف الدنيا واآلخرة، فلم ال يكون هو نفسه 

  .مصلح حال األمة عقديا وأخالقيا واجتماعيا يف كل زمان ومكان
فهذا ابن باديس الذي فسر كتاب اهللا درسا يف اجلزائر يف بيئة مريضة كان ينهشها 

اجلهل وفساد الدين واالستعمار، نراه يركز كثريا على مسألة إخالص العبودية هللا تعاىل : نمرضا
ألنه كان يراها مبدأ اإلصالح فهو مل يدع مباشرة إىل الثورة على االستعمار بل أراد أن يهيئ 

  .الثوار عقديا وأخالقيا مث يدعوهم بعد ذلك إىل الثورة على هذا املستعمر الدخيل
يس رجل عملي غري أن هذا مل مينع أن تتخلل أعماله بعض اإلشارات النظرية فعلى وابن باد

بسط القرآن عقائد اإلميان كلها بأدلتها العقلية القريبة : "املستوى النظري ملسألة العقيدة يقول
القاطعة فهجرناها وقلنا تلك أدلة مسعية ال حتصل اليقني فأخذنا يف الطرائق الكالمية املعقدة 

  "1االا املتعددة واصطالحاا احملدثة مما يصعب أمره على الطلبة فضال عن العامةوإشك
كما اعتىن الشيخ عناية كبرية بتصحيح العقائد وحماربة مظاهر الشرك مبختلف ألوانه مما 
أحدثه املبتدعة وأتباع الطرق الصوفية من املعتقدات الفاسدة والتصرفات املنحرفة املبنية على اجلهل 

                                                 
 .250جمالس التذكري، ص -  1
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رافات وكان يرى أن السبب يف هذه الضالالت هو اجلهل بالدين وعدم بناء األمور على العلم واخل
وال تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد ﴿: الصحيح عندما فسر قول اهللا تعاىل

  ".36/اإلسراء"﴾ كل أولئك كان عنه مسؤوال
ة هللا تعاىل يف مواضع شىت من تفسريه هذا وقد أثار الشيخ ابن باديس مسألة العبودية اخلالص

غري أننا  1منها ما ارتبط مباشرة بظاهرة واقعية يف اتمع، ومنها ما كان عاما بعناوين فرعية خمتلفة
سأحاول الوقوف على طرحه هلذه املسألة من خالل منوذجني تطبيقني على سبيل التمثيل ال 

  .احلصر
  : النموذج األول

" 22/اإلسراء" �جتعل مع اهللا إهلا آخر فتقعد مذموما خمذوالال ﴿: تفسري قوله تعاىل
  ".39/اإلسراء"﴾ ال جتعل مع اهللا إهلا آخر فتلقى يف جهنم ملوما مدحورا�: وقوله تعاىل

ال جتعل مع اهللا إهلا آخر ف فتلقى يف جهنم ﴿": التوحيد"قال املفسر حتت عنوان فرعي 
و األصل الذي ال تكون النجاة وال تتقبل األعمال ﴾، هذا هو أساس الدين كله، وهملوما مدحورا

وهي كلمته " ال إله إال اهللا"إال به وقد كانت أفضل كلمة قاهلا األنبياء عليهم السالم هي كلمة 
فنهى ...الصرحية فيه، وال تكاد سورة من سور القرآن ختلو من ذكره واألمر به والنهي عن ضده،

شريكا يف ألوهيته فيعبدوه معه، ليعتقدوا أنه اإلله وحده اهللا اخللق كلهم عن أن يعتقدوا معه 
فيعبدوه وحده، وبين هلم أم إن اعتقدوا معه شريكا وعبدوه معه فإن عبادم تكون باطلة 

مث ينتقل إىل بيان حقيقة " 2وعملهم يكون مردودا عليهم وأم يكونون مذمومني من خالقهم
فالعبادة جبميع أنواعها ال تكون إال له فَذُلُّ القلب وخضوعه "...: العبودية اخلالصة هللا تعاىل، قائال

والشعور بالضعف واالفتقار والطاعة واالنقياد والتضرع والسؤال هذه كلها ال تكون إال هللا، فمن 
خضع قلبه ملخلوق على أنه ميلك ضره أو نفعه فقد عبده، ومن شعر بضعفه وافتقاره أمام خملوق 

أو منعه فقد عبده، ومن ألقى قياده بيد خملوق يتبعه فيما يأمره وينهاه غري  على انه ميلك إعطاءه
ملتفت إىل أنه من عنده أو من عند اهللا فقد عبده، ومن توجه ملخلوق فدعاه ليكشف عنه السوء 

                                                 
) عقيدة(، 300ص) حتذير وإرشاد(، 326ص) إرشاد وحتذير(، 368ص ) عقائد وأدلتها.) (392جيه، صبيان وتو(أنظر جمالس التذكري  -  1
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أو يدفع عنه الضر فقد عبده، فاهللا تعاىل يعلِّم اخللق كلهم يف هذه اآلية بأنه أمر أمرا عاما وحكم 
  .1"فال يستحق العبادة بأنواعها سواه...جازما بأن العبادة ال تكون إال لهحكما 

فاملفسر يف هذا املقام ركز على أن العبودية احلقيقية هي اخلالصة هللا تعاىل وحده دون 
سواه، مث عدد صورا عقدية منحرفة واقعية يف اتمع، لينبه املتلقني إىل خطورا سواء أكان عملهم 

ومل يتخذ مرجعيته يف هذا الدرس من األثر فقط، ومل يكتف بتذكري . لم أو عن جهلهذا عن ع
اجلمهور املستمع بأن العبودية احلقيقية جيب أن تكون هللا وحده انطالقا من مفهوم النص املفسر، 
بل اختذ هذه املرجعية من الواقع الذي كان حيياه يف جمتمعه، مما دفعه إىل وضع هذا النص يف سياقه 

  .لزماين الذي فُسر فيها
، ويف هذه الفترة كانت املنطقة صراعا عنيفا بني 19302فالدرس ألقى يف قسنطينة سنة 

العقلية السائدة اليت تغذيها احلركة اليهودية من جهة واالستعمار الفرنسي من جهة ثانية، فاغتنم 
العقيدة والعبودية هللا تعاىل، إذ  املفسر الفرصة واستغل املقام ليوجه النص القرآين إىل هذا اخللل يف

عدد صور االحنراف العقدي السائد آنذاك الذي ال يدل إال على سذاجة يف التفكري، وخضوع 
للبدع واخلرافات اليت غذا الطرقية وأتباعها، كاالنقياد األعمى لشيخ الطريقة واعتقاد النفع والضر 

  .من البشر
ذه املسألة كان مقصودا ملا كان منتشرا من عقائد وللتأكيد على أن اهتمام املفسر املصلح 

فاسدة واحنراف عن العقيدة السليتمة اليت تقضي إخالص العبودية هللا وحده دون سواه يف أي زمان 
ويف أي مكان سنسوق مثاال آخر ملفسر مصلح يف اجلنوب اجلزائري، ورغم أنه فسر القرآن يف بيئة 

لك الفترة، إال أا مل تسلم من بعض مظاهر الشرك وانتشار حمافظة نوعا ما مقارنة بالشرق يف ت
بعض العقائد الفاسدة املخرقة، مما دعاه إىل التركيز على مسألة العبودية اخلالصة هللا تعاىل وبيان 

وهلذا سنكتفي  3آثارها على حياة الفرد ودورها يف صالح اتمع يف كثري من مواضع تفسريه
  .كيفية معاجلة املفسر هلذه املسألةبنموذج تطبيقي للوقوف على 
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  :النموذج الثاين
  "2/الزمر"﴾إنا أنزلنا إليك الكتاب باحلق فاعبد اهللا خملصا له الدين ﴿: تفسري قوله تعاىل

أن موضوعا وموضوع "يقول املفسر بعد أن قرر يف بداية درسه وهو يقدم لسورة الزمر 
تقرير عقيدة التوحيد وأن التوحيد واإلخالص يف غريها من صور القرآن املكية أغلبها يدور حول 

الدين مها األصل يف كل شيء، ألن العبودية اخلالصة إذا ما متخضت هللا عز وجل ومتكنت العقيدة 
الدينية يف القلوب صلحت األقوال واألفعال، ألن كلمة ال إله إال اهللا هي الكلمة الطيبة اليت قال اهللا 

ثال كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها يف السماء أمل تر كيف ضرب اهللا م﴿: عنها
فال يقول اللسان إال حقا، وال تعمل اجلوارح " 25-24إبراهيم"﴾ تؤيت أكلها كل حني بإذن را

  .1إال صاحلا، ألن الشجرة الطيبة ال تثمر إال طيبا
فاعبد اهللا ﴿: مث ينتقل إىل تفسري اآلية الثانية من هذه السورة وبالتحديد يف قوله تعاىل

رتب بالفاء املشعرة بتعليل األمر بالعبادة واإلخالص على نزول الكتاب : "﴾ فيقولخملصا له الدين
ال عذر لك أال تعمل مبا يف الكتاب، أو أال تعبد اهللا خملصا له الدين : "باحلق، وكأن اهللا تعاىل يقول

يز احلكيم، وما على الذي انزل عليه إال وقد أمرك بعبادته، ألن الكتاب حق أنزله احلق املبني، العز
أن يعمل به، إنه كتاب شرعت لك فيه الطريق األقوم الذي يوصلك إىل السعادة يف دنياك 

فليس لك إال أن تسارع إىل العمل مبا " 38/األنعام"﴾ ما فرطنا يف الكتاب من شيء﴿. "وأخراك
ادة يف الدنيا واآلخرة هي من آثار فهذه السع �2فاعبد�: يف قوله ءفيه وهذا ما تدل عليه الفا

العبودية اخلالصة هللا تعاىل وهي متضمنة ملا ذكره الدكتور النخالوي من آثار فرعية للعبودية 
  .احلقيقية اليت سبق ذكرها مما يؤكد أن التوحيد اخلالص هو أساس السعادة والنجاة

العباد من يعبده، ولكن  ذلك ألن اهللا تعاىل يعلم أن يف" خملصا له الدين: "مث قال الشيخ
يشرك به غريه، إذ يعظم أشياء وجيعلها يف مقام اهللا ينسب إليها بعض التصرفات اخلاصة باهللا، من 
نفع وضر وغري ذلك مما ال دخل وال أثر ملخلوق فيه، فاعبد اهللا خملصا له العبادة، ال تشرك معه 

وال حيوان، فليس هناك شيء يعبد  غريه، من ملك، وال إنس وال جن، ال صاحل وال طاحل ال مجاد
مع اهللا، والعبادة هي اخلضوع والتذلل وقبول األمر والنهي، واالمتثال لذلك فعال وتركا سواء 

ويواصل الشيخ درسه منبها على أسباب توسعه يف هذه . 3"أدركت احلكمة أم خفيت عنك
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نه قد كثرت الدعايات يف هذا إمنا نبهت إىل هذا أل: "...القضية وأا أسباب واقعية آنية قائال
العصر، وكفر الناس بسبب عقوهلم إذ آمنوا بإله العلم، وعبدوه وكفروا باهللا خالق الكون مبا فيه 

يعلمون ظاهرا من احلياة الدنيا وهم عن ﴿: من علم عبدوا العلم القليل الذي قال فيه اهللا تعاىل
  ".7/الروم"﴾ اآلخرة هم غافلون

االحنراف العقدي الواقع يف عصره املتمثل يف عبادة إله العلم  بعد عرض املفسر لصورة
أال إن كل ما جاءنا : "...وتقديس عقوهلم، يعرج على كيفية االلتزام بالعبودية اخلالصة هللا فيقول

 ﴾فاعبد اهللا خملصا له الدين﴿: من اهللا تعاىل مقبول على الرأس والعني، وهلذا جاء قوله تعاىل لنبيه
جمرد عبادة فقط، بل اعبده خملصا له الدين، ال تشويه شائبة من شرك، فإن كل من  اهللا فال تعبد

إن مدار السورة كلها على : ظن يف خملوق سلطة غيبية على شيء فقد كفر وأشرك باهللا، وقد قلنا
اإلخالص، ففي أول السورة يأمر اهللا نبيه بعبادته خملصا له الدين، مث يأيت بآية أخرى على شكل 

مبتدأ وخرب وحرف تتبيه، نص ال ينقض أبدا، قد يفسر : ادة قانونية، تتكون من كلمتني اثنتنيم
مما  1...."أال هللا الدين اخلالص"إنه حكم صارم حازم ظاهر واضح العبارة، وهو قوله  !مبجلدات

املفسرون جتدر اإلشارة إليه أن مسألة اإلخالص يف العبودية كانت أحد الثوابت اليت ركز عليها 
املصلحون يف كل بيئة ويف كل زمن، والدليل على ذلك أن الشيخ حممد املكي الناصري وهو يلقي 
دروس تفسريه مشافهة يف اإلذاعة املغربية مل يكن يترك مقاما يف الكالم على العبادة والعبودية إال 

وعليه  2واضع تفسريهونبه إىل أمهيته ودوره يف استقامة الفرد وصالح اتمع يف العديد من م
  .فسأكتفي أيضا بنموذج واحد يف هذا املقام

  :النموذج الثالث
﴾ أمل يأن للذين آمنوا أن ختشع قلوم لذكر اهللا وما نزل من احلق﴿: تفسري قوله تعاىل

يتحدث كتاب اهللا يف مطلع هذا الربع عن املؤمنني الذين أكرمهم اهللا : "يقول املفسر "16/احلديد"
ليهم من الذكر احلكيم، ومبا هداهم إليه من احلق املبني، ومع ذلك ال يزالون متقاعسني مبا انزل ع

عن االستجابة لنداءاته  بعيدين عن التجاوب معه، خملني بتطبيقه يف حيام اليومية، فال قلوم 
  . 3..."ختشع لذكر اهللا، وال نفوسهم تستشعر عظمة اهللا وال جوارحهم تأمتر بأمر اهللا
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عدم إخالص العبودية هللا تعاىل ألن من  رهنا بدأ أوال بتشخيص الداء، وبيان آثا فالشيخ
يستشعر عظمة اهللا البد أن يكون خملصا يف عبوديته له مما يؤدي إىل استقامة األقوال واألعمال، 
وهو ما يراه املفسر مفقودا، مث عرج إىل عالج هذه االحنراف والفساد يف العقيدة موضحا احلل 

وبين كتاب اهللا أن يف إمكان املؤمن يف أي عصر ويف أي جيل أن : "... جع هلذا املرض قائالالنا
مىت آمن باهللا " الصديقية"يبلغ أعلى درجات اإلميان اليت بلغها السابقون األولون، وهي درجة 

 ورسوله إميانا قويا يهيمن على حياته، ويقوده يف مجيع خطواته، حبيث تصبح حركاته وسكناته
والذين ﴿: انعكاسا حقيقيا لعقيدته، ومرآة صادقة لدخيلة نفسه، وذلك ما يشري إليه قوله تعاىل

  .1" ﴾آمنوا باهللا ورسوله أولئك هم الصديقون
بعد استقراء هذه النماذج لبعض املفسرين املصلحني الحظت أم مل يكتفوا عند تفسريهم 

سري التقليدي املعروف بل وجهوا النص إىل التذكري لآليات املتعلقة بالعبودية هللا تعاىل مبجرد التف
ببعض صور العبودية لغري اهللا دون تفكري، وبينوا أن سبب انتشار هذه الصور املنحرفة مرده إىل 
اجلهل الذي غَذَّى جذوره االستعمار واستبداده وسيطرته على األفراد واتمعات، ألن هذا الوضع 

وهلذا حرص كل احلرص على تغذية هذه األوضاع حىت يبقى الناس . هالعقدي املزري خيدم مصاحل
  .حتت اهليمنة االستعمارية دون التفكري يف الثورة عليه

كما الحظت اتفاقهم على مسألة واحدة هي تعداد صور الشرك اليت تشني العبودية 
ني إىل خطورته على حياة الفرد واتمع، رغم اختالف اخلالصة هللا تعاىل، وجهل الناس لذلك منبه

املراحل الزمانية اليت ألقي فيها درس التفسري وتباين البيئات مما يدل على أن هذه املسألة مسألة ثابتة 
  .ال خيتلف عليها

  :اإلميان باليوم اآلخر: املطلب الثاين
ونظر القتران مسألة اإلميان باهللا وإخالص العبودية له باإلميان باليوم اآلخر يف العديد من 
اآليات القرآنيةفقد الحظت أيضا اهتمام املفسر املصلح ذه املسألة العقدية على نفس وترية 
اهتمامه بالعبودية ورمبا كان السبب يف تركيزه عليها تشتمل عليه من آليات التأثري ملا حتمله عليه 

رأي الدكتور عبد ويف هذا املقام نستأنس ب. اآليات القرآنية املفسرة من أساليب الترغيب والترهيب
  :2الرمحن النخالوي حني حدد النتائج التربوية لإلميان باليوم اآلخر يف النقاط التالية
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يالحظ من وجهة النظر التربوية أن اإلميان باليوم : تربية الشعور احلقيقي باملسؤولية -1
احلقة، وأن ال اآلخر، هو الوازع والدافع احلقيقي الذي يكمن وراء الشعور باملسؤولية اجلدية 

شعور باملسؤولية حقا بدون هذا اإلميان، ولذلك الحظنا أن ميزة التشريع اإلسالمي تكمن يف تقبل 
الناس له، بطواعيته، ودون حاجة يف كثري من األحيان إىل استعمال السياط وأقسى العقوبات، 

يكتبون، ومادام يوم  ودون أي رب أو احتيال على هذا القانون اإلالهي، مادام املالئكة احلفظة
احلساب واجلزاء ينتظرنا باملرصاد، فكل من ريب تربية إسالمية يشعر بتمام املسؤولية عن كل 

  .أعماله، خوفا من الوقوف للحساب بيم يدي اخلالق يف يوم تشخص فيه األبصار
 حتقيق األخالق الفاضلة املطلقة، يف سلوكنا وحياتنا حتقيقا فعليا مستمرا، ثابتا غري -2

متقلب، بال نفاق وال رياء، ال يكون إال نتيجة اإلميان باليوم اآلخر، فاحللم واألناة، والتضحية، 
والصرب على الشدائد، والسمو بالنفس عند الدناءات، كل ذلك يتحلى به املؤمن ألنه ينتظر جزاءه 

الذي قدره اهللا له،  عند اهللا، ال عند اتمع وال عند الناس، ويوم اجلزاءات ال ريب فيه، يف موعده
  .ال يتزحزح، لذلك فإن أخالق املؤمن ثابتة ال يزعزعها شيء من أعراض احلياة الزائلة

وكذلك انضباط مجيع الدوافع والغرائز، والتحكم يف هذه القوى الغريزية اجلاحمة، إمنا  -3
ن هذا البحث حني يتم خوفا من اهللا، وطمعا يف جنته، وقد بينا يف الفصل الثاين من الباب األول م

تطرقنا لآلليات املنهجية للتفسري الشفاهي أن اإلسالم وضع لكل دافع غريزي، من الترغيب 
والترهيب، ومن التسامي به، ما خيضعه لشريعة اهللا فيجعله طاقات مثمرة يف حياة الفرد واتمع، 

طدم بالكبت بدال من أن يعاكس اإلنسان هذه الدوافع فتنقلب إىل طاقات مبددة عندما يص
واإلحباط، فتوجيه الدوافع يف اإلسالم خري ألف مرة من كبتها أو تناسيها، كما يف العقائد األخرى 

  .اليت تبالغ يف الزهد، واليت ال تراعي الفطرة اإلنسانية
إيثار اآلخر على الدنيا والصرب على الشدائد، على أن مغريات احلياة الدنيا، وما يقابلها  -4

لشدائد اليت تصيب األفاضل املثاليني، يكيدها هلم أتباع الشياطني، ال عالج هلا إال من املصائب وا
  .ما يربيه القرآن يف نفوسنا من إيثار اآلخرة على الدنيا

وذلك أن كل إنسان يفكر يف هذا الكون بدون حتيز : تربية العقل على الفطرة السليمة -5
  : إىل أهوائه يصل إىل النتائج التالية

كل ما يف الكون من حياة وموت، وفناء أو ضعف تدرجيي للطاقات وتغري، وأُفُول أن  -أ
  .وشروق، يدل على أنه صائر إىل الزوال، ومسري بغري إرادته
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وأن هذا اإلنسان الذي يقضي عمره يف كدح وجد، وخصومة ونزال مع اتمع،  - ب
قد كل حركة أو حياة، ومن الناس وهو يتمتع بالعقل والتمييز بني اخلري والشر، إذا به ميوت ويف

ظامل وحمسن وصاحل وطاحل، فهل يستوي ذلك كله؟ وهل تكون كل أعمال الناس إىل فناء، من 
  .غري متييز بني احملسن واملسيء؟

إن العقل الصحيح والفطرة السليمة ال تستسيغان ذلك، وال تستسيغان أن يكون هذا 
  .هدف وال غاية الكون املنظم البديع مصريه إىل الفناء بغري

الكون الذي يدل على خالق مبدع حكيم، يدل على أن وراء وجوده غاية، من أجلها  - ج
  .أوجده اهللا، وهذه النتيجة يتوصل إليها العقل السليم بفطرته

وبالقياس املنطقي على خلق اهللا هلذا الكون ولإلنسان، يستلزم العقل الصحيح اخلايل  -د
ق الكون أول مرة قادر على إعادته خلقا جديدا، وكذلك الذي عن التحيز للهوى، أن الذي خل

  .خلق اإلنسان
هذه السلسلة من التفكري كل منها مرتبطة بسابقاا، وهي اليت بىن عليها القرآن أدلته على 

لنا تركيز املفسر وهو يفسر  رفهذه اآلثار تفس. وجود اهللا، مث على اليوم اآلخر والبعث والنشور
ة لإلميان باليوم اآلخر على هذه املسألة موجها إياها توجيها إصالحيا للترغيب فيما اآليات املتضمن

  .أمر به رغبة يف الوعد، وللترهيب عما ى عنه خوفا من الوعيد
بعد استقراء بعض النماذج من التفسري الشفاهي املكتوب الحظت أن التركيز على مسألة 

يب أو الترهيب مما يربز خاصية من خصائص التفسري اإلميان باليوم اآلخر كان الغرض منه الترغ
الشفاهي اليت سبق ذكرها يف الفصل الثاين من الباب األول، وعليه فسنقوم باستقراء بعض النماذج 

  .التطبيقية للوقوف على هذه املسألة بدقة أكثر
ومن أراد اآلخرة وسعى هلا سعيها وهو مؤمن ﴿: تفسري قول تعاىل: النموذج األول

مل يكتف الشيخ عبد احلميد بن باديس مبجرد ". 19/اإلسراء"﴾ ئك كان سعيهم مشكورافأول
التفسري اللغوي هلذه اآلية بل وسع نطاق مفهومها إىل بيان الشروط الثالثة الواجب توافرها يف 

هذا قسم آخر من اخللق، قصد بعمله اآلخرة وإياها : "عمل املسلم ليكون سعيه مشكورا فقال
ا انتظر يرجو أن يزحزح من النار، ويفوز باجلنة وحيل عليه الرضوان، فهذا كان سعيه طلب، وثوا

  :مشكورا بثالثة شروط
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أن يقصد بعمله ثواب اآلخرة قصدا خملصا، كما يفيده فعل اإلرادة يف  :الشرط األول
  ".وسعى هلا"والم األجل يف " ومن أراد اآلخرة"

لشرع الالئق ا، الذي ال عمل يفضي إىل نيل أن يعمل هلا املعروف يف ا: الشرط الثاين
  .ثواا سواه، وهو طاعة اهللا تعاىل وتقواه بامتثال أوامره ونواهيه والوقوف عند حدوده

أن يكون مؤمنا موقنا بثواب اهللا تعاىل وعظيم جزائه، فإذا توفرت هذه : الشرط الثالث
يه حبسن الثناء ومجيل اجلزاء على احلسنة متقبال مثابا عل" كان سعيهم مشكورا"الشروط الثالثة هلم 

  ".واهللا يضاعف ملن يشاء واهللا واسع عليم""بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف إىل أضعاف كثرية 
وإذا اختل واحد منها فليس العمل مبتقبل وال مبثاب عليه بضرورة انعدام الشروط بانعدام 

مهية اقتران اإلميان باهللا باإلميان باليوم اآلخر يف ، فكالم املفسر يؤيد ما ذهبنا إليه سابقا من أ1شرطه
الكثري من اآليات القرآنية؛ ألن هذان األمران متالزمان ومها أساس استقامة الفرد وصالح اتمع، 
إذ اعترب إخالص القصد يف العمل ثواب اآلخرة مقترنا بطاعة اهللا وتقواه بامتثال أوامره ونواهيه 

جيعل املسلم يتحرى طبيعة قوله وعمله قبل اإلقدام عليه، وال خيفى على مما . هوالوقوف عند حدود
أحد ما لعامل الترغيب والترهيب من أثر نفسي على اإلنسان يف حضه وحثه على االمتثال لألوامر 

  .واالنتهاء عن النواهي
غ فالشيخ يف هذا املقام يقرر قاعدة نظرية عامة بينما نراه يف موضع آخر من تفسريه يصو

مسألة اإلميان باليوم اآلخر وما فيه من ثواب وعقاب صياغة أخرى ويوجه النص توجيها واقعيا 
يربز لنا من خالله خاصييت الترغيب والترهيب دون الوقوف عن التفسري التقليدي فقط يف النموذج 

  :التايل
﴾ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤوال﴿: تفسري قول اهللا تعاىل :النموذج الثاين

: "... قال ابن باديس" الترغيب يف الوفاء والترهيب من اخليانة: "حتت عنوان فرعي" 35/اإلسراء"
. إذا كان مسؤول مبعىن مطلوب، أي مطلوب الوفاء به، فإنه مطلوب يف الفطرة وهي الشريعة

هلم  فالعباد فطروا على استحسان الوفاء ومطالبة بعضهم بعضا به، والشرع طالبهم بالوفاء وشرعه
ترغيب هلم يف الوفاء حبسنه ومشروعيته " إن العهد كان مسؤوال: "ففي قوله. ووعدهم الثواب عليه

وحسن اجلزاء عليه، ويتضمن هذا الترغيب بالتخويف من ترك الترغيب بالتخويف من ترك 
يامة فإن املعىن أن اهللا تعاىل يسأل العباد يوم الق" مسؤول عنه"املطلوب، وإذا كان مسؤول مبعىن 
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عن عهودهم هل أوفوا ا ليجازيهم على الوفاء حبسن اجلزاء، وعلى اخليانة بالعذاب واإلهانة، 
ففي اآلية على . فينصب لكل غادر لواء يوم القيامة ويقال هذه غدرة فالن كما جاء يف الصحيح

اآلخر  فاملفسر نبه على إبراز الوعد والوعيد اآلجلني يف اليوم. 1"ترغيب وترهيب - أيضا–هذا 
فكالمه عن يوم اآلخر أخذ طابع إبراز . لريغب يف الوفاء بالعهد، ويرهب من خيانة هذا العهد

ومل يعاجل املسألة بطريقة عقدية كالمية بل جلأ إىل تبسيط املفاهيم . العاقبة واجلزاء يف هذا اليوم
انة العهود وهي إحدى خصائص التفسري الشفاهي أيضا، ليعاجل مشكلة اجتماعية تتمثل يف خي

وعدم الوفاء ا، فكان كالمه عن اليوم اآلخر منصبا على بيان ما يكون فيه من الثواب والعقاب، 
على عكس ما ذهب إليه يف النموذج األول، ألن املقام هنا استدعى التركيز على هذه اخلاصية، 

مما يؤكد مراعاة . اآلخر بينما يف النموذج األول كان تركيزه على بيان حقيقة اإلميان باهللا واليوم
  .مقتضى احلال يف هذا اللون من التفسري

باستقرائي لبعض النماذج الحظت أيضا تباينا يف كيفية تناول هذه املسألة، وتباينا يف 
  .التمثيل هلا حبسب اختالف املراحل الزمانية

لى أنظر كيف فضلنا بعضهم ع﴿: فالشعراوي على سبيل املثال هو يفسر قول اهللا تعاىل
:        ، وبالتحديد يف قوله تعاىل"21/اإلسراء"﴾ بعض ولآلخرة أكرب درجات وأكرب تفضيال

جنده حيلل مسألة اإلميان باليوم اآلخر بطريقة ختتلف  �ولآلخرة أكرب درجات وأكرب تفضيال�
النص  إىل طبيعة املرحلة اليت فسر فيها كالمها - واهللا أعلم–عما ذهب إليه ابن باديس وهذا راجع 

ولو تأملت حالك يف الدنيا، وقارنته باآلخرة لوجدت اآلخرة أكرب درجات : "... القرآين، فيقول
وأكرب تفضيال، فعمرك يف الدنيا موقوت، وسينتهي إىل املوت، ألن عمرك يف الدنيا مدة بقائك 

حيث  فيها، فإن بقيت من بعدك فهي لغريك، وكذلك ما فضلت به من نعيم الدنيا عرضة للزوال،
  .األغيار اليت تطرأ على اإلنسان هتنال

فقريا، والصحيح سقيما، كما أن نعيم الدنيا على قدر إمكانياتك وتفاعلك  فالغين قد يصري
  .مع األسباب، فالدنيا وما فيها من نعيم غري متيقنة وغري موثوق ا

إما أن : نوهب أنك تنعمت يف الدنيا بأعلى درجات املنعم، فإن نعيمك هذا ينغصه أمرا
  .تفوت هذا النعيم باملوت، وإما أن يفوتك هو مبا تنعرض له من أغيار احلياة
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أما اآلخرة فعمرك فيها ممتد ال ينتهي والنعمة فيها دائمة ال تزول، وهي نعمة ال حدود هلا، 
ا، ألا على قدر إمكانيات النعيم عز وجل، يف دار اخللود ال يعتريها الفناء، وهي متبقية وموثوق 

أنظر أي الصفقتني الراحبة، "فأيهما أفضل إذن؟ لذلك، احلق سبحانه يدعونا إىل التفكري والتعقل 
  .1"فتاجر فيها، وال ترضى ا بديال

إذن فاآلخرة أعظم وأكرب، وال وجه للمقارنة بني نعيم الدنيا ونعيم اآلخرة، : "فيقول
ا أحد الفنادق، ال لإلقامة فيه، ولكن فأدخلون) سان فرانسيسكو(وأذكر أننا سافرنا مرة إىل 

وفعال كان هذا الفندق آية من آيات . ملشاهدة ما فيه من روعة ومجال ومظاهر الرقي والرفاهية
اإلبداع واجلمال، فرأيت رفاقي وكانوا من علية القوم مبهورين به، مأخوذين بروعته، فقلت هلم 

  .2"عده رب البشر للبشر؟هذا ما أعد البشر للبشر، فكيف مبا أ: عبارة واحدة
فالشيخ املفسر يؤكد أن نعيم اليوم اآلخر أعظم وأنه ال وجه للمقارنة بني نعيمه وبني نعيم الدنيا، 
حىت يرغِّب املستمعني يف هذا النعيم ويدهلم على أن السبيل إىل نيله هو العمل مما فيه ترغيب يف 

دون العمل لنيل متاع اآلخرة، مث تظهر ذلك ومبفهوم خمالف ترهيب من االنقياد ملتاع الدنيا 
خاصية أخرى من خصائص التفسري الشفاهي يف هذا املقام، وهي االستئناس باألمثلة الواقعية 
وإسقاط النصوص على الواقع لتقريب الفكرة وتوجيه النص توجيها يتناسب مع احلالة اليت يراد 

  .تشخيصها
فنعيم الدنيا ومظاهر اجلمال فيها جيب : "دية قائالمث يستأنف املفسر حتليله هلذه املسألة العق  

أن تثري فينا الشوق لنعيم دائم يف اجلنة، ال أن تثري فينا احلقد واحلسد، جيب أن نأخذ من مظاهر 
الترف والنعيم عند اآلخرين وسيلة لإلميان باهللا، وأن نصعد هذا اإلميان بالفكر املستقيم، فإن كان 

ي وعمارة يف الدنيا من صنع مهندس أو عامل، فكيف احلال إن كان ما نراه من ترف وتقدم ورق
  .الصانع هو اخلالق سبحانه وتعاىل؟

وجيب أال نغفل الفرق بني نعيم الدنيا الذي أعده البشر ونعيم اآلخرة الذي أعده اهللا تعاىل   
مثال، فقصارى ما توصل إليه الناس يف رفاهية اخلدمة أن تضغط على زر فيأيت لك منه الشاي 

وتضغط على زر آخر فيأيت لك منه القهوة، وهذه آلة تستجيب لك إن تفاعلت معها، لكن مهما 
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ارتقى هؤالء، ومهما تقدمت صناعتهم فلن يصلوا إال أن يقدموا لك الشيء مبجرد أن خيطر على 
  .1بالك، ألن هذا من نعيم اجلنة الذي أعده اخلالق لعباده الصاحلني

ة التشخيصية التقريبية اآلتية بني نعيم الدنيا ونعيم اآلخرة ينهي املفسر فبعد عقد هذه املقارن  
كالمه عن اليوم اآلخر باحلكمة من هذه املقارنة اليت كانت مبثابة ترغيب وترهيب يكونان حافزا 

فما دام األمر كذلك، وسلمنا بأن اآلخرة أفضل : إذن: "على االستقامة وإصالح الفساد فيقول
ك إال أن تبادر وتأخذ الطريق القومي، وتسلك طريق ربك من أقصر اجتاه، وهو وأعظم، فما علي

  .2"االستقامة على منهج اهللا الواحد وااللتزام به
وما الذي رمى إليه املفسر املصلح غري هذه الغاية وهذا األثر، فالكالم عن اليوم اآلخر وعن نعيم 

النص مث االلتزام باملنهج السليم يف احلياة، اآلخرة كان وسيلة إلحداث هذا األثر من التفاعل مع 
 .وال يكون ذلك بإصالح األقوال واألفعال

وللداللة على أن أمر اقتران اإلميان باهللا اإلميان باليوم اآلخر يعتربان أهم مسائل العقيدة   
حني وأا األكثر تأثريا على نفسية وشخصية املسلم، أن التركيز عليها كان من أولويات عمل املصل

  .املفسرين يف كل عصر ويف كل مصر
فبعد استقرائنا لرأي الشيخ ابن باديس والشيخ بيوض، والشيخ الشعراوي، ننتقل إىل رأي   

الشيخ حممد املكي الناصري الذي ختم تفسري القرآن الكرمي درسا على مسامع العامة واخلاصة يف 
ليس من زاوية عقدية نظرية حمضة مسترسال اإلذاعة إذ نراه يتطرق إىل مسألة اإلميان باليوم اآلخر 

فيها للخالفات العقدية وآراء علماء الكالم والعقيدة، بقدر ما حاول إبراز أثر اإلميان ذين 
الركنني على نفس املسلم، بيان أثر ذلك على استقامته وصالحه، وهو املنشود واملطلوب كخطوة 

: ح الشامل فيقول عند تفسري لقول اهللا تعاىلتالية لإلخالص يف العبودية هللا على منهج اإلصال
أولئك الذين كفروا بآيات رم ولقائه فحبطت أعماهلم فال نقيم هلم يوم القيامة وزنا، ذلك ﴿

جزاؤهم جهنم مبا كفروا واختذوا آيايت ورسلي هزؤا، إذ الذين آمنوا وعملوا الصاحلات كانت 
  . كد ما أشرنا إليهما يؤ" 107-104/الكهف"﴾ هلم جنات الفردوس نزال

وحتدث كتاب اهللا عن العاملني الذين يتقبل اهللا أعماهلم، والعاملني الذين حيبط "...   
منوا وعملوا أعماهلم فال يقيم هلا أي وزن، منبها إىل أن نعمة القبول إمنا خيطى ا الذين ﴿أ
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، والبد عمل والدافع إليهفال بد أن يكون اإلميان باهللا واليوم اآلخر هو احلافز إىل ال﴾ الصاحلات
أن يكون العمل صاحلا يف نفسه، حبيث تتحقق به مصلحة، ويؤدي إىل صالح، أما األعمال اليت ال 
تنبثق عن اإلميان باهللا، أو تؤدي إىل الفساد يف األرض، دون أن يتحقق ا أي خري أو صالح فال 

أن يكون ظاهره خريا ومصلحة،  عربة ا، وال قيمة هلا يوم احلساب، وال يشفع يف عمل الكافر
ألنه فاقد لروح العمل، اليت هي اإلميان باهللا وبلقائه، ونية التقرب إليه بالعمل، والثقة حبسن 

  .1"جزائه
من خالل هذا النص نستنتج أن املفسر أكد على معادلة هامة عدها سبب الفوز باجلنة هي   

والدافع إليه وهو بصدد الكالم عن قبول األعمال  أن اإلميان باهللا واليوم اآلخر هو احلافز إىل العمل
وعدم قبوهلا من اهللا تعاىل مما يؤكد أمهية وخطورة هذه املعادلة يف نفس الوقت، يؤكد على أن 
اإلميان باهللا وبلقائه له أثر سلوكي وأخالقي وعملي على نفس املسلم وهو أشار إليه بعض 

  . 2خراملفسرين يف دروسهم لكن يف تفسريهم آليات أ
هذا ما يدفعنا إىل القول أن أغلب املفسرين املصلحني ركزوا على مسألة اإلميان باهللا 
وباليوم اآلخر ليس من زاوية نظرية حبتة بقدر ما كان تركيزهم عليها من أجل إبراز خاصية 

مة وهم الترغيب والترهيب، للتأكيد على أا اللبنة األوىل يف بناء الشخصية املسلمة السوية املستقي
بذلك ينهجون نفس املنهج القرآين يف إصالح الفرد واتمع أين يقترن اإلميان باهللا وباليوم اآلخر 

  .3يف ستة وعشرين موضعا من القرآن الكرمي
  اإلميان النبوات: املطلب الثالث

باإلضافة إىل اهتمام التفسري الشفاهي بأصل العقيدة األول وهو اإلخالص للعبودية هللا   
، واإلميان باليوم اآلخر، فقد الحظت أن تركيزه على مسألة عقدية أخرى أراها أيضا هامة تعاىل

  .حبكم اهلدف من هذا التفسري، وهي مسألة النبوة
حيث كان اهتمام التفسري الشفاهي ا، وتركيز املفسرين املصلحني عليها ذو عالقة وطيدة   

ري القرآن درسا ال كتابة وهي اإلصالح ذلك باهلدف من دروس التفسري، وغاية ألجلها آثروا تفس
اهلـدف  "أن الغاية األوىل من إرسال الرسل وترتيل الكتب السماوية معهم هـي اإلصـالح،ألن   

األساسي من كل رسالة إهلية بعث اهللا ا إىل الناس، وهذه الرسالة تتلخص أوال وأخريا يف إصالح 
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تصلح معه شريعتهم، ويصلح معه سلوكهم أحوال الناس إصالحا شامال، تصلح معهم عقيدم و
ويصلح معه جمتمعهم، وتصلح معهم معايشهم، وتصلح معه عالقام، وهكذا يتسرب اإلصـالح  

  .1"إىل كل زاوية من زوايا حيام الظاهرة والباطنة، ويصبح جمتمعهم جمتمعا فاضال وصاحلا
هم الرسل واألنبياء، ومـن   هذه مهمة الرساالت اإلهلية واملكلف بتنفيذها وحتقيق أهدافها  

مث كانوا روادا لإلصالح الذي أمرهم به اهللا وأعام على حتقيقه يف جمتمعات بلغ فيهـا الفسـاد   
درجة كبرية، استدعت إرسال هؤالء األنبياء والرسل حىت يقوموا احنرافها، ويصلحوا فسادها هذا 

نبياء وقصصهم ليجعلوا من هؤالء ما حاول املفسرون املصلحون الوقوف عنده كلما ورد ذكر األ
الشخصيات املعصومة، وإن كانت مناذج طاهرة قدوة يف احلياة اخلاصة أو العامة لكـل مسـلم،   
ليستنبطوا الدروس والعرب من قصصهم، ألن اهللا مل يرتهلا ضمن القرآن الكرمي آياتا تتلى فقط، إن مل 

لقد كان ﴿: ت إليه دليال، قول اهللا تعاىليكن له يف ذلك حكمة العربة والقدرة، ويكفيين فيما ذهب
وكذا بقية الرسل واألنبياء، وكلهم كانوا روادا " 22/األحزاب"﴾ لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة

  .لإلصالح
هذا هو اهلدف من وقوف املفسرين املصلحني عند مسألة النبـوة للتنبيـه علـى رسـالة       

ن ملل أو قنوط من رمحـة اهللا، أو بالنتـائج   اإلصالح، وأا متكررة، ما دام الفساد متكررا، دو
واآلثار القليلة اليت حيققها املصلحون على صرح الفساد الكبري، وأن املهـم هـو السـعي قـدر     

" 18/هـود " �إن أريد إال اإلصالح ما استطعت�: املستطاع، هذا ما قاله نيب اهللا شعيب لقومه
ساد يف تنافس دائم للفوز بالكمال البشري وهي سنة اهللا يف خلقه أن يكون اإلصالح إىل جانب الف

  .املطلوب
ذلك ما استنتجته من تفسري الشيخ ابن باديس والشيخ بيوض للقصص القرآين، ذلـك أن    

  .هذا القصص هو نقطة الوصل بني القدامى واملعاصرين
: قـال " سـلوك "فالشيخ ابن باديس يدعو إىل اإلقتداء واالهتداء م، وحتت عنوان فرعي   

بياء واملرسلون أكمل النوع اإلنساين وهم املثل األعلى يف كماله وقد كان أصل كَمـا لهِـم   األن"
بطهر أرواحهم وكما هلا، فأقبل على روحك بالتزكية والتطهري والترقية والتكميل، وال سـبيل إىل  
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:  ة والسـالم ذلك إال باإلقتداء م واالهتداء ديهم، وقد قال اهللا تعاىل لنبينا عليه وعليهم الصال
  .1" 92/االنعام"﴾ الذين هدى اهللا فبهداهم اقتداه أولئك﴿

) مرتلة الرسالة العلية والضرورات البشـرية (مث يتوجه املفسر يف آخر هذا الدرس وعنوانه   
داعيا وموجها ومرشدا إىل حقيقة قد جيهلها البعض الذين يروا يف القصص القرآين تسلية أو حكاية 

عرف فقط فقاليف الزمن الغابر تفاقرأ ما قصه القرآن العظيم من أقواهلم وأعماهلم وأحواهلم : "قرأ لت
من الكاملني فهل لنا يف هذا القصص ويف  -إن شاء اهللا تعاىل–سريهم وتفقَّه فيه ومتسك به تكن 

 وذا التنبيه من املفسر يرد على املقرضـني باسـتحالة  . 2شخصية األنبياء وأعماهلم وأقواهلم قدوة
اإلقتداء باألنبياء، أو بعدم ضرورته، ألم أنبياء، فكيف يكونون قدوة للبشرة إذا ملاذا قال اهللا تعاىل 

وكيـف تفسـر   "21/األحزاب"﴾ ولقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة﴿: خماطبا املؤمنني
ا يأمروم بـه،  اختيار اهللا تعاىل األنبياء والرسل من البشر، ليخاطبوا البشر ويكونوا قدوة هلم فيم

  .وينهوم عنه، وإال لكان اهللا قد اختار مناذج نورانية من املالئكة
هذا ما وضحه الشيخ عبد احلميد لريفع اللبس عن هذه املسألة، ويصحح هـذه املفـاهيم     

الرسول إنسان ذو روح طاهرة نورانية علوية ا ": "عقيدة"اخلاطئة فقال حتت عنوان فرعي سابق 
قي الوحي من املالئكة، وذو جسد بشري جتري عليه ضروريات البشرية اخللقيـة دون  تأيت له تل

نقائصها الكسبية، ألنه مصرف بتلك الروح العلوية الطاهرة اليت ال يصدر عنها إال اخلري، وـذا  
  .3"اجلسد البشري تأتى للبشر األخذ عنه واإلقتداء به

ياء، وقراءة قصصهم وفهمه واالعتبار مبا فيـه  إذا هذا توجيه عام إىل ضرورة اإلقتداء باألنب  
  .من دروس وعرب

هذا وقد جند تفصيال لبعض املواضيع اليت توجب اإلقتداء باألنبياء يف العصر احلايل ولو كان   
الفارق الزماين بني أحداثه وأحداث هذا العصر مئات القرون ولنضرب لذلك أمثلـة مـن هـذه    

  : التفاسري
نبه املفسر إىل هذه املسألة اهلامة  وهو بصدد  :يف التواضع يف العلم اإلقتداء باألنبياء -1  

فمكث غري بعيد فقال أحطت مبا مل حتط به وجئتك من سـبإ بنبـاء   ﴿:  تفسري قول اهللا تعاىل
فبعد وقوفه على ألفاظ اآلية ومعناهـا انتقـل إىل اسـتنباطاته التوجيهيـة     " 22/النحل"﴾ يقني
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ابتدأ اهلدهد جوابه معتزا مبـا  ": "عزة العلم وسلطانه"ت عنوان فرعي املستخلصة من اآلية فقال حت
أحاط به من العلم متجمال مبا حصل منه مظهرا الرتفاع مرتلته به متحصنا به من العقاب ومل متنعه 

هذا ما . 1"عظمة سليمان عليه الصالة والسالم من إظهار علمه وإعالن اختصاصه به دون سليمان
دهد الذي جاء سليمان بعلم مل يعلم به وهو نيب، ورغم إحساس سليمان بذلك يستنبط من قول اهل

اإلعجاب بالعلم الذي بدا على اهلدهد، إال أنه استمع إليه ومل يزجره، وهذا ما ينبغي أن يكـون  
قدوة للعامل واملتعلم املستمع، وهلذا ركز الشيخ املفسر على هذه املسألة ليجعل منها هديا قرآنيـا  

خاصة مع ما كان يراه ويسمعه عن أناس اغتروا وأعجبوا بعلمهم فقال منبها وداعيا إىل  يهتدي به
  .وبني اهلدهد -عليه السالم–ضرورة اإلقتداء ذا املوقف الذي حكاه القرآن بني النيب سليمان 

قد مسع سليمان هذا، من : "قائال" أدب وإقتداء"ونبه إىل ذلك من خالل عنوان فرعي آخر   
وأقره عليه فللصغري أن يقول للكبري وللحقري أن يقول للجليل علمت ما مل تعلم وعندي ما اهلدهد 

ليس عندك إذا كان من ذلك على يقني وكان لقصد صحيح، ومن أدب من قيل له ذلك ولو كان 
كبريا جليال أن يتقبل ذلك وال يبادر برده وعليه أن ينظر فيه ليعرف مقدار صدق قائله فيقبلـه أو  

بعد النظر والتأمل إذ قد يكون يف أصغر خملوقات اهللا وأحقرها من حييط علما مبا مل حيط مثل يرده 
إذا هذا هو األدب الذي جيب  2"سليمان عليه الصالة والسالم يف علمه وحكمته واتساع مدركاته

ين من العنوان على العامل واملستمع له أن يتأدبا إقتداء بالنيب سليمان، مث ينتقل املفسر إىل الشطر الثا
وكفى مبثل هذا زاجرا لكل ذي علم من اإلعجاب بعلمه واالغترار بسـعة  : "وهو اإلقتداء فيقول

وما أكثر ما انتشر هذا املرض يف اتمع، ويف األوساط . 3"إطالعه والترفع عن االستفادة ممن دونه
ذا ما وضحناه يف مبحث ه. العلمية، وخاصة بني بعض األساتذة والطلبة، وبعض العلماء وطلبتهم

األثر التربوي، وما دعا إليه ابن باديس يف املنهج الصاحل للتعليم بعد انتقاده ملناهج التعليم السائدة، 
حني أكد على أن العالقة احلميمة، والرابطة احلسنة بني املعلم وتلميذه هلا أثر فعال على التحصيل 

ن ألنفسهم سياجا مكهربا ال يقترب منـه أحـد،   العلمي، ودعا األساتذة والعلماء الذين يصنعو
ويؤكدون لطلبتهم أن العالقة بينهم تنتهي بانتهاء الوقت احملدد للدرس، أن يبتعدوا عن هذه اآلداب 
القبيحة ويتحلوا بأدب التواضع تاركني العجب بعلمهم جانبا وهذا ما أكده يف هذا الدرس أيضا 

ال يعلم أحد من األنبيـاء علـيهم   : "فقال" درك عقيدةم"حتت عنوان فرعي تايل للعنوان السابق 
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الصالة والسالم شيئا مما غاب عنه إال بإعالم اهللا فليس هلم كشف عام عن مجيع ما يف الكون وإمنا 
يعلمون منه ما أطلعهم اهللا عليه ومن مدارك ذلك هذه القصة فإن سليمان عليه الصالة والسالم مل 

ىت أطلعه اهللا عليه بواسطة اهلدهد، وإذا كان هذا حـال األنبيـاء   يكن يعلم من مملكة سبأ شيئا ح
وأنا أقول إذا كان . 1"عليهم الصالة والسالم فغريهم من عباد اهللا الصاحلني من باب أحرى وأوىل

هذا اخلطاب موجها كما يقول ابن باديس إىل عباد اهللا الصاحلني، واألمر باإلقتداء بالنيب سـليمان  
جمال العلم، فماذا أقول ملن يتصفوا بصفة العجب هذه، وهم ال ميلكون يف هذه  يف -عليه السالم–

الدنيا علما وال خلقا، وحيسبون أنفسهم أعلم العلماء متكربين على الناس ممن هم أحسن منـهم  
علما وأكرب درجة بشهادة من حوهلم ال أملك إال أن أقول هلم اقتدوا بالنيب سليمان وهو نـيب اهللا  

لعل اهللا يرفعكم ألن من تواضع هللا رفعه، ومن تكرب وأعجب بنفسه قصم اهللا ظهره كما وتواضعوا 
جاء يف احلديث القدسي ولنا يف اتمع مناذج كثرية من هذا النوع سأل هلم اهللا اهلداية والشـاعر  

  : يقول
  ملئ السنابل تنحنني تواضعا         والفارغات رؤوسهن شوامخ

  :يف طلب العلم والسعي يف حتصيلهاإلقتداء باألنبياء  -2  
دعا الشيخ عبد احلميد بن باديس إىل اإلقتداء باألنبياء يف طلبهم للعلم رغم ما علَّمهم اهللا   

وورث سليمان داوود وقال يا أيهـا النـاس   ﴿: وهو يفسر قول اهللا تعاىل. تعاىل مرغِّبا يف ذلك
  ".16/النحل"﴾ ضل املبنيعلمنا منطق الطري وأوتينا من كل شيء إن هذا هلو الف

استغل املفسر تفسريه هلذه اآلية لينبه على قضية هامة، بعد جهاد متواصل داخـل مجعيـة     
العلماء املسلمني ودعوا لإلصالح للنهوض باألمة اجلزائرية، وطرد املستعمر الفرنسي، إذ رأى يف 

يف عملية النهضة للثورة ضـد  العلم وسيلة قوة لتشييد ملك عظيم، ال سيما أنه قطع شوطا كبريا 
قبل مخس سنوات من  2املستعمر، خلُصت إىل هذا إذ أنه فَسر هذا النص مشافهة نشره يف الشهاب

إضافة إىل ما كان . اندالع الثورة التحريرية، وقبل عام من وفاته وبعد سنوات من العمل الدعوي
على هذه احلقيقة  فقال حتـت عنـوان   يراه املفسر من قوة املستعمر بسالحه وعلمه أراد أن ينبه 

يذكر اهللا تعاىل لنا يف شأن هذا النيب الكرمي ما أعطاه من علم وما مكنه ": "ترغيب وإقتداء"فرعي 
منه من عظيم األشياء ترغيبا لنا يف طلب العلم والسعي يف حتصيل كل ما بنا حاجة إليه من أمـور  
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امل اجلماد وعوامل األحياء وبعثا هلممنا على التحلي الدنيا وتشويقا لنا إىل ما يف هذا الكون من عو
بأسباب العظمة من العلم والقوة وحثا لنا على تشييد امللك العظيم الفخم على سنن ملك النبـوة،  
فقد كان سليمان عليه الصالة والسالم نبيا وما كان ملكه ذلك إال بإذن اهللا ورضاه، فهو فيمـا  

 1"مثل سائر األنبياء واملرسلني عليهم الصالة والسالم أمجعـني  ذكره اهللا من أمره قدوة وأي قدوة
فما أحوج األمة خاصة يف هذا العصر إىل هذه القوة لتحرير فلسطني والعراق وأفغانستان وسـائر  

  .!الدول اإلسالمية من االستعمار الغريب أو من تبعيته
  :اإلقتداء باألنبياء يف تفقد أحوال الرعية-3  
ى راعيها أن يتفقد أحواهلا ويباشر أعماهلا ويسأل عن أمورهـا، وهـذا   إن حق الرعية عل  

يف حراسة  �واجب كل راع مسئول عن رعيته أما واجب احلاكم فهو أوكد ألنه خليفة عن النيب
وهي خالفة عن الشرع : "الدين، وسياسة الدنيا به، بل هو كما قال ابن خلدون يف تعريف اخلالفة

  .2"دنيا بهيف حراسة الدين وسياسة ال
وعلى عادة الشيخ عبد احلميد بن باديس يف تفسريه الفريد املتميز بعناوينه الفرعية، جنـده    

ينبه على هذه املسألة، ويدعو احلكام واملسؤولني إىل اإلقتداء بسليمان النيب عليه السالم يف تفقـد  
نري االسـتعمار ينهشـه   أحوال الرعية ومعرفتها، خاصة واتمع يف تلك الفترة مازال قابعا حتت 

: مرض اجلهل ومرض الفقر واحلاجة فنبه على هذا الواجب، وهو يفسر قول اهللا تعـاىل : مرضان
تعليم "، حتت عنوان "20/النحل"﴾ وتفقد الطري فقال مايل ال أرى اهلدهد أم كان من الغائبني﴿

اهلا إذ هو مسؤول عن من حق الرعية على راعيها أن يتفقدها ويتعرف على أحو: "، فقال"وقدوة
اجلليل والدقيق منها، يباشر بنفسه ما استطاع مباشرته منها ويضع الوسائل اليت تطلعه علـى مـا   
غاب عليه منها وينيط بأهل اخلربة واملقدرة واألمانة تفقد أحواهلا حىت تكون أحوال كل ناحيـة  

ه وكثرة أتباعه قد توىل معروفة مباشرة ملن كلف ا فهذا سليمان على عظمة ملكه واتساع جيش
وقد كان عمر بن اخلطاب رضـي  . التفقد بنفسه، ومل يهمل أمر اهلدهد على صغره وصغر مكانه

، وهـذا التفقـد   3لو أن سخلة بشاطئ الفرات يأخذها الذئب ليسأل عنها عمر: "اهللا عنه يقول
  .4"له رعيةوالتعرف واجب على كل راع يف األمم واجلماعات واألسر والرفاق وكل من كانت 
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فهذا توجيه وإرشاد لكل راع مسؤول عن رعيته ليقوم بواجبه جتاه املسؤول عنهم مهمـا    
  .كان منهم ومكانتهم يف اتمع، وهلم يف نيب اهللا قدوة حسنة، وأي قدوة

أثار الشيخ عبد احلميد بن باديس هـذه  : اإلقتداء باألنبياء يف احملافظة على األذكار-4  
ولقد آتينا داوود وسليمان علما، وقاال احلمد هللا الـذي  ﴿:  قول اهللا تعاىلاملسألة، عند تفسري

وهو يرى أنَّ أفراد اتمع قد ابتعدوا عن أداء ". 15/النحل"﴾ فَضلنا على كثري من عباده املؤمنني
ر األذكار من محد وتسبيح وليل، إال النادر القليل، ورمبا كان السبب يف ذلك انشغال الناس بالفق

والشقاء واحلالة املزرية اليت كانوا يعيشوا، واالستعمار مطبق على نفوسهم حمتكر حلريـام، أو  
بسبب اجلهل، مع أنه من املفروض أن تكون هذه األذكار وسيلتهم يف التقرب إىل اهللا طالبني منه 

صالة والسالم أذكار األنبياء عليهم ال": "إرشاد وإشادة"أن يفرج كرم، فقال حتت عنوان فرعي 
من محد وتسبيح وليل وغريها أفضل األذكار وأمجعها وأسلمها وقد اشتمل الكتاب العزيز علـى  
كثري منها، فعلى املسلم احلريص على اخلري ا علما وعمال فقد رأيت ما حيف بإظهار الفرح بنعمة 

ساملا من كـل خطـره    اهللا من خماطر إذا مل ينتبه هلا، وقد جاء هذا احلمد النبوي حمصال للقصد
بعباراته املوزونة الشاملة اليت ال يصدر مثلها إال منهم لكمال علمهم وأدـم علـيهم الصـالة    

  .1"والسالم
جمالس "وألمهية موضوع األذكار والذكر، فقد كانت املوضوعات الثالثة املتصدرة لتفسريه   
قني إىل أن القـرآن هـو أفضـل    إذ نبه املتل 4، وأفضل األذكار3، والتذكري2الذكر: هي" التذكري

  :فقال 5األذكار وقسمه إىل ثالثة أقسام
  .القرآن والذكر القليب ويقصد به تأمل القلب وتدبر -1   

  .القرآن والذكر اللساين ويقصد به ذكر اللسان -2  
  .القرآن والذكر العملي ويقصد به عمل اجلوارح -3  
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  :اإلقتداء باألنبياء يف التنظيم العسكري -5  
 شك أن الفترة اليت عاشها املفسر كانت تعج بالفوضى واالضطراب عمومـا، بسـبب   ال  

االستعمار املتسلط واحلالة املتردية اليت آل إليها اتمع، خاصة أن بوادر الثورة ضده بدأت تلـوح  
يف األفق، وهذا ما كان ابن باديس وزمالؤه يف مجعية العلماء يهيئون له، ويؤلفون الرجال ألجلـه  

  ".شغلنا بتأليف الرجال عن تأليف الكتب"ا قال ابن باديس كم
وهلذا كان يعمل سريا للغاية، وظل املفسر يدعو إليه من خالل دروس التفسري تلميحـا ال    

تصرحيا وهذا النص أحد النصوص اليت استغلها املفسر ليدعو إىل النظام يف كل عمـل، السـيما   
ر من غريه، ألنه سيكون يف مواجهة القـوة الثالثـة   للعمل الثوري خاصة إذ حيتاج إىل ذلك أكث

وحشر لسليمان جنوده مـن اجلـن   ﴿: والشيخ يفسر قول اهللا تعاىل 1عسكريا آنذاك يف العامل
  ".19/النمل"﴾ واإلنس والطري فهم يوزعون

عرب املفسر عن آماله يف الثورة ضد دون تصريح بذلك خمافة أن يمنع من إمتـام تفسـريه     
تفيدنا اآلية صورة تامة لنظام اجلنديـة يف  : "فقال" تاريخ وقدوة"ذا العنوان الفرعي لكتاب اهللا، 

ملك سليمان فقد كان اجلنود يسرحون من اخلدمة وجيمعون عند احلاجة، وكانت أعيام معروفة 
مضبوطة وكانت هلم هيئة تعرفهم وتضبطهم وجتمعهم عند احلاجة وكان هلـم ضـباط يتولـون    

  ".2النظام حمكما لضبط تلك الكثرة ومنعها من االضطراب واالختالل والفوضىتنظيمهم، وكان 
تعرض علينا اآلية هذه الصورة التارخيية الواقعية تعليما لنا وتربية على اجلنديـة املضـبوطة     

وأن مثل هذه اآلية  3املنظمة، وال شك أن اخللفاء األولني قد عملوا على ذلك يف تنظيم جيوشهم
البليغ السريع يف نفوس العرب ملا أسلموا فسرعان ما حتولوا إىل جنود منظمة ممـا مل  كان له األثر 

يكن معروفا عندهم يف اجلاهلية، وبقيت اآلية على الدهر مذكرة لنا بأن النظام أساس كل جمتمـع  
واجتماع، وأن القوى والكثرة وحدها ال تغنيان بدون نظام، وأن النظام ال بد له من رجال أكفاء 

  .4"مون به وحيملون اجلموع عليه وأولئك هم الوازعونيقو

                                                 
  .م1939ماي -هـ1358، ربيع الثاين 15، م4نشر هذا الدرس يف الشهاب ج -  1

 .وبعد مخس سنوات من هذا التاريخ اندلعت ثورة التحرير اجلزائرية     
 .وهو هنا خياطب القائمني على التنظيم للثورة السرية -2
 .وهذه دعوة أخرى تلميحية إىل ضرورة االقتداء باخللفاء الراشدين والسلف الصاحل -3
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فهو خياطب أفراد الشعب بلهجة الثقة بالنفس، وعـدم اإلحسـاس بالضـعف واليـأس       
واإلحباط أمام ما يرونه من التنظيم العسكري للعدو الفرنسي وآلياته احلربية املدججة، فلـهم يف  

على قوى الشر والكفر والفساد خري  وجيوش اخللفاء قدوة حسنة، وانتصارهم �جنود الرسول 
  .شاهد على ذلك

كما يلمح املفسر إىل ضرورة اختيار األكفاء من الرجال ليقوموا ذا النظام حـىت حيقـق     
العمل آثاره ونتائجه، وهو ذا يدعو إىل حسن اختيار القادة واملسؤولني عن العمل الثوري الذي 

  .-واهللا أعلم –كان ينظم ويهيأ سرا 
  :األذى يف سبيل الدعوة واإلصالح ىاإلقتداء باألنبياء يف الصرب عل -6  
وأختم هذا املطلب مبا ذكره ابن باديس يف مقدمة تفسريه آليات سورة النحل حول أمهية   

النبوة ومرتلتها، وهو ما يفسر توجيهه للمسلمني يف جمتمعه ويف كل اتمعات املسلمة، إىل ضرورة 
  .وات النبوية، والعمل على ترمجتها يف الواقع املعيشاالهتمام بتلك القد

النبوة مرتلة من الكمال التام البشري يهيئ اهللا هلا من يشاء من ": "متهيد"إذ يقول يف عنوان   
عباده فيكون بذلك مستعدا لتلقي الوحي واالتصال بعامل املالئكة ولتحمل أعباء ما يلقـى إليـه   

والرسل واألنبياء هم . 1"مل كل بالء يلقاه يف سبيل ذلك التبليغوتكاليف تبليغه بالقول والعمل وحت
رواد اإلصالح، وهلذا فاملفسر يقدم هذه القدوة له ولغريه من املصلحني والـدعاة ليعملـوا ـا،    
ويقتدوا ؤالء األنبياء يف صربهم على األذى الذي ال متاثله قوة يف سبيل تبليـغ دعـوم قـوال    

إلحباط، بل عليهم أن يداوموا على السعي إلصالح أحوال جمتمعام رغم وعمال، ونبذ الفشل وا
كل تلك املضايقات واملعارضات ليتحقق هلم النجاح ويظهر أثر اإلصالح ولو كان قليال مقارنـة  

  .بالفساد الكثري
إذن، ذا تظهر أمهية تركيز املفسرين املصلحني على النبوات أثناء تفسريهم الشفاهي الذي   

خياطبون به العامة واخلاصة على حد سواء، فلم يكن التفسري الشفاهي مير على مسألة النبوة  كانوا
مرور القارئ هلا الشارح ملعانيها، السارد حلكاياا املاضية، بل مرور املعترب واملتعظ املركز علـى  

اآلليات املنهجيـة  دور األنبياء يف القدوة، وقد سبق وأن أشرنا إىل األمهية التربوية للقدوة يف فصل 
   . للتفسري الشفاهي
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  تصحيح بعض املفاهيم العقدية اخلاطئة: املبحث الثاين    
  

تناولت يف املبحث األول من هذا الفصل تركيز التفسري الشفاهي هي على أهـم مسـائل     
غـري أن  . العقيدة، وتوصت إىل أنه ال خالف بينه وبني التفسري املكتوب يف االهتمام ذه املسائل

التفسري الشفاهي كان يستند إىل بعض األمثلة الواقعية، ذلك أن هذه  املسائل إخالص العبودية هللا، 
 �واإلميان باليوم اآلخر واإلميان بالنبوة هي أساس بناء الشخصية املؤمنة السوية منذ أن بعث النيب 

املفاهيم اخلاطئة  غري أن االختالف بني هذين اللونني يف التفسري يظهر جليا عند تصحيحهم لبعض
وهلذا مهدت هلذا املبحث بتوطئة . يف العقيدة، أين يتجلَّى إحكام الصلة بني النص والواقع بوضوح

موجزة حاولت من خالهلا إبراز األسباب املؤدية إىل هذا الفهم اخلاطئ لبعض مسائل العقيدة اليت 
  .اإلصالح احلديثة بيناها يف املبحث األول، من خالل حتليل أوضاع اتمع يف فترة

من خالل ما يذكره بعض املفسرين املصلحني يف العصر احلديث عن أوضاع جمتمعام تبني   
اخلاطئة لبعض مسائل العقيدة ال تنفك تكون مشتركة بـني   ميل أن األسباب املؤدية إىل هذه الفهو

إن كلمة اإلصـالح  : "هذا ما يؤكده الدكتور بركات حممد مراد بقوله. املغرب واملشرق العربيني
ليست غريبة عن اإلسالم، فالقرآن الكرمي ساهم يف نشر فكرة اإلصالح يف اجلماعة اإلسـالمية،  

إن أريد إالَّ اإلصـالح مـا   ومن اآليات الكثرية، اآلية اليت اختذا شعارا لدى كافة املصلحني ﴿
  ". 18/هود"﴾ استطعت وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت وإليه أنيب

جذور حركة اإلصالح الديين تعود إىل تعاليم اإلسالم نفسه، إذ توجد هذه اجلذور يف إن   
إن اهللا يبعث هلذه األمة على رأس كل سنة من جيدد : "-�القرآن، ويف احلديث املشهور عن النيب 

، واحلديث النبوي الذي يعلن عن التجديد الدوري، يبدو يف النهاية كحقيقة مقدسـة،  1"هلا دينها
ت صحتها األيام، فعلى توايل القرون ميكن تبني هؤالء املصلحون اددون يف خمتلـف العـامل   أثبت

يبني السنة من البدعة ويكثر العلـم  "لكن مفهوم التجديد يبدو معقدا شرط ادد أن . اإلسالمي
املا ويعز أهله، ويقمع البدعة ويكسر أهلها، ومن ال يكون كذلك ال يكون جمددا البتة، وإذا كان ع

  .2"بالعلوم املشهورة بني الناس مرجعا هلم

                                                 
 .رواه أبو داود يف كتاب املالحم من سننه، واحلاكم يف املستدرك، والبيهقي يف معرفة السنن -  1
 .16-11عبد املتعال الصعيدي، اددون يف اإلسالم، مكتبة اآلداب، القاهرة، بدون تاريخ، ص  -  2
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أما باحث اليوم فريى أن التجديد يأخذ معىن التذكري دى السنة وإحيـاء املمارسـات   "  
الدينية وحماولة إعادة تشكيل العقيدة اإلسالمية عرب طريقة جديدة يف تفسري القـرآن واحلـديث،   

و العقيدة الشعبية من بعض االحنرافـات  وإعادة صياغة مفهوم الدين صياغة صحيحة، حيث تشك
وهذا املعىن هو ما ذهبنا إليه يف أول هذا املبحث عند تعريفنا  1"نتيجة اجلهل أو فساد الشعور الديين

  .اصطالحا" اإلصالح"للفظ 
إن املتتبع لألوضاع الدينية يف املشرق واملغرب يالحظ انتشار اجلهل وفساد الشعور الديين   

ديث وهو ما بيناه يف املبحث األول من الفصل األول من الباب األول هلـذا  خاصة يف العصر احل
  .البحث

أما يف املغرب العريب وعلى سبيل املثال ويف اجلزائر فقد كان الوضع الديين املتسم باجلهل  
اعت والفساد دافعا إىل انتشار هذه املفاهيم اخلاطئة اليت غذَّتها فيه الطرق الصوفية والزوايا إذ استط

منذ زمن بعيد أن تنهض بدور هام وخطري يف مناهضة االحتالل وحماربة الفرنسيني، ويكفي دليال 
على ذلك أن األمري عبد القادر هو ابن الشيخ مرابط من مشايخ الطرق الصوفية هـي الطريقـة   

ـ 2القادرية ث ، وأن مشايخ الطريقة الرمحانية كان هلم دور جهادي بارز يف مقاومة االحتالل، حي
وعدا ذلك فقد قامت الزوايا الصـوفية يف  . م1870شاركوا مشاركة فعالة يف ثورة القبائل عام 

بعض األطوار على تقوية الروابط االجتماعية بني فئات الشعب وخاصة بـني العـرب والرببـر،    
غري أن هذه الزوايا ما لبثت أن احنرفت . 3..."وسامهت إىل حد بعيد يف حفظ الدين الشعب ولغته

غايتها احملمودة، فتسلط عليها شيوخ جهلة، استغلوا مكانة الزوايا يف قلوب العامة، فخلعـوا   عن
فمالت إليهم لتقرم "على أنفسهم صفات األلوهية، وأومهوا املريدين واستمالوا العامة لظواهرهم 

ملون عنهم إىل طريق السعادة بالرياضة اليت هي على العامة أيسر من العلم وباعتقاد أن شيوخهم حي
  .4"تقصريهم يف الدين، فكان للصوفية فيهم نفوذ

وصارت األوضاع الطرقية مبنِيةً كما قال ابن باديس على الغلو يف الشيخ، والتحيز ألتباع 
الشيخ وخدمة دار الشيخ إىل ما هنالك من استغالل وإذالل، ومن جتميد للعقول وإماتة للـهمم،  

  .5وغري ذلك من الشروط
                                                 

 .142-141، ص )1992( 1ح والتجديد، الصدر خلدمات الطباعة، مصر، طبركات حممد مراد، فلسفة اإلمام ابن باديس يف اإلصال -  1
 210تركي رابح، الشيخ عبد احلميد بن باديس، ص  -  2
 31-30املصدر السابق، ص  -3
 .126املصدر نفسه، نقال عن حممد الطمار، تاريخ األدب اجلزائري، ص  -4
 133، ص3أنظر عمار طاليب، ابن باديس حياته وآثاره، ج -5
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ابن باديس وزميله البشري اإلبراهيمي حني اجتمعا باملدينـة املنـورة عـام     ولذلك أدرك
م ليتدارسا أحوال اجلزائر، وحياوالن تشخيص الداء أن هناك استعمارين مشتركني ميتصان 1913

استعمار مادي هو االستعمار الفرنسـي، وآخـر   : دمه ويتعرقان حلمه ويفسدان عليه دينه ودنياه
رق املؤثرون يف الشعب واملتفلفلون يف مجيع أوساطه، املتجرون بالـدين،  روحاين ميثل شيوخ الط

  .واملتعاونون مع االستعمار عن رضى وطواعية
فاالستعمار الفرنسي كان يقف من وراء هذه الطرق مساندا ومشجعا وحمرضا هلا علـى  "

ب وبث روح ممارسة صنوف شىت لالحنراف واألضاليل، حىت يتحقق له ما يبتغيه، وهو ختدير الشع
االزامية بني صفوفه، ونشر التواكل والكسل بينهم وتثبيط اهلمم يف االستعداد والكفاح من أجل 

يف تقـديس  ) الكولون(ولذلك مل يكن من الغريب أن يشارك املستوطنون األوروبيون . االستقالل
يفعل املسلمون إمعانا  املزارات الصوفية واإلميان بأصحاا، وزيارة قبورهم، وتقدمي النذور هلا، كما

  .1"يف التخدير وتضليل أبناء الشعب
فكان استغالل هؤالء الشيوخ لبساطة الشعب وتدينه الفطري دافعا للتأثري عليه والثراء على   

حسابه ثراء فاحشا تساندهم يف ذلك سلطة االستعمار، فشيخ الطريقة القادرية مثال كان ميلـك  
النخيل يف وادي سوف، وكل هذا عطاء من أولئك الذين يبغون مزرعة فيها حوايل ثالثني ألفا من 

  .2"دخول اجلنة يف موكبه
وكان هناك سبب جوهرري آخر دفع ابن باديس ومجاعته اإلصالحية إىل جتريد احلملـة  
على هؤالء الطرقيني، وهو أن كثريا من مشايخ الطرق وقعوا يف شرك املستعمرين وتعاونوا معه عن 

إذا دعاها داعي السلطان، ليت خاضعة مندفعـة، وإذا  "حىت كانت طرقهم سذاجة أو عن تبصر 
  .3"دعاها داعي األمة ولت على أعقاا مدبرة

وهلذا رأى ابن باديس أن املعركة ضد هؤالء الصوفية مقدمة حىت علـى املعركـة ضـد      
تمع، كما عامال رئيسيا من عوامل التخلف واجلمود يف ا -يف نظره–االستعمار ألم يشكلون 

  .أم أصبحوا حجر عثرة يف وجه الداعني لإلصالح
وحنن إذ نركز الكالم على األوضاع يف اجلزائر، ألن هذه أفكار الطرقية والصوفية هي مـا    

وباستقراء بعض . كان منشرا يف بلدان مغربية أخرى ويف بلدان املشرق حتت مسميات خمتلفة فقط
                                                 

 .356أنظر الوصف الذي كتبه البشري اإلبراهيمي حول مشاركة املعمرين يف تقديس مزارات الصوفية يف عيون البصائر، ص  -1
 324مالك بن نيب، شاهد القرن، ص  -2
 .369، ص 3عمار طاليب، ابن باديس حياته ةآثاره، ج -3
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جل اهتمام املفسرين املصلحني كان التركيز على تصحيح  التفاسري الشفاهية املكتوبة الحظت أن
املفاهيم العقدية اخلاطئة املتعلقة بإخالص العبودية أو حماربة الفكر اإلرجائي وعليه قسـمت هـذا   

حماربة الفكر اإلرجـائي،  : بعض صور الشرك، واملطلب الثاين: املطلب األول: املبحث إىل مطلبني
ي اليت سادت العامل اإلسالمي يف العصر احلديث وال زالـت رغـم   على اعتبار أن هذه املفاهيم ه

  .جهود املصلحني املفسرين
  تصحيح بعض صور الشرك باهللا: املطلب األول  
ويف هذا املطلب سنخصص مناذج من تفسري الشيخ ابن باديس والشيخ بيـوض والشـيخ     

ع املشرقي لنقـف بدقـة علـى    املكي الناصري على اعتبار أا أقرب إىل جمتمعنا منها إىل اتم
  .أخطارها خاصة أن هلا بعض اجلذور مل تقتلع بعد لعلنا نصل إىل اقتالعها بإذن اهللا إىل األبد

إن املتتبع هلذه التفاسري الشفاهية املكتوبة يالحظ أن صور الشرك وهي النتيجة احلتمية لفهم   
. ك القويل، والشـرك الفعلـي  الشر: خاطئ لبعض قضايا العقيدة ال خترج عن صورتني أساسيتني

سنقدم منوذجا لكل صورة نقف من خالهلا على أساليب هذا الشرك مستندين يف ذلك إىل النماذج 
ليتضح خطرها يف ذلك الوقت، ويف كل وقت السيما أننا مازلنا إىل  .الواقعية اليت ساقها املفسرون

املفسرين وغريهم، وهذه سنة  يومنا هذا نشاهد بعضا من هذه الصور رغم جهود هؤالء املصلحني
وهذه االستطاعة تعين حتقيق أثر نسيب ) إن أريد إال اإلصالح ما استطعت(إهلية منذ إرسال األنبياء 

الشـرك  : الشرك القويل، والفرع الثاين: الفرع األول: فقط وعليه قسمت هذا املطلب إىل فرعني
  .العقلي

  : الشرك القويل: الفرع األول
شفاهي بتصحيح مفاهيم خاطئة تتعلق بالعقيدة ذلك أا تؤثر سلبا على اهتم التفسري ال  

أقوال وأعمال املسلم، كالشرك القويل ونعين به أقواال يتلفظ ا املسلم خاصة يف دعائه يشرِك ا 
مع اهللا غريه من املخلوقات عن جهل منه ذلك أن املفسر املصلح كان ينطلق من واقع جمتمعة 

لصلة بني النص املفَسر وبني هذا الواقع املزري ليضع يده على مواطن اخللل فيحاول حماوال إحكام ا
  .إصالحها

وهو  –) دعاء غري اهللا: (ولنضرب مثاال على ذلك من تفسري ابن باديس يف درس، عنوانه
قل أدعو الذين زعمتم من دونه فال ميلكون كشف الضر عنكم وال �:يفسر قول اهللا تعاىل

  ."56سراءاإل" �حتويال
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إذا : (قال الشيخ" تطبيق"من اآلية، وحتت عنوان فرعي  1بعد بيان األحكام املستفادة
علمت هذه األحكام فانظر إىل حالتنا معشر املسلمني اجلزائريني وغري اجلزائريني، جتد السواد 

حياء األعظم من عامتنا غارقا يف هذا الضالل، فتراهم يدعون من يعتقدون فيهم الصالح من األ
واألموات يسألوم حوائجهم من دفع الضر، وجلب النفع، وتيسري الرزق، وإعطاء النسل، وإنزال 
الغيث وغري ذلك مما يسألون ويذهبون إىل األضرحة اليت شيدت عليها القباب، أو ظلمت ا 
املساجد، فيدعون من فيها ويدقون قبورهم وينذرون هلم ويستثريون محيتهم بأم خدامهم 
وأتباعهم فكيف يتركوم وقد يهددوم بقطع الزيارة، وحبس النذور، وتراهم هنالك يف ذل 

فأعماهلم هذه من دعائهم وتوجههم كلها . وخشوع وتوجه قد ال يكون يف صالة من يصلي منهم
ا عبادة ألولئك املدعوين وإن مل يعتقدوها عبادة، إذ العبارة باعتبار الشرع ال باعتبارهم، فيا حسرتن

  .2) على أنفسنا كيف لبسنا الدين لباسا مقلوبا حىت أصبحنا يف هذه احلالة السيئة من الضالل
فانظر إىل "فالتفسري هنا ركز على إحكام الصلة بني النص والواقع من خالل قول املفسر   

ية اخلاطئة ، مما يبني أن من بني هذه املفاهيم العقد"حالتنا معشر املسلمني اجلزائريني وغري اجلزائريني
التوجه املتمثلة يف الدعاء لغري اهللا وهو شرك قويل ليست منتشرة يف اجلزائر فقط بل يف غريها من 
األمم اإلسالمية األخرى أيضا، مما يؤكد أا ظاهرة عقدية فاسدة عامة يف بالد املسلمني شجعها 

وهي الشرك القويل املتمثل يف مث بدأ حبصر مظاهر هذه العبادة لغري اهللا . اجلهل وغذاها واالستعمار
دعاء األحياء واألموات، رجاء دفع الضر وجلب النفع وتيسري الرزق وإعطاء النسل، وهي كلها 

مث أكد على ما قلناه يف أول الكالم من أن هذه املظاهر . أمور ال يقدر على حتقيقها إال اهللا تعاىل
فأعماهلم هذه : ( قولونه ويدعونه بقولهمن الشرك القويل كانت عن جهل وعدم علم ودراية مبا ي

  .3)من دعائهم وتوجههم كلها عبادة ألولئك املدعوين وإن مل يعتقدوها عبادة
مث نراه يف األخري يعرب عن حسرته على هذه احلالة السيئة من الضالل اليت أصبح فيها   

ن مراعاة مقتضى احلال وهو ما يبي. وصفه ملظاهر الشرك القويل، بأا لباس مقلوب للدين. اتمع
" حتذير وإرشاد"وهو ) تطبيق(يف التفسري الشفاهي من خالل العنوان الفرعي الذي تال عنوان 

. من أن يتوجهوا بشئ من دعائهم لغري اهللا وليحذِّروا غريهم منه *فليحذر قراؤنا(ومضمونه 
به الغافل، ويتعلم اجلاهل، ولينشروا هذه احلقائق بني إخوام املسلمني مبا استطاعوا عسى أن يتن
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ويقلع الضالون عن ضاللتهم، ولو بطريق التدريج، وبذلك يكون قراؤنا قد أدوا أمانة العلم وقاموا 
  .1)بفريضة النصح، وخدموا اإلسالم واملسلمني

فهذا العنوان حتذير من الشرك القويل املتمثل يف أدعية الناس للمخلوقات من األموات   
ف على القباب واألضرحة ودعاء أصحاا، يظهر فيه إحكام الصلة بني النص واألحياء، والوقو

والواقع، ألن املفسر خياطب قراء درسه الشفاهي الذي افتتح به بعد إلقائه جريدة الشهاب حمذِّرا 
إياهم من هذه الظاهرة آمرا إياهم بتحذير غريهم ونشر احلقائق السلمية املتعلقة بتصحيح هذه 

طئة وهذا هو املطلوب من اإلصالح أن يكون عمليا مرتبطا بالواقع آمال أن يتحقق ولو املفاهيم اخلا
جزء من اإلصالح العقدي على يدهم، فيكون هلذا التحذير وهلذا اإلرشاد إىل الدعاء الصحيح هللا 

عسى أن يتنبه الغافل، ويتعلَّم اجلاهل ويقلع الضالون عن : (وحده أثر ولو كان نسبيا بقوله
إنه األثر املراد حتقيقه من خالل دروس التفسري الشفاهي، وهو . 2...)تهم، ولو بطريق التدرجضالل

إن أريد إال اإلصالح ما : (منهج األنبياء قبل املفسرين متمثال يف قول شعيب عليه السالم
أي أن اإلصالح لن يكون كامال، بل بقدر املستطاع، أي بطريق التدرج كما قال ابن ). استطعت

اديس، ومنه يتضح ما استنبطته من خصائص منهجية هلذا اللون ممن التفسري يف الباب األول من ب
  .خالل هذا املثال الذي سقْته

كما الحظت أيضا أن التفسري الشفاهي مل يهمل إحكام الصلة بني النص والواقع وهو من    
ة عقدية فاسدة، فينظر أحض خصائصه كلما وجد يف اآلية إشارة من قريب أو من بعيد إىل ظاهر

فيها من زاوية مغايرة وبطريقة ختتلف عما سبقت اإلشارة إليها يف موضع آخر من مواضع تفسريه، 
هي اإلحاطة بكل صور الشرك القويل املنتشرة يف اتمع لكي  -واهللا أعلم–وذلك حلكمة نراها 

  .درجيؤكد على حظورا وحيث على اإلقالع عنها ولو كان ذلك بطريق الت
تأكيدا على هذا االستنتاج الذي توصلت إليه بعد استقراء مناذج من التفسري الشفهي   

أسوق مثاال آخر من تفسريؤ الشيخ ابن باديس لنرى مدى وضوح هذا األثر يف تفسريه وهو أحد 
التفاسري الشفاهية املكتوبة اليت اعتمدا كثريا يف الدراسة التطبيقية لوضوح دقائق القضايا 

  .صالحية يف تفسريهاإل
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، " 68/الفرقان" �...والذين ال يدعون مع اهللا إهلا آخر�: فعند تفسري قول اهللا تعاىل  
مزيد بيان لتوحيد "وهو بصدد احلديث عن صفات عباد الرمحان قال ابن باديس حتت عنوان فرعي 

ألن .... عبادة ذلك ألنه . ما يزال الذكر احلكيم يسمي العبادة دعاء ويعرب به عنها". الرمحن
فالدعاء هو املظهر الدال على ذلك كله، وهلذا كان مخ ...الدعاء مخ العبادة وخالصتها 

  .... عبادته
وقد جاء التنبيه على هذا يف السنة املطهرة،  فعن النعمان بن بشري رضي اهللا عنه قال  

وعن أنس رضي  1"كمأدعوين أستجب ل: وقال ربكم : "الدعاء هو العبادة  مث قرأ: "�رسول اهللا 
فتطابق األثر والنظر على أن الدعاء . 2"الدعاء مخ العبادة : "�قال رسول اهللا : قال : اهللا عنه 

عبادة فمن دعا غري اهللا فقد عبده، وإذا كان هو ال يسمي دعاءه لغري اهللا عباده فاحلقيقة ال ترتفع 
سمية الشرع اليت عرفناها من احلديثني بعد تسميته هلا بامسها وتسميته هلا بغري امسها والعربة بت

فاملفسر يوضح حقيقة وماهية الدعاء وأنه مخ العبادة ليؤصل هذه الفكرة . 3"املتقدمني ال بتسميته
ويوضحها للسامعني وللقراء بعد ذلك، مث يستأنس بالسنة املطهرة تأكيدا ملا ذهب إليه مث ينتقل إىل 

ت العنوان الفرعي السابق، بعنوان فرعي آخر قبل أن ينتقل حتصني تلك القاعدة العامة اليت بناها حت
تنبيها على خطورة " من دعاء شيئا فقد اختذه إهلا"فتحت العنوان التايل لألول . إىل عملية اإلسقاط

ملا ثبت أَنَّ الدعاء عبادة فالداعي عابد واملدعو : "صور الشرك املنتشرة يف اتمع آنذاك يقول
، فمن دعا شيئا فقد اختذه إهله، ألنه فعل ماال يفعل إال لإلله، فهو وإن مل يسمه معبود و املعبود إله

ملا كان الدعاء عبادة والعبادة ال تكون إال لإلله، : وعلى وازنه نقول... إهلا، بقوله فقد مساه بفعله
سواء دعاه وحده من املخلوقات متخذا إياه إهلا، ملا نزله بدعائه إياه مرتلة، اإلله  ءكان الداعي لشي

  4."دون اهللا أو دعاه مع اهللا، والعيــاذ باهللا 
فالتفسري هنا ركز على إبراز صور الشرك القويل املتمثلة أساسا يف دعاء غري اهللا، واعتىن 
ببيان خطورة هذا األمر السيما أن القائلني الداعني ال يعلمون إم يشركون باهللا نتيجة جهلهم، 

  . ا النوع من األدعية الباطلة اليت عرب عنها املفسر بالضاللوتعودهم على هذ
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قبل انتقاله إىل عملية اإلسقاط، وهو ذا يتدرج مع املتلقني قبل تشخيص الظاهرة اليت 
فيقول . يعيشوا مما يسهل عملية التأثري والتأثر وذلك عن طريق دور العقل الفاعل يف العقل السائد

به درسه ليكون حصاد ما يريد حتقيقه من أثر من خالل هذا الدرس حتت عنوان فرعي أخري ختم 
" يا رب وناس ريب" "يا رب والشيخ: "ما أكثر ما تسمع يف دعاء الناس: (حتذير وإرشاد: "ما نصه

وهذا من دعاء غري اهللا مع اهللا، فإياك أيها املسلم وإياه، وادع اهللا ربك " يا رب والناس املالح"
  ).  1"حده، وأنف الشرك راغموخالقك وحده وحده و

الحظت أن املفسر عدد صورا من الشرك القويل هي صيغ دعاء غري اهللا مع اهللا ابتغاء دفع 
ضر أو جلب نفع، وهو ما يؤكد عملية اإلسقاط على الواقع الذي يعرب عن اجلانب العملي 

ملتداولة على ألسنة أفراد التطبيقي يف هذا اللون من التفسري، مث حذَّر من هذه األدعية الباطلة ا
  .اتمع عن جهل منهم يرشدهم بعد ذلك إىل تصحيح هذه املفاهيم اخلاطئة

 يذا نالحظ مدى فعالية النص يف معاجلة املشاكل اآلنية من خالل  أن التفسري الشفاه 
ركه الذي اعتمد أساسا على إحكام الصلة بني النص والواقع، فما األثر الذي كان هذا الدرس سيت

يف النفوس لو أنه اكتفى بالتفسري التقليدي فقط دون عملية اإلسقاط، وذا اختص هذا اللون من 
  .التفسري عن غريه من ألوان التفسري املكتوب

إذا عدنا إىل املراحل الزمنية هلذين املثالني من تفسري ابن باديس وجدنا أن الدرس األول 
، وأما الدرس الثاين 1930جانفي / هـ1349ن نشره كافتتاحية يف جريدة الشهاب يف شعبا

، مما يؤكد ما قاله نظريا وهو بصدد احلديث عن 1932نوفمرب / هـ  1351فكان يف رجب 
. 2"وملا كان طروء الفساد متكررا، فاإلصالح مبا ذكر يكون دائما متكررا. "... الصالح والفساد

عاء غري اهللا من األموات واألحياء بصورة أراه يركز يف الدرس األول على د –واهللا أعلم  –هلذا 
  .1930عامة سنة 

وهو  1932مث الحظ أن االمتثال ملا حذَّر منه وأرشد إليه يتحقق إال قليال، فرأى سنة   
يفسر نصا يدعو إىل عدم عبادة غري اهللا أن يوسع نطاق ما حذَّر منه بصورة أكثر دقة فذكر صيغ 

  .يق نفس اهلدف وهو إقالع الضالني اجلاهلني عن ضاللتهمالشرك باهللا املنتشرة مؤكدا على حتق
  .ظاهرة اإلحلاد والتقرب إىل القبور والقباب: الشرك العملي: الفرع الثاين  
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إن هذين اللونني من الشرك القويل والفعلي يكادان يكونان متالزمني إذ الشرك يبدأ بالقول   
احلديث الذي قيدنا به هذه الدراسة كان حقال مث بالفعل والعمل، واتمعات اإلسالمية يف العصر 

  .غنيا ذه املفاهيم العقدية اخلاطئة قوال وفعال
يف هذا املقام سأختار تفسريا شفاهيا بيئته حمافظة إىل حد ما مقارنة ببيئات إسالمية أخرى،   

يه تفسري يؤكد ذلك ما تطرق إل. هي البيئة بين ميزاب، ورغم ذلك مل تسلم من هذه املظاهر السيئة
الشيخ بيوض الشفاهي يف منطقة القرارة من تصحيح هلذه املفاهيم العقدية اخلاطئة من الشرك 

وما اختيارنا هلذا النموذج من التفسري الشفاهي إال لنؤكد أنه كان يفحص الظاهرة .العملي
ة ويف أي يشخصها يف اتمع بكل صورها ومالبساا وممارساا من طرف أفراد اتمع يف أي بيئ

  .زمن، مث يعرض احلل القرآين من خالل درس التفسري
وإذ ﴿: للوقوف على هذا األثر نسوق منوذجا من تفسري الشيخ وهو يفسر قول اهللا تعاىل  

بعد أن   "13/لقمان"﴾ قال لقمان البنه وهو يعظه يا بين ال تشرك باهللا إن الشرك لظلم عظيم
هل كان هذا الولد ) ابن لقمان(الوصية وحالة املوصى  بني املفسر اختالف اآلراء يف معىن هذه

: مشركا فكان أبوه ينهاه عن الشرك، أم كان مؤمنا والوصية له بالتمادي على إميانه فيكون املراد
حض ابنه على جتنب مجيع أنواع الشرك، ظاهرها وباطنها، مث ذكر أن للمفسرين اختالفات كثرية 

ومهما يكن، فإنه ليست لنا أي فائدة : "... يلها مكتفيا بقولهيف هذا األمر، نراه يعرض عن تفص
يف هذا االختالف، وليس لنا ما نعتمد عليه من قرآن صريح، أو حديث صحيح، وإمنا الذي يتتبع 

وهنا  1..."جيدها كلها وصايا تليق مبؤمن ال بكافر -وهذه أوهلا–الوصايا اليت أوصى ا لقمان ابنه 
سري الشفاهي وهي االبتعاد عن املماحكاة اللفظية واالختالفات العقدية تربز إحدى خصائص التف

  .أو الكالمية بصورة واضحة
بدأ املفسر ببيان مفهوم الشرك باهللا وهو أمر أراه مهما خاصة مع ما كانت اتمعات   

ه على أن الزائفة املنحرفة، فذكر أن الشرك هو الكفر باهللا، ونب من مظاهر العقيدة اإلسالمية حتياه
له أنواعا كثرية، منها الظاهر ومنها اخلفي، ومنها الشرك الذي هو إنكار وجود اهللا متاما، أو 

والنوع األخري هو ما قصدته بالدراسة يف هذا املطلب، . 2التقرب إليه بعبادة غريه من املخلوقات
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ثر شيوعا خاصة يف وهو ما ركَّز عليه املفسر وغريه ممن فسروا القرآن مشافهة، ألنه كان األك
  .اتمعات اإلسالمية احلديثة

، واليت نستعملها بلغتنا أخذا من "الشركة"جاءت من " الشرك"بعدها توصل إىل أن كلمة   
مث انتقل إىل التنبيه على مسألة هامة تتثمل . 1"فالن شريك فالن، وهؤالء شركاء: "العربية، فنقول

الواردة يف موضوع الشرك جيدها يف الكالم على الذين يف أن املتتبع ألغلب آيات القرآن الكرمي 
يعترفون بوجود اهللا، وال ينكرون كونه خالق الكون، واهللا تعاىل يشهد هلم بذلك يف آيات كثرية، 

﴾ ولئن سألتهم من خلق السماوات واألرض وسخر الشمس والقمر ليقولُن اهللا﴿: منها قوله
﴾ من فيها إن كنتم تعلمون سيقولون اهللاقل ملن األرض و﴿: وقوله"  61/العنكبوت"
وهنا أيضا تظهر . 2، وغري هذا كثري يف القرآن، ولكن يتخذون له شريكا"75- 74/املؤمنون"

  .خاصية االستقراء املوضوعي لآليات وهي إحدى خصائص التفسري الشفاهي
ما أو كونه فالشرك الذي أنكره اهللا تعاىل هو هذا وقليال ما يتعرض للذين ينكرون اهللا متا  

خالق السماوات واألرض، وخالق كل شيء، وكأن هذا األمر بعيد عن الفطرة، وكأنه ملغى غري 
معترب، وال يأبه به وال بأصحابه، وإمنا الكالم يدور على الذين يؤمنون بوجود اهللا وبأنه اخلالق 

دات ألسباب يتعلقون الرازق، وأنه النافع الضار، وإمنا يقولون حنن نتقرب إليه بعبادة هذه املعبو
  .3ا

علمية يف التعريف بنوع الشرك املراد يف  ةمن املالحظ أن املفسر اعتمد أوال طريقة أكادميي  
الكثري من آيات القرآن إن مل نقل يف أغلبها، ليعرف املتلقني املستمعني وهم على طبقات متفاوتة 

صوره الواقعية حمكما الصلة بني النص العلم والثقافة مبفهوم الشرك وكأنه ميهد ملا سيتناوله من 
املفسر وبني هذه الصور الواقعية للشرك يف جمتمعه حىت تكون الصورة واضحة يف أذهان اجلمهور 

  . 4املتلقي خاصة العامة منه
وال عجب يف هذا، فالعامل : "...مما يؤكد مسة الواقعية يف هذا اللون من التفسري قول الشيخ

سيدي فالن، أو الشيخ فالن، وسواء أكانوا حقيقة : والناس يقولون شرقه وغربه مليء ذا،
أشخاصا عرفوا بالصالح يف زمام ووصلوا درجة الوالية، أو كانوا أناسا صوروا خبياالت فاخندع 
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الناس م، كل ذلك واقع، من خالل ما نعرف اآلن من األضرحة والقباب اليت تسمى بأشخاص 
ب إليهم بالقرابني، ويرجى منهم النفع ودفع الضر أكثر من اهللا تعاىل، يتزلف هلم ويذبح هلم، ويتقر

وما أكثر ... وليس يف الدنيا وطن خال من هذا النوع من الشرك الذي أضلَّ به الشيطان الناس
ودعوة  !الكتب اليت ألفت، والقصائد اليت نظمت بكل لغة يف التزلف إىل األولياء والتوسل م

يا سيدي فالن، حضر يل يف ليلة قربي، ويقول اآلخر : إذ يقول أحدهمالناس إياهم صراحة، 
يا راعي احلمراء دالَّين، عيب "معاتبا إياه على عدم زيارته له، كما تردد املغنية الزهرة الغيليزانية 

  .1..."، وهناك وهناك"عليك تنساين
سائدا يف العامل العريب شرقه وأسوق كالمه يف هذا السياق ألبني أن هذا الفساد يف العقيدة كان     

وغربه، ومن مث كانت جهود املفسرين املصلحني يف هذه األوطان اإلسالمية حماربة هذه العقائد 
املنحرفة عن طريق تفسري النص القرآين تفسريا حركيا واقعيا حمكما الصلة هذا ما جعلناه أهم 

  .خصائص التفسري الشفاهي يف الباب األول من هذا البحث
 2كان الشيخ املفسر يفسر هذه السورة يف فترة تعد زاخرة ببعض املعتقدات اخلطريةمبا   

حيث استحكمت قوى الشر يف وطنه وغريه من األوطان اإلسالمية نراه يوجه هذا النص إىل 
ألوان الشرك املتعلقة مبن يؤمن بوجود اهللا، ومبن ينكر وجوده ليضع يده على مواطن اخللل 

واالدعاء    وأكرب الشرك هو إنكار اهللا تعاىل، وإنكار وجوده،: "...ها فيقولواخلطر املترتبة علي
وهذا إحلاد، وهو موجود اليوم كما كان موجود قدميا، والشرك    بان هذا العامل خملوق صدفة،

إننا جمتمع إسالمي : الثاين هو اختاذ الشريك هللا، وكال الشركني خيشى الوقوع فيه فال يقولن أحد
وكلنا منحدرون من آباء مسلمني وأمهات مسلمات، واإلسالم   ألف وأربعمائة سنة،  مر عليه

راسخ فينا، ال حاجة بنا إىل أن نتكلم عن اإلميان وإىل أن يوصي بعضنا بعدم اإلشراك باهللا، وأن 
ال نتكلم إال عن بعض أنواع الشرك اخلفي، كالرياء الذي هو الشرك األصغر، أو الشرك اخلفي، 

ن حمتاجون إىل أن نتحدث عن األمرين معا، وما كنا حنسبه بعيدا أو مستحيل الوقوع كال فنح
أصبح اليوم واقعا، فإنكار وجود اهللا صار اليوم شائعا، وهو ينتشر ويكثر، وهذا الذي يطلق عليه 

وإنه ليعتنق هذا املذهب اإلحلادي املاليني من البشر، وهم ينشرونه بقوة وبكل وسيلة، ....اإلحلاد
حىت يعم العامل كله، إا فكرة الشيوعية امللحدة، اليت تريد أن تزيل من قلب أي شخص 

ال : التقديس ألي شيء مطلقا، إال للدولة احلاكمة أو احلزب احلاكم، ويعبرون عن هذا بقوهلم
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ولكن اهللا تعاىل الذي هو عامل الغيب والشهادة، ....ميكن أن جيتمع يف قلب أحد تقديس شيئني
اخلالق لكل شيء فال حمالة يكون شرعه احلق الذي ينري الطريق ويهدي إىل سواء الصراط، وهو 

ولذلك هم دائما ... وال شيء من شرع اهللا ميكن أن ينقض، وإمنا الذي ينقض هو شرع البشر
ينقضون ما يربمون، يعدلون ويغيرون، يزيدون وينقصون، واالجتماعات هلذا الغرض قائمة 

ن هلم اإلجتماع يوما لكانوا ينقضون يوميا ما يربمون، وإذا طال فإنه يكون مستمرة ولو أمك
  .1"شهريا، أما سنويا فهذا الواقع املعيش

فاملفسر خيرج بتفسري النص عن التفسري التقليدي، إذ أحسن إحكام الصلة بني هذا النص 
ا مبيه املتلقني إىل خطورنا هلم باألدلة سخافة وبني ظاهرة عقدية فاسدة واقعية خطرية لين

أفكارها بِعرضِ أدلة عقلية على ذلك وهي كثرة النقض واإلبرام والزيادة والنقصان يف منهجها 
والنقص واإلبرام، والزيادة والنقصان موجود دائما حبسب البدوات اليت تبدو : "وعملها فيقول

ال بل وال بعد ساعة أو للبشر، وحبسب األحداث اليت تقع، ألم ال يعلمون ما سيكون غدا، 
ولنفرض جمتمعا كمجتمعنا هذا قرر أمرا فلعله بعد ساعة من زمان حيدث شيء فينقض . دقيقة

أي ما غزلناه كله عاد صوفا، " اللِّي غْزلنا قَاع ولِّى صوف: "كل ما أبرموه، كما يقول املثل
  .2"وهكذا يقدرون وتضحك األقدار

حوال، واستأنس باملثل املعروف لدى العامة واخلاصة تقريبا فالتفسري راعى مقتضيات األ  
للفكرة املراد طرحها وذا يتأكد لنا ما أصلنا له يف بداية هذا الباب من خصائص للتفسري 

  .الشفاهي
: تأكيدا ذلك نورد ما قاله الشيخ بعد كالمه عن ظاهرة اإلحلاد ومذهب الشيوعية

كنا نظنه من أننا لسنا حباجة إىل أن نتكلم يف موضوع اإلميان، وقد جرنا إىل هذا احلديث ما "...
ألن الكالم ....ال تشركوا باهللا، كما قال لقمان البنه، : وتثبته يف القلوب، وأن تقول ألوالدنا

على هذا مر قدميا، فنتجاوزه إىل موضوع آخر، ولكن األمور تطورت، واألحوال تغريت، وكان 
دأ مبا بدأ به الرسل، إىل الدعوة إىل اإلميان وتقريره يف القلوب من جديد، لزاما علينا أن نعود فنب

وحتصني القلوب من أن يتطرق إليها شك يتحول بعد ذلك إىل إحلاد صريح، خاصة وهو يتساقط 
  .3"كاملطر يف كل مكان، وقد عم كثريا من شباب املسلمني
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باستطراد واسع هي إحدى  لنصل يف آخر كالمه عن أول ظاهرة عقدية منحرفة حلَّلها  
خصائص التفسري الشفاهي أيضا عند تفسريه آلية لقمان، هي التأكيد على األثر املرجو من هذا 

فنحن إذا حباجة إىل هذه الوصية، إىل أن يقول كل واحد : "....االستطراد يف هذه املسألة فيقول
يدنا بيانا، ويعطينا دافعا حقيقيا ، وهذا مما يز"يا بين ال تشرك باهللا إن الشرك لظلم عظيم"البنه 

وال : "هلذا الكالم، لندرك أنه ليس من الضروري أن يكون ولد لقمان مشركا ملا قال له أبوه
فقد يكون مسلما ولكن أباه يعلم أن املشركني حييطون به من كل جهة، واألسباب " تشرك باهللا

أوصاه، وبني له خطر الشرك، وكونه فأوصاه مبا . اليت تدعو إىل الكفر واإلنكار واجلحود كثرية
والدليل على أن التفسري الشفاهي راعى إحكام الصلة بني النص وعالج الظواهر   1"ظلما عظيما

السنا حنن حباجة إىل هذا، ولعلَّ احلاجة يف هذا الوقت تزداد أكثر فأكثر، : "اآلنية قول املفسر
  .2" تأيت من كل جهةحىت ال تتأثر القلوب املؤمنة بالعوارض والطوارئ اليت

: مث يعود املفسر مستطردا يف هذه القضية اليت كان يراها أخطر ما جيب التنبيه عليه فيقول  
أما بالنسبة للعامة والكبار الذين تربوا يف حجور أمهات مسلمات، وأحضان آباء مسلمني، "....

خلوف من تسرب هذا فنحن مطمئنون من أن يتسرب إليهم مثل هذا الشرك باهللا تعاىل، وإمنا ا
الشرك األعظم إمنا هو على الشباب، واألجيال الصغرية الصاعدة، اليت تتلقى العلم يف خمتلف 
املدارس، يف مشارق األرض ومغارا، على يد خمتلف العلماء، وكذلك الشرك بإنكار اآلخرة، 

شيوخنا، ألم قد وإنكار البعث واجلنة والنار، وهذا أيضا مما ال خناف منه على عجائزنا وعلى 
اليت ال تتحول عن االعتقاد بوجود اهللا، واعتقاد تفرده بالوحدانية وباخللق ....صبغوا بصبغة اهللا

واإلبداع، واإلميان باآلخرة واحلساب واجلنة والنار،  وأا كلها من املسائل اليت ال تقبل النقاش 
  ."3، لكنه جيب أن نتحدث يف املوضوع من أجل الشباب....عندهم

بتخصيصه لفئة الشباب يف اخلطاب حتقيق خلاصية أخرى من خصائص التفسري الشفاهي  
لكنه جيب : "...تنبيها على أم أكثر فئات اتمع عالقة مبا سينبه عليه من خطر اإلحنراف فيقول

أن نتحدث يف املوضوع من أجل الشباب الذين هم يف طور التعليم، وملا يدخل اإلميان يف قلوم 
سخ فيه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى وجودهم عن طريق الصدفة بني يدي معلمني ال فري

بانتشار اإلحلاد بني ) الستينات وأوائل السبعينات(يؤمن كثري منهم باهللا، وقد متيز هذا العصر 
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معلمي املدارس يف مشارق األرض ومغارا، وأكثر هؤالء يعتزون بعقوهلم ومعارفهم، وحيملون 
سيئة ضد الدين، يكفرون باهللا وبالبعث، بل يسخرون بكل ذلك، وينفثون يف قلوب فكرة 

األوالد الصغار الذين ال تزال قلوم صفحات بيضاء هذه السموم والضالالت، ومن سوء حظ 
أحدهم أن جيد نفسه أمام معلم ملحد، ينفث يف روعه كل يوم كلمة اإلحلاد عن طريق السخرية 

  .1"من الدين واملتدينني
مث ينتقل املفسر مبحرا جبمهوره متجوال به يف اتمع واضعا يده على كل ما يتعلق ذه    

العقيدة الزائفة مبينا صورها بكل دقة ووضوح دون االكتفاء ببيان معىن النص املفسر فقط 
الذين  أما يف البلدان اإلسالمية مثل بالدنا، وإن كانت الدولة إسالمية فإن املعلمني: "....فيقول

مؤكدا على أن هذه الظاهرة . 2"حيملون فكرة اإلحلاد ينفثوا يف وسط الطلبة مبختلف الوسائل
انتشرت يف عهد االستعمار غري أا مل تنته جبالئه عن هذه الديار، بل بقيت هلا جذور أمثرت 

الدولة ولقد كان املعلِّمون يف عهد : "ملحدين جدد يسريون على نفس املنهج بل أخطر، فيقول
وينعتونه بأوصاف قبيحة،  �املستعمرة يدخلون يف أفكار الشباب املسلم السخرية من النيب 

وكثريا ما نقل إلينا أبناؤنا ما يسمعونه من معلميهم، ولقد صار ذلك الطعن وتلك السخرية يف 
ه الفكرة هذا العصر أكثر، ألما صارا موجهني إىل اهللا تعاىل إىل اعتقاد وجوده ووحدانيته، وهذ

عقيدة وإن كانت ليست يف برامج التعليم، ولكنها من تطوعات املعلمني املالحدة أو هذه ال
وتربعام يف املناسبات اليت خيتلقوا، أو من غري مناسبة، وهذا ما أصبح شائعا يف خمتلف مراحل 
التعليم الثانوي واجلامعي منه على اخلصوص، وخباصته أقسام الفلسفة، والفلسفة من أصعب 

ن بالدين الفنون، ألا ال تبحث يف هذه املواضيع يف الكون ومنشئه، ومصريه، ومن كان غري حمص
   3"كل التحصني، فالبد أن تتسرب إىل قلبه سوسة اإلحلاد

بعد بيان خطر املعلمني املالحدة على األبناء الصغار يف عهد االستعمار وخطرهم الكبري 
مراحل التعليم الثانوي واجلامعي وهنا يف عهد االستقالل بعد أن اتسع نطاق عملهم فشمل 

مكمن اخلطر، وهلذا ركز الشيخ على وجوب إصالح هذه العقيدة الزائفة بوجوب الدعوة إىل 
هذه هي السموم اليت تبث وتنفث يف قلوب األبناء، ومن هنا وجب أن تكون : "...حماربتها فقال

ومن هنا وجب أن . يف نفوسهم هناك ضة كبرية لتثقيف الشباب املسلم، وتثبيت أصول الدين
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تكون هناك ضة كبرية لتثقيف الشباب املسلم، وتثبيت أصول الدين يف نفوسهم ومن هنا إذا 
بدأنا القول، وأعدنا الكالم، فألننا مضطرون للتحصني والختاذ سور منيع بني أبنائنا وبني هذه 

ن عجائزنا اليوم أصح من إميان الكفريات وهذا اإلحلاد الذي يأتينا من كل جهة، ولقد صار إميا
فاملفسر . 1"كثري من الشباب الذين يعدون أنفسهم مثقفني، ولكن يف قلوم شكوك وريب

مما يؤكد ما . خياطب اجلمهور بأسلوب مبسط ألنه بصدد إحكام الصلة بني النص وبني الواقع
تأنف الشيخ مث يس. ذهبت إىل استنتاجه من خصائص ميزت هذا اللون من التفسري عن غريه

بيوض كالمه بالتأكيد على سبب اهتمامه واسترساله يف الكالم عن هذه املسألة موصيا الدعاة 
فلقد بدأت : "...واملرشدين بواجبهم يف إصالح وتصحيح هذه املفاهيم اخلاطئة يف العقيدة فيقول

والنواهي، ألنه  الشكوك تدب يف قلوب الشباب يف وحدانية اهللا ويف النبوة والرسالة، ويف األوامر
يعتمد على عقله ويثق به، فينكر الواجبات اليت جاءته من اهللا تعاىل على ألسنة كتبه ورسله أما 
أولئك العجائز فلن ترضى إحداهن أن يكلمها أحد يف اهللا وفيما يتعلق به، فهي تؤمن به اإلميان 

ه، وتؤمن بالبعث وبيوم املطلق الذي ال يتزحزح، وتؤمن بالرسول وبالقرآن، ولو كانت ال حتفظ
القيامة، وتعمل كل عملها هللا، وحنن إذا بدأنا وأعدنا الكالم وكررناه فهذا ما جيب على الوعاظ 

  ".2واملرشدين أن يقوموا له يف كل مكان
إليه يف أول هذا الباب من أن أثر التفسري الشفاهي يف اإلصالح كان  اتأكيدا على ما ذهبن  

إن نبياء قيل هؤالء املفسرين املصلحني، بدل على ذلك قول نيب اهللا شعيب ﴿نسبيا، ألا سنة األ
، نورد قول املفسر يف آخر كالمه عن هذا اللون "18/هود"﴾ أريد إال اإلصالح ما استطعت

لعلهم يستطيعون : "...من الشرك، إذ قال وهو بصدد احلديث عن منهج الوعاظ واملرشدين
واج الطامية، اليت يعرب عنها مبوجات الكفر واإلحلاد، واليت ترتل مقاومة ورد بعض من هذه األم

  3"على رؤوسنا كوابل املطر
بعد هذه اجلولة الطويلة للمفسر مع آية سورة لقمان استطرد من خالهلا بعد أن ملس فيها   

 عالقة بالواقع املزري الذي حيياه وطنه وغريه من أوطان املسلمني، وإن كان قد ركز على جمتمعه
بصفة خاصته ألن صور الشرك اليت ذكرها كان يراها ويسمعها تتكرر فأراد اإلصالح، وهو ال 
يكتفي ذه الصورة واستطراداا املطولة، بل ال يفَوت الفرصة رغم طول الوقت الذي استرسل 
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فيه هلذه املسألة، دون أن يوجه النص املفسر إىل عالج ظاهرة عقدية مزرية ليصحح املفاهيم 
هذا هو نوع من الشرك الذي خنافه على الصغار وعلى الشباب : "....اطئة حوهلا، فيقولاخل

املتعلم، ألم ال ميلكون احلصانة الكاملة، وألم أكثر تعرضا هلجماته، بينما نأمن منه على 
  .الكبار

ولكن الشرك الذي خنافه على الشيوخ وكبار السن هو من نوع آخر، ولسنا فقط خنشى   
إمنا هو واقع موجود، ولكنه خيفى على كثري من الناس، فكما أن الشرك األول خطره على منه، و

وال . الشباب أكثر فهذا النوع من الشرك الذي سنتحدث عنه خطره على الكبار والشيوخ أكثر
يزال الناس يقلِّد بعضهم بعضا فيه، ويتبع بعضهم بعضا، وال يودون أن يدركوا بأم ذا الشرك 

   1"أعماهلم حيبطون
يا بين ال تشرك باهللا إنَّ الشرك لظلم ﴿: فاملفسر يف هذا املقام وهو يفسر قول اهللا تعاىل  
وهي  1968يشخص صورة أو ظاهرة عقدية منحرفة، وذلك يف سنة ". 13/لقمان"﴾ عظيم

: عند تفسريه لقول اهللا تعاىل 1932نفس الظاهرة اليت شخصها قبله زميله يف اإلصالح سنة 
، مما يدل على أن دور هذا اللون من التفسري هو "22/اإلسراء"﴾ تدعوا مع اهللا إهلا آخر وال﴿

تشخيص الظاهرة، غري أن طريقة تناوهلا وحتليل دقائقها قد خيتلف من مرحلة زمنية إىل مرحلة 
  .، حبسب الظروف واملالبسات اآلنية وإن كانت الظاهرة نفسها2زمنية أخرى

وليس الكالم يف هذا املوضوع : "...نف به الشيخ بيوض درسهيؤكد ما قلناه ما استأ  
جديدا، بل هو قدمي، فمنذ أن جلست على هذا الكرسي للوعظ واإلرشاد من قرابة مخسني عاما 
وأنا أذكِّر وأحذِّر، وألقيت مئات ومئات من الدروس يف تصحيح العقيدة، ووجوب االعتماد 

ون سواه، وقصده وحده بالقربات، سواء مبا افترضه على اهللا وحده دون غريه، والتوجه إليه د
من صالة أو صيام، أو حج أو زكاة، أو ما تتقرب به إليه من صدقات وذبائح وقرابني، وأنه إذا 
أريد بشيء من هذا غري اهللا فهو شرك صراح، فالتقرب إىل غري اهللا، والتعلق بغري اهللا رجاء النفع 

ان تركيز املفسر على تصحيح املفاهيم اخلاطئة يف فك 3"وخوف الضر نوع من الشرك اخلفي
العبادة تاليا على توضيح مظاهرها وصورها يف اتمع ليشخصها جيدا أمام اجلمهور املتلقي مث 
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والنوع اآلخر من : "يعمد بعد ذلك إىل بيان مواطن اخللل واخلطأ فيها ليصححها ويصلحها فقال
و التوجه بالدعاء لغري اهللا، وطلب النفع، وشفاء املرضى الشرك، ولعلَّه أقرب إىل الشرك األعظم ه

ودفع املصيبة، وطلب الرزق والنصرة على العدو، أو غري ذلك مما يتعلق باألمور الغيبية اليت ال 
يقوم ا إال اهللا تعاىل، ال األعمال البدنية أو الفكرية اليت هي يف مقدور البشر ولندقق الفهم حىت 

  .1"ال يشكل علينا األمر
واالستعانة غري : "مث يتوجه املفسر إىل بيان االستعانة اجلائزة وغري اجلائزة باملخلوق فيقول  

اجلائزة غالبا ما تكون باملوتى والقباب والقبور، ونادرا ما تكون باألحياء، فهي تكون من الذي 
ي بأن تتصدق ال ميلك لنفسه نفعا وال ضرا، ألنه قدمات وانقطع عمله، وهو أحوج إليك أيها احل

واملفسر حيلِّل القضية بعد ذلك بتشخيص صور هذا الشرك العملي . 2"عنه صدقة، أو تدعو له
فهذه االستعانة بالقباب والقبور واألمساء اليت ما أنزل اهللا ا من : "الواقعي يف اتمع فيول

فالذين  سلطان شرك صراح ال شك فيه، والتقرب إليها بالقرابني أو الصدقات حرام كذلك،
ومن يشرك باهللا فكأمنا خر ﴿: يتعلقون ذه األشياء ويرجوا ينطبق عليهم كذلك قوله تعاىل

، ألم قطعوا "31/احلج"﴾ فتخطفه الطري أو وي به الريح يف مكان سحيق من السماء
أو  صلتهم باهللا، ومل يعتمدوا عليه، فراحوا يبحثون عن قبة أو قرب، أو ولي يف أطراف األرض،

راحوا إىل مشعوذ من املشعوذين يقدمون إليه اهلدايا والقرابني، فلو ذهبوا إىل طبيب خمتص لكان 
ذلك حقا، ألنه يدخل يف االستعانة باملخلوق فيما هو حتت طاقته، وسواء أقدم هلم دواء أو 

اعوا من عملية جراحية، أو إىل دخول املستشفى، ولينفقوا يف هذا السبيل ما استط  أرشدهم إىل
األموال، وليقصدوا الطبيب العلمي املختص يف أي جزء من األرض، أو ليستدعوه كما يفعل 
األمراء والوزراء، فيأيت الطبيب على منت طائرة خاصة ينفق يف سبيله املاليني، وهذا كله حق 
ليس فيه باطل أو ممنوع أبدا، ألن الذي خلق الداء خلق الدواء والذي أنزل الداء أنزل 

فالذي ننكره إمنا على الذين يذهبون إىل أشخاص بدعوى أم يشفون املرضى ....دواء،ال
بالسحر والغزائم أو يذهبون إىل القباب والقبور واألضرحة، وهذا هو التخطف إذ هم ينتقلون 
من مكان إىل مكان وينفقون املاليني ولكنهم يعودون كما ذهبوا، أو شرا مما ذهبوا، إذ يذهب 
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ب املال ويبقى املرض، وهذا هو الواقع، وقد عرفنا كثريا من هؤالء، فلنحذر ذلك، الدين ويذه
  ".1إنه هو الضالل املبني

به عن  نهذه مفاهيم خاطئة يف معىن العبودية، فهؤالء رغم إميام باهللا غري أم يشركو  
حماربته  جهل منهم حلقيقة العبودية اخلالصة هللا وحده، وهذا ما عمل التفسري الشفاهي على

  .بتصحيح املفاهيم اخلاطئة سواء كان لذلك للعامة أو للمثقفني واملتعلمني
مث ينتقل الشيخ إىل صورة أخرى من صور الشرك اخلفي املتمثلة يف التقرب لغري اهللا   

وأخطر من هذا : "....بالقرابني فشخص الداء بعرض صورته املعيشة وبأساليبه املعمول ا فقال
والبدن جعلناها لكم من ﴿:  اهللا بالقرابني، فنحن نقرأ يف سورة احلج قول اهللا تعاىلالتقرب لغري

والشعائر هي أمور الدين اليت أمر اهللا .﴾ ....شعائر اهللا لكم فيها خري فاذكروا اسم اهللا عليها
آن، فهذه البدن هي من شعائر اهللا بنص القر....تعاىل ا وتطلق غالبا على ما يقام بصورة مجاعية

أن جتعل من شعائر البشر ال من شعائر اهللا؟  -بتقادم العهد، ويف جمتمع السلم–كيف ميكن 
فاأللفاظ اليت تصدر على األلسنة تدل على شرك حقي، واأللفاظ تابعة للنيات، وهي تعرب عما يف 

جيوز القلوب، وتدل على أن القصد من التقرب ا إىل اخللق أكثر من قصد التقرب إىل اهللا، فهل 
مضيفا اجلعل إىل نفسه بصيغة التعظيم، إذ قال -لنا يف هذه البدن اليت جعلها اهللا من شعائره

أن جنعلها حنن من شعرية غريه؟ ونعرب عنها بعبارات تم عن  - لتكون دائما شعرية هللا" جعلناها"
بد شرك، فنقول نوق سيدي جابر، نوق الشيخ سيدي عيسى، نوق سيدي ابراهيم، نوق سيدي ع

ولقد ارتكزت هذه التسمية يف القلوب، وأصبحت األلسن تنطق ا من ....القادر، إىل غري ذلك
وحنن مل نسمها بذلك االسم إال ألننا نذحبها يف قربه، ....غري أن يعلم أحد أنه ال جيوز النطق ذا

ن أن تذحبوا يف ملاذا حتبو: فيقال هلم.....وإال ملاذا تذبح هناك يف قربه وال تذبح يف مكان آخر؟
تلك األماكن فتلطخوها بالدماء واألوساخ، وملاذا تقيمون النصب واملذابح حول القبور؟  وهي 
عادة املشركني منذ أقدم العصور قبل اإلسالم بآالف السنني، وكان بعض هذا موجود عندنا يف 

: فقوله "2ميزاب، وحاربناه منذ أكثر من مخسني عاما، ولكن تزال بقاياه يف بعض اجلهات
رغم حماوالت اإلصالح  ريعين أن هذه الظواهر الفاسدة تتكر" حاربناه منذ أكثر من مخسني عاما"

العديدة، غري أن هذا ال ينبغي أن يكون سببا يف ختاذل املصلحني والدعاة عن إصالح الفساد 
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ولكن "....:  مما يدل عليه قول املفسر. وحماربته، وإن كان ذلك عن طريق التدرج وبتقدير نسيب
  ".ال تزال بقاياه يف بعض اجلهات

فكيف : "ويتساءل حائرا عن اجتماع االعتقاد بوحدانية اهللا والنطق ذا الشرك فيقول  
يتصور أن يكون يف قلب احد عقيدة صحيحة وإخالص باهللا وهو يقول هذه ناقة سيدي فالن، 

فما دمت قد نويت التصدق  ويذهب ا إىل قربه لينحرها، وال يقبل أن تنحر يف مكان آخر،
بلحمها على الفقراء واملساكني، فإن وزا ال يتغري من مكان إىل آخر، فاللحم هو اللحم، والدم 
هو الدم، والفقراء الذين نتصدق عليهم هم أنفسهم، فلماذا اإلصرار إذن بالذهاب ا إىل مكان 

 1"لناس يف الشرك من غري شعوركذا ولننتبه إىل ما هو أكرب من هذا، حىت نرى كيف يسقط ا
ويلي هذا الشرك العملي شرك قويل متصل به وهو إن كان قوليا إال أنه ال يتحقق إال مبصاحبة هذا 
العمل اخلاطئ، فننبه املفسر على خطورته مل يترك الفرصة تفوت دون تشخيصه وبيان املفهوم 

 نرى كيف يسقط الناس يف الشرك من ولننبه إىل ما هو أكرب من هذا، حىت: "اخلاطئ حوله، فقال
حرمت عليكم امليتة والدم وحلم اخلرتير وما ﴿: غري شعور مستشهدا بآية أخرى هي قوله تعاىل

إمنا حرم عليكم امليتة والدم وحلم ﴿: ويف سورة البقرة قوله" 03/املائدة"﴾ أهل لغري اهللا به
هالل؟ واإلهالل هو رفع الصوت يف فما هو اإل" 173/البقرة"﴾ اخلرتير وما أهل به لغري ذلك

وما "وإذن معىن قوله ...أَهلَّ واستهلَّ، : أصل اللغة، فأنت تقول للصيب إذا صاح باكيا عند ميالده
يعين ما رفع فيه الصوت بذكر غري اهللا، ومما هو معروف عند البشر منذ القدمي " أهل لغري اله به

بذكر اسم الذي يتقربون إليه، وحنن ال نعلم ما كانوا يقولون أم يهلون إذا أرادوا النحر أو الذبح 
يف اجلاهلية، وإمنا الذي نعلمه أم يهلون بذكر أمساء آهلتهم الالت والغرى ومناة وهبل، وكل يهل 
بصنمه مث انتقلت هذه اخلصلة من الشرك إىل املسلمني، وانتشرت، وهي ال تزال يف مجيع بالد 

بسم اهللا ليحل ذبيحته، ومن : يف بالدنا كذلك، فمن جهة يقول أحدهمالدنيا، مشرقا ومغربا، و
والعجيب ......هذه وعدتك يا سيدي فْالَنْ، وهنا احلرام، ألنه إهالل لغري اهللا: جهة أخرى يقول

فعال يف الذين جيمعون بني ذكر اهللا وذكر غري اهللا أم خيفضون صوم عند ذكرهم اهللا، ويرفعونه 
: بسم اهللا، بصوت منخفض، بينما يقولون بصوت مرتفع: يذكرون غري اهللا، فهم يقولونعندما 
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وأنت تقول هذا، ترى سيدك هذا هل ميلك اجلنة فيدخلك فيها، ....هذه وعدتك يا سيدي فالن
  .1"أم ميلك جهنم فينقذك منها

لعملي يف اتمع يواصل املفسر توجيهه النص املُفَسر مسقطا إياه على خمتلف صور الشرك ا  
ولو كان يف ذلك استطراد كثري، إال أن العربة عنده بالعمل والتطبيق ال بالقول فقط مشخصا أدواء 

وبعد، فهذا شيء قبيح، وال يزال منتشرا، وال يزال الناس متعصبون له رغم : "الواقع املزري قائال
﴾ وإنا على آثارهم مقتدون إنا وجدنا آباءنا على أمةأنه قامت عليهم احلجج وإم يقولون ﴿

، ولكن قوهلم هذا كذب، ألننا نعلم أن املشايخ ينكرون هذه األشياء يف كل "23/الزخرف"
زمان، ولكن ال يطاع هلم أمر، فتبقى على حاهلا، فيظن الناس أن من كان قبلهم مل ينكرها، وإنين 

الدروس اليت ألقيت يف هذه أرى أمامي أكثر من مخسمائة شاب دون األربعني مل يسمعوا مبثل هذه 
إننا مل : املواضيع منذ أربعني عاما وأكثر، وإذا مل تكن هنالك مناسبة للتذكري رمبا يقول بعضهم

لقد كانت األمور تقع وفالن حي، أو يذكرون العلماء يف : نسمع أبدا إنكارا من فالن، ويقولون
  ".2إم مل ينكروا: ذلك العهد ويقولون

ه ليؤكد أن اإلصالح العقدي وتصحيح هذه املفاهيم اخلاطئة ظل متكررا يعود املفسر أدراج  
فاإلنكار : "بتكرارها غري أا تغيب مث تظهر، ورغم ذلك فعلى املصلح أال ييأس ويفشل فيقول

موجود دائما من العلماء، ولكن العامة متعصبة لضالهلا، وخاصة يف هذه املسائل، ولقد ألقيت 
إن أناسا جيتمعون على : الباب، ضربت فيها مئات من األمثلة، ومما قلناهمئات من الدروس يف هذا 

بناء قبة، فيبنوا، وبعد مرور يوم أو يومني إذا قيل ألحدهم أهدمها فإنه يويل هاربا وال يعقب، 
عجبا كيف ختاف هدمها وأنت الذي بنيتها بيدك أمس؟ إذن يف داخل قلبك عقيدة بأن هنالك 

  .3"ارا غري اهللانافعا غري اهللا، وض
فاملداومة على اإلصالح قد حتقق أثرا كليا أو جزئيا، وحىت إن كان جزئيا فإنه يعترب   

: انتصارا ملبدأ اإلصالح على الفساد ويف هذا نستأنس حبادثة واقعية يف مدينة املفسر يقول فيها
جبانب  *"ا واجلمةباب"عندما شرعنا يف بناء سور املدينة، وكانت القبة املسماة  1925ففي عام "

السور، حبيث لو بين السور لكانت خارجه، وأصر البعض على أال تبقى خارج السور، ال بد من 
﴾ إن أريد إال اإلصالح ما استطعت﴿–اقتالعها وإدخاهلا داخل السور، وحاولت قدر استطاعيت 
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جذورها أو من  أن أقنعهم بأن هذا ضالل، ولكنهم أعرضوا عين، فاقتلعوا القبة من -"18/هود"
أصوهلا، ودحرجوها، فانشقت ورفعت كما هي، وأدخلت داخل السور، فأعيدت كما كانت، 
ولكنها أزيلت بعد ذلك واحلمد هللا كما أزيلت مثيالا، ونرجو أن ال تبقى حجرة فوق أختها 

وبني  فتكرار دروس التذكري عن طريق تفسري النصوص القرآنية وإحكام الصلة بينها.  1"باسم القبة
املظاهر املنحرفة يف اتمع، كان له أثر حقيقي وفعال يف إصالح وتصحيح هذه املفاهيم اخلاطئة 

، "ولكنها أزيلت بعد ذلك واحلمد هللا: "وكالم املفسر بدل على ذلك. من الشرك العملي والقويل
تحقق األثر، بل هذا هو األثر العملي لدروس التفسري الشفاهي، مل يكتف بالتنويه ذا االنتصار ب

فالواجب : "استأنف كالمه موجها ومرشدا لغريه من الدعاة واملصلحني والوعاظ واملرشدين قائال
، وبعد فإننا نرجو أن يزول هذا الشرك من ....إزالة معامل الشرك، وما يصرف القلوب عن اهللا

يف املقابر إىل اليوم يف اتمع، حىت يكون طاهرا باطنا وظاهرا، وإنه ملن العجيب أن تبقى املذابح 
وهناك ما هو أقل من هذا، إذ ....بعض البلدان حول قبور الصاحلني، واملذابح هلا أماكنها اخلاصة

يأخذ أحد بطيخة إىل املقربة، وال حيلو له إال أن يقطعها فوق قرب أبيه أو أمه أو غريمها، مث يتصدق 
قطعيها يف الدار، : قربة لتقطعها فيهاا، وقد قلت مرة المرأة عزمت على أخذ بطيخة إىل امل

ال، ال بد أن : وأعطي منها شيئا للعيال، مث خذي الباقي وتصدقي به يف املقربة إن شئت، فقالت
تذهب البطيخة كاملة إىل املقربة، وتقطع جبانب القرب، وحنن ال نسمي هذا هديا وال ذبيحة، ولكن 

قربة خبزا أو مترا أو بطيخا، ويتصدق به، بعض ذلك من بعض، وحسن أن يأخذ أحد معه إىل امل
ولكن ملاذا هذه العقيدة؟ ملاذا أخذ البطيخ وتقطعيه إىل جانب القرب، ومن العجيب أن بعضهم 

هذا أبوك، أو هذه أمك،  !يصب ماء البطيخ وبذوره فوق القرب، وهذا ماال جيوز، ويا للعجب
  .2"!هذا اهلراء؟ وما هذا اجلهل؟ما  !كيف حيلو لك أن تفرغ هذه األوساخ فوق قربيهما؟

بعد استرساله يف ذكر صور الشرك العملي يف جمتمعه وبيئته، يتذكر صورا أخرى فيعيد   
وبعد، فدعوات الناس القبور، والقباب واألولياء منتشرة، : "....املتلقي إىل نفس الفكرة، فيقول

بل يدعون حىت الذين ال يعرفوم،  والعيب يف األمر أم ال يدعون األولياء الذين يعرفوم فقط،
ال نعلم، وإمنا : فأغلبهم إذا سألتهم من هذا الذي تدعونه؟ وما تارخيه؟ وما سريته؟جييبونك بقوهلم

  .3"وجدنا الناس يسألونه فنحن نسأل كذلك، ولعل أكثر هؤالء األولياء ال أصل هلم مطلقا
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الغريبة من الشرك القويل مث يسوق قصة حقيقية يؤكد من خالهلا على هذه الصورة   
سيدي "ومما تذكره الروايات قصة قد ذكرناها مرارا، وتتعلق بويل يسمونه : "العملي، فيقول

والقصة حتكي رجال سافر مع محاره، وانقطع به الطريق، ومات محاره، وأوحى الشيطان " بوذَنْ
كي عليه، فجاءت قافلة إليه بفكرة، فحفر حفرة، ودفن فيها محاره، وبىن له قربا، وراح يب

، وهو رجل صاحل وأنا خادمه، " هذا سيدي بوذَنْ: "من هذا الذي تبكي عليه؟ فقال هلم: فسألوه
ألن احلمار بأذنيه " سيدي بوذن"وقد توفاه اهللا هنا، وأنا وحيد فدفنته، وحق له أن يسميه 

له صدقات، وراح جيمع أمواال  وقدموا" سيدي بوذَنْ "فأقامت القافلة معه وبكوا أيضا على 
كثرية ذه الوسيلة اخلبيثة، وكذلك شأن أكر سدنة بيوت العبادة أغلبهم من هذا النوع، 
والسادن هو احلارس، وسادن الكعبة حارسها، وأصبح السادن يعرب عنه يف االصطالح احلديث 

" الَلَّة خضرا"ن إىل القبة املسماة وكان الناس عندنا يتقربو" مقَدم سيدي فالن: "باملقدم، فيقال
الذي سألت عنه أيضا، فلم أجد أحدا يعلم عنه " سيدي جابر"وهم ال يدرون عنها شيئا، أو إىل 

إن هي إال أمساء مسيتموها أنتم وآباؤكم ما ﴿: شيئا وهذه وأمثاهلا كلها حيق عليها قول اهللا تعاىل
  ".23/النجم"﴾ أنزل اهللا ا من سلطان

ا بني املفسر أن الغاية من االستطراد يف هذه املوضوعات كان ضروريا لتحقيق وأخري  
غرضي من هذه : "الغرض من دروس التفسري الشفاهي الذي كان يلقيه على اجلماهري وهو القائل

وبعد هذا فال تزال هناك أشياء : "فقال 1"الدروس إيصال اهلدي القرآين إىل كل بيت يف القرارة
وأخطاء شائعة بيننا جيب تصحيحها، وكنت أظن فيما تقدم من الكالم يف موضوع نتعثَّر فيها، 

الشرك كفاية لنخطو خطوة أخرى يف التفسري، ولكنين تذكرت أشياء أخرى منتشرة يدخل فيها 
فهذا  2..."الشرك، وخاصة يف مسألة الذبح، ال بد من التعرض هلا وبيان حكم الشرع فيها

العقدية اخلاطئة  مأن من آثار دروس التفسري الشفاهي تصحيح املفاهيالكالم مفاده التأكيد على 
: كما قال املفسر، الذي خلُص إىل خالصة أراها واهللا أعلم خالصة هذا املطلب إذ يقول

أشياء تتعلق بالعقيدة، والعقيدة إما أن تصح فيصلح العمل  -أي املفاهيم اخلاطئة–ألا "...
ينفع مع فسادها شيء، ألن الذين يف عقيدم شيء من الزيغ والشرك  ويقبل، وإما أن تفسد فال
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وقدمنا إىل ﴿: والتوجه إىل غري اهللا فيما ال جيوز أن يتوجه فيه إال إىل اهللا ينطبق عليهم قوله تعاىل
  ".23/الفرقان"﴾ ما عموا من عمل فجعلناه هباء منثورا

تفسري الشفاهي اليت أصلت هلا مما تقدم ميكن أن نلمس بوضوح مدى مطابقة خصائص ال  
يف الباب النظري هلذا البحث كما يظهر أثر التفسري الشفاهي من خالل الصور الواقعية الحنراف 
العقيدة وحماولة املفسر إصالح ما كان فاسدا منها تقومي وتصحيح، وما كان يعتريها من مفاهيم 

  .خاطئة حتتاج إىل تصحيح
  التصورات الفكرية اخلاطئة ومناقشتهاالرد على بعض : املطلب الثاين

مستوى حماربة : ظهر األثر العقدي للتفسري الشفاهي يف اإلصالح احلديث على مستويني  
بعض صور الشرك، ومستوى الرد على بعض التصورات الفكرية اخلاطئة، وقد بينا املستوى األول 

  .مناقشتها يف املطلب الثاينيف املطلب األول، وسنقف على بعض التصورات الفكرية اخلاطئة و
باستقراء بعض التفاسري الشفاهية توصلت إىل أن أغلب هذه التصورات الفكرية اخلاطئة   

الرد : وعليه قسمت هذا املطلب إىل فرعني، الفرع األول 1كانت أفكار وتصورات الشيعة واملرجئة
ن ادعوا أن آل البيت هم بيت الرد على م: "، والفرع الثاين"اإلميان عقيدة ال عمل"على القائلني 

  ". النسب فقط
  ": اإلميان عقيدة ال عمل: "الرد على القائلني: الفرع األول  

نضرب مثاال لذلك مبا تعرض الشيخ بيوض له من الرد على املرجئة وهو يفسر قول اهللا 
" 94/األنبياء" �فمن يعمل من الصاحلات وهو مؤمن فال كفران لسعيه، وإنا له كاتبون�: تعاىل

فهذا شيء مرتب على رجوع الناس مجيعهم، احملق واملبطل واملصيب واملخطئ : "قال الشيخ بيوض
  .2"إىل اهللا، ويترتب على رجوعهم إىل اهللا أن جيازيهم على أعماهلم

أريد أن أوضح عقيدة من العقائد تعرضت هلا هذه اآلية، : وإنين كما قلت: "إىل أن قال  
وقع فيها خالف كبري بني األمة، وما كان ينبغي، وأبني فيها  ونصت عليها نصا صرحيا، وقد

املذهب احلق، مذهب القرآن، ومذهب احلديث، ومذهب علماء احلديث كلهم، وهذه القاعدة 
  .3"فمن يعمل من الصاحلات وهو مؤمن"هي 
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يات يف فاآلية تقرر مبدأ اجلزاء تقريرا ال يستطيع أحد أن ينكره، ونظريها عشرات من اآل"        
نعود ليحاسبنا وجيازينا، ولوال : ملاذا نعود ونرجع إىل اهللا؟ وجييب: القرآن الكرمي مث يتساءل املفسر

احلساب واجلزاء لكان الناس ترابا، وما فائدة الرجوع إىل اهللا إذا مل يكن لغرض احلساب  
  .1"واجلزاء؟
خالف كبري بني فرق األمة  وقع: "مث يبدأ املفسر يف مناقشة هذه التصورات الفكرية فيقول  

اإلسالمية يف اإلميان واجلزاء، فزعم بعض أن إميان القلب كاف للدخول إىل اجلنة بدون عمل، 
فهل اإلميان عقيدة وقول  !هذه هي املشكلة. 2"من قال ال إله إال اهللا دخل اجلنة: "وهذا معىن قوهلم

  وعمل؟ أم اإلميان عقيدة فقط، دون عمل؟ 
إميان، هل يدخل فيه العمل الصاحل أم ال؟ فهذا ال يهم ولو كان حمل  فأما مفهوم كلمة

نزاع، فهناك بعض اآليات تدل على أنه دخل يف مفهومه العمل الصاحل، ومبا أن اهللا تعاىل يعطف 
ولكن . إن العمل الصاحل غري داخل يف مفهوم اإلميان: العمل الصاحل دائما على اإلميان، قال بعض

إمنا الذي يضر، والذي ال جيوز أبدا، ويعترب مروقا من اهللا والشريعة، أن يعتقد كل هذا ال يضر، و
أحد أنه جيازى على عقيدة قلبه، وإن مل يعمل العمل الصاحل الذي جيب عليه شرعا، هذا الذي 

  .3"خيالف ما يف القرآن، من فاحتته إىل خامتته، وخمالف لكل ما ورد يف احلديث
فنحن جند اهللا تعاىل يف : "فسر درسه مبناقشة هذا التصور قائالويبدأ الشيخ مث يستأنف امل

صريح كتابه ال يذكر اجلزاء باخلري للمؤمن إال بشرط العمل الصاحل، وال يذكر اجلزاء للعمل 
  : وقد سلك القرآن يف هذه املسألة طريقني. الصاحل إال بشرط اإلميان؛ إال ذا االزدواج أو املزاوجة

اآليات يذكر اإلميان أوال مث يعطف عليه العمل الصاحل، مثل قوله يف بعض : األول -
 �إال من آمن وعمل صاحلا�، "227/البقرة" �إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات�: تعاىل

  ".37/سبأ"
ويف بعض اآليات يذكر العمل الصاحل ويعطف عليه اإلميان عكس األول، مثل : الثاين -  

ومن عمل صاحلا من ذكر أو أنثى وهو �، �حلات وهو مؤمنفمن يعمل من الصا�: قوله تعاىل
ومن يعمل من الصاحلات من ذكر أو أنثى وهو ����، "79/النحل" �مؤمن فلنحيينه حياة طيبة

  ".124/النساء" �مؤمن فأولئك يدخلون اجلنة وال يظلمون نقريا 
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  : مث يشرح الطريقتني كل واحد على حده ليخلص إىل احلكمة من ذلك فيقول  
فإذا رتب اجلزاء على العمل الصاحل يشترط اإلميان بعده، وإذا رتب اجلزاء على اإلميان  -  

يقيده بالعمل الصاحل، فال جند أبدا أي جزاء على إميان بدون عمل، أو على عمل بدون إميان، 
الصاحل  فهذه االزدواجية بني اإلميان والعمل الصاحل دل على التالزم وعدم الفكاك، فاإلميان والعمل

متالزمان، ال ينفك أحدمها عن اآلخر، فيستحيل أن يجازى أحد على عمل صاحل وهو غري مؤمن، 
  .أو يجازى على إميان يف القلب عمل صاحل

بل إنه ال يتحقق إميان، وال يسمى اإلميان إميانا إال إذا كانت له مثرة، فاإلميان عقيدة يف   
أمل تر كيف ضرب اهللا مثال كلمة طيبة �: ما قال تعاىلالقلب، والعقيدة يف القلب كالشجرة، ك

- 24/إبراهيم" �كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها يف السماء، تؤيت أكلها كل حني بإذن را
وكُلُّنا فالَّحون نعلم أنه : "وميثل هلذه الصورة مبا هو معروف ومتداول لدى املستمعني فقال. 1"25

در ما تزداد األغصان وتنشأ الفروع قوية، وختّْضر، وتزهر بقدر ما تتمكن العروق يف األرض بق
: وتثمر، ويستحيل أن تكون الشجرة متمكنة ضاربة جذورها يف املياه وهي ذابلة ميتة، واملثل يقول

، يعين ال ترى الشجرة خضراء إال إذا كانت عروقها يف ""ما شفْتها خضرا إالَّ عروقَها يف املَاْء"
نظر إىل هذا التشبيه البليغ حول عالقة اإلميان بالعمل، وكيف يبلغ مقصده وهدفه يف فلن. 2"املاء

  .النفوس استنادا إىل اآلية الكرمية واملثل العامي الذي استعان به املفسر ليوضح الفكرة أكثر للعامة
 فاإلميان هو هذه اجلذور اليت يف القلب، وهي عقيدة اإلميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله  

واليوم اآلخر، وبالبعث، وباحلساب، وبالثواب والعقاب، وباجلنة والنار، وباخللود يف اجلنة وباخللود 
  .3يف النار، ولكن هذا اإلميان ال تظهر حقيقته، وال تربز مثرته إال باألعمال الصاحلة

 :مث خياطب املفسر املتلقني بلهجة حازمة مستنكرا ما يروحه البعض من األكاذيب فقال  
فكل من يدعي اإلميان، ويزعم يف أي مكان وزمان أنه مؤمن بقلبه ولكنه ال يعمل عمال صاحلا "

فهو كذاب عند اهللا وعند الناس، وزعمه اإلميان دعوى باطلة، ألن العمل هو الذي يثبت ويؤكد 
ن غري حقيقة اإلميان، هذا من جهة اإلميان يف القلب، والعكس كذلك، فإن العمل الصاحل ال يقبل م

املؤمن، ذلك ألن األعمال الصاحلة لكي تعترب صاحلة جيب أن تكون خلقا وطبيعة متمكنة يف 
صاحبها، حبيث يفعل ذلك العمل وهو مؤمن معتقد بأنه خري وبأنه مطلوب منه، إما واجب أو 
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 ، إذن فعالقة اإلميان بالعمل1"مندوب، وأن له ربا يراقبه وحياسبه، ويرجو أجر ذلك العمل عنده
الصاحل عالقة متبادلة وال يكون هذا إال بذاك بدليل أن اهللا تعاىل يف صريح كتابه ال يذكر اجلزاء 
باخلري للمؤمن إال بشرط العمل الصاحل، وال يذكر اجلزاء للعمل الصاحل إال بشرط اإلميان، إال ذا 

  .االزدواج أو املزاوجة وكل من يرى عكس هذا كاذب ومنافق
إىل جزئية هامة حول العمل الذي يصدر عن املنافق أو الكافر أو امللحد مث ينتقل املفسر   

كمواساة بعض الفقراء، أو مداواة بعض املرضى، فظاهرها خري، ولكنه ليس هو العمل املطلوب 
الذي جيازى عليه، ألنه عمل عارض، وأسبابه غري راسخة يف القلب، إمنا هي نزوة من الرتوات، أو 

لك جند هؤالء حيسنون من جهة، ولكنهم من جهة أخرى يسيئون اإلساءات هي تقليد للغري، ولذ
  : اليت تأيت على ذلك اإلحسان، فقد حيسنون إىل فرد ولكنهم يقتلون أمة، كما قال الشاعر

  .2وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر    قتل امرئ يف غابة جرمية ال تغتفر
 هو الفساد، ولقد قال فرعون فهم يفسدون بنية اإلصالح، ويعتقدون أن عمل املصلحني

على جربوته واستبداده وظلمه لبين إسرائيل عندما جاءه موسى بالتوراة من عند اهللا، وفيها هدى 
ذروين أقتل موسى، وليدع ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم �: ونور وفيها ضياء، وفيها فرقان
على الصالح بينما موسى يظهر ففرعون صار غيورا "  26/غافر" �وأن يظهر يف األرض الفساد

إبليس ينهى عن : "أو كما يقال" السوق من فُوق: "الفساد يف األرض، فصار كما يقول املثل
وهكذا وضح املفسر هذه املسألة ألا موضع جدل خاصة بني العامة، فعمد إىل حتليلها . 3"املنكر

وضوع، وهذا من قبيل االستقراء وبيان الرأي الصحيح فيها مستأنسا بآيات قرآنية أخرى يف امل
املوضوعي يف التفسري الشفاهي، والذي أشرت إليه يف فصل اخلصائص املنهجية يف الباب األول من 
هذا البحث، كما استأنس أيضا بالشعر واحلكمة واملثل العامي، وكلها آليات اعتمدها التفسري 

  .اليت كانت حتضر درس التفسري الشفاهي إليصال اهلدي القرآين إىل كل الشرائح االجتماعية
بعد كل هذا التحليل خلص إىل أن األعمال اليت ظاهرها الصالح، تصدر من غري املؤمن،   

ال اعتبار هلا عند اهللا، ألن أصحاا مل يأتوها قصد إرضاء اهللا، وألم مل يؤمنوا به حىت يطلبوا 
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ي يأيت به مل يكن بقصد رضا اهللا أو رضاه، ومن آمن به إميانا ضعيفا كاملنافقني، فإن العمل الذ
  .1ومن هنا كانت األعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. قربه إليه
وانتهى إىل أن هذا أسلوب القرآن يف هذا اال، فإذا بدأ بذكر اإلميان مث عطف عليه   

اعي هذا العمل الصاحل، وإذا بدأ بالعمل الصاحل عطف عليه اإلميان، فال بد إذن على املسلم أن ير
ما بك : ملاذا تفعل كذا وكذا من احملرمات أال ختاف اهللا؟ فيجيب: يف حياته فال يقال لشخص مثال

ملاذا ال تصلي وال تصوم؟ فيقول لك اإلميان يف القلب، أو : يا هذا اإلميان يف القلب، أو تقول آلخر
ان يف القلب، فمادام اإلمي: ملاذا ال ترتدين احلجاب وأنت مسلمة ومصلية، فتجيبك: تقول ألخرى

اإلميان يف القلب كما يقولون فأين ما يصدقه؟ وأين مظهره والدليل عليه؟ إا فعال مغالطة وتصور 
وترتكب بامسها كل  !خاطئ جيب تصحيحه، وما أكثر ما نسمع هذه املغالطات يف عصرنا

  .املخالفات بدون حرج، بل بثقة مبالغ فيها
ورات الفكرية اخلاطئة برَده على احملتجني بفكرة أن اإلميان يواصل املفسر مناقشة هذه التص  

، وقد أصاب 2"من قال ال إله إال اهللا دخل اجلنة وإن زىن وإن سرق: "عقيدة فقط، باحلديث القائل
املفسر ذه املناقشة عني الصواب إىل حد بعيد خاصة أن اجلمهور املتلقي هلذا الدرس يف املسجد 

خوفا من قبوهلم هلذا احلديث على ظاهره مما يكون سبب بالء وفساد بدل أن أغلبه من العامة، ف
من قال ال إله إال اهللا دخل اجلنة : "أما إذا صح احلديث: "... يكون سبب خري وإصالح، فقال

قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هلم �: فهذا يطابق ما ورد يف القرآن الكرمي" وإن زىن وإن سرق
 �فهذه اآلية نزلت يف حق الكفار الذين كانوا يف عهد النيب " 38/نفالاأل" �ما قد سلف

ودخلوا اإلسالم فإن اهللا تعاىل يغفر هلم ما قد فعلوه قبل اإلسالم من قتل وزىن، ووأد، وغري ذلك 
  .من املعاصي

فله أن يفعل " ال إله إال اهللا"من قال : أما معىن احلديث إذا فليس ما فهمه ويفهمه البعض 
من قال ال إله إال اهللا، : بل معناه" ال إله إال اهللا"يشاء دون قيد أو شرط، وإال فما فائدة قوله ما 

وقد كان كافرا يزين ويسرق ويشرب اخلمر، فإنه يف اليوم الذي يعلن فيه إسالمه، فإن اهللا يغفر له 
ا هو عني الصواب، أما فهذ. 3ما تقدم من ذنبه، ويبدأ عمله منذ ذلك اليوم، واإلسالم جب ملا قبله
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أن يظن مسلم يف وسط اإلسالم أن يزين ويسرق ويأكل أموال الناس بالباطل، ويرتكب 
ويطمع بعد ذلك أن يريح رائحة اجلنة من غري توبة، فهذا بعيد بعد السماء عن ... احملرمات 

  .األرض
لدن  ويصرح املفسر بأن هذا هو مذهب أهل االستقامة، وهذا هو مذهب اإلباضية، من

جابر بن زيد، ومذهب الكتاب الصريح، والسنة الصحيحة، اإلميان عقيدة وقول وعمل ال ينفع 
، وإمنا خص اإلباضية بالذكر أوال ألنه خياطب ذا التفسري اتمع اإلباضي 1أحد بدون اآلخر أبدا

  .بالدرجة األوىل
غم الفاصل الزمين هكذا فصل الشيخ بيوض املوضوع عند تفسريه آلية سورة األنبياء، ور

واحلج أثار  ء، بني تفسريه هلذه السورة، وتفسريه لسورة املؤمنون مباشرة بعد سورة األنبيا2القصري
نفس املوضوع مرة أخرى يف بداية تفسريه هلا من أجل تقرير احلقيقة اليت فصل فيها احلديث يف 

وأضاف إليها مسألة هامة هي  اآلية السابقة وهي حقيقة اإلميان ما وقر يف القلب وصدقه العمل
إذن فتقرير هذه احلقيقة يأيت بعد تفصيلها وهو مسلك ومنهج علمي . معىن حسن الظن باهللا

  .-واهللا أعلم –حسب تقديري 
، مقررا حقيقة أخرى هي �...قد أفلح املؤمنون �: فقال املفسر وهو يفسر قول اهللا تعاىل

فات، كما يعرفه أهل العربية، تقول فالن كذا أن اإلسم يف احلقيقة هو الذي جتري عليه الص
وكذا، فالصفة اليت تكون شخصية املؤمن املسلم هي اإلميان، وإال فاإلميان يف احلقيقة هو نفسه 

حقيقة : اإلميان: "وجييب قائال 3مث يتساءل فما هو اإلميان إذن سؤال حتاوره. صفة من الصفات
أن خيتلف فيه بعض الناس فيدعون أنه  -همع وضوح–معروفة واضحة حمسوسة، ومن العجيب 

قوال بال عمل، أو عقيدة بال عمل ويف احلقيقة، إن كل ما ورد يف القرآن من أوامر ونواه وأحكام، 
وكل ما جاء يف السنة  اليت هي األصل الثاين للدين، يدل داللة صرحية واضحة يقينية على أن 

، وال يتطرق املفسر للرد على هؤالء املدعني 4"يتجزأاإلميان عقيدة وقول وعمل، واموع كلُّ ال 
وال يفَند وال يناقش جمتمعهم، ألنه سبق إىل فعل هذا يف سورة األنبياء، بل عمد إىل تقرير هذه 
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والعجب كل : "احلقيقة اليقينية زيادة يف التنبيه على أمهيتها وعلى خطورة نقيضها، فيقول مقررا
طان من إغواء بعض ممن ينتسب إىل العلم ليقلل من شأن اإلميان، العجب حقا، أن يتمكن الشي

وينتحل املعاذير واألسباب والشبه الواهية ليتعلق ا، فيجعل اإلميان غري العمل، وليس هو جمموع 
  .1."هذه الصفات اليت مجعها اهللا تعاىل يف هذه اآليات اليت تكون شخصية املسلم وشخصية املؤمن

اإلميان : وضلَّ قوم يقولون: "صفا املدعني عرب األزمنة بالضالل، فقالويعيد تقرير ذلك وا
ال وجود هلذا يف الدين مطلقا، وإال كان " ال إله إال اهللا دخل اجلنة: من قال"، "قول بال عمل

  .2"القرآن كله عبثا ولغوا
دة وقول فإياكم أن تضلُّوا أو تزلُّوا، فاإلميان عقي: "مث خياطب اجلمهور املستمع حمذرا

ليس اإلميان بالتمين، : "ليعضد به ما قرره سابقا وهو قوله �وعمل، ويستشهد حبديث آخر للنيب 
وإن قوما أهلتهم أماين املغفرة حىت خرجوا من الدنيا وال  3"ولكن ما وقر يف القلب وصدقه العمل

العمل، وصدق  حسنة هلم، قالوا حنن حنسن الظن باهللا تعاىل وكذبوا، لو أحسنوا الظن ألحسنوا
  .4"رسول اهللا

بتقريره هلذه احلقيقة من خالل احلديث النبوي، يقرر معها حقيقة أخرى الزمة هلا هي معىن 
  .حسن الظن باهللا هي احلقيقة ال ميكن جالؤها إال بالتفريق بني اآلمال واألماين

صاد، بعد أن يتاجر أحد ويأمل الربح، أو يزرع األرض ويأمل احل: فاألمل هو مثال: "فقال
أن يكون قد قام بكل ما يقتضيه الربح من بيع وشراء وحذاقة وحرص، وما يستلزمه احلصاد من 

  .حرث األرض واختيار البذور ومتابعة السقي إىل غري ذلك
أما املُنى فهو من األماين الغرارة، ال يعمل ويرجو النجاح، وال حيرث ويتمىن احلصاد، وقد 

حنن أبناء �: األماين عقب سياق احلديث عن أهل الكتاب الذين يقولون ضرب اهللا تعاىل املثل ذه
حنن ال يعذبنا اهللا، ندخل اجلنة مباشرة ولو عصينا، ألن بيننا وبني اهللا " 18/املائدة" �اهللا وأحباؤه
  . 5"عالقة نسبية
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الضالل  فهو يشبه هؤالء املدعني بأن اإلميان عقيدة فقط، بأهل الكتاب وحيذِّرهم من هذا
ليس هناك : إن اهللا تعاىل يقول لكم: فمن اغتر بطريقة أهل الكتاب من املؤمنني، نقول هلم: "قائال

  ".يف أي زمان ومكان" من يعمل سوءا يجز به"نسب بني اهللا وبني العباد، 
ويؤكد مرة أخرى هذه احلقيقة بأسلوب االستفهام وهو حياور املتلقني فأين هؤالء الذين  -

هذا حمال،  !أنا مؤمن، وأنت ال تعمل؟: مون أن اإلميان ما وقر القلب ولو بدون عمل؟ أتقوليزع
أما أن يرتكب املسلم ما شاء من الذنوب  1إذ لو وقر هذا اإلميان يف القلب لترمجته اجلوارح بالعمل

باطلة فهذه أماين  �إن اهللا غفور رحيم�: واملعاصي ويترك الفرائض متكال على قول اهللا تعاىل
وهي خديعة الشيطان وما أكثر ما نرى هذا يف جمتمعاتنا ندعو اهللا أن يهدينا إىل الصواب وإىل 

  .العمل الصاحل املطابق إلمياننا
وهنا يظهر االختالف يف الطرح حبسب مقتضى احلال يف التفسري الشفاهي، فاملفسر ذكر 

د على حججهم الواهية وهو يفسر ، وناقشهم ور"اإلميان عقيدة ال عمل"أصحاب الفكرة القائلة 
اإلميان "آية سورة األنبياء، مث قرر حقيقة وصواب هذه الفكرة وهي أصل من أصول الدين أن 

أعاد تقريرها بدليل نبوي آخر بتوضيح " املؤمنون"بإجياز، غري أنه يف آية سورة " عقيدة وعمل
حنن حنسن الظن : "قول هؤالء املعارضنيالفرق بني اآلمال واألماين، وأخريا رد األمر كلّه إىل 

إن الذي دفع ؤالء إىل : "�قال رسول اهللا : فأثار ذه اجلزئية مسألة يف غاية األمهية فقال". باهللا
حنن حنسن الظن باهللا، نعلم أن اهللا كرمي واسع املغفرة، وكأم يعتقدون أن : هذه األماين هو قوهلم

التوبة واالستغفار ال حيسن الظن باهللا، فلماذا كل هذا البكاء،  الذي يفين عمره يف طاعة اهللا ويف
لو أحسنوا الظن : "، مث قال"كذبوا: "قال �ملاذا كل هذا اخلوف؟ ولكن مباذا أجام رسول اهللا 

  .2"وهذه حجة قوية" ألحسنوا العمل
لمة، ومن العجيب أن هذه الك"ويسقط املفسر هذه احلالة على الواقع، منبها على خطرها، 

واعتقاد الكمال فيه ظاهريا، كثريا ما جتري على ألسنة املنافقني والفسقة، " حسن الظن باهللا"كلمة 
وهل تظنون : فيسخرون من املؤمنني إذا دعوهم إىل التوبة واإلنابة، وإىل التقوى والصالح بقوهلم

ن، لكنهم كذبوا، لو أن اهللا ضيق القلب إنه عفو كرمي يأخذنا كلنا إىل اجلنة، وحنن حنسن به الظ
  .3"أحسنوا الظن ألحسنوا العمل
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إن اهللا ال يضيع أجر من أحسن �: فحسن الظن متصل بالعمل الصاحل مصداقا لقوله تعاىل
  .�إن اهللا ال يضيع أجر من عمل منكم عمال صاحلا من ذكر أو أنثى�، �عمال

د به أثناء درس التفسري وهي يف ختام حديثه عن تقرير اإلميان يزيدها بيانا وتوضيحا مبا انفر
ولو أحسنوا الظن : "�وخيطر ببايل يف هذه اللحظة معىن لقوله : "فقال ∗"بنت اللحظة"مسائل 

  . 1"، وباملثال يتضح احلال"ألحسنوا العمل
ومن النوادر اليت : "... قال الشيخ. ويشري هلذا التمثيل مبثالني، سنكتفي بأحدمها فقط

وإذ قال لقمان البنه وهو يعظه يا بين ال : كتب ألحد تالميذه يف لوحة تروى يف السياق، أن معلما
  .تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا

ما هذا اخللط بني : وجاء معلم آخر كان يتقاضى أجرا كامال فرأى لوح التلميذ، فقال
ه مياطل يف دفع أجريت ويدخل شهرا يف شهر، وأنا أدخل آية ألن أبا: اآليات؟ أجاب املعلم األول

  .2"يف آية، فال الولد يتعلم شيئا وال أنا آخذ شيئا، هذا مثال للعامل غري الناصح
فاتقوا : "أخريا يتوجه املفسر باخلطاب إىل فئة الشباب خصوصا ناصحا إياهم وحمذرا فقال

فيقصر يف العمل اعتمادا على حسن الظن باهللا، يف اهللا أيها الشباب لعل أحدكم يغتر ذا الوهم، 
، مقررا هذه 3"الوقت الذي كان ينبغي فيه العكس فبقدر ما حتسن الظن، بقدر ما تكثر العمل

، وهو ما وقر ∗هذا هو اإلميان، الوصف األول من األوصاف السبعة: "احلقيقة كخامتة لدرسه فقال
أو عمل بغري هذا، فقد ضل وغوى، نسأل اهللا تعاىل يف القلب وصدقه العمل، ومن قال بغري هذا، 

  .4"أن يعصمنا من الزلل، ويرزقنا اإلميان املباشر للقلوب حىت تعمل اجلوارح
وهكذا اختلف الطرح يف املسألة نفسها حبسب السياق الزماين ومقتضى احلال، فاملفسر 

، وملَّا مل 1965-1964بني سنة  - خطأ القول بأن اإلميان عقيدة ال عمل–وضح تلك املسألة 
يلْمس أن األثر املرجو قد حتقق بعد النهي عن هذه األكذوبة وبيان أا خديعة الشيطان، ورمبا 

                                                 
وألمهيتها وتكرارها أثناء . هي خواطر كانت ختطر ببال املفسر وهو يرجتل درس التفسري  دون سابق حتضري هلا قبل الدرس: مسائل بنت اللحظة - ∗

  .درس التفسري، أفرد هلا احملرر فهرسا
 20-19املصدر نفسه، ص  - 1
 20نفسه، ص  - 2
 يف رحاب القرآن - 3
إن صفات املؤمنني سبعة، ألن الوصف األول واحد من الصفات، بل هو : هذا ما خالف فيه غريه من املفسرين أن أوصاف املؤمنني ستة فقال -  ∗
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حسب –، لكن مبا هو يف نظره 1966يكون األثر قد حتقق نسبيا، أعاد الكالم عنها سنة 
رد على هذه أهم وأجدى ومناسب ملقتضى احلال، فبدل أن يعيد حتليل املسألة، وي -تقديري

االدعاءات فضل تقرير احلقيقة أن اإلميان عقيدة وعمل داعيا بإحلاح إىل اإلقالع عنها بدفع توهم 
  .حسن الظن باهللا

أما الشعراوي، وقد فسر هذه اآلية يف زمن متأخر بعد الشيخ بيوض، فقد كان تفسريه هلا 
احلق : "ا وبني النص فقالعلى عادته موجزا عند طرحه لقضايا الواقع بعد إحكام الصلة بينه

سبحانه وتعاىل يستأنف معنا العظة بالعمل الصاحل ليعطينا األمل لو رجعنا إىل اهللا، والدنيا كلها 
تشهد أي مبدأ باطل، أو شعار زائف زائل يزخرفون به أهواءهم، ال يلبث أن ينهار ولو بعد حني، 

شيوعي الذي ساد روسيا منذ عام ويتبني أصحابه أنه خطأ ويعدلون عنه، ومثال ذلك الفكر ال
، وانتهكت يف سبيله احلرمات، وسفكت الدماء، وهدمت البيوت، وأخذت الثروات، 1917

وبعد أن كانت أمة تصدر الغذاء لدول العامل أصبحت اآلن تتسول من دول العامل، وهم أول من 
الصاحلات وهو مؤمن  فمن يعمل من�: ضج من هذا الفكر وعاىن من هذه القوانني، وقوله تعاىل

ربط العمل الصاحل باإلميان، ألنه منطلق املؤمن يف كل ما يأيت ويف كل ما  �فال كفران لسعيه
يدع، لينال بعمله سعادة الدنيا وسعادة اآلخرة، أما أن يعمل الصاحل لذات الصاحل ومن منطق 

يأخذ نصيبه من الدنيا، اإلنسانية واملروءة، وال خيلو هذا كله يف النهاية عن أهواء وأغراض، ف
وحيظى فيها بالتكرمي والسيادة، والسمعة، وليس له نصيب يف ثواب اآلخر، ألنه فعل اخلري وليس 

  .1"يف باله اهللا
فطرح الشعراوي خيتلف عن طرح الشيخ بيوض رغم انطالقهما من نفس اآلية، فاألول 

بنموذج حي واقعي، والثاين استطرد اعتمد على هذا الفكر يف اجلزاء الدنيوي، قبل األخروي، ممثال 
، وكل خدم هذا "اإلميان عقيدة فقط"والرد على املعارضني القائلني " اإلميان عقيدة وعمل"يف فكر 

  .املوضوع من زاويته، ويف كل خري
  *الرد على الذين ادعوا أن آل البيت هم بيت النسب فقط: الفرع الثاين

إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس �: هللا تعاىلأثار املفسر هذا املوضوع وهو يفسر قول ا
فبعد بيانه للمناسبة بني هذه اآلية وسابقاا  ∗"33/األحزاب" �أهل البيت ويطهركم تطهريا

                                                 
 9644 -  9643، ص 16تفسري الشعراوي، ج - 1
  ايلهذا الفرع رغم أن املفسر مل يستطرد فيه إال أين أردت اإلشارة إىل خطورته من خالل كالم الشيخ وهو بالء خطري زحف إلينا يف عصرنا احل -  ∗
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حقا، إا من أروع اآليات، فبعد تلك اإلرشادات والتوجيهات، وتلك األوامر والنواهي : "بقوله
هللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم  إمنا يريد ا�: قال اهللا تعاىل وبطريق احلصر

بالسني هو " الرجس: "ومل ينتقل إىل تفسري اآلية إال بعد بيان مفهوم الرجس، فقال �تطهريا
الوسخ املادي احملسوس، كالنجاسات والقاذورات، أو املعنوي، كالشرك باهللا وعبادة األوثان، أو 

أن كل ما يتقذر من : وقرر بعد ذلك 2قرآنية، مستشهدا بعدد من اآليات ال1الفواحش واملعاصي
  .املأكوالت واملشروبات، من األعمال واألخالق فهو رجس

فذهاب  !وهذا توكيد عجيب �ويطهركم تطهريا�:" مث عرج إىل تفسري اآلية فقال
الرجس كاف، ولكنه زاد فأكد هذا الذهاب بالتطهري، ذلك ألن اهللا تعاىل حريص على بيت 

يكون نظيفا نقيا طاهرا ليس فيه أي مسة للوسخ والدنس، حىت يكون كاجلوهرة  النبوءة، يريد أن
املشعة املضيئة مادامت السماوات واألرض، تضيء الطريق ملن يأيت بعد ولقد مرت ألف وأربعمائة 
وستة وال نزال نرى ذلك البيت مضيئا مشعا كالكوكب الساطع، هكذا أراد اهللا تعاىل لبيت نبيه، 

، وانتقل إىل بيان قيمة هذا 3"ل األعلى الذي حيتدى به مادام على ظهر األرض مسلمأن يكون املث
وكذلك طهر اهللا تعاىل بيوت نبيه، فال شيء : "البيت وأصحابه من أزواج وزوجات وبنات فقال

من أخالقه هو أو زوجاته أو بناته ينكر أو يستهجن، وما علينا إال أن تقرأ سريهم لتتخذهم قدوة، 
  .4"، لتتخذها نساؤنا وبناتنا أسوة هلن)رضي اهللا عنهن(سري زوجاته خاصة 

فإذا كان األمر بالقدوة بزوجات النيب مستنبط من هذه اآلية وغريها، فكيف ينكر البعض 
  .انتسان آلل البيت، ويرون أن آل البيت خاصة بيت النسب فقط

أما بالنسبة : "ا الدليل أوالوهذا ما عمل املفسر على مناقشته والرد عليه فقال موضحا هذ
ملن ينظر إىل ما ورد يف القرآن الكرمي، وراح يتدبره حق تدبره، فإنه جيد أن آل البيت أوال 

، مث بناته وهن أوال خدجية، وال مانع بعد ذلك أن يدخل يف آل البيت �وبالذات هم أزواج النيب 
أهل السنة يف املراد بأهل البيت من هم من بيت النسب، وللعلماء كالم طويل، وخاصة الشيعة و

كان معه اإلمام علي  �عندما نزلت اآلية على النيب : فقد روى الشيعة حديثا عن أم سلمة قالت
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اللهم هؤالء أهل : "كساء وغطاهم وقال �بن أيب طالب وفاطمة، واحلسن واحلسني، فأخذ النيب 
  ".بييت، اللهم أذهب عنهم الرجس، وطهرهم تطهريا

وبعض  - رضي اهللا عنها–متعصبون، أفرطوا يف تعصبهم، فأبغضوا عائشة  ويف الشيعة
، وجعلوا أهل البيت خاصة بيت النسب، وليس بيت احلَجر واملَدر، أي بيت �أزواج النيب 

  .1"السكن، وجاءوا بأحاديث عديدة ال ندري درجتها من الصحة
: وعلى كل فإننا نقول: "ويرد على أفكار وتصورات هذه الطائفة من الشيعة الغالة قائال

، �، كما تثبته اآليات القرآنية، وقبلهن الرسول �إن الذين يدخلون دخوال أولياهم أزواج النيب 
  .�مث فاطمة واحلسن واحلسني، وهم بضعة من النيب 

فقط من غري أن ندخل فيهم فاطمة واحلسن  �أما أن نقصر آل البيت على أزواج النيب 
ثبوت بعض األحاديث، ومنها حديث الكساء، أو نقتصر على فاطمة واحلسني فال، خاصة مع 

قَبحهم –وأوالدها، كما يقول املتعصبون من الشيعة الذين يكفِّرون عائشة ويلعنوا على املنابر 
  .2" - اهللا

وللشيعة أساطري : "ويواصل رده على شبههم وخيص أدلتهم واصفا إياها باألساطري، فقال
اؤوا ا، خاصة منهم الروافض الذين يقصرون أهل البيت على أهل بيت النسب وأباطيل كثرية ج

  .من أجل عائشة رضي اهللا عنها، وهذا ضالل كبري
وهناك من توسع يف أهل البيت فزادوا أوالد جعفر وعقيل بن أيب طالب والعباس بن عبد 

ة والصدقة، وال يدخلون هم بنو هاشم، وبنو عبد املطلب الذين حترم عليهم الزكا: املطلب، وقيل
يف آل البيت حممد بن علي بن أيب طالب ألنه ليس من فاطمة، وإمنا هو ابن احلنفية، ولذلك يسمى 
حممد بن احلَنفية، متيزا له عن احلسن واحلسني ابين فاطمة بنت رسول اهللا عليهم السالم، ومنهم 

ينطق عن اهلوى أن هو إال وحي  وما�، "سلمان منا آل البيت"سلمان الفارسي، الذي قال فيه 
، وذلك حكم اهللا إن أراد أن يلحق أحدا لسبب ما ذا البيت الكرمي، على "4- 3النجم" �يوحى

إن كل هذا االختالف ال يفيدنا يف شيء، ألنه من اخلطأ الفادح التعلق بالنسب : أننا نقول
املعاصي، أو أن ذنوم ال تقع  والشرف اللذين يدعيهما أصحاما أما يبيحان هلم ارتكاب بعض

  .3"إال مغفورة، وهذا ضالل مبني، ألن القرآن جاء على عكس هذا متاما
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أن اختياري هلذا النموذج إمنا للتنبيه على ظاهرة التشيع  ∗سبق أن أشرت يف أحد اهلوامش
فياليتهم اليت بدأت تسري يف اتمع خاصة يف أوساط الشباب، واملتعلمني املثقفني بدرجة أكرب، 

يعلمون أن حب آل البيت الذين يرونه حكرا عليهم أن ليعلموا أن حب الرسول وحب آل بيته 
ملك جلميع املسلمني، فال يتخذوا هذا احلب ذريعة لنشر أباطيل وأساطري للطعن يف زوجات النيب، 

  .خاصة الغالة منهم
يها املدعون االنتساب فيا أ: "ذا توجه الشيخ بيوض ناصحا هؤالء املدعني وحمذرا فقال

، ويا أيها الذين تسمون أنفسكم الشرفاء، هذا علي زين العابدين أفضل رجال �إىل بيت النيب 
أنتم شرفاء بانتمائكم : األمة زهدا ونسكا وعبادة، حىت استحق هذا اللقب، غضب على من قال له

علينا ما قاله اهللا تعاىل حنن أحرى أن يطبق : إىل بيت النبوءة، وذنوبكم كلها مغفورة، فقال له
هذا هو  1"احملسن منا ينال أجره مرتني، واملسيء كذلك ينال عقابه ضعفني: "�ألزواج النيب 

  .2"احلق والصواب، وهذا ما يقتضيه مقام النبوءة
هذا ما وفق اهللا إليه الشيخ بيوض يف الرد على بعض هذه التصورات الفكرية اخلاطئة، 

على أدلتها بكل موضوعية، متوصال بإذنه إىل احلق وإىل الصواب، وغري  جمتهدا يف مناقشتها والرد
غري أنين اكتفيت ذين النموذجني لعموم بالئهما كثريا يف هذه . 3هذه التصورات كثري يف تفسريه

األيام، رغم صيحات ودعوات إصالح وتغيري هذه األفكار، لكن ال ينبغي الفشل والتخاذل 
  .دواعي مواصلة العمل وبذل كل جهود اإلصالح من أجل تصحيحهالصدها، بل إن ذلك ملن 
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  األثر األخالقي والتربوي: الفصل الثاني

  : توطئة

قبل الولوج إىل حبث هذا األثر األخالقي والتربوي للتفسري الشفاهي يف اإلصالح، نرى من 
ياة اتمع، السيما بعد أن تناولت يف األمهية مبكان التقدمي بتوطئة موجزة عن أمهية األخالق يف ح

الفصل األول من هذا الباب أن العمل مرتبط باإلميان وهذا العمل البد أن يظهر يف صورة أخالق 
  .وسلوكات

لألخالق أمهية بالغة يف حياة اتمع، فهي الدعامة األوىل لبناء اتمع : "وعليه أقول
  : بصالح األخالق أو فسادها على حد قول الشاعروصالح أي جمتمع أو فساده مرتبط . املتماسك

  .فإن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا    إمنا األمم األخالق ما بقيت 

ال ميكن ألفراد أي جمتمع أن يعيشوا متفامهني، متعاونني، سعداء، مامل تربط بينهم روابط   
ق اليت هي فمكارم األخالق ضرورة اجتماعية، مىت فقدت األخال. متينة من األخالق الكرمية

الوسيط الذي البد منه النسجام اإلنسان مع أخيه اإلنسان،تفكك أفراد اتمع وتصارعوا وتناهوا، 
  .1مث أدى م ذلك إىل االيار والدمار

وقد شهد التاريخ أن هالك األمم السابقة إمنا كان مرجعه فقدان العنصر األخالقي، وقد   
وإذا أردنا أن لك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا ﴿: ل تعاىلأشار القرآن الكرمي إىل هذا املعىن فقا

  ".16/اإلسراء" ﴾فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمريا
تأكيدا على ما قررته سابقا أن صالح العقيدة أساس صالح األخالق مما يؤدي إىل صالح   

إىل سالمة األخالق إن سالمة العقيدة، وحسن االلتزام بأسسها، هي السبيل : "... اتمع أقول
ألن الضمري، وهو الرقيب الذايت الكامن يف كل إنسان، هو قوة معنوية تشكل من جمموع املفاهيم 

  .2"اليت حتكم عقيدة املرء وقناعاته
    

                                                 
  .34-33، ص 1، ج)م1996/هـ1417( 4ن امليداين، األخالق اإلسالمية وأسسها، دمشق، طعبد الرمحن حس - 1
  .24، ص )م1988هـ، 1408(1أسعد السحمراين، األخالق يف اإلسالم والفلسفة القدمية، دار النفائس ط - 2
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يف ضبط حركة الفرد ) أثرا(فاألخالق ضرورة للفرد وللمجتمع، وقانوا هو األكثر فعال "
اللتزام بأوامره واالمتناع عن نواهيه أمر اختياري إرادي، وحركة اجلماعة حيال اآلخرين، ألن ا

وما يلتزم به اإلنسان أو اموعة اختيار يكون وليد القناعة، وبالتايل يكون له صفة الفاعلية 
  .1"واالستمرار

مث إن تربية اإلنسان وفق قيم خلقية صحيحة هي الضمان لصالح اتمع وسيادة الرتعة   
لتربية هي اليت حتول القيم إىل طبائع، فال مكان لقيم أخالقية إذا مل تكن مطبوعة اإلنسانية فيه ألن ا

يف قناعات األفراد، ومتحكمة يف وجدام وفكرهم، فاإلنسان هو حامل رسالة اإلصالح، وهو 
  .2هدفنا

وما دمنا بصدد دراسته اإلصالح اخللقي يف التفسري الشفاهي، فإن الكالم سيدور عن   
"... طلقة من املعتقد الديين اليت جيب احلث عليها وإحالهلا حمل األخالق الفاسدة، األخالق املن

ولعل أمهية األخالق املنطلقة من املعتقد الديين، وامللتزمة بضوابط الشريعة، تكمن يف أا حتمل 
اجزة، بالنسبة للمؤمنني معىن االلتزام، وهذا أمر هام ألن القواعد األخالقية تكون عدمية القيمة وع

إذا فقدت ميزة اإللزام، فاإللزام من قبل األفراد بقواعد اخللق السليم حيتاج إىل االلتزام الذي يشعر 
  .3"الفرد إزاءه بأنه حماسب على فعله، فلنفسه ما كبست وعليها ما اكتسبته

هما املفسرون واإللزام وااللتزام يف األخالق املنطلقة من املعتقد مها العامالن األساسيان اللذان استغل
ويف هذا قول . املصلحون يف تفاسريهم الشفاهية إلحداث أثر تعديل وتقومي األخالق الفاسدة

استنادا إىل موضوعي اإللزام وااللتزام وأمهية يف األخالق تقول بأن : "الدكتور أسعد السمحراين
فالدين، مبا يتضمنه من  الدين وحده يعد أهم مصادر اإللزام الديين واخللقي معا عند املؤمنني بالدين

معتقدات ومبادئ وأوامر ونواهي ورغائب وقيم ومثل عليا أو قواعد عامة للسلوك، يلعب بالتأكيد 
  . 4"دورا هاما يف حياة املؤمنني به ويكون مصدرا أساسيا من مصادر اإللزام األخالقي

                                                 
  29، ص )م1988هـ، 1408(1أسعد السحمراين، األخالق يف اإلسالم والفلسفة القدمية، دار النفائس ط - 1
  )بتصرف يسري( 28املصدر نفسه، ص : أنظر - 2
  .31املصدر نفسه، ص  - 3
، ص )م1975هـ، 1395( 2الدار العربية للكتاب، ط –تونس  -عمر حممد التومي، مقدمة يف الفلسفة اإلسالمية، ليبيا. الشيياين، د - 4

201.  
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خالق تستمد ومما أكد عليه التفسري الشفاهي يف مسريته إلصالح األخالق أن هذه األ  
ما مييز القواعد اخللقية املستمدة من الدين عن القواعد اخللقية "قدسيتها من مصدرها اإلهلي، إذ أن 

وخلودها وبقاؤها عرب  املستمدة من الذات واتمع هو عمومها وإطالقها وإنسانيتها وقديسيتها
ترجع إىل الوحي املرتل من وهي تستمد قدسيتها من مصدرها اإلهلي حيث أا يف النهاية . األجيال
  .1"عند اهللا
فاإلنسان ال ميكنه البقاء أو االستقرار خارج جمتمع بشري يكون عضوا فعاال فيه، وشؤون   

األفراد واتمع ال تصلح وتستقيم دون وجود الوازع اخللقي ذي الضوابط امللزمة، وهذه الضرورة 
مستمدة من التشريع الديين، وبذلك تكون ال ميكن احلصول عليها بشكلها الراقي إال من أخالق 

  .األخالق الدينية دون سواها أقوى ركيزة اإلصالح األفراد واجلماعات
وما دمنا نتحدث عن األثر األخالقي للتفسري الشفاهي الذي كان أصحابه خياطبون به   

ح يف اجلماهري مباشرة متخذين من النص القرآين املفسر وسيلة إلحداث هذا التغيري واإلصال
: األخالق، ينبغي أن نعود إذًا إىل لغة القرآن نستنبئها يف يسر وسهولة عن معىن األخالق فنقول

، وخص اخللق بالقوى والسجايا املدركة بالبصرية قال 2اخللق هو السجية والطبع: إن اللغة تقول"
﴾ إن هذا إال خلق األولني﴿: ، وقال"4/القلم"﴾ وإنك لعلى خلق عظيم﴿: تعاىل

  .3"137/عراءالش"
إن اخللق عبارة عن هيئة يف النفس راسخة، عنها تصدر األفعال بسهولة : "ويقول الغزايل  

ويسر، من غري حاجة إىل فكر وروية، فإن كانت اهليئة حبيث تصدر عنها األفعال اجلميلة احملمودة 
مسيت اهليئة  عقال وشرعا، مسيت تلك اهليئة خلقا حسنا، وإن كان الصادر عنها األفعال القبيحة

  ".اليت هي املصدر خلقا سيئا
ومن السلف من يعد الدين هو األخالق الكرمية، : "... ويقول الدكتور أمحد الشرباصي  

وإنك لعلى خلق ﴿: ويعد االخالق الكرمية هي الدين، ولذلك تعرض ابن عباس لتفسري قوله تعاىل

                                                 
، ص )م1975هـ، 1395( 2الدار العربية للكتاب، ط –تونس  -، ليبياعمر حممد التومي، مقدمة يف الفلسفة اإلسالمية. الشيياين، د - 1

201-202  
  .265أنظر كتاب العني، للفراهيدي، ص  - 2
  .177، ص )حلف(الراغب األصفهاين، مفردات ألفاظ القرآن، مادة  - 3
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وال أرضى عندي منه، وهو دين  لعل دين عظيم، ال دين أحب إيل،: "﴾، فقال إن املعىنعظيم
  .1"اإلسالم

  .2"الدين كله خلق، فمن زاد عليك يف اخللق زاد عليك يف الدين: "ولذلك يقول ابن القيم
والقرآن الكرمي هو أساس اإلسالم وينبوعه األول، وإذا كان القرآن ايد كتاب دين 

ه يف الوقت نفسه كتاب وتشريع، وكتاب عقائد وعبادات ومعامالت، وكتاب عرب وعظات، فإن
إن هذا القرآن يهدي ﴿: أخالق، ولعل هذا ما يشري إليه قول احلق تبارك وتعاىل يف سورة اإلسراء

وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما ﴿: وقوله يف سورة الشورى/ "اإلسراء"﴾ لليت هي أقوم
من عبادنا، وإنك  كنت تدري ما الكتاب وال اإلميان، ولكن جعلناه نورا دي به من نشاء

لتهدي إىل صراط مستقيم صراط اهللا الذي له ما يف السموات وما يف األرض أال، إىل اهللا تصري 
  ".51/الشورى"﴾ األمور

هو املثل األعلى يف مكارم األخالق، حىت قال صلوات اهللا وسالمه  �وإذا كان رسول اهللا 
خالقي قد حتقق للرسول، ألنه كان خري من ، فإن هذا الكمال األ"أدبين ريب فأحسن تأدييب: "عليه

اهتدى بالقرآن، وحتلى بأخالق القرآن، ولقد سأل هشام بن حكيم السيدة عائشة رضي اهللا عنها، 
، أي كان متمسكا بآدابه وأوامره "كان خلقه القرآن: "فأجابته بقوهلا �عن خلق رسول اهللا 

  .3طافونواهيه وما يشتمل عليه من املكارم واحملاسن واألل

فهذا الكالم يؤكد ما عاجلته يف متهيد هذا البحث، فاالهتداء دى القرآن والتحلي بأخالقه 
غايتنا أن : "كان الغاية األساسية من التفسري الشفاهي، كيف ال وابن باديس على سبيل املثال يقول

، وكيف "الكتبشغلنا بتأليف الرجال عن تأليف "، وقوله أيضا "يكون القرآن منهم رجاال قرآنيني
يظهر هذا التكوين وهذا التأليف إن مل يترجم يف سلوكات وتصرفات هؤالء الرجال الذين علقت 

لو أنين سئلت أين أمجل فلسفة الدين اإلسالمي : "يقول الرفاعي يف وحي القلم. األمة آماهلم عليهم
يوجز عالج اإلنسانية  كلها يف لفظني، لقلت إا ثبات األخالق، ولو سئل أكرب فالسفة الدنيا أن

                                                 
  .ي85ط، ص .موسوعة أخالق القرآن، دار الرائد العرب،د - 1
  .307، ص 2مدارج السالكي، ج - 2
  5أمحد الشرباصي، املصدر السابق، ص  - 3
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إنه ثبات األخالق، ولو اجتمع كل علماء أوروبا ليدرسوا : كلها يف حرفني ملا زاد على القول
  .1"ثبات األخالق: "املدنية األوروبية، وحيصروا ما يعوزها يف كلمتني لقالوا

والتاريخ أصدق شاهد على أن سبب هالك األمم السابقة كان الفساد واالحنالل اخللقي 
سأتعامل يف هذا الفصل مع أمثلة واقعية من خالل التفسري الشفاهي، وال ضري يف أن نستشهد و

حبادثة واقعية تأكيدا على هذه املعادلة يف جمتمع كافر، فما بالك باتمع املسلم املأمور باتباع اخللق 
فرنسا، وهزم جيوشها كربياء ) هتلر(فقد حدث بعد احلرب العاملية الثانية اليت أذَلَّ فيها . احلميد

إن فرنسا مل تنهزم من ضعف، ومل تؤت : "أن وقف أحد كبار قادته يف الربملان ليقول. هزمية نكراء
من قلة يف العدد أو العتاد، ومل يصبها ما أصاا لتخلف مصانعها أو لعدم الكفاية اإلنتاجية فيها، 

لضمري، واالستهتار بالغايات، ولكن تدهور األخالق، وإسفاف األهداف، وضياع املثل، وموت ا
  .2"وشيوع الرذيلة، هو الذي جعلنا اليوم نقف هذا املوقف املهني

م أمام قوى الصهيونية، فإن كل 1967ولنستشهد أيضا مبا حل باألمة العربية من هزمية 
هذا يثري ضرورة اللجوء إىل احلل األخالقي اإلمياين قبل البحث عن املهارات العسكرية، وذلك بعد 
أن تأكد للجماهري أن اهلزمية كانت نتيجة احنالل وإفالس يف األخالق، مهما تربقعت باألسباب 

  .3"السياسية أو العسكرية

كما تظهر أمهية القيم البالغة يف تأثريها على سلوك اإلنسان، وما يصدر عنه، ألن سلوكه 
إن كل صفة تظهر يف : "موافق ملا هو مستقر يف نفسه من معان، وما أصدق كلمة الغزايل يف ذلك

فأفعال اإلنسان موصولة " "4القلب يظهر أثرها على اجلوارح حىت ال تتحرك إال على وفقها ال حمالة
دائما مبا يف نفسه صلة فروع الشجرة بأصوهلا املغيبة  يف التراب، ومعىن ذلك أن صالح أفعال 

                                                 
  .190الرافعي، وحي القلم، ص  - 1
نقال عن حممد السيد يوسف، منهج القرآن الكرمي يف  172إبراهيم علي أبو خشب، القرآن وشيجة املسلمني، ص  - 2

  .194-193إصالح اتمع، ص 
  .194حممد السيد يوسف، منهج القرآن الكرمي يف إصالح اتمع، ص  - 3
  .46، ص 3إحياء علوم الدين، ج - 4
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رع، وإذا فسد األصل فسد اإلنسان بصالح أخالقه، ألن الفرع بأصله إذا صلح األصل صلح الف
  .1"الفرع

  :2وتتأكد مكانة األخالق يف اإلسالم من وجوه كثرية نذكر منها
إمنا بعثت ألمتم : "قوله �، بتقومي األخالق، فقد صح عن النيب �تعليل رسالة النيب  -

  .3"مكارم األخالق
ؤمنني أكمل أي امل) ص(حسن اخللق باإلميان ربطا وثيقا، فقد سئل النيب �ربط النيب  -
  .4"أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم: إميانا؟ قال
شأن األخالق احلميدة جبعلها من أثقل ما يرجح كفة احلسنات يوم  �رفع النيب  -

ما من شيء أثقل يف ميزان : "احلساب، كما وصل ا إىل درجة العبادة كالصالة والصيام فقال
ن اهللا يكره الفاحش البذيء، وإن صاحب اخللق ليبلغ به املؤمن يوم القيامة من حسن اخللق، وإ

  .5"درجات صاحب الصوم والصالة
وقرم منه يوم القيامة، فأكثرهم ضفرا بذلك،  �تفاوت املؤمنني يف الظفر حبب رسول اهللا  -

إن من أحبكم إيلَّ : "�أولئك الذين حسنت أخالقهم، حىت صاروا فيها أحسن من غريهم، قال 
  6" جملسا يوم القيامة أحاسنكم أخالقاوأقربكم مين

  

                                                 
  .194حممد السيد يوسف، املصدر السابق، ص  - 1
  199- 197أنظر املصدر نفسه، ص  - 2
  .2349، وركز له السيوطي بعالمة الصحة، وذكره األلباين يف صحيح اجلامع، رقم 9187رواه أمحد يف املسند عن أيب هريرة، رقم  - 3
ما جاء يف حق املرأة : كتاب الرضاع، باب: ، والترمذي219، ص4سنة، باب الدليل على زيادة اإلميان ونقصه، جرواه أبو داود يف كتاب ال - 4

  .حسن صحيح: ، وقال466، ص 3على زوجها، ج
 319/ 4، والترمذي، كتاب الرب والصلة، بابك ما جاء يف حسن اخللق، 253، ص 4حسن اخللق، ج: رواه أبو داود، كتاب األدب، باب - 5

  .292/  2، وصححه السيوطي يف اجلامع الصغري ج6/442ورواه أمحد يف املسند 
عن جابر بن عبد اهللا، واحلافظ املنذري يف  325/ 4ما جاء يف معايل األخالق، ج: الرب والصلة، باب: رواه الترمذي وحسنه يف كتاب - 6

  .3/412الترغيب والترهيب 
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على ذم األخالق السيئة، واعترب حسن اخللق دليال أكيدا على حسن  �تأكيد النيب  -
إن الفحش والتفحش ليسا من اإلسالم يف شيء، وإن أحسن الناس إسالما : اإلسالم، فقال
  . 1"أحسنهم خلقا

على أساس من حسن اخللق، وأمر وحث النيب ص على أن تقوم العالقة بني املسلمني  -
اتق اهللا حيثما : "املسلمني أن ينطلقوا يف عالقام مع بعضهم على هذا األساس القومي، فقال ص

  .2"كنت، وأتبع احلسنة السيئة متحها، وخالق الناس خبلق حسن
﴾ وإنك لعلى خلق عظيم﴿: حبسن اخللق فقال �مدح اهللا تعاىل رسوله الكرمي  -

 تعاىل ال ميدح رسوله إال بالشيء العظيم، مما يدل على عظيم مرتلة األخالق يف واهللا" 4/القلم"
  .حياة املسلم

كثرة اآليات القرآنية املتعلقة مبوضوع األخالق، أمر بالطيب منها، ومدحا للمتصفني  -
ك أن ا، ومع املدح الثواب، ونهيا عن الردييء منها، وذم املتصفني ا ومع الذم العقاب، وال ش

أن هذه اآليات : كثرة اآليات يف موضوع األخالق، يدل على أمهيتها، ومما يزيد يف هذه األمهية
الكرمية منها ما نزل يف مكة قبل اهلجرة، ومنها ما نزل يف املدينة بعد اهلجرة، مما يدل على أن 

ة األخالق تلزم األخالق أمر مهم جدا ال يستغين عنه املسلم يف أي مرحلة من املراحل، وأن مراعا
املسلم يف مجيع األحوال، فهي تشبه أمور العقيدة، من جهة عناية القرآن ا يف سوره  املكية 

  .واملدنية على حد سواء
وكذلك السنة النبوية فياضة باألحاديث الشريفة الدالة على عظم مرتلة األخالق يف -

والناهية عن رذائلها، فال عجب بعد اإلسالم، وفياضة باألحاديث الداعية إىل فضائل األخالق، 
  .3"الدين هو اخللق، فمن زاد عليك يف اخللق زاد عليك يف الدين: "ذلك أن يقول ابن القيم

فهذه األوجه تظهر بوضوح ودقة مكانة األخالق احلميدة يف السمو بشخصية املسلم ورضا 
  األخالقي والتربوي، تنبيه على  اهللا ورسوله عنه، ومن هنا رأيت اهتمام التفسري الشفاهي باإلصالح

                                                 
  .8/25، وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد 6/291يف التاريخ الكبري، ، والبخاري 5/89رواه أمحد يف املسند،  - 1
  .6/123رواه الترمذي، باب ما جاء يف حسن اخللق، عن أيب دراج  - 2
  .307، ص 2مدارج السالكني، ج - 3
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هذا اجلانب كثريا، ملا له من ارتباط وثيق بصدق اإلميان واعتدال العمل والسلوك ومدى ارتباط 
األثر األخالقي واألثر التربوي وعليه قسمت : وهلذا تناولت املسألة من ناحيتني. التربية باألخالق

ألثر األخالقي، ويف املبحث الثاين لألثر ل: هذا الفصل إىل مبحثني تطرقت يف املبحث األول
  .التربوي
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  األثر األخالقي: المبحث األول

إن استقراء بعض التفاسري الشفاهية املكتوبة يظهر هذا االهتمام بصورة جلية حىت إن بعض 
عدوا املفسرين املصلحني الذين فسروا القرآن درسا مل ختل دروسهم من نظريات أخالقية كانوا ي

أساس منهجهم يف الدعوة إىل اإلصالح األخالقي رغم أن املتلقني هلذه الدروس كانوا مزجيا من 
  .العامة واملثقفني واملتعلمني

إىل جانب اهتمامهم بظواهر البيئة وإحكام الصلة بني النص والواقع من خالل توجيه النص 
إىل التحلي بأخالق محيدة الحظوا  املفسر إىل ظواهر أخالقية فاسدة قصد إصالحها، أو الدعوة

  :ه البيئة على مستويني رئيسيني مها\غياا يف ه
اجلانب النظري، واجلانب التطبيقي، ورمبا كان السبب يف اجلمع بني هذين الطرحني، 
إميام القوي أن املنهج القائم على اجلمع بني النظرية والتطبيق هو املنهج األمثل لتحقيق أثر فعال 

أسلوب تدرج يف الدعوة إىل هذا النوع من  -هذا حسب نظري-و. ة اإلصالح األخالقييف عملي
النظريات األخالقية يف التفسري : املطلب األول: وعليه قسمت هذا املبحث إىل مطلبني. اإلصالح

  .األخالق العملية: واملطلب الثاينالشفاهي، 

  :النظريات األخالقية يف التفسري الشفاهي: املطلب األول

رمبا يتساءل قارئ هذا البحث عن وجود هذا العنوان ضمن عناوينه، السيما بعد ما قررته 
يف غري موضع سابق، أن التفسري الشفاهي كان أكثر ألوان التفسري بعدا عن التنظري واملماحكات 

  .العقدية واللغوية والفقهية، وأنه تفسري عملي واقعي
بعض اإلشارات النظرية يف جمال األخالق أراها غري أنين بعد استقراء مناذج منه، وإحصاء 

جوانب هامة أراد املفسرون املصلحون التنبيه عليها يف تفاسريهم؛ ليجعلوا منها  - أعلم–واهللا 
وحىت ال يلتبس األمر على . عوامل تأثري فيما سيدعون إليه بعد ذلك من إصالح وذيب أخالقي

 ال أعين به " النظريات األخالقية"ا قصدته مبصطلح قارئ هذا البحث، ال بد من اإلشارة إىل أن م
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هو الذي يتوقف حصوله على نظرية : "النظرية الفلسفية، أو ما تعرف به اصطالحا من أن النظري
، وإمنا قصدت منه تلك 1"وكسب كتصور النفس والعقل وكالتصديق بأن العامل حادث

م اخللقي اليت اختذها التفسري الشفاهي أرضية التأسيسات األخالقية يف بيان أمهية مصادر اإللتزا
صلبة حيضر ا نفوس املتلقني لتلقي األوامر والنواهي املتعلقة باألخالق العملية بعد ذلك مما يؤكد 

باألمر أو بالنهي إما بالدعوة إىل : أن التفسري الشفاهي مل يتجه مباشرة إىل اإلصالح األخالقي
قالع عن خلق سيء، بل مهد لذلك ذه التأسيسات أو النظريات االتصاف خبلق حسن، أو اإل

قبل اجلانب  Théorie(2(األخالقية كأسلوب سليم للتعليم وهو التدرج، بتقدمي اجلانب النظري 
وهو املنهج نفسه اذي اعتمده هذا التفسري يف اإلصالح العقدي، ملا . Pratique(3(التطبيقي 

  .ى النفس اإلنسانية بصورة عامةهلذا األسلوب من وقع وأثر عل
دور الفطرة السليمة والعقل : إن هذه النظريات أغلبها يدور على ثنائية حمورين أساسني مها

دور الفطرة السليمة والعقل، : الفرع األول: ودور الدين، وهلذا قسمت هذا املطلب إىل فرعني
  .دور الدين يف اإللتزام األخالقي: والفرع الثاين

  دور الفطرة السليمة والعقل: لالفرع األو

من رمحة اهللا تعاىل بعباده أن غرس يف نفوسهم قوة هلا أمهية كبرية يف توجيه اإلنسان 
وهدايته للواجب، وأعطاه قدرة على التمييز بني العدل والظلم، وبني اخلري والشر وهو الوازع 

  .اخللقي الداخلي وهي الفطرة السليمة
 اإللزام اخللقي فقد ركز التفسري الشفاهي على بيان أثرها يف ونظرا لدور الفطرة الفعال يف

  .اإلصالح األخالقي إضافة إىل عناصر أخرى سآيت على ذكرها

                                                 
  .122اجلرجاين، خمتصر كتاب التعريفات، ص  - 1
  Théorieنظرية، مذهب علمي    - 2
  en théorie     نظريا -نظرية جتريبية -
  .798، ص )2004( 1معجم فرنسي عريب، دار الراتب اجلامعية، ط: أنظر املتقن -
 Pratique (obj)عملي، إجرائي       - 3

  Pratique (n.f)تطبيق، ممارسة سلوك، عادات   
  .688أنظر املصدر نفسه، ص  -
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باستقراء بعض التفاسري الشفاهية املكتوبة الحظت اهتمام املفسرين املصلحني ذا العنصر 
القية الواقعية املعيشة املراد يف دروسهم إىل جانب إحكام الصلة بني النص املفسر والظاهرة األخ

  .إصالحها
فهذا تفسري ابن باديس على سبيل املثال وهو الذي فسر القرآن الكرمي يف جمتمع ينهشه 

مرض اجلهل وفساد الدين، ومرض قابلية االستعمار، نراه ال يهمل اإلشارة إىل هذه : مرضان
لقه أن يغرس يف فطرهم إدراك أصول من رمحة اهللا تعاىل خب: "النظرية األخالقية يف دروسه، فيقول

القبائح واحملاسن ليسهل إنقيادهم للشرع عندما تدعوهم الرسل إىل فعل احملاسن وترك القبائح 
وتأتيهم مبا هو معروف عندهم يف احلسن أو القبح هلم فتبين هلم حكم اهللا فيه، وما هلم من الثواب 

  ".والعقاب
يمة تسهل عليه االنقياد للشرع يف دعوة األنبياء وهم وهو ذا يؤكد أن فطرة اإلنسان السل

فال عجب أن يكون هذا املبدأ من أساسيات منهج هذا املفسر املصلح، ما دام قد . رواد اإلصالح
  .ثبت صالحه يف دعوة األنبياء، فال بد أن يثبت أيضا يف عمل الدعاة واملصلحني

ذي عايش فترة االستعمار وفترة هذا ما ذهب إليه الشيخ بيوض يف تفسريه املخضرم ال
االستقالل، إذ أن النفس تولد على الفطرة، ولكن ال بد أن ينبت معها يف الوسط الذي تعيش فيه 

فاملرء ينشأ وفيه طباع : "... تصرفات طفيلية جيب اقتالعها وعرب عن االقتالع بتزكية النفس، فقال
املنافق فيترك نفسه على األخالق اليت وأخالق كاألعشاب الضارة اليت تنبت مع النبات، فأما 

لصقت به من صباه خاصة إذا نشأ يف بيئة فاسدة، وأما املؤمن فإنه يصلح نفسه بالتهذيب وينقيها 
  .1"كما ينقي الفالح فالحته

باإلضافة إىل عامل الفطرة السليمة ودورها يف إلزام النفس على فعل احملاسن وترك القبائح 
حلاسة اخللقية حاسة أخرى هي العقل، فقد وهب اإلنسان الذكاء والعقل فإن مثة إىل جانب هذه ا

  .ليكونا مكملني هلذه الفطرة يف التمييز بني احلسن والقبيح

                                                 
  .67، ص 5يف رحاب القرآن، ج - 1
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كل : "، فيقول: ....وهذا ما نلمسه بوضوح يف قول ابن باديس وهو يفسر قول اهللا تعاىل
الفطرة السليمة، وتدركه العقول  ما دعا إليه اإلسالم من عقائد وأخالق وأعمال فهو مما تقبله

بالنظر الصحيح، إذ لكل إنسان فطرته وعقله فعليا إذا دعينا إىل شيء أن نعرضه عليها راجعني إىل 
الفطرة اإلنسانية وإىل العقل البشري مرتهني عن األعراض واألوهام والشبهات، فإذا كان هالك 

األمور بالرجوع إليها، وجند القرآن الكرمي هؤالء لعدم االستفادة منهما فإن النجاة عندما تعرض 
  .1"خياطب العقل والفطرة ليعلمنا الرجوع إليها واالستفادة منهما

فالفطرة السليمة والعقل مها أساس الصالح األخالقي واستقامة اإلنسان إذا أحسن 
  .استغالهلما على الطريق السوي

اإللزام اخللقي، إال أما حيتاجان إىل على الرغم من أمهية العقل والفطرة ودورمها البارز يف 
موجه ومرشد ليهديهما ويبعدمها عن مواطن الزلل ومظان الشبهات، وهذا القائد واملريب هو الدين 
يعتربه علماء اإلسالم  أساسا لألخالق، ألنه مما يتضمنه من معتقدات وأوامر ونواهي وقيم ينهض 

  .يف حياة املؤمنني بدور أساسي
العودة إىل أيب حامد الغزايل، أو مفسرين، الستدل اكثر (عليه علماء املسلمنيوهذا ما اتفق 

  ).على هذه القضية اهلامة
  :دور الدين يف االلتزام اخللقي: الفرع الثاين

على الرغم من أمهية العقل والفطرة دورمها البارز يف االلتزام اخللقي، إال أما حيتاجان إىل 
طن الزلل، وهذا القائد املريب هو الدين الذي يعترب املصدر األساسي موجه ومرشد إلبعادمها عن موا

لألخالق، ألن الدين مبا يتضمنه من معتقدات وأوامر ونواهي وقيم ينهض يف حياة املؤمنني بدور 
أساسي، وهلذا عد مصدرا أساسيا من مصادر االلتزام اخللقي؛ ألن ما يتضمنه من تلك القواعد 

من املصادر اإلهلية املتمثلة يف الوحي املرتل من عند  - يف الواقع–تمد قدسيته والرغائب واملثل تس
  .اهللا

                                                 
  .503جمالس التذكري، ص  - 1
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نظرا هلذه األمهية املتفق عليها بني علماء اإلسالم، فقد اهتم التفسري الشفاهي بالتركيز عليها 
  .وبياا للمتلقني

لدين يف اإلصالح ففي تفسري ابن باديس على سبيل املثال جند هذه اإلشارات النظرية لدور ا
بين مكارم األخالق ومنافعها : "اخللقي مبينا أن أوىل هذه املصادر هو القرآن الكرمي، فيقول

ومساوئ األخالق ومضارها وبين السبيل للتخلي عن هذه والتحلي بتلك، مما حيصل عليه الفالح 
  .1بتزكية النفس والسالمة من اخليبة

اج إليه العباد لتحصيل السعادتني من عقائد احلق، ما حيت"كما أن القرآن شامل لكل 
وأخالق الصدق، وإحكام العدل، ووجوه اإلحسان، كل هذا فُصل يف القرآن تفصيال على غاية 

  .2"البيان واإلحكام
ويف موضع آخر من هذا التفسري نالحظ إشارة إىل نظرية أخالقية أخرى مفادها أن أحسن 

هي محلها على هدي اإلسالم ألنه دين الفطرة السليمة، ويف هذا  وسيلة لتهذيب األخالق وتدريبها
على ما تقدم يف –، مبنطوقها ومفهومها 3عرف اهللا تعاىل عباده يف هذه اآلية: "يقول ابن باديس

أن ما أمرهم به هو احلسن احملبوب، وأن ما اهم عنه هو القبيح املبغوض، فعلموا من  -التقرير
ال يأمر  -وأنه تعاىل–اهيه على مقتضى العقل الصحيح والفطرة السليمة ذلك أن أوامر الشرع ونو

بقبيح وال ينهى عن حسن، ويف علمهم هذا ما حيملهم على االمتثال ويرغبهم فيه، فإن احلسن متيل 
  .4"إليه النفوس، والقبيح تنفر منه

ابن  يف نظر الشيخ–فهذا التهذيب األخالقي حيتاج إىل مرب ومرشد موجه وهو الدين 
بينما الشيخ بيوض يرى أن أول هذه املصادر املرشدة مها الوالدان مث املعلمون وإن كان  -باديس

وأول من يهذِّب النفس : "هؤالء قد أخذوا رصيدهم التوجيهي اإلرشادي من الدين، فيقول
فسه، الوالدان مث املعلمون واملربون، وبعد أن يعقل املرء ويعرف احلالل واحلرام يتوىل صيانة ن

وتصفية احلشائش الضارة كما هو معلوم ال تقص باملقص، أو . ويستل تلك األوساخ من عروقها

                                                 
  .282التذكري، ص جمالس  - 1
  64املصدر نفسه، ص  - 2
  38أي سورة اإلسراء اآلية  - 3
  .147املصدر نفسه، ص  - 4
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حتْصد باملنجل، ألن ذلك يقويها ويثبتها أكثر، وإمنا تستلُّ وجتتثُّ من عروقها، حىت ال تتجدد 
  .1"وبذلك يزكو الزرع، وتسلم اخلضر، وهذا معىن تزكية النفس

املقام يستعني باألمثلة الواقعية املعروفة لدى اجلمهور املتلقي، وهي الزرع فاملفسر يف هذا 
وكيفية منوه، فيعقد تشبيها بليغا لبيان كيفية صيانة النفس وتزكيتها، وذيب أخالقها، وهو تشبيه 

  .واقعي ملموس مما جيعل أثر اإلصالح فعاال وسريعا
مرتلة األخالق تالية ملرتلة العقائد يف كما يؤكد التفسري الشفاهي يف غري ما موضع أن 

ففي تفسري الشيخ بيوض الحظت التأكيد على أن تطهري النفوس وتزكية األخالق . االهتمام
وسائل عالج كوسائل عالج أمراض البدن، كل مرض له طريقة خاصة لعالجه، مؤكدا أن هذا ما 

اء النفس وعلماء األخالق وهذا ما بسطه علم: "...ذهب إليه بعض العلماء املسلمني، فقال
كالغزايل يف اإلحياء، والشيخ إمساعيل اجلبطايل رمحه اهللا، تتبعوا أمراض القلب ووصفوها وعقبوا 

  .2"لكل باب يف العالج
ويؤكد الشيخ بيوض وجهة نظره هذه، ذلك يف موضع آخر من التفسري، وهو يفسر قول   

" 83املؤمنون "﴾ ن هذا إال أساطري األولنيلقد وعدنا حنن وآباؤنا هذا من قبل إ﴿: اهللا تعاىل
فليس ينظم سري اإلنسان ويعدل سلوكه إذن سوى قانون اهللا، وقانون اهللا هو اإلميان به : "قائال

وحده، واإلميان بالوقوف بني يديه للحساب، مث بعد ذلك اخللود يف الثواب، أو اخللود يف 
فرغم  - وهو سابق لتفسري الشيخ بيوض- هذا ما أشار إليه ابن باديس يف تفسريه. 3"العذاب

اختالف البيئات، واختالف األمراض تبعا لذلك، إال أن املفسرين املصلحني غالبا ما كانا يشتركان 
ونأخذ من هذا أن الذي نوجه إليه االهتمام األعظم يف : "... فيقول. يف الطرح ويف وصف العالج

وتقومي االخالق، فالباطن أساس الظاهر ويف اجلسد تربية أنفسنا وتربية غرينا هو تصحيح العقائد، 
البناء : (حتت عنوان فالعي 4"مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله، وإذا فسدت فسد اجلسد كله

، ومما يدل على أمهية اخللق يف حياة املسلم أن أفرد له درسا 5)األعمال على العقائد واألخالق

                                                 
  .67، ص 5يف رحاب القرآن، ج - 1
  70، ص 5املصدر نفسه، ج - 2
  .242-241، ص 5يف رحاب القرآن، ج - 3
  .197جمالس التذكري، ص  - 4
  نفسه - 5
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﴾ وال متشي يف األرض مرحا﴿: عاىلبعنوان رئيسي يدل عليه فقال وهو يفسر قوله ت
  .، ال شتماهلا على معاين عظيمة يف األخالق)آية األخالق(، "37/اإلسراء"

مما يؤكد أن اهتمام التفسري الشفاهي ذه النظرات األخالقية مل يكن مبجرد تنظري، بل كان 
دوا الدعوة إىل متهيدا للتطبيق العملي وهذا ما أكد عليه وغريه من املفسرين املصلحني، فقد ع

  .إصالح األخالق أحد مبادئ وأسس حركتهم اإلصالحية
ويؤكد املفسرون أن اهتمامهم ذه النظريات األخالقية ليس من باب التنظري العاري عن 

. التطبيق، بل إن اجلانب العملي التطبيقي هو اهلدف األساسي من هذه النظريات يف دروس التفسري
  .يسية املراد حتقيقها يف اتمعوأن التطبيق هو الغاية الرئ

تالمذتنا على القرآن من أول يوم ونوجه –فإننا نريب واحلمد هللا : "فهذا ابن باديس يقول
نفوسهم إىل القرآن يف كل يوم، وغايتنا اليت ستحقق إن شاء اهللا أن يكون القرآن منهم رجاال 

سبيل تكوينهم تلتقي جهودنا  كرجال سلفهم، وعلى هؤالء الرجال تعلق هذه األمة آماهلا ويف
  .1"وجهودها

وهو ما أكد عليه الشيخ بيوض وعده أحد أهدافه الرئيسية من تفسري القرآن درسا يف 
. 2"جعلت تفسري كتاب اهللا عمديت يف الدعوة إىل اهللا، وكنا حربا على االستعمار: "املسجد، فقال

هذا ما . خالق، وإصالح ما فسد منهاإصالح العقيدة وتقومي األ: ال سيما أن من أهداف الدعوة
من أهدافه أيضا : "أضافه الدكتور ناصر على قول الشيخ هو يعدِّد أهدافه من دروس التفسري فقال

  .3"نشر أخالق الفضيلة وأخالق القرآن يف وسط اتمع
كما يؤكد الدكتور حممد الصاحل ناصر هذا اهلدف يف مقدمة اجلزء األول املطبوع من هذا 

ال يفسر الشيخ بيوض رمحه اهللا كتاب اهللا تقليدا أو مباهاة، وإمنا قصد : "فسري الشفاهي فيقولالت
  .4"بتفسريه إصالح اتمع، وذيب النفوس، وتتميم مكارم االخالق

                                                 
  ).ل التكرمي مبناسبة ختم تفسري القرآن الكرميما قاله يف حف( 476املصدر السابق، ص  - 1
  33، ص 1املصدر نفسه، ج - 2
  نفسه - 3
  .30، ص )املقدمة( 1يف رحاب القرآن، ج - 4
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بعد عرض هذه النظريات األخالقية اليت أسس هلا التفسري الشفاهي أثناء الدرس، وهو 
الوقت، تظهر لنا أمهيتها من حيث هي متهيد ملا سيعرض له من  يتعرض لألخالق العملية يف نفس

األخالق العملية السائدة يف اتمع دفاعا عن احلسن منها، وذما للقبيح منها، مما يؤكد ما قلته يف 
أول هذا البحث من أن التفسري الشفاهي طابعه عملي أكثر منه نظري، غري أنه ميزج قليال بني 

 حيلق يف عامل النظريات اردة فقط، حىت إذا نزل إىل عامل الواقع اصطدمت النظرية والتطبيق، فال
يرى أن "هذا ما أكده ابن باديس الذي . به ففشل يف تغيريه، بل يقرر النظرية ويتبعها بالتطبيق

ومما الحظته، أن املفسر وهو يطرح . 1"اخللق القومي ال بد أن يكون نتيجة تطابق الباطن مع الظاهر
النظريات األخالقية، كان يطرحها بأسلوب مبسط ألنه خياطب ا شرائح متفاوتة يف اتمع  تلك

ثقافة وعلما، بل إن فيهم العامة اجلاهلة، وهذا ما يربز إحدى خصائص التفسري الشفاهي وهي 
  .التبسيط الذي أصلت له يف الباب األول من هذا البحث

أن املقصود بالنظريات هو التأسيس النظري  وللربهان ما ذهبت إليه يف املطلب األول 
اجلانب التطبيقي العملي (السابق للتطبيق خصصت املطلب الثاين من هذا املبحث لألخالق العملية 

  ).الواقعي
  :األخالق العملية: املطلب الثاين

أشرت يف غري ما موضع من هذا البحث أن سبب بالء اتمعات املسلمة منحصر يف أمرين 
  :مها أصل كل بالء يصيب األفراد واتمعات على حد سواءرئيسيني 

فساد العقائد الذي ينجم عنه مجود يف النظر وفساد يف اإلدراك وتقليد أعمى لآلباء : األول
  .واألجداد

  .فساد األخالق الذي يتبعه احنطاط يف السلوك والصفات وهالك لألنفس واألبدان: الثاين
باطا وثيقا، يبقى الثابت دائما أن الدين واخللق أمران ال واجلانبان مرتبطان ببعضهما ارت

  .ينفصالن

                                                 
  .228، 227جمالس التذكري، ص  - 1
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ولذلك فإن األخالق الفاضلة هي أفضل ما يتحلى به اإلنسان بعد اإلميان باهللا وطاعته 
وخشيته، بل هي مثرة اإلميان والعبادة، وليست أمهية األخالق مقصورة على الفرد وحده، بل 

نسانية مجعاء، فكما أن الفرد ال تتحقق إنسانيته إال باألخالق، تتعاده إىل اتمع واألمة واإل
فاالمران يلتحمان يف . فكذلك اتمع يف كل مستوياته ال تصلح حاله وال يستقيم أمره إال ا

  .وحدة عضوية إذا صلحت صلح اتمع بأسره، وإذا فسدت اختل نظامه واار بنيانه

بعه ومعاجلته مهتما بأخالق الفرد وبأخالق اجلماعة هذا ما حرص التفسري الشفاهي على تت
على حد سواء منبها على ارتباط أحدمها باآلخر، وعليه قسمت هذا املطلب إىل فرعني، الفرع 

مناذج من اإلصالح األخالقي : مناذج من اإلصالح االخالقي للفرد، والفرع الثاين: األول
  .للجماعة

  :الفرد مناذج من إصالح أخالق: الفرع األول

مبا أن الفرد هو لبنة اتمع األوىل، فقد اعتىن به اإلسالم عناية شاملة ال جندها يف دين آخر 
وما من "من األديان، فدعا إىل إصالح نفسه، ألن صالحها هو صالح الفرد وهو صالح اموع 

إليها بالصالح، شيء مما شرعه اهللا تعاىل لعباده من احلق واخلري والعدل واإلحسان إال وهو راجع 
فتكميل النفس اإلنسانية هو أعظم املقصود من إنزال الكتب السماوية وإرسال الرسل وشرع 

هذا ما حرص التفسري الشفاهي على إثارته وحتقيقه عن طريق إحكام الصلة بني النص . 1"الشرائع
  .والواقع

 الشفاهي وللوقوف على صور هذه األخالق العملية، قمت بإستقراء مناذج من التفسري
فالحظت اهتمام املفسر املصلح بإصالح أخالق الفرد، باحلث على االتصاف والتحلي باخللق 

  .2احلميد، والتخلي عن اخللق القبيح

هذا، وقد أشرت يف املبحث األول من هذا الفصل إىل أن اهتمام املفسرين املصلحني 
رة السليمة، إال أن حشائش بتزكية النفس وإصالحها كان واضحا، ألا وإن نشأت على الفط

                                                 
  .107جمالس التذكري، ص  - 1
 447، 331، ص 6حاب القرآن، جيف ر... ،371، 312، 309، 107، 144، 136أنظر على سبيل املثال، جمالس التذكري، ص  - 2

  .223، ص 5، ج89، ص4، ج453
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ولذلك كانت العناية البالغة إلصالح أخالق الفرد متوجهة . ضارة تنبت حوهلا قد تبدهلا وتغيرها
ألن املكلف املخاطب من اإلنسان هو نفسه، وما البدن إال آلة هلا، "أوال إىل إصالح نفسه، 

ح نفسه وفسادها، وإمنا رقيه ومظهر تصرفاا، وأن صالح اإلنسان وفساده إمنا يقاسان بصال
واحنطاطه باعتبار رقي نفسه واحنطاطها، وما فالحه إال بزكائها وما خيبته إال خببثها، فقد قال 

فإذا صلحت النفس هذا ... ∗"5/الشمس"﴾ قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها﴿: تعال
وإذا فسدت النفس من  الصالح صلح البدن كله جبريان األعضاء كلها يف األعمال املستقيمة،

أو ناحية اخللق أو ناحية العلم أو ناحية اإلرادة، فسد البدن وجرت أعمال اجلوارح  *ناحية العقد
فصالح النفس هو صالح الفرد، وصالح الفرد هو صالح اموع، . على غري وجه السداد

ما من شيء شرعه والعناية الشرعية متوجهة كلها إىل إصالح النفوس، إما مباشرة أو بواسطة، ف
اهللا تعاىل لعباده من احلق، واخلري، والعدل، واإلحسان، إال وهو راجع عليها بالصالح، وما من 

  .1شيء ى اهللا تعاىل عنه من الباطل والشر والظلم والسوء، إال وهو عائد عليها بالفساد

اصييت أما الدعوة إىل إصالح أخالق الفرد فقد كان التفسري الشفاهي ملتزما فيها خب
وهلذا . الترغيب والترهيب خاصة أننا بينا ارتباط اخللق بالعقيدة وباإلميان ارتباطا وثيقا من قبل

سأكتفي بعرض منوذجني من التفسري الشفاهي للوقوف على أثره يف إصالح أخالق الفرد بعد بيان 
  .مواضع هذا اإلصالح الفردي يف هذين التفسريين

تمامه بإصالح أخالق الفرد حىت إنه عنون لبعض دروسه ففي تفسري ابن باديس الحظت اه
، وصرح يف عناوين دروس 3"آية األخالق"وقال  2"العلم واألخالق"مما يدل على ذلك فقال 

، 5"إيفاء احلقوق عند العامل"، 4"الوفاء بالعهد: "أخرى بالظاهرة األخالقية املراد دراستها فقال
  2"القول احلسن"، 1"أكل احلالل والعمل الصاحل"  ،7"بر الوالدين"، 6"الترغيب والترهيب"

                                                 
 -واهللا أعلم–هكذا ورد يف األصل، يقصد به العقيدة  -  ∗
  .108جمالس التذكري، ص  - 1
 .136جمالس التذكري، ص  - 2
 .144املصدر نفسه، ص  - 3
 .132املصدر نفسه، ص  - 4
 .134املصدر نفسه، ص  - 5
 .135املصدر نفسه، ص  - 6
 .100املصدر نفسه، ص  - 7



303 

  العجب والكرب: النموذج األول

  .وعليه فسأختار منوذجني من هذه اإلصالحات لتكون مدار الدراسة والتحليل

وال تصاعر خدك للناس وال متش يف األرض مرحا إن اهللا ال ����: تفسري قول اهللا تعاىل -أ
  ".18/لقمان" �حيب كل خمتار فخور

وقد سبق االستشهاد باآلية بتفسري هذه اآلية يف اإلصالح العقدي، وللضرورة هنا هذا 
  .أذكر ما ختم به املفسر درسه يف جمال اإلصالح العقدي، ليكون كالمنا عودا على بدء

مث إن لقمان مل يكتف يف وعظه البنه بنهيه عن الشرك، وأمره بالصالة وغري : "قال الشيخ
:  �شده إىل شيء مهم، وأمر عظيم، يتعلق باألخالق، وقد قال النيب ذلك من الواجبات، حىت أر

  .4"3"إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق"
بدأ املفسر درسه بتوظئة هلذه اآلية املتعلقة مبجموعة من األخالق الواجب على الفرد املسلم 

 ذكرها اهللا تعاىل يف وعلى املسلم أن حيسن أخالقه، ومن تأدب ذه اآلداب اليت: "التحلي ا فقال
  .5"اآلية فال حمالة يكون من أحسن الناس خلقا

 �وال تصاعر خدك للناس�:  يف قوله تعاىل" التصاعر"فاملفسر بدأ أوال بتعريف معىن 
  .6"الصعر داء يصيب اإلبل، فتميل أعناقها، فالصعر إذن هو ميل العنق، أو إمالة العنق: "فقال

هو " التصاعر"املفسر بتقدمي هذا التعريف للفظ  يف اهتمام -حسب نظري–والسبب 
تقريب الصورة املنهي عنها خاصة للعامة، مث ينتقل إىل بيان السبب يف النهي عن هذا اخللق الذميم 

واهللا تعاىل ال حيب التكرب، وال حيب املتكربين، ألن التكرب يدل على خبث النفس، : "... فيقول
  أو فالن هو الذنب يف حد ذاته، وإمنا مها دليل ما يف القلب  وليس اإلعراض أو اإلدبار عن فالن،

                                                                                                                                                         
 .215املصدر نفسه، ص  - 1
 .151املصدر نفسه، ص  - 2
 .15، ص 9اهليثمي، جممع الزوائد، باب يف حسن خلقه وحيائه، ج - 3
 .390، ص 11يف رحاب القرآن، ج - 4
  .390، ص 11يف رحاب القرآن، ج  - 5
: وصعر خده وصاعره. ميل يف العنق، وانقالب يف الوجه إىل أحد الشقني هو: الصعر امليل يف اخلد خاصة، وقيل: ميل الوجه، وقيل: الصعر - 6
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من العجب بالنفس واالفتخار ا، واحتقار الغري، وهذا ماال يرضاه اهللا تعاىل، فمن أنت حىت تتكرب 
أم أنت ويلُّ نعمتهم؟ وما يدريك لعل من تعرض عنه  !وحتتقر غريك؟ أأنت خالقهم ورازقهم

  .1"!ام األعلىوحتتقره هو عند اهللا باملق
مث يعرج املفسر إىل استقراء موضوعي لآليات الدالة على ذم اهللا تعاىل للكرب وللمتكربين 

مث بدأ يف إحكام الصلة بني النص والواقع والتأكيد على ما سبق ذكره يف أول هذا . 2ذكر بعضها
فس، يصدقه املطلب من أن إصالح خلق الفرد هو عالج لعلل نفسه أوال؛ ألن اخللق موطنه الن

فالكرب صفة من صفات القلب، وطبيعة من طبائع النفس، : "فقال. التصرف والسلوك بعد ذلك
: يف قوله �ومظهرها يف اخلارج أشياء كثرية، منها تصعري اخلد للناس، ومنها ما بينه الرسول 

ن أخطأ، ، فاملتكرب يصعب عليه جدا قبول احلق والرضوخ له إ3"الكرب تسفيه احلق، وغمط اخللق"
سواء أكان اخلطأ كبريا أم صغريا، وهذا األمر مشاهد ومعروف يف بعض الناس، فتراه يدافع 
بالباطل ويربئ نفسه وهو مدرك خطأه يف العمل الذي قام به، أو الكالم الذي حتدث به، ويصر 

 والشيطان يومهه بأن عدم 4"كالمي وأنا قلته"، أو "معزة ولوطارت: "عليه، كما يقول املثل
  .5..."التعصب لرأيه أو فكرته، أو تربير خطئه إهانة للنفس، وهذا خطأ بعينه 
فتعصبك للباطل أمامهم، : "مث يؤكد على أن هذا خلق قبيح يسقط من قيمة الرجل فيقول

وتسفيهك احلق يسقط من قيمتك، وإن بدا لك أن الرجوع إىل احلق واالعتراف به هو الذي 
قط نفسك بالتمسك بالباطل والذود عنه، وحماولة تربيره، وهي يسقط من قيمتك، ولكن إمنا تس

لعمري طبيعة قبيحة جدا، من أقبح ما يتصف به الرجل، وهي اليت تسقطه يف أعني الناس، زيادة 
فهذه إذن اآلثار الدنيوية ". 6على غضب اهللا الذي نص عليه يف كتابه بأنه ال حيب املستكربين

  .ت ترهيب رمبا يكون هلا أثر يف اإلقالع عن هذا اخللق املذمومواألخروية خللق الكرب وهي آليا

                                                 
 .391، ص 11يف رحاب القرآن، ج - 1
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هو االعتداد بالنفس : فغمط اخللق وتسفيه احلق صفتان متالزمتان، مصدرمها واحد"
واإلعجاب ا، وهذا هو الكرب، ومظهره يف معاملة الناس، ومصاعرة اخلد هلم، ألنك أيها املصاعر 

رعية، وإال فلماذا تعرض عنه وال تواجهه كما واجهك  خدك غين وحمدثك فقري، ألنك راع وهو
وال تصاعر خدك : "لوال أنك تزدريه وحتتقره، وهذا الذي ى اهللا تعاىل عنه، وحرمه، وقال

  .1""للناس
مث ينتقل املفسر إىل خلق آخر هو نتيجة حتمية للخلق السابق، فيقول يف تفسري قول اهللا 

مما يتولَّد عن الكرب الفرح، فال متش أمام " "37/إلسراءا"﴾ وال متش يف األرض مرحا﴿: تعاىل
الناس مشية الفارح بنفسه، ومشي الفرحني هي اخليالء، وهم من طبيعتهم  فخورون بأنفسهم، 
وهم لذلك ميشون مشية تدل على االنتفاخ والتبختر، فترى الواحد منهم يتمايل ميينا مشاال، ويهز 

تفخ، ألنه يضن أن كمال الرجولة يف انتفاخ البطن وطول كتفيه، وحيتزم بشملة على بطنه لين
مبعىن يبغض  2"تلك مشية يبغضها اهللا: "القامة، وهذه املشية يبغضها اهللا تعاىل كما ثبت يف احلديث

  .3"صاحبها
مث ينتقل املفسر إىل اجلزء االخري من اآلية الدال على موقف اهللا تعاىل من هذا اخللق القبيح 

ذلك أنه ال ميشي أحد تلك املشية : "... فيقول �إن اهللا ال حيب كل خمتال فخور�: يف قوله تعاىل
إال ويف قلبه فخر وإعجاب بنفسه، إما بكثرة مال أو سحنة مجال، أو صفة بدن، أو غزارة علم، أو 
عزة سلطان، أو غري ذلك من األسباب الكثرية اليت توجب مشية اخليالء، وقد يبدو هذا اإلعجاب 

اخليالء حىت كيفية ارتداء اللباس، كأن يضع أحد قبعته على جانب رأسه، وقد رأيت بالنفس و
 ∗شخصا أو شخصني يشد أحدمها حلافه على رأسه دون أن تكون عليه قبعة، وقد يشد حلافه

  .4"بكيفية يظهر معها شعره من جهات عديدة، وال أدري أنه ال ميلك مثن القبعة أم ماذا؟
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ب مشية اخليالء وهي إحدى مظاهر الكرب اخلارجية فهي إما صحة فاملفسر هنا يوضح أسبا
بدن أو غزارة علم أو عزة سلطان وقد تكون هناك أسباب أخرى مث يذكر صورة ثانية للكرب 
تتمثل يف طريقة اللباس وهي صورة شاهدها بعينه يف اتمع، مث يضيف إىل هذه األسباب أسبابا 

هدة بعد أن وضح للمتلقي أنه ال مربر يبيح لإلنسان أن يتكرب أخرى مع بعض صورها الواقعية املشا
الفتوة : ومن أسباب اخليالء والفرح: "به، ال علم، وال مال، وال سلطان، وال حىت تقوى،؟ فيقول

  .1"واجلمال احلقيقي أو الصناعي احملرم كحلق اللحية، وإضافة األصباغ واألدهان

أنه خياطب املتلقني موجها النص القرآين توجيها واقعيا ومما يؤكد واقعية التفسري الشفاهي، 
وكأن األمر آين متعلق حبالتهم اخلاصة، وقد سبق أن أشرت إىل أنه ال يكتفي بذكر الظاهرة 
املنحرفة الفاسدة فقط بل، يذكرها ويشخصها مث يقدم احلل الصاحل لعالجها وإصالحها، متاما كما 

ج عادة ما يكون يف شكل موعظة أو إرشاد أو نصيحة وهي يفعل الطبيب مع املريض، وهذا العال
  .من أهم خصائصه اليت أصلت هلا يف الباب األول من هذا البحث

فتذكَّريا هذا املعجب بنفسه نعمة : "فيقول ناصحا ومرشدا لكل متكرب خمتال معجب بنفسه
علم والتقوى، وبتلك اهللا عليك، واعلم بأنه هو الذي أنعم عليك بذلك املال واجلمال، وبذلك ال

. السلطة واملسؤولية، فاشكره عليها، وتواضع ليحفظها لك، وهي كلها إىل زوال يف طرفة عني
فإذا كنت جبمالك تسري اخليالء، فقد تتعثر وتسقط على وجهك، فيتهشم أنفك، ويقبح وجهك، 

خر به أليس كذلك؟ ولكننا ال نتفكر يف هذا وال نتصوره، فأين ذلك اجلمال الذي كنت تف
فال ينبغي للمتكرب جبماله أن يعتقد بأن هذا اجلمال يذهب . باالمس، هاقد أصبحت تستره اليوم

بطول السنني فقط، كال، بل اهللا تعاىل قادر على الذهاب به يف أي حلظة من حلظات شبابه، وما 
: يقول وكذلك املال عرضة للتلف، والسلطان عرضة للعزل، واملثل !أكثر احلوادث اليت تذهب به

، وهذه هي سنة اهللا تعاىل، العزل بعد "اللي يتولَّى يتعزلْ، واللي يطْلَع ينزلْ، واللي يسمن يهزلْ"
  .2"التولية، والرتول بعد الطلوع، واهلزال بعد السمن

فتمثل يف نقل  وهنا ال بد من التنبيه على مالحظة أراها واهللا أعلم هامة يف هذا املقام وغريه،
بعض هذه النصوص وكان بإمكاين اختصارها وتلخيصها بأسلويب مث عرضها يف صورة أوجز، غري 
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أن الدافع إىل هذا النقل احلريف حسب نظري مما تستدعيه طبيعة هذا البحث، علما أنين الحظت 
باألمثال أن االستطراد املفيد خاصة من خصائص التفسري الشفاهي، وكذا التبسيط، واالستئناس 

العربية الدارجة، وهلذا السبب كنت حريصة على نقل بعض النصوص وإن عدت طويلة، ألجل 
بيان هذه اخلصوصية، ومن أجل إبراز خاصية اخلطاب املباشر يف الدعوة واإلصالح، ومدى تأثريه 

  .على نفس املتلقي خاصة، ال سيما وهو يعاجل ظاهرة واقعية معيشة

تتعلق ذا اخللق املذموم وأسبابه، مستأنسا مبثل عامي لتصوير  فاملفسر يطرح فكرة جديدة
سنة اهللا تعاىل يف هذه األسباب، وأا وإن كانت نعما أسبغها اهللا على هذا املسلم املتكرب، إالَّ أا 
إىل زوال، ناصحا إياه بعدم االغترار ذه النعمة الزائلة الفانية مؤكدا على أا سنة اهللا تعاىل يف 

  . منبها إىل أن أقبح الكرب هو كرب العامل) دوام احلال من احملال(خلقه كما يقال 

وخيتم املفسر كالمه عن هذا اخللق القبيح داعيا اجلمهور املتلقي إىل ضرورة التحلي بنقيض 
ولنتعلم هذه اآلداب، ولنتخلق ذه األخالق، فال تسفه احلق، وال : "... هذه األخالق، فيقول

خللق، وال متش يف األرض مرحا، وإذا تبني لك احلق فأنصف، وإذا قصدك أحد يف حاجة حتتقر ا
  .1"فقف له، وكلِّمه متوجها إليه

مث يستدرك الشيخ أمرا مل ينبه عليه أثناء معاجلته هلذه الظاهرة األخالقية الفاسدة، وهو 
ه بأسلوب ترغيب وترهيب ليكونا التنبيه على عاقبة املتصف ذا اخللق الذميم، وعاقبة املتخلي عن

دافعا لالمتثال وحتقيق اإلصالح، والترغيب والترهيب إحدى خصائص التفسري الشفاهي، كما 
  .سبقت اإلشارة إىل ذلك

ومما نشري إليه يف هذا املقام أن هدف التفسري الشفاهي كان حماربة أمراض اتمع العقدية 
أي مكان، وأن هذه األمراض متكررة مع شيء من  واألخالقية واالجتماعية يف أي زمن ويف

التفاوت حبسب تقادم الزمن، غري أن الوقوف عليها كان من أكرب اهتمامات املفسر املصلح مع 
  . التركيز على اجلانب الواقعي املعيش األكثر خطورة إن وجد

ة وهو يفسر آي 1968فهذا اخللق الذميم حاربه الشيخ بيوض يف جمتمعه اإلباضي سنة 
آية "سورة لقمان، وحاربه ابن باديس قبله درسا مث كتابة حني نشر هذا الدرس حتت عنوان 
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وال متش يف األرض مرحا إنك لن خترق األرض ولن تبلغ �: يف تفسري قول اهللا تعاىل" األخالق
  ".37/اإلسراء" �اجلبال طوال

على قضية مهمة مل  فاملفسر بدأ درسه بشرح مفردات اآلية وبيان معناها من خالله مؤكدا
، وهي -كما يسميه ابن باديس-يتطرق إليها الشيخ بيوض وإن كان بين أسباب الكرب والعجب، 

أن مشية اخليالء ناشئة عن علة العجب، فإن اهللا تعاىل أعقب بيان الداء الذي ى عنه بذكر الدواء 
 من فوقه ومن حتته، وهو تذكري اإلنسان بضعفه بني خملوقني عظيمني. الذي يقتلعه من أصله

  .1فتذكريه بضعفه عامل ترهيب يعد أجنع دواء ملرض إعجابه بنفسه

مث بني ما ينشأ عن هذا العجب من الكرب وأنه أصل اهلالك حتت عنوان فرعي الفت لالنتباه 
إذا أعجب املرء بنفسه عمي عن نقائصها، فال ". "العجب أصل اهلالك"فقال حتت هذا العنوان 

لتها وهلا عن الفضائل فال يسعى يف اكتساا فعاش وال أخالق له مصدرا لكل شر يسعى يف إزا
  .بعيدا عن كل خري

ومن العجب بالنفس ينشأ الكرب على الناس واالحتقار هلم، ومن احتقر الناس مل ير هلم 
 -مثل ما كان على نفسه–حقا، ومل يعتقد هلم حرمة، ومل يراقب فيهم إالَّ وال ذمة، وكان عليهم 

  .أظلم الظاملني

كان أصل هالكه من عجبه بنفسه، وأنه خلق من النار،  -نعوذ باهللا منه–وإبليس اللعني 
  .2"وأنه خري من آدم، فتكرب عليه فكان من الظاملني واهلالكني

وخيتم املفسر درسه خبالصة هامة يف احلث والترغيب على ترك هذا اخللق الذميم واإلقالع 
  ":ترك العجب شرط يف حسن وكمال األخالق"عي عنه فقال  حتت عنوان فر

تربية النفوس تكون بالتخلية عن الرذائل، والتحلية بالفضائل، والعجب هو أساس الرذائل "
فأول الترك تركه، وهو املانع من اكتساب الفضائل، فشرط وجودها تركه كذلك، ومن مل يكن 

عن نقائصها، ألن اإلنسان جمبول على معجبا بنفسه كان بدرجة التخلف مبحاسن األخالق والترته 
. حمبة الكمال وكراهة النقص، فإذا سلم من العجب فإن تلك اجلبِلَّة تدعوه إىل ذلك التخلق والترته
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وإذا رغب يف الكمال كانت له وإليه هزة فال يزال بني التذكريات فإذا نبه على نقصه مل تأخذه 
وهلذه املعاين اليت . ب ويتشذب حىت يبلغ ما قدر له من كمالاإلهلية واجلبلَّة اإلنسانية اخللقية يتهذ

  1."عنونا عليها بآية األخالق -وهى أصول يف علم األخالق-تتصل بتفسري هذه اآلية الكرمية 

ميم على الفرد رُمبا تبدو هينة، غري أا أساس كل بالء وأصل كل \فخطورة هذا اخللق ال
أفراد اتمع ، وإصالح اتمع البد أن يبدأ من إصالح  هالك، وقد تصبح عدوى تصيب كل

  .أفراده يف كل زمان ويف كل مكان 

ولنعرج إىل تفسري شفاهي معاصر آخر يف العصر احلديث هو تفسري حممد متويل الشعراوي 
فقد كان صاحبه يلقيه درسا على مسامع اخلاصة والعامة يف مسجد القاهرة مبصر يف بيئة إسالمية، 

أا ختتلف عن البيئة اجلزائرية اليت فسر فيها الشيخ ابن باديس و الشيخ بيوض القرآن الكرمي ، غري 
إال أن األمراض كانت متشاة، لكن أن طرح احللول كان خمتلفا تبعا لطبيعة املرض يف عصر دون 

  .آخرا

ية من سورة يبدأ املفسر تفسريه بتمهيد قيم مجع فيه بني أمهية القضايا املطروحة قبل اآل
اإلسراء، موضحا التناسب املوجود بني موضوعات هذه  اآليات وبني هذه اآلية موضوع الدرس 

مازالت اآليات تسري يف خط واحد ، وترسم لنا طريق التوازن االجتماعي يف جمتمع : "قائال
احب املسلمني ، فاتمع املتوازن يصدر يف حركته عن إله واحد، هو صاحب الكلمة العليا وص

  .2"التشريع

فهذا التمهيد حيظر السامع نفسيا لتلقي اإلرشاد والتوجيه لإلقالع عن خلق العجب 
املنتسب يف الكرب، مث يلفت االنتباه إىل أن هذه اآليات وما يليها حتمل منهجا قوميا لبناء جمتمع 

ته والسري متماسك ومتوازن، وهو ما تتطلع اتمعات اإلسالمية خاصة يف العصر احلديث معرف
واملتتبع هلذه اآليات جيد ا منهجا قوميا لبناء جمتمع متماسك ومتوازن، يبدأ من : "عليه، فيقول

  .∗"22/اإلسراء" �ال جتعل مع اهللا إهلا أخر�: قوله تعاىل
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وهذه قضية هامة ال تنتظم األمور إال يف ظلها، مث قسم اتمع إىل طبقات، فأوصى بالطبقة    
ت مهمتها يف احلياة، وحان وقت إكرامها ورد اجلميل هلا، فأوصى بالوالدين وأمر الكبرية اليت أد

  .ببرمها 

مث توجه إىل الطبقة اليت حتتاج إىل رعاية  وعناية ، فأوصى باألوالد، وى عن قتلهم خوف 
مث تكلم عن ... الفقر والعوز، وخص  بالوصية اليتيم ، ألنه ضعيف حيتاج إىل مزيد من الرعاية 

اإلسراف واإلمساك، مث : املال، وهو قوام احلياة، واختار فيه االعتدال والتوسط، وى عن طرفيه
ى عن الفاحشة، وخص الزنا الذي يلوث األعراض  ويفسد  النسل، وى عن القتل وسفك 

ان وأمر بتوفية الكيل وامليزان، وى عن الغش فيهما والتالعب ما ، مث  حث اإلنس.... الدماء 
  .1"على األمانة العلمية، حىت  ال يقول مبا ال يعلم، وحىت ال يبين حياته على نظريات خاطئة

أمل تر : "وبأسلوب احلوار مع املستمعني نبه املفسر إىل حقيقة قد جيهلها البعض منهم، فقال
سان أنه منهج وأسلوب حياة يضمن سالمة اتمع، وسالمة اتمع ناشئة عن سالمة حركة اإلن

فيه ، إذن اإلنسان هو مدار هذه احلركة اخلالفية يف األرض، لذلك يريد احلق سبحانه أن يضع له 
  .2"توازنا اجتماعيا 

واملتتبع هلذه اموعة من األخالق اليت حتقق التوازن االجتماعي، أي انضباط اجلماعة 
حده متحليا ا مقتنعا يالحظ أا أوال وأخريا أخالق فردية، جيب أن يتصف ا كل فرد على 

  .جبدواها وأمهيتها يف حتقيق التوازن االجتماعي

أن أول شيء يف هذا التوازن وهو أثر واقعي ملموس للتحلي ذه "والشعراوي يرى 
األخالق هو أن اجلميع عند اهللا سواء، وكلهم عباده، وليس من العباد من بينه وبين اهللا قرابة أو 

  .3"هللا متساوون عنده، ال فرق بينهم إال بالتقوى والعمل الصاحلنسب، فاجلميع عبيد ا

وان تفاوتت : "أشار إىل حقيقة أخرى متعلقة بالسابقة وهي تفاوت األقدار الدنيوية فقال
أقدارنا يف احلياة فهو تفاوت ظاهري شكلي، ألنك حينما تنظر إىل هذا التفاوت ال تنظر إليه من 

  .1"ا غين، وهذا فقريهذ: زاوية واحدة فتقول مثال 
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ومعظم الناس يهتمون ذه الناحية من التفاوت، ويدعون غريها من النواحي األخرى وهذا 
ال يصح، بل أنظر إىل اجلوانب األخرى يف حياة اإلنسان، وإىل الزوايا املختلفة يف النفس اإلنسانية، 

جل إنسان، وأن ولو سلكت هذا املسلك فسوف جتد أن جمموع كل إنسان يساوي جمموع س
وما ". 13/احلجرات" �إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم�: احلصيلة واحدة، وصدق اهللا العظيم القائل

دام اتمع اإلمياين على هذه الصورة فال يصح ألحد أن يرفع رأسه يف اتمع ليعطي لنفسه قداسة 
أي فخرا " 37/اإلسراء" �وال متش يف األرض مرحا�: أو مرتلة فوق مرتلة اآلخرين، فقال تعاىل

  .2"واختياال، أو بطرأ أو تعاليا

يف تعليل النهي عن هذا اخللق القبيح ببيان حقيقة أسبابه  3وتلتقي التفاسري الشفاهية الثالثة   
وأا نعم زائلة ال حمالة، ليكون ذلك مثاال حيا أمام املتلقني لإلقالع عنه والتحلي بالتواضع، وهذا 

يس وبيوض لكن كال بأسلوبه اخلاص وتبعا لطبيعة هه الظاهرة األخالقية ما أشار إليه ابن باد
  .الفاسدة، مما يؤكد فعالية النص القرآين يف اإلصالح مع اختالف البيئات

وخيتال به، ويظن أنه أفضل من غريه، جيب  ءألن الذي يفخر بشي: "...يقول الشعراوي  
ذاتيا فيه، ال يذهب عنه وال يفارقه لكن من أن يضمن لنفسه بقاء ما افتخر به، مبعىن أن يكون 

  .حكمة اهللا سبحانه وتعاىل أن جعل كل ما ميكن أن يفتخر به اإلنسان هبة له، وليست أصيلة فيه

كل أمور اإلنسان بداية من إجياده من عدم على اإلمداد من عدم هي هبة ميكن أن تسترد   
رآك الناس فقريا، أو تعاليت بقوتك مث رآك  يف يوم من األيام، وكيف احلال إذا تكربت مبالك، مث

  .فهذه سنة اهللا يف خلقه 4الناس عليال ؟

وبأسلوب ترغييب يضع الشعراوي البديل الصاحل أمام املتلقي حاثا إياه على التحلي خبلق 
إذن فالتواضع واألدب أليق بك، والتكرب : "التواضع يف مقابلة التخلي عن خلق الكرب فيقول

ال يكون إال للخالق سبحانه وتعاىل، فكيف تنازعه سبحانه صفة من صفاته، وقد انا والتعايل 
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احلق سبحانه عن ذلك، ألنه ال يستحق هذه الصفة إال هو سبحانه وتعاىل، وكون الكربياء هللا 
 .1"تعاىل يعصمنا من االتضاع للكربياء الكاذب من غرينا

فالتكرب "لي عن خلق الكرب بقوله وهو ما أكد عليه الشيخ بيوض حني دعا إىل التخ

  .  3"2والكربياء من صفات اهللا تعاىل ، كما ورد يف احلديث القدسي

ويضرب املفسر مثاال واقعيا يف كون الناس كلهم سواء أمام اهللا فال عربة بكل هدا التكرب، 

فيها استطراق ومن أحب أن يرى مساواة اخللق أمام اخلالق سبحانه فلينظر إىل العبادات، ف: "فيقول

، سوالفقري والرئيس واملرؤو العبودية يف الناس فحينما ينادي للصالة مثال ترى اجلميع سواسية الغين

واخلفري، الكل راكع أو ساجد  الكل خاضع هللا متذلل هللا فقري هللا، الكل عبيد اهللا بعد  الوزير مثال

وتتجلى لنا هده . اوى اجلميعأن خلعوا أقدارهم، عندما خلعوا نعاهلم، ففي ساحة الرمحن يتس

واألهم من هذا أن الرئيس أو الكبري ال يأنف، وال يرى . املساواة بصورة أوضح يف مناسك احلج

وهو يف هذا املوقف ويف هذا اخلضوع  والتذلل، ملاذا؟ ألن اخلضوع  هغضاضة يف أن يراه مرؤوس

   4.هنا والتذلل هللا، وهذا عني العزة والشرف والكرامة

موخبا أصحاب هذا اخللق السيئ  املفسر استطراده يف توجيه اخلطاب للمستمعنيويواصل 

يف هذه ". 37/اإلسراء" �انك لن خترق األرض ولن تبلغ اجلبال طوال�: مث يقول تعاىل: قائال

العبارة نلحظ إشارة توبيخ وتقريع كأن احلق سبحانه وتعاىل يقول هلؤالء املتكربين، وألصحاب 
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 1".كيف تتكبرون وتسريون فخرا وخيالَء بشيء موهوب لكم غري ذايت فيكم" :الكربياء الكاذب

 يفكأنه ختاطب أصحاب اخللق مباشرة مبسطا أسلوب خطابه، وهذا أيضا مما ميز التفسري الشفاه

  ).أي املكتوب(عن التفسري املكتوب، وإن رمى إىل حتقيق اإلصالح 

بسيط يف التفسري الشفاهية االستئناس هذا وقد سبق أن أشرت أن من أساليب خاصية الت

هذا ما قرره الشعراوي وهو . بأمثلة تقديرية تقريبية واقعية ملموسة لتقريب الفكرة وإحداث األثر

ليبني للمتكرب أن هذا احلجر قد يسمو على  رخيتم تفسريه آلية األخالق، إذ استحضر التمثيل باحلج

د احلق  أن يوبخ  أهل التكرب الكاذب أتى بأدىن أجناس وحينما أرا...اإلنسان و يفضل عليه، فقال

ويف فلسفة .... الوجود باألرض واجلبال وهي مجاد، لكنه قد يسمو على اإلنسان ويفضل عليه 

احلج أمر عجيب، فاجلماد الذي هو أدىن األجناس جند له مكانة ومرتلة، فالكعبة حجر يطوف 

تقبيله وهو حجر، وعليه  �ذي سن لنا رسول اهللا الناس من حوله، ويف ركنها احلجر األسود ال

  .يتزاحم الناس ويتشرفون بتقبيله والتمسح به

وهذا مظهر من مظاهر استطراق العبودية يف الكون ، فاإلنسان املخدوم األعلى جلميع 
 2فإياك أيها اإلنسان أن ختدش هذا االستطراق... األجناس يرى الشرف والكرامة يف تقبيل حجر

  .3"ي يف الكونالعبود

فاحلق سبحانه وضع للمسلم املنهج السليم الذي ينظم حياته، ألن احلصيلة النهائية هلذه 
  .الوصايا أن يستقيم اتمع، ويسعد أفراده بفضل هذا املنهج اإلهلي
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بعد عرض هذا النموذج من إصالح أخالق الفرد املتمثل يف إصالح خلق الفرد بالدعوة إىل 
إن ما استنتجته من استطراد هؤالء املفسرين : ضع وترك خلق الكرب أقولالتحلي خبلق التوا

املصلحني الثالثة وهم يتعرضون لتفسري آية العجب والتكرب، هو أن أساس هذا اللون من التفسري 
يرتكز حول إحكام الصلة بني النص والواقع كلما كانت هناك عالقة بني هذا النص املفسر 

ن قارنا آراء هؤالء املفسرين الثالثة يف اآلية مع تفسري مكتوب، ألحد وظاهرة منحرفة ما، حبيث إ
علمائنا اإلجالء فإننا لن جند بينها تقاربا إال يف شرح املفردات، وبيان املناسبة، ومعىن اآلية 
املفسرة، دون إسقاط اآلية على الواقع وحماكمتها له فبقى تفسريهم رغم أمهيته مفتقرا إىل عنصر 

  .واقعياإلسقاط ال

  اإلعراض عن اللغو: النموذج الثاين

تعرضنا يف النموذج األول إىل ي اهللا سبحانه وتعاىل عن خلق الكرب والعجب، ويف هذا 
  .النموذج الدعوة إىل أمر بالتحلي خبلق كرمي وهو اإلعراض عن اللغو

: تعاىل دعا الشيخ ابن باديس إىل التحلي عن هذا اخللق الكرمي من خالل تفسري قول اهللا
، موجها النص املفسر إىل بيان مساوئ اللغو 1"72/الفرقان"﴾ وإذا مروا باللغو مروا كراما﴿

  . وآثاره اخلطرية على اتمع ليكون هذا دافعا إىل التحلي باإلعراض عنه

فبعد بيان املناسبة وشرع املفردات والتراكيب واملعىن، انتقل املفسر إىل توجيه النص وحتت 
يف اإلقبال على اللغو شغل للبال به وتكدير للخاطر بظلمته وتضييع : "قال" موعظة" عنوان فرعي

للوقت فيه ولكل كلمة تسمعها أو فعلة تشهدها أثر يف حياتك وإن قلَّ وقد يعقبها ضدها فتزول 
بعدما شغلت وعطلت وقد يرد فها مثلها فتثبت وتنمو وتسوء عاقبتها ولو بعد حني، وبقدر ما 

ىل اللغو تلتفت عن كرمك وبقدر ما يعلق بك منه ينقص من زكائك وبقدر ما تتساهل تلتفت إ
بالوقوف عليه تقرب من الدخول فيه وإذا دخلت فيه واستأنست بأهله جرك إىل الزور وعظائم 
األمور، وللشر أسباب متواصلة وأسباب متصلة يؤدي بعضها إىل بعض فينتقل املغرور الغافل من 

ها  ومن صغريها إىل كبريها، فاحلازم من مل يسامح نفسه يف قليلها ويباعد كل البعد خفيها إىل جلي
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عنها وعن أهلها، ولقد هدتنا اآليات هذه لنهتدي، وذكرت عباد الرمحن لنقتدي، واهللا املستعان، 
  .1"وال توفيق إال به

ب، يشعر من فاملفسر جتاوز التفسري احلريف إىل بيان أخطار لغو الكالم، وهو أسلوب ترهي
وهو يف هذا املقام يراعي مقتضى حال اتمع ليلفت انتباه السامع . خالله املتلقي بدناءة هذا اخللق

، -خاصة والفترة فترة استعمار-إىل هذه األخطار اليت تبعد املسلم عن األمور اهلامة، وتشغله عنها 
واالستقالل، ورمبا هلذا السبب  فهذا اللغو فيه مشغلة عن التفكري يف طرد املستعمر وطلب التحرر

  ".موعظة"عنون املفسر حتليله لآلية بعنوان 

اللغو "مؤكدا بعد ذلك على أن التمادي يف هذا اللغو وقد عرفه يف أول الدرس بقوله   
مصدر لغا يلغو أي قال باطال فهو القول الباطل ومثله الفعل الباطل من كل ماال فائدة فيه وال 

وأكد أنه قد جير صاحبه إىل الزور وعظائم األمور، وهو ذا  2"أن يلغى ويطرحنتيجة له مما شأنه 
التنبيه حياول بعقله الناقد الفاعل نقد تلك العقلية السائدة، إذ فسر هذه اآلية ونشر هذا الدرس يف 

، وهي فترة استعمار، كان الشعب إباا غارقا 19933فيفري / هـ1351يف شوال " الشهاب"
  .ا اخللق، واالنشغال باللغو يف أمور تافهةيف براثن هذ

أن حيرك يف املتلقي الغرية واحلمية،  -خفية عن املستعمر–فأراد املفسر بطريق غري مباشر   
لعلَّ هذه البذرة الصاحلة تؤيت مثارها ولو بعد حني، مذكرا بأن هذه اآلية وما قبلها عدد فيها اهللا 

ولإلفتداء املسلمني يف كل زمان ومكان، ليكتب هلم صفات عباد الرمحن فهي دعوة لإلهتداء 
الفالح يف الدنيا واآلخرة، هذه املوعظة جاءت بأسلوب مبسط واضح وسهل تتلقاه مجيع الشرائح 

  .بالفهم واالستيعاب ليسهل عليهم التطبيق بعد ذلك

 ، الحظت أنه تكلم عن هذا اخللق4أما الشيخ بيوض فباستقراء أجزاء تفسريه املطبوعة  
اإلسالمي احلميد داعيا إىل التحلي به والتخلي عن نقيضه وهو اللغو، يف موضعني من تفسريه 

: ، اختصر الكالم عنه يف املوضع األول عند تفسري آلية سورة مرمي يف قوله تعاىل5بطريقتني خمتلفتني
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: ىل، واستطرد كثريا عند تفسري قول اهللا تعا"2/مرمي"﴾ ال يسمعون فيها لغوا إال سالما﴿
  .يف املوضع الثاين" 72/الفرقان"﴾ والذين هم عن اللغو معرضون﴿

: قال املفسر" 2/مرمي"﴾ ال يسمعون فيها لغوا إال سالما﴿: ففي تفسري قول اهللا تعاىل -أ
من املعلوم أن كالم اللغو يكون سببا يف األحزان والفنت يف الدنيا فأراد اهللا تعاىل أن يبني أن "

صفوهم أو يقلق راحتهم شيء أبدا من كالم من سوء، فهم ال يسمعون  أصحاب اجلنة ال يعكر
  .فيها إال سالما، إال ما يلذ هلم مما فيه السالمة من كل شيء والسالم يعم كل نعمة وكل خري

ويف اآلية إرشاد إىل ترك اللغو ألنه مصدر كل بالء، ومن أوصاف املؤمنني أم عن اللغو 
﴾ وإذا مسعوا اللغو أعرضوا، ﴿"3/املؤمنون"﴾ معرضونوالذين هم عن اللغو معرضون ﴿

: ، واملثل العريب الدارج يقول"72/الفرقان"﴾ وإذا مروا باللغو مروا كراما، ﴿"4/القصص"
  .2"1"كَترةْ الكَالَم إالَّ تخوِي"

بعد االستقراء املوضوعي آليات اللغو، واالستئناس باملثل العريب الدارج، ينتقل املفسر إىل 
وليس يف اللغو : "ان اآلثار السلبية اخلطرية املترتبة عن اللغو على الفرد وعلى اتمع، فيقولبي

تضييع للوقت فحسب، وإمنا كثريا ما يورث األحقاد ويؤجج نار الفنت، ولو كان ذلك اللغو عن 
أكثر ما  طريق املزاح، فإنه يترك يف القلب مجرة تتقِّد وال تنطفئ، حىت حتني فرصة االنتقام، وما

  : كتب احلكماء والشعراء يف هذا الباب ومنه قول أحدهم

  جيري عليك الطفل والرجل النذال    إياك إياك املزاح فإنـــه

  ويورث بعد العز صاحبــه ذال  ويذهب ماء الوجه بعد ائه   

يء ال ومن املعلوم أن اهللا تعاىل يصف لنا اجلنة مبا نعرفه يف الدنيا، وال ميكن أن ميثل لنا بش
  .3..."نعرفه

فاملفسر يف هذا املوضع اكتفى بالوقوف على عواقب ونتائج التحلي بلغو الكالم وما يترتب 
مستأنسا باملثل العريب الدارج . عليه من آثار سلبية يف اتمع ولو كان حىت عن طريق املزاح
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اخللق واإلعراض  والبيت الشعري، إمنا بفعل ذلك لتحقيق أثر واقعي ملموس هو اإلقالع عن هذا
عنه كما ورد يف العديد من اآليات القرآنية اليت ذكرها، مما يؤكد على أن اإلعراض عن اللغو خلق 

  .محيد جيب التحلي به

ذكر ذلك بأسلوب مبسط، خاصة أن أكثر املتصفني بصفة اللغو هم العامة الذين ليس 
  .لعةلديهم ما يشغلون به وقتهم من قراءة أو كتابة أو حبث أو مطا

هذا، وقد اختلف طرحه هلذه القضية يف موضع آخر، عند تفسريه لقول اهللا تعاىل وهو 
قد أفلح املؤمنون الذين هم يف صالم خاشعون والذين هم يذكر صفات املؤمنني املفلحني ﴿

  ".3/املؤمنون"﴾ عن اللغو معرضون

: اللغو: "ا اللفظ، فقالبدأ املفسر بالشرح اللغوي املبسط حىت تعلم كل الشرائح املراد ذ
باطل القول والفعل، كل شيء ليس فيه فائدة ولو مل يكن حراما أو معصية، ولكن فيه تضييع 
للوقت، وليس فيه أي مصلحة للدنيا أو لألخرى، وأكثر كالم الناس غيبة ومنيمة، وكالم فارغ ال 

  .1"فائدة فيه

: ن هذا اللغو، كما وصفهم اهللا تعاىل بقولههذا هو اخللق الذميم، أما شأن املؤمنني فهو اإلعراض ع
﴾، وعليه كان على املفسر املصلح أن يبني للمتلقني صور هذا وإذا مروا باللغو مروا كراما﴿

اللغو، مما كان يشاهده واقعا ملموسا يف اتمع، ليقلعوا عنه، فيكونون ممن أكد اهللا تعاىل فالحهم 
يرتِّهون ويكرمون أنفسهم من اإلسفاف : "... قال﴾، فوالذين هم عن اللغو معرضون﴿: بقوله

والترتل إىل هذا الدرك، وميرون وهم معرضون، ألم يعلمون أن أولئك خيوضون يف باطل من 
  .2"القول، وأن ال فائدة يف اجللوس معهم

مث بدأ املفسر يف استطراداته الطويلة اليت ميكن أن يقال عنها إا أهم مميزات التفسري   
لتحقيق األثر املرجو من هذه الدروس، السيما أن هذه . هي عن التفسري املكتوبالشفا

االستطرادات تشخص اآلفات تشخيصا واقعيا وشامال عقدية كانت أم أخالقية أم اجتماعية 
والشاهد على ذلك، إال أن املدقق فيها يتأكد فعال أا ضرورية ومظاهر اآلفة خلقية كانت أم 
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ما الحظته أن الشيخ مبجرد أن انتهى من تعريف اللغو واحلث على . و غريهاعقدية أم اجتماعية أ
هامة جدا تتعلق بأسباب حتلي الناس ذا اخللق،  - حسب نظري–اإلعراض عنه، عاجل مشكلة 

فرأى حبكم أنه . واجللوس يف هذه االس واملشاركة فيما يقال فيها، وهو كالم الغيبة والنميمة
أن اإلصالح اخللقي يكون بالدعوة إىل اإلعراض عن هذا اخللق الذميم بدءا، أحد أفراد اتمع، 

  : بالقضاء على أسبابه فقدم بذلك حلوال جنملها يف هذه النقاط
وهي أوىل خطوات اإلصالح ألن جمالس اللغو تنعقد بسبب : شغل أوقات الفراغ -أ  

قي من جذوره، وذلك مبلئ أوقات الفراغ، ومن مث فعلى الفرد املسلم أن يقتلع هذا الداء األخال
فراغه املتبقية من ساعات عمله الدنيوي واألخروي، وهذا العمل شبيه بعملية رياضية وأنا أوافقه 

  .إىل حد بعيد على هذا الرأي ألنه العالج الوحيد آلفة اللسان هذه
روية ويعين هذا أنه ينبغي للمؤمن أن تكون له أعمال مهمة دنيوية أو أخ: "قال املفسر  

تشغله، أليس لك عملك الذي تسترزق به؟ والعمل واجب يف اإلسالم؟ واهللا تعاىل يأمر به حىت يف 
إذا نودي للصالة من يوم ﴿: ال تعملوا وإمنا قال: يوم اجلمعة الذي هو يوم عبادة، مل يقل لنا
عمل دنيوي إذن يسبق صالة اجلمعة ... ، "9/اجلمعة"﴾ اجلمعة فاسعوا إىل ذكر اهللا وذروا البيع

ويعقبها عمل دنيوي، لنعلم أن اإلسالم ال يأمرنا بترك العمل بل العكس، يأمرنا أن نعمل لدنيانا 
وأخرانا معا، وإمنا انا عن إضاعة الوقت فيما ال يعين، وإذا مل نكن يف عمل دنيوي فلنكن يف 

  .عمل أخروي
هللا تعاىل عنه، ونزه عنه أما أن ال تكون ال يف عمل دنيوي وال أخروي فهذا الذي ى ا  

عباده املؤمنني، وجعل من صفات عباده الذين يرثون الفردوس أن ليست هلم مثل هذه األوقات 
  .1"الفارغة

مث نبه املتلقني إىل عملية حسابية يسهل على اجلميع القيام ا كخطوة أوىل على طريق   
فعله يف يومه منذ قيامه من نومه  ومن السهل أن حياسب املرء نفسه عما: "اإلصالح األخالقي فقال

إىل أن يعود إليه، جبمع ساعات العمل األخروي وساعات العمل الدنيوي، مث يطرحها من جمموع 
ساعات اليوم فتبقى له الساعات الضائعة اليت مل يستفد فيها علما وال ذكرا، وال حضور جملس 

ولو . ولغو وجعجعة من غري طحنيعلم، وال سعيا يف شأن أخيه املسلم، إن هي إال كالم وجدال 
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، مؤكدا 1"كان هذا فقط هلان األمر، ولكن رمبا تلتصق به ذنوب كثرية من هذا الوقت الضائع
واهللا تعاىل ال يريد : "على أمهية هذه العملية احلسابية منبها على ضرورة إجراء كل فرد هلا، فقال

لوقت الذي يبحث فيه املرء عن شراء أن تضيع هذه األوقات من أعمارنا والعمر قصري، وسيأيت ا
ساعة باملاليني وال جيدها، كمن جيد أمامه حزما من الدراهم فيبددها، وبعد أيام قليلة تراه يبحث 

  .2"عن خرقة بالية يرتديها، أو يطلب مترة وال جيدها، فيا ليتنا ننتبه

اف أن خيتلط األمر ومبا أنه كان خياطب ذا الدرس طبقات متفاوتة العلم والثقافة، فقد خ  
على البعض وخاصة العامة منهم، فيأخذوا كالمه على إطالقه فيقعوا يف التفريط واحلرج فقال 

إذا مللتم احلديث : "وليس معىن اإلعراض عن اللغو ما ذكره الرسول ص يف حديثه: "خماطبا إياهم
ى أن يكون مما أحلَّه إذ املرء قد يقضي بعض وقته يف بسط لطيف فيه إنعاش للنفس، عل". فامحضوا

اهللا، وليس يف زمن طويل، وكان النيب ص يقول ألصحابه، كلمات فيها بسط، فيبتسم 
وذكر جمموعة من اآلثار يف ذلك، مما يدفع احلرج عن قيام املسلم أثناء وقت فراغه . 3"ويضحك

ين متعلق باألول هو مث ينتقل إىل تقدمي حل ثا. ببعض البسط قوال أو عمال لكن فيما أحلَّه اهللا تعاىل
مكان قصاء الوقت املتبقي، ألنه املكان له أثر يف وقوع املسلم يف هذا اللغو، أو عدم وقوعه فرأى 

  .أن أحسن مكان يقيه هذا هو املسجد

  :استغالل املسجد لقضاء أوقات الفراغ -ب  

أفرادها  مث يؤكد املفسر وهو خياطب اجلمهور املتعايش معه يف بيئة صحراوية معروفة مالذ  
الوحيد هو املسجد حاثا إياهم أنه املكان األفضل لقضاء أوقات الفراغ واستغالل هذه األوقات يف 

وللمسلم أماكن يشغل فيها وقته، ممن كان : "جمالس الذكر بدل قضائها يف جمالس اللغو، فيقول
مر بأفضل ما يعمر هنا باملسجد من املغرب أو قبل املغرب بربع ساعة جالسا ينتظر الصالة فوقته عا

مث بعد ذلك يشهد . 4به الوقت، وهو انتظار الصالة، وانتظار الصالة رباط كما ورد يف احلديث
اآلذان، مث ينتظر اإلقامة، فيصلي املغرب، مث جيلس ليستمع لقراءة القرآن، مث يصلي العشاء، وبعدها 
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، 1"قاته بأفضل األعمالجيلس لشهود درس تفسري كتاب اهللا، مث ينصرف إىل داره، وقد شغل أو
ويف هذا أسلوب ترغيب يف الصالة يف املسجد، ومن مث اختاذ املسجد مكانا ورباطا يقي املسلم 

  .مبجالس اللغو، وما ينجر عنها من اآلثار السليمة على الفرد واتمع
مث يتوجه باخلطاب أثناء الدرس لطائفة خاصة من املخاطبني هم الشباب مرشدا وواعظا،   

لقد : ولكن قد يوسوس الشيطان لكثري من الناس خاصة طائفة الشباب، فيقول هلم: "... لفيقو
سكنتم املسجد من الظهر إىل العصر، ومن املغرب إىل العشاء، وهذا تضييع للوقت أليس لكم ما 

  .2"تعملون؟
بعد حتذير الشباب وسوسة الشيطان املشجعة على اللغو، ينتقل املفسر إىل عرض مشاهد 

ية الس اللغو مقارنة مبجالس الذكر وما يقضيه أصحاب هذا اخللق القبيح من ساعات ضائعة واقع
ولكن إذا : "يف الغيبة والنميمة، ويف غري ما أحلَّه اهللا سواء أكان ذلك عن جهل أو عن عمد فيقول

ن أحسن قضينا وقتنا يف املسجد، من الظهر إىل العصر، ومن املغرب إىل العشاء، فنحن راحبون، وحن
من كثري من الناس هلم مثل هذه األوقات ولكنهم ال يقضوا يف عمل أخروي بعد الفراغ من 

  .عمل الدنيا
فساعات العمل واحدة للعاصي واملطيع، وقد أصبح الناس اليوم يدافعون عن حقوق   

ع ألن فال يسمحون أن تتجاوز مدة العمل يف اليوم مثاين ساعات خلمسة أيام يف األسبو  3العمال
وإذا قسمنا أربعني ساعة على سبعة أيام فإا تكون حوايل ست . 4السبت واألحد ال عمل فيهما

  !.ساعات يف اليوم، فأين تقضي بقية األوقات يا ترى؟
فاألوقات اليت نقضيها حنن يف املسجد أقلُّ بكثري من األوقات اليت يقضيها البطَّالون يف   

ة أو على شواطئ البحار أو يف املقاهي، حىت كاد أن يكون جبواز املقامر واملخامر واحلدائق العام
كل دكان مقهى كما نرى يف املدن الكربى، وكلها حمشورة بأكداس من البشر، يقضون فيها 
الساعات الطويلة دون أن يشعروا مبرور الوقت، ولكن الشيطان يوحي إلينا إذا ذهبنا إىل املسجد، 
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ستمع لتالوة القرآن، أو لدرس وعظ وإرشاد، أننا بطالون ليس لنا ومكثنا فيه ننتظر الصالة، أو ن
  .1"ما نعمل
وتظهر مسه الواقعية مرة أخرى يف هذا التفسري، حني املفسر خياطب شرائح خمتلفة أغلبهم   

عامة، وهم أحوجها حاجة إىل اإلصالح عن طريق التوجيه واإلرشاد وهلذا نرى املفسر خياطبهم 
ستعينا بأمثلة بسيطة تقريبية، لينبه إىل سهولة عالج هذا اخللق الذميم، بأسلوب مبسط وذكر م

كال إننا العاملون الراحبون، فعملنا يف متاجرنا واحد، ويف أجنتنا واحد، وخروجنا من : "... فيقول
العمل يف وقت واحد، وبعد ذلك أليس أحسن مقام تقضي فيه وقتك هو املسجد، ولو كنت 

صامتا تنتظر الصالة؟؟ فذلكم الرباط فذلكم الرباط فدلكم الرباط، ولرباط جالسا حتت سارية 
وإذا . السيف أوقات معلومة حمدودة، وأما الرباط الدائم فهو البقاء يف املسجد بني أوقات الصالة

كان مع هذا الرباط قراءة أو تسبيح، أو ذكر، فهذا أفضل، فقس نفسك ذا الذي خرجت معه 
أنت إىل املسجد بينما ذهب هو إىل املقهى أو السوق أو الشاطئ فأيكما  من عمل واحد فذهبت

  .2"أفضل
ويتابع املفسر استطراده خلطر وآفات هذا اخللق القبيح حاثا اجلمهور املتلقي على ضرورة 

  .اإلقالع عنه مبالزمة املسجد وجمالس الذكر
التفسري الشفاهي،  تأكيدا على ما ذهبت إليه يف كثري من مواضع هذا البحث يف خصائص

أنه يعتمد طريقه احلوار واخلطاب املباشر، مما جيعل املستمع أقرب إىل ما يطرح عليه فيتلقاه بسهولة 
، نسوق شهادة على ذلك للمفسر بعد الذي ذكره، -وهو املطلوب-أكثر، ويؤثر فيه مباشرة 

أيضا أن تكون بعض  وهكذا املسجد واحلمد اهللا عامر كما نرى، ولكننا ال نشك: "... فيقول
األماكن األخرى عامرة إذ ميكن يف هذا الوقت الذي نرجو فيه رضى اهللا تعاىل، ومغفرته ورمحته، 

جمالس اللغو اليت سبقت، أن  -جمالس الذكر والوعظ واإلرشاد–ونسأله أن يغفر لنا ذه االس 
تبيحون األعراض بالغيبة يكون هنا لك يف أماكن أخرى من أطراف البلدة أناس جالسون للغو، يس

والنميمة، يعوضون املاء ببحر من التراب، وأحسنهم من إذا حان وقت الصالة تيمم، وإذا متلّكه 
الوسواس العجز مد رجليه وصلى قاعدا، مدعيا وجعا يف رجليه، ومل مينع هؤالء عن املسجد إال ﴿
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وخيتم بنصيحة خمتصرة  1 "4/الناس"﴾ اخلناس الذي يوسوس يف صدور الناس من اجلنة والناس
﴾ الذين هم عن اللغو معرضونفإذا أردمت أن تكونوا من ﴿: "بعد كل هذا االستطراد قائال

  .فاعمروا بيوت اهللا، ألن الذي جير إىل اللغو هو الفراغ
، -وهو أحد أفراد هذا اتمع الذي يعمل من أجل إصالح أحواله-ومما لفت انتباه الشيخ 

به فريقان من أفراد اتمع فريق يقوى على العمل الدنيوي وعلى العمل أن هذا اخللق يتحلى 
  .األخروي، وهم الشباب والكهول

وفريق عاجز عن العمل وهم الشيوخ وذوو العاهات، ممن ابتلوا ببعض األمراض ولو كانوا 
صغارا وعليه فقد خصص اخلطاب اإلصالحي الدعوي لإلقالع عن هذا اخللق لكل فريق على 

أما الفريق األول فهم الذين تكون فيهم البطالة قبيحة جدا، إذ من العيب أن يبقى : "قالحده ف
الشاب أو الكهل بغري عمل، يف أي وقت من األوقات، وأما الشيوخ والعجزة فأريد أن أبني بعض 

  .2"حاهلم لنرفِّه عن نفوسهم
بالنسبة للسامعني فتخصيص فئة بعينها باخلطاب دليل على أن خاصية مراعاة داللة النص 

  .حاضرة يف هذا اللون من التفسري
فالشيوخ والعجزة املوجودون يف كل : "وبدأ املفسر خبطاب فئة الشيوخ والعجائز فقال 

بلدة، تضيق م احلياة كما هو معلوم من طبع اإلنسان إذا مل يكن لديه عمل، فإنه يقلق يضجر 
صل وقت القيلولة أو وقت النوم ليال ليأوي إىل ويتأفف ويسأل عن الساعة املرار العديدة، حىت ي

فراشه، إذ يبدو له الوقت طويال بينما العامل أو الفالح أو الطالب وصاحب أي عمل ال يشعر 
  .مبرور الوقت، بل ويتعجب من انقضائه بسرعة وهذا ما نعرفه من نفوسنا

جون من بيوم بعد فهؤالء الشيوخ والعجزة ليس هلم ما يفعلون وال إىل أين يذهبون، خير
" مجاعة"فطور الصباح ويتجهون إىل أماكن خاصة يف بعض الشوارع جيلسون فيها، ويسموا 

  .كما هو موجود يف مجيع بالد اإلسالم، وقد أدركنا شيء من هذا
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أما يف البالد القدمية كوارجالن، فإم يتخذون مربعات من زاوية من زوايا الشارع جيلس 
والشيوخ، خاصة إذا مل يكونوا حفظة للقرآن وعلماء فيجلسوا يف بيوم فيها هؤالء العجزة 

  .للقراءة، أو خدمة العلم بالتأليف والتحقيق
ترى هل يؤمر هؤالء باملكوث يف منازهلم، ومينعون من هذه االس، وهم جيدون فيها 

  .ختفيفا ومتنفسا ملا يعانونه من مرض أو عجز أو ضيق؟؟
ىل هذه األماكن وقضوا فيها بعض الوقت فال حرج يف ذلك، كال، فإذا خرج هؤالء إ

ولكن يا هؤالء احذروا الغيبة والنميمة واللغو، وليكن كالمكم حكايات وطرفا أو مراجعة ملا 
مسعتموه يف بعض الدروس، أو حديثا عن التجارة والفالحة، أو بعض األخبار احلربية أو السياسية، 

  .1"كم الطويلةأو ما شاهدمتوه من عرب يف أعمار
فاملفسر خص هذه الفئة باخلطاب لريفع عنها لبسا تقع فيه أثناء جمالسها املعتادة، فاشترط   

ولكن : "انعدام اللغو فيها، مما يدخل يف عملية اإلصالح االخالقي، مث توجه إىل فئة الشباب الئما
با صحيحا معاىف مع الذين يالمون باجللوس يف هذه االس هم الشباب، فإذا وجد أحدكم شا

هؤالء الشيوخ، فليقل له، أهؤالء هم أترابك؟ إم شيوخ عجزة، وماذا تفعل أنت والوقت وقت 
عمل؟ عليك أن تكون يف مدرسة أو يف مصنع أو حقل أو أي عمل آخر، إال أن يكون وجوده 

صورتني  مث يعلن يف وضوح. 2"لضرورة، أو يكون عاطال عن عمله ذلك اليوم على أال يكون عادة
فالفرق كبري إذن وواضح بني هؤالء وأولئك، فالشيخ : "متقابلتني للفرق بني الفريقني فيقول

يؤمرون أمرا باخلروج، ألن البقاء يف البيت يسلط عليهم الوساوس واهلواجس واهلموم، وال يزيلها 
لس الذكر عنهم إال باجللوس إىل أندادهم وأقرام، وعليهم بعد ذلك أن يكثروا من شهود جما

، 3وقد ثبت يف األثر أن شهود جملس الذكر يكفر اهللا تعاىل به ألف جملس من جمالس اللغو. والعلم
فإذا صليت أيها الشيخ، وأيها العاجز الظهر فامكث، يف املسجد حىت تشهد صالة العصر، وإذا 

أن يكفر  ، وانو ذا4حضرت املغرب فامكث لصالة العشاء، مث لس الذكر الذي يكون بعدها
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وهو ذا يقدم للجمهور وسيلة أخرى من وسائل التخلي على . 1"اهللا عنك االس اليت كنت فيها
  :هذا اخللق الذميم مسلكا ناجحا لإلقالع عنه وهي

رغب املفسر يف حضور هذه االس مؤكدا على أثرها الفعال : حضور جمالس الذكر/ ج  
الم أو الفعل، ألن اللغو وإن كان املتحلي به أفراد إال واألكيد يف اإلعراض عن هذا اللغو من الك

أن اإلمث حيصل باجتماعهم، ألن اللغو ال يكون إال بني اثنني فأكثر إذا كان كالمهم كما أو 
سخرية أو غيبة أو منيمة أو قذفا، هلذا فالواقع يشهد أن هذا اخللق وإن كان فرديا إال أنه يظهر يف 

وإال فكيف يتذكر : "... فقال منبها على ذلك. ا ذا اخللق القبيحصورة جمالس يتحلى حاضروه
ورمبا يأيت املرء " كيف يفلح من ال يرى مفلحا: "املرء إذا كان ال يشهد جمالس الذكر، وقدميا قالوا

كثريا من األمور وهو ال يعلم أا معاص، أو كان يظنها من السيئات الصغرية، ومثل هذا ال يتفطن 
 إذا كان يف مواطن اللهو واملعاصي، أو كان مع أصدقائه وزمالئه الفسقة، وإمنا ال إىل خطئه إال

وذكّر ﴿: ينبهه إىل خطئه، وال يرشده إىل الصواب إال شهود جمالس الذكر، وهلذا قال اهللا تعاىل
  ".55/الذاريات"﴾ فإن الذكرى تنفع املؤمنني

والتذكري ال يكون بذهاب : "ولمث يوضح أن أحسن مكان هلذه االس هو املسجد، فيق  
العامل إىل بيوت الناس يعظهم ويذّكرهم فيها، إمنا يكون هذا يف املساجد، يف بيوت اهللا اليت يتلى 

  .2"�فيها كتابه وتفسر فيها آياته، وتشرح فيها سنة رسوله 
غو وخيتم املفسر كالمه خبالصته هامة بين فيها احلكمة من ذكر اهللا خللق اإلعراض عن الل  

بعد ذكر اخلشوع يف الصالة وهي العبادة األهم بعد التوحيد مما يؤكد حرص املفسر على بيان 
التناسب بني اآليات، فتتضح لنا عالقة التفسري الشفاهي بالتفسري املوضوعي الكشفي، الذي يعتين 
 بالكشف عن موضوع السورة، من خالل الوقوف على العالقات بني السابق والالحق من اآليات

مما يبين حكمة هذا االقتران بني العبادات وبني هذا اخللق يف اآليات بعد تقدمي آيات العبادات على 
فلوال أن خطر اللغو يف الدين كبري ما وضعه اهللا تعاىل يف السورة، وما جعله : "فيقول. آية اخللق

اىل وال يؤخر حرفا أو الصفة الثانية بعد اخلشوع يف الصالة، وقبل صفة الزكاة، وال يقدم اهللا تع
إال يف  ∗والقرآن يف أغلبه يقرن بني الصالة والزكاة. كلمة أو آية إال حلكمة عظيمة اقتضت ذلك
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ويزيد األمر بيانا . 1"هذا املوطن، ليبني لنا خطر اللغو يف الدين وشدة اتصاله باخلشوع يف الصالة
ري إىل أن اللغو مينع املؤمنني من كما أن اآلية تش: "ووضوحا بعرض صورة واقعية ملموسة، فيقول

شهود الصالة، إما مينعهم من أدائها إذا استطابوا جمالس الغناء والرقص وامليسر واللهو، أو 
فإذا سهر يف حفلة صلَّى بعد طلوع الشمس، وال يصلِّي . يؤخروا عن وقتها إىل آخر الوقت

وهذا أقل ما ميكن أن يفعله . تصف الليلالظهر والعصر إال عند املغرب، واملغرب والعشاء إال يف من
  .2"فاحذروا خطر اللغو فهو عظيم"... أصحاب اللغو 

وهي أساس –فاملفسر وهو يلقي هذا الدرس مشافهة ال يفوته التنويه مبسألة التناسب   
، فيجعلها السبب الرئيسي يف الكشف عن حكمة اهللا يف اقتران خلق -التفسري املوضوعي الكشفي

اللغو وتوسطه بني عبادتني أوهلما الصالة وثانيها الزكاة، مما يؤكد خطره ويربهن ملا اإلعراض عن 
  .أصلت له يف فصل اخلصائص املنهجية من عالقة التفسري الشفاهي بالتفسري املوضوعي

وهو ). اإلعراض عن اللغو يكون باإلعراض عن مسبباته(مما أوصله إىل نتيجة مفادها أن   
  .األخالقي أحسن عالج هلذا املرض

أما الشيخ حممد املكي الناصري، فقد تكلّم عن هذا اخللق من باب التوجيه واإلرشاد  
-∗العامني مؤكدا على ضرورة ابتعاد املسلم عن جمالس اهلزل والعبث واللغو دون إسقاطات واقعية

مكتفيا بذكر اآليات الدالة على خلق اإلعراض عن اللغو  -كما هو احلال عند الشيخ بيوض
وردود فعل املسلم إذا ما مر مبجلس لغوا أو مسع كالم لغو، خمتتما حديثه مبفهوم اللغو، وإن كان 

كالمه خمتصرا إال أنه حيمل معاين جليلة وحكيمة يف هذا املقام، وهو يفسر آية سورة املؤمنني     
يت متيز املؤمنني ووصف اهللا كتاب اهللا العالمة الثانية ال: "فقال �هم عن اللغو معرضون والذين�

املفلحني إشارة إىل أم ال يشغلون أنفسهم بالسفاسف، فليس عندهم من الوقت ما يضيعونه يف 
اللغو واهلزل والعبث، مبا يف ذلك األقوال الفارغة، واآلراء العقيمة، واألعمال الطائشة اليت ال 

هداف السامية اليت جدوى من ورائها وال نفع، وإمنا يكرسون جهودهم وطاقام لتحقيق األ
أناطها م دينهم احلنيف، حىت يكتب مللتهم الظهور واالنتشار، وألمتهم الفوز واالنتصار، 

                                                 
 .58، ص 5يف رحاب القرآن، ج - 1
 .59-58املصدر نفسه، ص  - 2
مه، مع أن األصح أن يكون هذا منربا رمبا يكون السبب يف ابتعاد هذا املفسر عن مثل ضيق الوقت، أو طبيعة املكان الذي يوجه من خالله كال -  ∗

 .صاحلا يف عملية اإلصالح
 



326 

ولإلنسانية مجعاء التقدم واالزدهار، ففي تلك األهداف الكربى ما يستفيد منهم الطاقات، وميأل 
للغو يستلزم تركه وبديهي أن إعراضهم عن ا. معظم األوقات، وجيعلهم أهال لتحقيق املعجزات

: أوال، وعدم الرضا به ثانيا، وتفادي خمالطة أهله أو مشاركتهم فيه ثالثا، مصداقا لقوله تعاىل
وإذا مسعوا اللغو �: وقوله يف سورة القصص" 72/الفرقان" �وإذا مروا باللغو مروا كراما�

    1"55/القصص"�لنيأعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سالم عليكم ال نبتغي اجلاه
فآخر هذا النص يذكر وسائل اإلعراض عن اللغو وهي ما يتفق فيها مع الشيخ بيوض، مث 

قال اإلمام القشريي يف كتابه : "يذكر قوال لإلمام القشريي جيمل فيه مفهوم اللغو وصوره فيقول
سموع من ما ليس هللا فهو حشو، وما يشغل عن اهللا فهو سهو، وما ليس ب): لطائف اإلشارات(

  ".اهللا، أو مبعقول مع اهللا فهو لغو
وعلى نفس املنهج سار الشعراوي يف تفسري هذه اآلية ويف غريها ممن ذكرت صفة اللغو ففي  

بدأ أوال بتعريف اللغو فقال " 3/املؤمنون" �والذين هم عن اللغو معرضون �: تفسري قوله تعاىل
وعرفه يف تفسري قوله " 2لى كل فعل ال جدوى منهالكالم الذي ال فائدة منه، ويطلق أيضا ع: اللغو
هو الذي جيب يف عرف : اللغو: فقال" 72/الفرقان" �وإذا مروا باللغو مرورا كراما�: تعاىل

" مروا كراما"العاقل أن يلغى ويترك، وهو اهلراء الذي ال فائدة منه؛ لذلك قال فيمن يتركه 
ل مع اللئام جمال اللغو والكالم الباطل الذي يصادم احلق ال تدخ: والكرام يقابلها اللئام، فكأن املعىن

وإذا �: ، وأضاف إىل التعريفني قيدا آخر للغو فقال عند تفسري قوله تعاىل3"ليصرف الناس عنه
هذه صفة أخرى ": "55/القصص" �مسعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم

كالم الذي ال فائدة منه، فال ينفعك إن مسعته، وال يضرك هو ال: واللغو... من صفات املؤمنني 
عدم مساعه، وينبغي على العاقل أن يتركه، فهو حقيق أن يترك وأن يلغى ولذلك كان من صفات 

  .4"أي ال يلتفتون إليه" 72/الفرقان" �وإذا مروا باللغو مرورا كراما�عباد الرمحن 
يف جمموع هذه اآليات، وإن كانت فالشعراوي مل يهمل تعريف اللغو كصفة مذمومة 

تذكر نفيضه من بني صفات املؤمنني وهو اإلعراض عن اللغو لكن املخاطبني ذا التفسري كانوا 
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أن احلاجة ماسة إىل تعريف اللغو  - واهللا أعلم–مجهورا متفاوتا علميا وثقافيا وفكريا، فرأى املفسر 
خطورته على الفرد وعلى اتمع وهلذا فقد  يف كل موضوع ورد فه هذا اللفظ تذكريا وتنبيها على

كان يضيف يف كل موضع قيودا جديدة يف التعريف، ألن الواقع أمامه يشهد على حتلي األفراد 
ذا اخللق الذميم، وإن كان يف معرض تفسريه آليات اإلعراض عن اللغو، إال أنه كان يعيد 

ب واملفضل عند اهللا من األخالق والصفات هو التعريف ليلفت انتباه العامة واخلاصة إىل أن احملبو
اإلعراض عن هذا اللغو، وإال كيف تفسر اقتران هذه الصفة بصفة اخلشوع يف الصالة كصفة ثانية 
بعدها يف معرض كالم اهللا تعاىل عن صفات املؤمنني واملفلحني؟ وكيف تفسر وصف اهللا للمؤمنني 

ام يقابلها اللئام فوصف اللئام ترهيب من عند مساعهم للغو املشركني بوصف الكرام، والكر
االتصاف ذا اخللق؛ وكيف تفسر وصفهم يف آية القصص باإلعراض عنه عدم اإللتفات إليه بل 

أي لنا أعمالنا " لنا أعمالنا ولكم أعمالكم"أم مل يسكتوا على اللغو وإمنا قالوا "وزادوا على ذلك 
فهذه الصور ترغيب . 1"الكم الباطلة اليت ينبغي أن تتركاخلرية اليت جيب أن نقبل عليها، ولكم أعم

  . يف التخلي عن اللغو، والتحلي باإلعراض عنه، ألنه من صفات املؤمنني
فعرفه أوال يف سورة : التنبيه على حقيقته -واهللا أعلم–فسببه " اللغو"أما تكراره لتعريف 

ل الذي ال جدوى منه واكتفى بذكر املؤمنون بأنه الكالم الذي ال فائدة منه وأضاف إليه الفع
فخص احلديث عن الدعوة الصرحية إىل وجوب " الفرقان"قسميه الفعلي والقويل، أما يف سورة 

اإلقالع عن خلق اللغو، وذكر وجوب إلغائه وتركه يف عرف العاقل، أي أن املعروف املتداول عند 
وهو : "ى منهما، وزاد على ذلك فقالالعقالء هو ترك هذا الكالم وهذا الفعل الذي ال فائدة ترج

مث قابل لفظ الكرام واللئام، ألن هذه املقابلة تقرب الصورة للمتحلي . 2"الذي ال فائدة منه ∗اهلراء
وأما يف تفسري سورة القصص فركز على تفاهة . خبلق اإلعراض عن اللغو ، واملتحلي خبلق اللغو

ينفع مساعه، وال يضر عدم مساعه، إذا فهو تافه،  هذا اخللق مبوقف املؤمن احلازم منه، وأنه ال
  .والعاقل عليه تركه لنه األوىل بكل صاحب عقل

                                                 
  .10964املصدر نفسه، ص  - 1
 
: أهرأ الرجل يف كالمه: وهو مشتق من فعل أهرأ املعمور نقول. 48، ص 6أنظر ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، م/ داملنطق الفاس: اهلراء لغة -  ∗

 1009أنظر عبد الرمحن اخلليل، كتاب العني، ص/ أي ليس لكالمه نظام
  .20 -1الشعراوي، املصدر السابق، ص - 2



328 

للتأكيد على تنوع أساليبه يف اتمع ومن مث حتقيق " اللغو"ورمبا كان تكرار املفسر ملفهوم 
ه، وكان اإلصالح على كل هذه املستويات ال سيما أن املفسر كان كثري االحتكاك باتمع وأفراد

عامة كانوا أم مثقفني، فدعاهم إىل إصالح أخالقهم  ديعلم مدى انتشار هذا اخللق السيئ بني األفرا
وذيب سلوكهم باإلعراض عنه، ألن خطره يكمن يف نتائجه وآثاره السلبية املتمثلة يف االنشغال 

  ).أي عن احلق(ذا اللغو الذي يصادم احلق، فيصرف الناس عنه 
بعد عرض هذه النماذج من إصالح أخالق الفرد يف جمتمعات وبيئات : ولوخالصة الق 

خمتلفة ومراحل زمنية متباينة، الحظت تركيز التفسري الشفاهي على خماطبة املتلقي مباشرة بوضعه 
األخالقي، املتدهور وحرصه على االستطراد فيما هو مرتبط بالواقع، ليسهل على املفسر املصلح 

األخالقية واقتالعها من جذورها، يف نسق بديع من إحكام الصلة بني اآلية معاجلة هذه املراض 
وهو ما مل أالحظه يف التفسري املكتوب، رغم ما يقدمه من تثقيف إسالمي .القرآنية املفسرة والواقع

يتوقف عند ظواهر ألفاظ اآليات القرآنية، والتراكيب املنتظمة، دون مالمسة الواقع ال من قريب 
بعيد فلم يبق من عملهم وجهدهم العظيم يف تفسري كتاب اهللا إال استجالء عنصرا اهلداية وال من 

فقد عدت إىل تفسري الكشاف . 1كما يرى الشاطيب واألفغاين وغريهم) أي يف القرآن(فيه 
﴾، فلم يتعد والذين هم عن اللغو معرضون﴿: يف تفسريه لقول اهللا تعاىل) هـ538(للزخمشري 

وصفهم باخلشوع يف الصالة : "، فيقول-مما ال تنكر أمهيته–ظواهر األلفاظ ومعناها بتفسريه لآلية 
أتبعه الوصف باإلعراض عن اللغو ليجمع هلم الفعل والترك الشاقني على األنفس اللذين مها قاعدتا 

 ، غري أنه يف تفسري آية سورة الفرقان أضاف أمورا هامة غري أا مل خترج عن إطار2"بناء التكليف
وعن ...ويف مواعظ عيسى بن مرمي عليه السالم إياكم وجمالسة اخلطائني، : "التفسري التثقيفي فقال

ما ينبغي : اللغو. اللهو والغناء، وعن جماهد، أعياد املشركني: قتادة جمالس الباطل، وعن ابن حنيفة
اتمع ، كما فعل فلم يستطرد يف تعريف اللغو، وال يف بيان صوره الواقعية يف  3"أن يلغى ويطرح

غريه ممن فسروا القرآن مشافهة كابن باديس والشعراوي وغريها ممن ذكرنا الذين أحكموا الصلة 
  .بني النص والواقع
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والذين هم عن اللغو : "وعلى نقس املنهج سار ابن كثري يف تفسريه آلية سورة املؤمنني، فقال
هم، واملعاصي كما قاله اآلخرون، أي عن الباطل، وهو يشمل الشرك كما قال بعض": معرضون

ومل يتعداه إىل غريه؛ ذا تظهر خاصته جتاوز التفسري  1"وما ال فائدة فيه من األقوال واألفعال
اللفظي يف التفسري الشفاهي كما اتفق ابن كثري مع الزخمشري يف وصف اللغو وتعريفه بأنه جمالس 

  . 2"السوء والفنا وأعياد املشركني
  مناذج من إصالح أخالق اجلماعة :  الفرع الثاين

عاجلت يف الفرع الثاين أثر التفسري الشفاهي يف إصالح أخالق الفرد منطلقة من الفكر 
الباديسي الذي يرى أنه ال صالح إال بإصالح النفس الذي يؤدي إىل إصالح الفرد، ومن مث كانت 

اجلماعة؛ ألن الفرد يعيش مع العناية متوجهة إىل إصالح عقيدته مث أخالقه دون إمهال أخالق 
  . اجلماعة، وبالتايل فال بد من توافر ضوابط أخالقية، ليستقيم التفاهم والتعايش

  خلق التكافل والتضامن اجلماعي: النموذج األول
حىت إذا أتوا على �: نسوق هذا النموذج من تفسري الشيخ عبد احلميد بن باديس لقوله تعاىل 

ها النمل ادخلوا مساكنكم ال حيطمنكم سليمان وجنوده وهم ال واد النمل قالت منلة يا أي
  ".18/النحل" �يشعرون

مل يقف املفسر عند ظواهر املفردات والتراكيب واملعىن العام لآلية، بل جتاوزها إىل استجالء 
عنصر اهلداية منها، فتحت عناوين فرعية معربة عن استجالء هذه اهلداية جعل من درس التفسري 

يشا، أحكم فيه الصلة بني النص وبني الدعوة إىل خلق مجاعي هام الحظ انعدامه يف واقعا مع
فلم يفوت الفرصة وهو خياطب . اتمع اجلزائري يف عصره عند بعض اجلماعة، ال عند أغلبية األمة

. تلك اجلماهري املستمعة لدرسه لينوه بضرورة حتلي هذه اجلماعة خبلق اخلوف على اجلماعة املسلمة
  .املفقود فيهم بسبب تعاوم مع االستعمار الفرنسي

عاطفة اجلنسية غريزة طبيعية، فهذه النملة مل تم بنفسها " : "عربة وتعلم"فقال حتت عنوان 
فتنجو مبفردها ومل ينسها هول ما رأت من عظمة ذلك اجلند إنذار بين جنسها اداركت أن ال حياة 
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جم وال جناة هلا إذا مل تنم يف أشد ساعات اخلطر أبلغ اإلنذار، ومل ينسها  هلا بدومعهم، فأنذر
  ". 1اخلوف على نفسها وعلى بين جنسها من اخلطر الداهم أن تذكر عذر سليمان وجنده

فهذه عربة جيب على كل أفراد هذه اجلماعة أن يعتربوا ا ويتخذوا درسا عمليا يف 
موجه إىل اجلماعة ألن  - واهللا أعلم–واحدة، إال أنه حيام، ألن اخلطاب وإن كان موجها إىل منلة 

مث . النحل ال يعيش إال يف مجاعات، وبالتايل فهذا خلُق مجاعة النمل جمسدا يف كل واحدة منها
فهذا يعلِّمنا أن ال حياة للشخص : " فيقول" تعليم"ينتقل املفسر إىل اجلزء الثاين من العنوان الفرعي 

له إال بنجام وأن ال خري هلم فيه إال إذا شعر بأنه جزء منهم ومظهر هذا  إال بنجاة قومه وال جناة
الشعور أن حيرص على خريهم كما حيرص على نفسه وأن ال يكون اهتمامه م دون اهتمامه 

  .  "2ا
فهو يدعو كل أفراده مجاعة املسلمني أن يتحلوا ذا اخللق النبيل، وهو مراعاة مصلحة 

وخيتم درسه حاثا . يها مما يعد وفاء حبقها عليه فيتعلموا من أخالق مجاعة النملاجلماعة واخلوف عل
هذه منلة وفَّت لقومها وأدت حنوهم : "فيقول" عظة بالغة"على هذه الصفة حتت عنوان فرعي آخر 

هذه عظة بالغة ملن ال يهتم بأمور قومه : واجبها، فكيف باإلنسان العاقل فيما جيب عليه حنو قومه 
يؤدي الواجب حنوهم وملن يرى اخلطر دامها لقومه فيسكت ويتعامى وملن يقود اخلطر إليهم  وال

  . 3"إىل أمثال هذه النملة -معشر املسلمني -ويصبه بيده عليهم، آه ما أحوجنا
فاجلماعة املسلمة مطالبة بتربية أفرادها على هذا اخللق النبيل وهو اخلوف عليها ومراعاة 

ذه النملة اليت قدمت لنا درسا يف األخالق والتربية فعلينا العمل به، وذا مصلحتها كما فعلت ه
خيضع ابن باديس الواقع للنص فرأى تطابقا بينهما يف املوضوع غري أن النص ينوه ذا اخللق أما 
الواقع فغري ذلك، فجعل من أخالق النمل عربة ودرسا للحث على التحلي ذا اخللق املفقود يف 

  . -خاصة يف وطنه–ملسلمني مجاعة ا
وما مراعاته مبقتضى احلال يف تفسري هذه اآلية، واحلث على إصالح خلق اجلماعة املسلمة 

الذين كانوا ال يهتمون بأمور قومهم وال يؤدون  4"احلركة"فردا فردا، إال ملا رآه من أخالق مجاعة 
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نوا يقودون اخلطر، إليهم الواجب حنوهم بل يرون اخلطر دامها قومهم، ويف بعض األحيان كا
ويصبونه بأيديهم عليهم صبا، وهو ما قصده ابن باديس يف آخر درسه، وإن مل يصرح بذكر 
مباشرة وكان هذا أسلوبه يف التعامل مع النصوص املتعلقة ذه السلوكات وغريها والداعية إىل 

ب ااجلنب، بل من باب الثورة واجلهاد ضد املستعمر دون التصريح بذلك مباشرة، وهذا ليس من با
  .اخلوف من منعه من إلقاء هذه الدروس يف التفسري

هذا، وإن كنا نرى أن املسلمني يف ذلك الوقت ويف كل وقت حمتاجون إىل خلق التضامن 
  .والتكافل واخلوف على بعضهم البعض

ن أما الشعراوي فقد عاجل املوضوع من زاوية نظام عمل اجلماعة، وما ينبغي أن تتحلى به م
وواضح من هذا القول ما تتميز به مملكة النمل من نظام : "...خلق ينعكس على مهامها فقال

يعرف فيه كل مهمته، ويؤديها على أكمل وجه فهذه النملة ال بد أا كانت تقوم مبهمة احلراسة 
  .1"وتقف يف الدرك، ترقب اجلو من حوهلا ، وكأا جندي الدورية اليقظ 

سلمة تعيش وحتيا ذه الطريقة، ولذلك جند املفسر يضرب مثال واقعيا وهكذا اجلماعة امل
  .ورة قريبة0وصورة مشاهدة مبهمة الدرك واحلارس، وهي ص

مث ينتقل ليصور لنا خلق التكافل واخلوف على اجلماعة والسعي حلمايتها من خالل عمل 
بعض فضالت الطعام  لو أنك جلست يف مكان، وتركت فيه: وسبق أن قلنا: "... النمل، فيقول

مثال أو احللوى لرأيت بعض النمل يدور حوهلا دون أن يقرا، مث انصرفوا عنها، وبعد مدة ترى 
مجاعة منهم جاءت ومحلت هذه القطعة، وكأن اجلماعة األوىل أفراد االستطالع الذين يكتشفون 

ضاعفت القطعة امللقاة بدليل أنك لو . أماكن الطعام، ويقدرون كم منلة تستطيع محل هذا الشيء
ولو قتلت النمل األول الذي جاء . لرأيت عدد النمل الذي جاء حلملها قد تضاعف هو أيضا

لالستطالع نالحظ أن النمل امتنع عن هذا املكان، ملاذا؟ ألن النملة اليت جنت من القتل ذهبت إىل 
 . 2"مملكتها، وحذّرم من هذا املكان
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خاص جبماعة املسلمني وما  - واهللا أعلم–احدة، إال أنين أراه واألمر إن كان متعلقا بنملة و
وهذا درس بالغ األمهية يف االتعاظ خبلق النمل اجلماعي الداعي إىل . ينبغي أن تكون عليه أخالقها

 .-!!آه ما أحوجنا معشر املسلمني إىل هذا التكافل؟–التكافل واحلب واخلوف على اجلماعة 

حظت أيضا أنه ال يتجاوز يف ذلك ظواهر املفردات أما التفسري املكتوب، فقد ال
حىت إذا أتوا إىل وادي �: فهذا ابن كثري على سبيل املثال يقول يف تفسري قوله تعاىل.والتراكيب

أي حىت إذا مر سليمان عليه السالم مبن معه من اجليوش واجلنود على وادي " "18/النمل" �النمل
لوا مساكنكم ال حيطمنكم سليمان وجنوده وهم ال قالت منلة يا أيها النمل ادخ�النمل 

  . 1"أي خافت على النمل أن حيطمها اخليول حبوافرها، فأمرم بالدخول إىل مساكنهم �يشعرون
مث استرسل يف ذكر آثار عن موقع وادي النمل، وصورة النملة، وهذه األمور كان املفسرون 

عنها ألن فيها مشغلة عن استجالء اهلداية املصلحون يرون أا مماحكاة لفظية جيب االبتعاد 
  .القرآية 

  الحرص على االجتماع العام لألمر الهام : النموذج الثاني

انة اجلماعة املسلمة به، فدعوا إىل التحلي به ههذا خلق حممود الحظ املفسرون املصلحون است
إمنا املؤمنون �: تعاىلفهذا ابن باديس يدعو إليه وهو يفسر قول اهللا . من خالل تفسريهم الشفاهي

الذين آمنوا باهللا ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع مل يذهبوا حىت يستأذنوه، إن الذين 
يستأذنوك أولئك الذين يؤمنون باهللا ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأم فأذن ملن شئت منهم 

جلامع وأرى أن املفسر ركز بعد تعريف األمر ا" 62/النور" �واستغفر هلم اهللا إن اهللا غفور رحيم
على بيان مفهومه حىت يكون استجالؤه فيما بعد للهداية القرآنية املستنبطة من هذا النص واملرتبطة 
بالواقع واضحا ومتصال مبا سيقدمه من مواعظ وتوجيهات وإرشادات ختص اجلماعة املسلمة أثناء 

يتطلب االجتماع بطبيعته فيجمع  األمر اجلامع هو احلادث الذي: "فقال. هذا االجتماع العام
من ذوي الرأي واملعرفة مبثله واخلربة والتجربة فيه من كل ما يعم نفعه أو . اإلمام الناس من أجله

ضرره من أمور السلم واحلرب وشؤون احلياة واالجتماع ليتشاوروا فيما بينهم ويستضيئوا بعضهم 
  2"برأي بعض
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ليعلم املقصود منها، ألنه مما يقتضيه التفسري  مث وضح معىن اآلية وشرحها شرحا مستفيضا
االجتماع العام للمسلمني شرع للمصلحة "املطلوب ، وانتقل إىل استنباط األحكام فخلص إىل أن 

مث " 1فاملشروعية والتحرمي دائمان بدوام املصلحة واملفسدة. والذهاب بدون استئذان حرم للمفسدة
مني، وما أحوج أمة اإلسالم اليوم إىل مثل هذه االجتماع بشرط بين أن هذا احلكم عام لكل املسل

فأحكام اآلية مستمرة : "أن يفضي إىل ما فيه فائدة اإلسالم واملسلمني وهو املطلوب، فقال
األحكام عامة للمسلمني يف كل زمان وكل مكان مع أئمتهم وقادم واملقدمني منهم فيهم يف كل 

  .2"ما يعرض من اجتماع لصاحل عام
 

 

بعد بيان عموم اآلية وأحكامها لكل املسلمني، خاطب املفسر القادة واجلماعات املسلمة 
بصورة مباشرة، خاصة وأن اتمع يعيش حتت سلطة استعمارية تريد طمس الشخصية والقضاء 

أن على –فمن أحكام اآلية الكرمية :"على الدين واللغة ، مفصال هذه األحكام، فقال خماطبا القادة
أئمة املسلمني وذوي القيادة فيهم إذا نزل أمر هام أن جيمعوا مجاعة املسلمني الذين يرجى منهم 

، وقال خماطبا 3"الرأي والعمل فيما نزل فال جيوز هلم أن يهملوا أمرهم وال أن يستبدوا عليهم
وم وأن على املسلمني أن جيتمعوا إليهم ويكونوا معهم يظاهروم ويؤيد: "اجلماعة املسلمة

أي اجلماعة (وإنَّ على اتمعني –يتخلفوا عنهم وال أن خيذلوهم وينصحون هلم فال جيوز هلم أن 
وأن على  -وأن ال يستأذن إال لعذر ببعض الشأن–أن ال يذهب واحد منهم إال بإذن ) املسلمة

  4"اإلمام أن ينظر يف اإلذن وعدمه فيفعل ما هو أوىل
دة وإىل اجلماعة املسلمة ليكونوا يف مستوى هذا االجتماع فهو ذا يوجه اخلطاب إىل القا  

العام نظرا ألمهيته، وأن ال يكون حمتواه جمرد مهاترات ومماحكاة، إن مل نقل تراشقا باأللفاظ البذيئة 
والسباب كما حصل يوما يف اجتماع اجلامعة العربية بني القذايف وملك السعودية، ويختم 

ل قضية ما أو حىت الفصل فيها، وما أكثر اجتماعات املسلمني االجتماع دون الوصول إىل ح
غري أن األمر يبقى جمرد " اجتماع وزراء العرب"و" كاجلامعة العربية"اليوم، وحتت مسميات رنانة 
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حرب على ورق ال يتعدى إال السفر والعودة، ال يراعى يف هذا االجتماع املصلحة العامة للمسلمني، 
ن مصلحته أو مصلحة بالده، فال يريد توريطها يف اختاذ موقف مشرف بل إن كل جمتمع يبحث ع
  ".للدين ولألمة خوفا أو تبعية

وهلذا حسب نظري فاجلماعة املسلمة يف كل وقت، ويف كل مكان حباجة إىل توجيهات   
فكانت أول استجالئاته للهداية . الشيخ عبد احلميد بن باديس، انطالقا من تفسري آية سورة النور

رآنية منبها على ضرورة وجود هذه اجلماعة ودورها يف اتمع لكوا قوة، وحتت العنوان الق
إمنا ينهض املسلمون مبقتضيات إميام باهللا ورسوله إذا كانت هلم : "فقال" توجيه وإرشاد"الفرعي 

لب قوة وإمنا تكون هلم قوة إذا كانت هلم مجاعة منظمة تفكر وتدبر وتتشاور وتتئازر وتنهض جل
وهلذا قرن اهللا يف هذه اآلية بني اإلميان . املصلحة ولدفع املضرة متساندة يف العمل عن فكر وعزمية

فوجه املسلمني املخاطبني إىل أن . 1"باهللا ورسوله واحلديث عن اجلماعة وما يتعلق باالجتماع
م باهللا والرسول مرتبطة باجلماعة املسلمة وعبر عنها بالقوة مبعىن أن أسباب النهضة مبقتضيات إميا

مصدر هذه القوة هي اجلماعة، غري أنه يرى أن هذه القوة ال تكمن يف أي مجاعة وما أكثر 
بل إا تكمن يف اجلماعة املنظمة املفكِّرة واملتدبرة واملتشاورة واملتآزرة والناهضة  !اجلماعات اليوم

ن مفقودة يف هذه اجلماعات يف عصره املتساندة يف العمل عن فكر وعزمية، وهي أمور تكاد تكو
  .بل يف عصرنا أيضا

وهو على حق يف جعل أسباب النهضة مرتبطة باجلماعة املمتلكة للقوة الكامنة يف النظام   
  .والتفكري والتدبر والتشاور والتآزر واملساندة وهي معادلة رمزت إليها ذا الشكل البياين
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  التساند             النهوض      التآزر  التشاور       رالتدب      التفكري 
  

فابن باديس بني مبعادلته هذه أسس قوة اجلماعة املسلمة وما ينبغي أن تتحلى به من روح 
  .التفكري والتدبر والتشاور والتآزر والنهوض والتساند، وهو ما كان يراه غائبا عن اتمع يف عصره

ليه من أخالق هذه اجلماعة ودورها يف اإلصالح والنهضة نظر إلميانه العميق مبا توصل إ  
م وحرص على أن تكون هذه الثوابت 1932بالشعوب، فقد سعى إىل تكوين هذه اجلماعة عام 

مجعية العلماء "وأطلق عليها اسم . الستة من أهم صفاا ومساا ليكتب هلا النجاح يف مهمتها
ئها وأصول عملها وهي عشرون أصال يتضح له صدق ما ، واملطلِّع على مباد"املسلمني اجلزائريني

يف اجلزائر يدرك  1ذهب إليه رئيس هذه اجلمعية، واملطلِّع على أعماهلا وآثارها على الفرد واتمع
  .صدق ما قلته

توجيه "وجه املفسر اجلمهور املتلقي إىل هذه املعادلة مث أرشدهم حتت العنوان السابق   
جتماع ونظامه ولزوم احلرص واحملافظة عليه كأصل الزم للقيام إىل خطر أمر اال" وإرشاد

؛ ألن هذا اخلطر يكمن يف موضوع االجتماع والغاية منه 2مبقتضيات اإلميان وحفظ عمود اإلسالم
  .فما أحوجنا اليوم إىل االهتمام بأمر االجتماع ألن غايته خدمة املصلحة العامة

وح، بعد أن أشار إليه فقط يف العنوان السابق فقال حتت وهذا ما أكد عليه ابن باديس وبينه بوض
ما أصيب املسلمون يف أعظم ما أصيبوا به إال بإمهاهلم ألمر االجتماع ": "موعظة"العنوان التايل له 

ونظامه، إما باستبداد أئمتهم وقادم وإما بانتشار مجاعتهم بضعف روح الدين فيهم وجهلهم مبا 
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 من سكوت علمائهم وقعودهم عن القيام بواجبهم يف مقاومة املستبدين وما ذاك إال. يفرضه عليهم
فهو إذ يوجه هذه املوعظة  1"وتعليم اجلاهلني وبث روح اإلسالم اإلنساين السامي يف املسلمني

للقادة واألئمة لينبههم إىل ما هم عليه من دور سليب جتاه هذه القضية مبينا هلم أثر هذه السلبية عند 
يقصد (مر االجتماع، ألنه سبب كل بالء وهو ما عبر عنه بالقعود عن مقاومة املستبدين إمهاهلم أل
، إذ بانعدام االجتماع ينعدم التفكري والتدبر يف أحوال األمة والوطن، ويغيب التشاور )االستعمار

ألن  والتآزر والتساند، فتغيب القوة، وتقعد اهلمم عن النهوض الذي يقصد به مقاومة املستعمر،
هذا التفكري يف النهوض وإن كان فرديا غري أنه ال ميكنه أن يكتسب طابع القوة ويكلَّل بالنجاح إال 

  .إذا كان تفكريا مجاعيا وال يتحقق هذا إال باالجتماع العام
: ومحلهم مسؤولية اإلرشاد فقال هلم -وجه اخلطاب ملن يعول عليهم يف األمة- وعليه 

أن يقوموا مبا  -هم املسؤولون عن املسلمني مباهلم من إرث النبوة فيهمو –فعلى أهل العلم "
أرشدت إليه هذه اآلية الكرمية فينفخوا يف املسلمني روح االجتماع الشوري يف كل ما يهمهم من 
أمر دينهم ودنياهم حىت ال يستبد م مستبد وال يتخلف منهم متوان وحىت يظهر اخلاذل هلم ممن 

، ويرشد يف هذا املقام إىل "تسب فينبذ ويطرح ويستغىن عنه باهللا وباملؤمننيينتسب هلم ممن ين
ما خاب من : "ألن احلديث يقول 2"االجتماع شورى"الغرض من االجتماع وهو الشورى بقوله 

وتقسم مواضيع االجتماع إىل دينية ودنيوية مما يؤكد أمهية القسمني، " استخار وال ندم من استشار
تماع واحلرص على حضوره واالهتمام مبضمونه دينيا كان أو دنيويا يقضي على ألن يف هذا االج

ألن هذا التشاور يوسع مساحة الشورى يف "االستبداد بالرأي وهو ما عناه املفسر ذا اإلرشاد 
  .3"اتمع ليأيت احلكم صحيحا سليما موافقا للمصلحة العامة
 اإلصالح والنهضة توصلت إىل أن هدف بعد عرض هذه اآلراء يف دور اجلماعة املسلمة يف

فهذا النص فسره ابن باديس يف زمن . التفسري الشفاهي كان اإلصالح يف كل زمان ويف كل مكان
سابق بكثري لزمن تفسري الشعراوي له، غري أما يلتقيان يف مقصده وحاجة األمة إليه قدميا 

ها على املصلحة اخلاصة، مما فصله ابن وهذا املقصد هو مراعاة املصلحة العامة وتقدمي. 4وحديثا
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هنالك املصلحة العامة وهنالك : "فقال" موازنة وترجيح: "باديس بعد ذلك حتت عنوان آخر
واملفسر يف هذا املقام حيلل الدليل على عدم . 1"املصلحة اخلاصة، وحمال أن تتساوى هذه بتلك

فاهللا تعاىل عرب عن املصلحة األوىل باألمر " تساوي املصلحتني تعليال منطقيا رائعا، انطالقا من اآلية،
ويف هذا ما فيه من التحقري " ببعض الشأن"اجلامع ويف هذا ما فيه من التفخيم، وعرب عن الثانية 

ويف اقتراما باالستغفار تنبيه على ترجيح األوىل على الثانية وأن املصلحة العامة أحق . والتقليل
  .2"وأوىل

والشيخ بيوض والشيخ حممد املكي الناصري يف اعتبار األمر  ويلتقي الشيخ ابن باديس
اجلامع أمر غري اعتيادي بل أمر جليل وعظيم، غري أن الشيخ بيوض نبه إىل جانب لغوي رائع جانبا 

وهذا تعبري رائع، وهي أوجز وأخصر عبارة، وال " على أمر جامع: "لغويا رائعا يف هذا اال فقال
وم مقامها، كقولنا على أمره، أو أمر عظيم، كل هذا ال يفيد مثلما يفيد هذا جند يف العربية ما يق

، األمر الذي جيتمع الناس من أجله، والذي تكون له نتائج وعواقب "على أمر جامع: "الوصف
من األوصاف البديعة يف القرآن الكرمي، فهي تدل على أم ليسوا " جامع"لصاحل اتمع، وكلمة 

بل جلوسهم على أمر جامع، وهذا التنكري يدل على تعظيم شأن هذا األمر،  جالسني كعادم،
  .3"وإذا كانوا جمتمعني مع النيب ص على أمر جامع فالقصد هو التشاور والنظر

شرع اهللا للمؤمنني : "... أما الشيخ حممد املكي الناصري فيقول عن هذا األدب اجلماعي
–ة، ففرض عليهم إذا دعاهم رسول اهللا جلمع خطري أصال أساسيا وحيويا لتنظيم حيام العام

 .4"-بقصد النظر والتشاور يف أمر جليل يعم نفعه أو ضرره سلما أو حربا

أما األثر اإلجيايب الذي كان املفسرون املصلحون يرجون حتقيقه ولو بطريق التدرج فهو امتثال 
  .اجلماعة املسلمة هلذا األمر

لنجعل املصلحة العامة : "فقال" امتثال ورجاء"فرعي أخري وذا قال ابن باديس حتت عنوان 
يف مصاحلنا اخلاصة ما يصرفنا أو يشغلنا عنها  -إن شاء اهللا–غايتنا واملقدمة عندنا حىت ال يكون 
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راجني من اهللا تعاىل أن يعيننا على ما قصدنا وأن يوفقنا إىل استعمال كل مصلحة خاصة لنا يف 
  .1"نه نعم املوقف ونعم املعنيمصلحة عامة لنا وألخوتنا إ

مل يذهبوا حىت يستأذنوه إن الذين �: وتشتمل هذه اآلية على أدب آخر يف قول اهللا تعاىل
. وهذا األدب هو أدب اجلماعة يف االس اهلامة �يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون باهللا ورسوله

  .ثة يف الطرحويف التركيز على هذا األدب وجدنا اختالفا بني املفسرين الثال
فابن باديس اعترب االستئذان عن األمر اجلامع مصلحة خاصة ينبغي على اجلماعة تأخريها عن 
املصلحة العامة وهو األمر الذي اجتمع عليه، ورجى من اجلماعة أال يكون يف مصاحلها اخلاصة ما 

  .يصرفها أو يشغلها عن املصلحة العامة وهي األوىل
عند إدارة االنصراف عن الس ال يصح إال  �ستئذان من الرسول أما الشيخ بيوض فاعترب اال

والذاهب ال يقوم اعتمادا على أنه معذور أو : "...لعذر أو ضرورة ملحة ومثَّل لذلك بقوله
مضطر، وإمنا يقوم ألنه استأذن بعد أن أجلأه عذر أو ضرورة، فمن أصابه رعاف أو أحس بأمل يف 

ال فإنه ال يقوم وال ينصرف إال بعد أن يستأذن، فيؤذن له باللفظ بطنه يدعوه إىل قضاء حاجته مث
  .2"أو باإلشارة

مث يتوجه باخلطاب واعظا ومرشدا ألن جملسه كان يف املسجد مع العلماء والطلبة والعامة، 
أن اخلطاب كان موجها بصفة خاصة إىل العلماء وإىل الطلبة ألن الستئذان  -واهللا أعلم–فأرى 

وهذا من يسر "﴾ واستغفر هلم اهللا﴿: أي يقول فيه عند تفسريه لقول اهللا تعاىلالعامة عنده ر
ألنه يعلم أن يف احلاضرين الشريعة اإلسالمية ومساحتها، ومن كرم اهللا تبارك وتعاىل على عباده، 

وهو يعلم أنه تبلع به الضرورة  �عوام، وقد يترخص أحدهم يف االستئذان فيأذن له الرسول 
غفر اهللا لنا  �إن اهللا غفور رحيم�ن ال بأس مادام العذر قائما، مث يستغفر له اهللا ايتها، ولك

  ".ولسائر املسلمني كل تقصري يف حقه أو حق رسوله وعباده الصاحلني
جلمع العلماء والطلبة الذين كانوا يتقدمون اجلمهور  -واهللا أعلم–نعود إىل اخلطاب املوجه   

وهذه هي : "... القرارة، املتضمن آلداب االستئذان، فيقول فيهاملستمع لدرس التفسري يف مسجد 
الطريقة، وهذه هي السنة اليت جيب أن تستعمل يف االس، وعلينا أن نأتيها وحنن نعلم أننا نأيت 
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 �بالسنة، حىت يكون لنا يف هذا األدب، ويف هذا السلوك أجر التأسي واالقتداء واالتباع للنيب 
ن قوم أجانب، وإمنا ورثناه عن أفضل اخللق على اإلطالق، وبأمر وإرشاد من وإنه ألدب مل نرثه ع

  .1"اهللا عز وجل
قد يعلم اهللا الذين يتسللون منكم �أما الكشف عن سلوك املنافقني يف اآلية الالحقة    
إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون �: الذي يقابله قول اهللا تعاىل" 63/ النور" �لواذا
  .ليعلم الفرق بني املؤمن واملنافق، فقد كان هلؤالء املفسرين املصلحني فيه رأي هام �ورسولهباهللا 

من  2)ويِنِِسلت(فاالستئذان هنا من عالمات اإلميان، ال يقوم خلسة : "فالشعراوي يقول  
.. .الس، ال يشعر به أحد، البد من أن يستأذن رسول اهللا حىت ال يفوت مصلحة على املؤمنني، 

ففي األمر اجلامع ينبغي أن يكتل اجلميع مواهبهم وخواطرهم يف املوضوع، وساعة تستأذن ألمر 
  .3"خيصك فأنت منشغل عن اجلماعة شارد عنهم

... كشف اهللا الستار عن سلوك املنافقني يف هذا اال : "وهو ما قصده الناصري بقوله  
  .4"وبذلك يتبني إميان املؤمن ونفاق املنافق

وحىت يظهر اخلاذل هلم ممن ينتسب إليهم فينبذ ويطرح : "... ابن باديس فعرب عنه بقولهأما   
  .5"ويستغىن عنه باهللا وباملؤمنني
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إن التفسري الشفاهي كما اهتم بإصالح أخالق الفرد اهتم : ويف ختام هذا املطلب نقول
إىل الفضيلة واالتزان، غري أيضا بإصالح أخالق اجلماعة ومها إصالحان متالزمان يقودان اتمع 

أن كل مفسر طرق اإلصالح بطريقته وبأسلوبه مراعيا يف ذلك بيئته وجمتمعه وثقافة عصره، وإن 
. هو تقومي أخالق املسلم واجلماعة املسلمة: فكان  اهلدف واحدا. كانت املسألة واحدة كما رأينا

حيث إىل تفسري ابن كثري، . كتوبوهو ما يتضح جليا مبقارنة هذه النماذج مع مناذج للتفسري امل
فاستنتجت ما سبق استنتاجه يف النماذج التطبيقية السابقة أن التفسري املكتوب ال يتعدى التفسري 

وهذا أيضا أدب : "اللفظي يف غياب استجالء اهلداية القرآنية، إذ يقول يف تفسري آية االجتماع العام
باالستئذان عند الدخول، كذلك أمرهم باالستئذان عند أرشد اهللا عباده املؤمنني إليه، فكما أمرهم 

االنصراف السيما إذا كانوا يف أمر جامع مع الرسول صلوات اهللا وسالمه عليه من صالة أو عيد 
 . 1..."أو مجاعة أو اجتماع يف مشورة وحنو ذلك

                                                 
 .130، ص 5تفسري القرآن العظيم، ج - 1
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  األثر التربوي: املبحث الثاين

تربوي، وال نبالغ إن قلنا إن درس التفسري لقد كان للتفسري الشفاهي أثر بالغ يف اإلصالح ال  
كان أول هذه اخلطوات، ألنه يعتمد اآلية القرآنية وسيلة لذلك، وهو منهج القرآن الكرمي يف 

" التربوي"وقبل احلديث عن هذه املسألة، نرى من الضرورة اإلحاطة مبفهوم لفظ . اإلصالح
يف هذا املصدر لغة مث اصطالحا لنقف بعد التربوي نسبة إىل التربية، وهلذا سنتناول تعر: فنقول

  .ذلك على مفهوم عملية التربية

وتعدد معانيها حيث تشمل " التربية"تشري معاجم اللغة إىل سعة مدلول كلمة : التربية لغة  
  : 1ما يأيت

  ).ينمو -يربو، مبعىن منا -ربا(االزدياد والنمو من  -

  .عرعإذا نشأ وتر) يريب - رىب(النشوء والترعرع من  -

  .مبعىن أصلحه وتوىل أمره) يرب - رب(اإلصالح والرعاية من  -

فلغويا تدل كلمة التربية على معاين االزدياد والنمو واإلصالح، وقد امتدت هذه املعاين 
  .والدالالت لتمازج املعىن االصطالحي العام للتربية الذي يرتبط بالتنشئة والتنمية

واخفض هلما ﴿: مبعىن التنشئة يف موضعني، يف قوله تعاىل وقد استعمل القرآن مفهوم التربية
قال أمل ﴿: ، وقوله 24/اإلسراء"﴾ جناح الذل من الرمحة وقل رب ارمحهما كما ربياين صغريا

أما الراغب األصفهاين فيقول يف "  18/الشعراء"﴾ نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنني
  .2"ية وهو إنشاء الشيء حاال فحاال إىل حد التمامالرب يف األصل الترب": الرب"لفظ 

  : التربية يف االصطالح

التربية الحظت أن "وما تضمنته من تعريفات للفظ  3بعد استقراء بعض املراجع التربوية
أصحاا يذكرون تعريفات كثرية، إال أنين حبكم ما اطلعت عليه من مضمون التفاسري الشفاهية، 

                                                 
   1".رب"مادة ابن منظور، لسان العرب،  -
  208معجم مفردات القرآن، ص - 2
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فقد أعجبين ما ذهب " التربية"يف اللغوي من معىن الرعاية واإلصالح للفظ وبعدما اخترته يف التعر
 -واهللا أعلم–إليه جمموعة من الباحثني يف إعطائهم ملفهوم التربية وخالصة هذا الرأي تتماشى 

وأهداف هذا البحث، إذ يروا أننا إذا سألنا عددا من الطالب عن مقصود التربية فسوف حنصل 
ومتنوعة رمبا ختتلف من شخص إىل آخر، وال يقتصر األمر على الطالب، بل على إجابات خمتلفة 

يتعداه إىل املفكرين، وذلك راجع إىل أن التربية تتصف بالنسبية، مبعىن أا ختتلف يف أهدافها 
وحمتواها ووسائلها من مكان إىل آخر، ومن زمان إىل آخر، وليس هذا االختالف عيبا يف التربية، 

ف طبيعي ألن احلياة تتغري باستمرار، وعلى التربية أن تواكب هذا التغيري وتتالءم وإمنا هو اختال
من : "فقالوا. 1معه، وتتفاعل معه تفاعال إجيابيا، ومن مث رأوا أنه البد من إجياد مفهوم واسع للتربية

ا الصعب أن نصل إىل تعريف حمدد متفق عليه للتربوية، ومن هنا لن نضع تعريفا هلا بل مفهوم
يتناول عناصرها األساسية وتفاعالا اهلامة، وحنن نعلم أن يف كل جمتمع من اتمعات ال بد من 
وجود عملية أساسية حيافظ ا اتمع على أساسياته، وحيقق ا أهدافه، ويعد من خالهلا أفراده، 

املعىن عملية اجتماعية التربية وفق هذا : هذه العملية اليت تتم منذ أن وجد اإلنسان هي التربية، إذن
موجهة وشاملة ومستمرة، حتقق أهداف اتمع عن طريق التنشئة أو التطبيع االجتماعي عن طريق 

، فوصفها باالجتماعية يوحي بأن مدراها يف اتمع وتوجهها جيب 2"املؤسسات التربوية املختلفة
أن التربية : "البحث، وهلذا نقولأن تكون خلدمة هذا اتمع، وهذا ما قصدنا الوقوف عليه يف هذا 

عملية مقصودة وخمطط هلا دف إىل إعداد الفرد للحياة يف احلاضر واملستقبل وتأهيله من كافة 
اجلوانب اجلسمية والفعلية والعقلية واخللقية والنفسية واالجتماعية والروحية، واكتشاف مواهبه 

فايات اليت تناسبه وفق قدراته وميوله ليحقق وتنمية قدراته واستعداداته، واكتسابه املهارات والك
وهذا ما رمى إليه املفسرون املصلحون . 3"ذاته يف التكيف مع بيئته واتمع الذي يعيش فيه

وخيططوا له، ونزيد على هذا أن مفهوم التربية يف هذه الدراسة مرتبط بالتوجيهات العلمية اليت تعىن 
شاملة، على ما ورد يف القرآن الكرمي واحلديث النبوي  بدراسة التراث التربوي اإلسالمي دراسة

وهذا ما الحظنا اهتمام الشيخ عبد احلميد بن بادي سبه حني دعا إىل العودة (من أصول تربوية 

                                                 
محد، سعيد أمحد سلمان، حممد خلفان الراوي، أصول التربية، دار الكتاب اجلامعي، اإلمارات، حسان حممد حسان، عبد السمع سيد أ: أنظر - 1
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، وملا أسفرت عنه جهود مفكري اإلسالم )بالتعليم إىل التعليم النبوي السلفي ألنه األهم يف نظره
  .1"التعليم واملؤسسات التربوية اإلسالمية من آراء وتصورات تربوية وتاريخ

بناء على ما تقدم فإن املقصود باألثر التربوي يف هذا املبحث هو التوجيهات اليت سعى 
املفسرون املصلحون إىل تزويد املتلقني ا نظريا حول أمهية التربية وتوفري املؤسسات القائمة ذا 

فقط، بل أن يسايره العمل التطبيقي يف هذه الدور، واحلرص على أال يكون الكالم النظري 
وباستقرائنا لتفسري ابن باديس وآثاره التربوية وهو من اخترناه منوذجا يف هذه القضية . املؤسسات

نظرا لنجاح عمله اإلصالحي التربوي إىل أبعد احلدود، الحظت أن العملية التربوية بأبعادها 
من خالل التعليم املنظم يف املسجد ويف املدرسة وعليه  السلوكية واالجتماعية ال ميكن حتقيقها إال

التعليم أساس اإلصالح التربوي، واملطلب : املطلب األول: فقد قسمت هذا املبحث إىل مطلبني
  .دور املؤسسات التربوية يف اإلصالح التربوي: الثاين

 التعليم أساس اإلصالح التربوي: المطلب األول

اف اليت سعى التفسري الشفاهي إىل حتقيقها هي بناء إن أوىل الغايات وأهم األهد  
الفرد وبناء شخصيته، فكان لزاما البدء باإلنسان، ألن صالح الفرد هو اخلطوة األوىل لصالح 

وهو ما ذهب إليه رائد مدرسة املنار . اتمع، وصالح اإلنسان ال يتم إال بإصالح نفسه
ا مبنهجه يف التفسري يف العصر احلديث، وكان حمور اإلصالحية اإلمام حممد عبده وغريه ممن تأثرو

دعوته بأن التربية والتعليم مها السبيل األقوم للنهوض باتمعات اإلسالمية وتكوينها تكوينا قويا، 
إنين ألعجب جلعل نبهاء املسلمني وجرائدهم يف السياسة، وإمهاهلم أمر التربية الذي هو : فيقول

  .2"كل شيء وعليه يبين كل شيء

هذا، وقد سبقت اإلشارة إىل أن مدرسة اإلصالح يف العصر احلديث تأثرت تأثر شديدا 
إذا كانت تثري يف نفسه معاين "يفكر األفغاين يف التفسري الذي اعترب اآلية القرآنية وسيلة لإلصالح، 

ى حني أن متجددة تتصل بالواقع األليم الذي حتياه األمة، فيتسع مفهومها عنده بالتطبيق املاهر، عل
غري أن هناك ". املفسر القدمي قد يكتفي بالوقوف عند مناسبة الرتول، أو بيان املعىن العام لآلية

حممد عبده ورشيد رضا وابن باديس وغريهم يف العمل : مفارقات بني األفغاين ومن تأثر به أمثال
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ت أساسا إىل املنهج على حتقيق عملية النهضة القائمة على اإلصالح الشامل، وتعود هذه املفارقا
الفكري يف اإلصالح عند كل منهم ومدى اتصاله بواقع األمة، والشرحية االجتماعية اليت يتوجه 

فبينما جتد األستاذ اإلمام حممد عبده قد فارق شيخه " -واهللا أعلم–إليها اخلطاب اإلصالحي 
لى هذا النهج الذي فقد األفغاين يف املضي على النهج السياسي يف العمل، جند األفغاين قد ظل ع

العمل الدعوي واإلصالح االجتماعي به كثريا من املكاسب، وحر إىل تبعات مل تكن يف صاحل 
إن السيد مجال الدين : "وهذا ما قاله هذا التلميذ عن شيخه. 1"عملية التغيري حنو األفضل واألحسن

ربية ألفاء اإلسالم أكرب فائدة، األفغاين كان صاحب اقتدار عجيب لوصفه ووجهه إىل التعليم والت
أن نترك السياسة ونذهب إىل مكان بعيد عن  1884وقد عرضت عليه حني كنا يف باريس عام 

مراقبة احلكومات، نعلم ونريب من خنتار من التالميذ الذين يتبعوننا يف ترك أوطام والسري يف 
  .2"منا أنت مثبطإ: "األرض لنشر اإلصالح املطلوب فينتشر أحسن اإلنتشار، فقال

ومن هنا نالحظ االختالف يف مرتكز اإلصالح عند رائد فكرة اإلصالح بالقرآن وبني من 
  .تأثروا بأفكاره يف التفسري كابن باديس أيضا

بينما نالحظ اتفاق بعض التالميذ على النهج الذي يعتمد يف مرتكزه اإلصالحي على 
: اتمع، يؤكد هذا االتفاق قول ابن باديسالتربية والتعليم كوسائل ناجعة إلصالح الفرد و

  وهكذا فإننا نريب تالمذتنا على القرآن من أول يوم"

غري أن هؤالء املفسرين املصلحني يف املشرق واملغرب العريب آثروا أن يباشروا حركة 
 اإلصالح وتربية األمة من الداخل قبل الولوج ا يف الصراع العسكري، وقد تأثروا يف ذلك مبحمد

عبده، الذي رأى يف السياسة ما يفسد كل شيء، وما يضطهد الفكر والعلم والدين، حىت ليصبح 
من مثالب مجال الدين األفغاين يف نظره أنه صرف اقتداره العجيب للسياسة، ولو وجه للتعليم 

على أمهيته –فهذا اال الذي توجه إليه األفغاين يف اإلصالح . ألفاد اإلسالم أكرب فائدة
كان ضعيف األثر يف اجلمهور املسلم، فلم ميس خطابه كل قلب، ومل حيرك كل  -طورتهوخ

ضمري، ولكنه توجه إىل فئة حمدودة حتمل اهلم نفسه، والشعور نفسه، وميكنها الصرب على عواقب 
االخنراط يف هذا امليدان من اإلصالح، ومع أنه اشتغل بالسياسة والحق مهومها ومشكالا إال أنه 
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يعبأ كثريا بالوسائل املشروعة اليت يء لكالمه وأفكاره أن تكون واقعا عمليا، واكتفى ببث مل 
أفكاره بني املتأثرين به من تالميذه وبعض السياسة من الرجال، يف حني أن آلية تنفيذ اإلصالح 
تستدعي جهودا مجاعية أكثر انتشارا، ووسائل فاعلة أشد تأثريا، وأساليب حمكمة يف العمل 

  .1"والتنظري، ومجهورا واعيا من املخاطبني

لقد وقف األفغاين على مشكالت األمة وكان : "يقول األستاذ زياد خليل حممد الدغامني
ا بصريا، ولكنه مل يستطع أن يتعامل مع هذه املشكالت جمتمعه، إذ ينوء ذا العمل أضخم 

يدها إىل املشكلة السياسية، واإلصالح اجلهود الفردية، لذلك نراه خيتزل هذه املشكالت كلها، ليع
لقد أمثر جهد . السياسي، وهذا ما حد من آفاق شخصية األفغاين العمالقة كما يرى األستاذ اإلمام

عمالقة الفكر اإلسالمي املعاصرين فأنتج فكرا، ونظر لعملية التغيري السياسي والنهضة االجتماعية، 
  .2"ولكنه مل يغري واقعا ومل يتغلب عليه

ومن مث نقول إن جهود هؤالء املفسرين املصلحني يف املشرق ثبت صالحها نظريا وبقيت 
جمرد نظريات عملوا على صياغتها، وإن كانوا مؤمنني ا وبقدرا على التغيري غري أن آثار هذه 

  .الدعوة مل تظهر عمليا على أرض الواقع

اجلزائر على يد مجعية العلماء ويف مقابل ذلك ظهر أثر الدعوة إىل اإلصالح التربوي يف 
إذ لو . املسلمني اجلزائريني ممتلئة بآراء رائدها الشيخ عبد احلميد بن باديس يف التربية والتعليم

رجعنا إىل آرائه التربوية جند أنه يستمد أهدافه من أهداف التربية اإلسالمية من ناحية، ومن احلالة 
وعليه فإذا كان بعض الباحثني جيدد . 3ن ناحية أخرىاالجتماعية اليت عليها اتمع اجلزائري م
الغرض الديين، واالجتماعي، والعقلي، والثقايف، استنادا : أهداف التربية اإلسالمية يف أربعة أغراض

إىل املصادر اإلسالمية يف التربية، فإن من أهداف التربية عند ابن باديس كمال احلياة الفردية 
إن كل ما نأخذه من الشريعة : "ج فردي واجتماعي، كما يقولواالجتماعية، وهذا هدف مزدو

املطهرة علما وعمال فإننا نأخذه لنبلغ به ما نستطيع من كمال يف حياتنا الفردية واالجتماعية 
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ومعىن هذا أنه يهدف إىل بناء الشخصية . 1يف سريته الطيبة �واملثال الكامل هو حياة حممد 
اجلانب : ملتكاملة عنده هي ما اكتملت فيها جوانبها املختلفةاإلنسانية املتكاملة والشخصية ا

: األخالقي والعقلي والعملي والعضوي ويؤكد ابن باديس على هذا املعىن يف موضع آخر فيقول
إن الكمال اإلنساين متوقف على قوة العلم، وقوة العمل، فهي أسس اخللق الكرمي والسلوك "

وحياة اإلنسان من بدايتها إىل ايتها مبنية : "ريه حيث يقولويوضح لنا هذا أكثر يف تفس 2"احلميد
اإلرادة، والفكر، والعمل، وهذه الثالثة متوقفة على ثالثة أخرى البد : على هذه األركان الثالث

فالعمل متوقف على البدن، والفكر متوقف على العقل، واإلرادة متوقفة على : لإلنسان منها
  .3"اخللق

كانت الطريقة اليت : " اإلبراهيمي عن بعض هذه األهداف حني قالوهذا وقد عرب البشري
يف تربية النشئ،  1913اتفقنا عليها أنا وعبد احلميد بن باديس يف اجتماعنا باملدينة املنورة عام 

ومن هذا يتبني لنا أن  4"هي أال نتوسع له يف العلم وإمنا نربيه على فكرة صحيحة ولو مع علم قليل
يقصد من بناء الشخصية اإلسالمية الناحية األخالقية فقط، وال الناحية املعرفية ابن باديس ال 

فحسب، وإمنا يرمي إىل بناء الشخصية البشرية يف مشوهلا وكليتها، ووحدا من حيث طرق الفكر، 
والشعور والعمل، وهذا ما انتهى إليه املربون املعاصرون، كما أن من األهداف التربوية عنده إعداد 

على املربني ألبنائنا وبناتنا أن يعلموهم ويعلموهن هذه : "نسان للحياة مبختلف ميادينها فيقولاإل
  .5"احلقائق الشرعية ليتزودوا ا، ومبا يطيعون عليه من التربية اإلسالمية العالية مليادين احلياة

لغرض، وذلك أن ومبا أن عمله يتسم بالواقعية، فإنه يذكر لنا الوسيلة اليت حيقق ا هذا ا
هذه اخلدمة تكن بواسطة ال مباشرة، تكون بواسطة اإلسالم أوال، وخبدمة الوطن ثانيا، ألن 

  .6"اإلسالم حيترم اإلنسانية يف مجيع أجناسها
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ومن هنا جند أن األهداف التربوية اليت يرمي إليها تتفق مع مذهبه يف اإلصالح ومع الواقع 
ما يفسر لنا تعدد األهداف التربوية عنده، وتنوع املناشط اليت االجتماعي  للشعب اجلزائري، وهذا 

حيقق ا هذه األهداف، ألنه كان يصبو يف كل حركته اإلصالحية إىل حتقيق النهضة الشاملة 
إمنا ينهض املسلمون مبقتضيات إميام باهللا ورسوله، وإذا كانت هلم قوة، إذا كانت مجاعة : "فقال

، فشرط النهضة عنده إمنا هو إجياد هذه اجلماعة القائدة 1ر وتتآزرمنظمة تفكر وتدبر وتتشاو
: املفكرة اليت تقود اتمع إىل احلضارة، وعمله التربوي يهدف إىل إعداد هؤالء الرجال كما يقول

فإننا نريب تالمذتنا على القرآن، ونوجه نفوسهم إىل القرآن من أول يوم ويف كل يوم، وغايتنا اليت "
يكون القرآن منهم رجاال كرجال سلفهم، وعلى هؤالء الرجال القرآنيني تعلق هذه ستتحقق أن 

مل يكن يف "وعليه فإن ابن باديس . 2"األمة آماهلا ويف سبيل تكوينهم تلتقي جهودنا وجهودها
وإمنا كان إىل جانب هذه رجل فكر أضاء برؤيته ... تاريخ اجلزائر جمرد رجل دين نادى باإلصالح

الكثري من املفاهيم السائدة يف عصره، واستطاع عن طريق تفسريه للقرآن، وكتاباته يف التقدمية 
الصحف، ولقاءاته مع الشعب، وجمادالته ألساطني االستعمار وأعوانه، أن يطعم اجلو الراكد حبيوية 
ونشاط مل يسبق هلما مثيل منذ بدء االحتالل الفرنسي للجزائر، هذا ومن ناحية أخرى استطاع أن 
يظهر األساس التقليدي للبنية الثقافية العربية التقليدية اليت كانت سائدة يف اجلزائر يف النصف األول 

  . 3"من القرن العشرين

ويف هذه الفترة كانت املعرفة والثقافة حكرا على فئة مغلقة من مشايخ الطرق والعلماء 
" انتقد قبل أن تعتقد"شعار ابن باديس الرمسيني، ولكن بتأثري التعليم واألفكار اجلديدة اليت جسدها 

كما قدم ابن " ... وسلِّم تسلَم" "اعتقد وال تنتقد"الذي طرح مقابل الشعارين السائدين ومها 
باديس فضال عن ذلك، إضافات جديدة إىل الفكر اإلصالحي حني مل يكتف باحلدود والنظرية 

ق العملي، فعمل على تنظيم خطوات إجرائية والتبشري اللفظي حلركته، بل جتاوزها إىل ميدان التطبي
  . يف العديد من ااالت احليوية يف اتمع

ومن هنا يتأكد ما قلناه يف أول هذا املطلب من أن ما ذهب إليه حممد عبده ورواد املدرسة 
املنار من إصالح تربوي بقي نظريا، ومل جيسد عمليا على أرض الواقع بالقدر الذي حيدث أثرا إذ 
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كد أن النشاط العلمي والتربوي والديين جلمعية العلماء املسلمني اجلزائريني كان له أثر عملي يتأ
واقعي، وذهبت ذا اإلصالح التربوي أبعد مما ذهبت إليه مدرسة املنار، فهم عدا عن دعايتهم 

د بغية التأثري على املطبوعة والشفهية، قد بدأوا بإحياء املدارس القرآنية االبتدائية يف مجيع أحناء البال
اجليل الصاعد، وقد تكللت جهودهم بالنجاح رغم املصاعب اليت القتها بفضل القيادة السامية 

الدكتور حممود قاسم منوها باجلانب العبقري من دعوة ابن "وإىل هذا أشار. للشيخ عبد احلميد
ماله يف إحياء األمة باديس، حيث أكَّد على مزاوجته بني النظرية والتطبيق وهي اليت حققت له آ

  .1"اجلزائرية

فإذا كان هناك اختالف يف الرؤية بني زعيمي حركة اإلصالح يف العصر احلديث، األفغاين 
وحممد عبده، حيث كان األول رجل سياسة يف املقام األول، وإن ارتدى ثوب املصلح الديين، 

كر يف بلدان العامل اإلسالمي ، وتركت تأثريا ال ين2فاتسمت دعوته منذ البداية بالطابع السياسي
غري . 3شرقه وغربه، فقد كان الشيخ حممد عبده ال ينهج هذا النهج، وآثر التعليم والتوجيه الثقايف

أن ابن باديس وهو من املتأثرين ذه املدرسة قد مجع بني االجتاهني، ووقف بينهما، فدعوته 
ملية التغيري، مل تستلزم انقطاعا عن اإلصالحية، وإن كانت تعتمد التربية كوسيلة أساسية يف ع

الواقع بوجهيه السياسي واالجتماعي، ولذلك أسهم يف جمال التربية بنصيب وآخر، وكان له فضال 
عن ذلك مواقف سياسية واضحة، كانت تتخذ مسارا حمددا وخمططا له بعناية ملواجهة النظام 

نه متكررة يف احلث على الثقة بالنفس، السياسي القائم وتغيريه، ومن هنا كانت نداءاته ألبناء وط
واالعتماد على اهللا واملثابرة على العمل والنظام ألن ذلك حسب رأيه خطوة ووثبة وراءها 

وهو ما أراه مسلكا منطقيا يف التربية والتعليم  4"خطوات ووثبات وبعدها، إما احلياة وإما املوت
ر والثورة عليه وهو ما يفسر جناح عملية ومها قوة هلا فاعليتها املؤكدة يف التصدي لالستعما

اإلصالح يف اجلزائر نسبيا مقارنة مبثيالا يف املشرق ألن رائدها جنح يف أن حيدث جتاوزا بني ما هو 
روحي وبني ما هو مادي اجتماعي، إذ أعطى لكل ما له طابع قدسي إهلي ظال اجتماعيا واقعيا، 
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اقع ونقده من جهة وبني احلفاظ على سالمة الفكر وهلذا عمل على حتقيق التوازن بني فهم الو
والعقيدة من جهة أخرى، إذ يربط يف معظم مواقفه وآرائه ربطا وثيقا بني الفكر والواقع، ظهر 
ذلك جليا يف إصالحه اخللقي والتربوي، الذي صنع به كل تلك املؤسسات العلمية والثقافية، اليت 

املتعددة واألندية املتنوعة، واملدارس احلرة، ومجعيات  1يةشارك يف تأسيسها، مثل اجلمعيات اإلسالم
الكشافة والصحافة اإلسالمية، ومدرسة احلديث، واملطبعة اإلسالمية اليت قامت بدور طالئعي يف 
بذر الوعي والثقافة يف اجلزائر خالل الثالثنيات واألربعينيات من هذا القرن، كما أعاد ابن باديس 

املسجد اإلسالمي مكانته الروحية والتربوية والتوجيهية اليت كان يتمتع ا يف يف القرن العشرين إىل 
  .العصور األوىل لإلسالم

فإن العناية الشرعية متوجهة كلها إىل إصالح النفوس وأن صالح اإلنسان وسناده "ومن مث 
ر اإلصالحية ، ويف هذا الفكر الباديسي خمالفة ملدرسة املنا...إمنا يقاسان بصالح نفسه وفسادها 

، وهو ال يعد متطرفا يف هذا، ...اليت ترى أن اإلصالح ينبغي أن يبدأ بتغيري املؤسسات االجتماعية 
بل يرى أن إصالح املؤسسات االجتماعية البد أن يتساوق وإصالح النفس وتغيريها، ولكن ينبغي 

ئل املادية، والوسيلة إىل تغيري البدء باإلنسان، األمر الذي جتعله املدرسة األخرى متأخرا عن املسا
الذات اإلنسانية وتوجيهها، وإىل حتويل الباطن البشري، الذي هو العامل األخالقي األساسي يف 

  .2"كل إصالح عند ابن باديس، إمنا هي التربية

وأنا إن خصصت ابن باديس وآليته التربوية يف اإلصالح دون سواه من املفسرين 
ح التربوي الذي عمل على حتقيقه سواء من خالل درس التفسري أو من املصلحني، إمنا ألن اإلصال

وألنه عمله . خالل العديد من املقاالت اليت كان ينشرها تباعا يف جملة الشهاب يف هذا اال
إن أهداف أي تربية " اإلصالحي التربوي مزج بني النظرية والتطبيق، فكان األثر حقيقة مشاهده

من فلسفته، ونظرته للحياة، لذا فإن التربية فن يرمي إىل حتقيق القيم اليت  تشتق من اتمع، أعين
تعنيها فلسفة جمتمع ما من اتمعات، والتربية من جهة أخرى تعتمد على العلم الختراع أحسن 
الوسائل لتحقيق هدفها، فالتربية باعتبارها فلسفة عملية تتصل بالفلسفة والعلم يف آن واحد، 
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ومبا أن التربية دف إىل تكوين مواطنني نافعني ... د الغرض، والعلم جيدد الوسيلة، فالفلسفة حتد
يف أهداف اجلهاز االجتماعي، وإىل منو األطفال منوا إنسانيا كامال، كما دف إىل مساعدة 
الطفل، واملراهق، والبالغ، على تكوين شخصيتهم وتكاملها، وتعني اإلنسان مبا هو إنسان على أن 

مبا حيقق فيه الطبيعة البشرية يف أمسى معانيها، فإن املشكلة األساسية اليت تثار يف هذا اال  يتسم
هي ماذا ينبغي أن يتعلم املرء كي تكتمل شخصيته من النواحي األخالقية، والعاطفية، والعقلية، 

  .1"والذوقية اجلمالية، واالجتماعية، مث كيف ينبغي أن نعلِّم أو نتعلَّم؟

اؤالت طرحها الدكتور عمار طاليب كإشكالية استمدها من اطالعه على عمل ابن هذه تس
باديس التربوي الذي حرص على حتقيق آثاره على الفرد وعلى اتمع، مما يؤكد أن األهداف 

تتفق مع مذهبه يف اإلصالح ومع الواقع االجتماعي، "التربوية اليت يرمي إليها ابن باديس 
ئري، وهذا ما نفسر به تعدد األهداف التربوية عنده، وتنوع املناشط اليت واحلضاري للشعب اجلزا

حيقق ا هذه األهداف، اليت ميكن أن حنصرها مجيعا وأن ترتد كلها إىل هدف واحد أساسي وهو 
النهضة اليت تؤدي إىل احلضارة، وأول خطوة يف طريق احلضارة إمنا هي تكوين اإلنسان وربط 

  .2"ة من العالقات االجتماعية لتحقيق هدف مشتركأفراد اتمع يف شبك

: وهذا هو عمل التربية االجتماعية اليت خصص هلا حياته كلها، والدليل على ذلك قوله
إمنا ينهض املسلمون مبقتضيات إميام باهللا ورسوله، إذا كانت هلم قوة، وإمنا تكون هلم قوة إذا "

  .3"تتآزركانت هلم مجاعة منظمة تفكر وتدبر وتتشاور و

وهذا املصلح هو ممن اعتمدوا النص القرآين وسيلة لإلصالح، ومادام القرآن الكرمي هو 
املصدر األول الذي تستمد منه أصول هذه التربية، فال ميكن أن يفوت هذا املفسر الفرصة عند 

إليه دعا  تفسريه ألي آية هلا عالقة سواء من قريب أو من بعيد ذا اإلصالح التربوي، إال وأشار
إىل العمل على حتقيقه من خالل توجيهات القرآن التربوية، وقبل عرض مناذج من هذا اإلصالح 
التربوي من خالل النصر املفسر، والذي آتى مثاره يف خمتلف ااالت، البد من اإلشارة إىل أنه 

صالح "ب عنوانه لشدة اهتمامه ذا اجلانب وعالقته باإلصالح نشر مقاال كاسال يف جملة الشها
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، وما تركيزه على إبراز هذا املقال ذا العنوان الرئيسي إال ألن منهجه يف "التعلم أساس اإلصالح
اإلصالح انطلق من اعتقاده أن اإلصالح االجتماعي يقوم على أساس أن األخالق تتبع من 

 املؤسسات الداخل، وأن الوسيلة هي تطهري القلوب، وتغيري النفوس، وهذا يؤدي إىل تغيري
إن الذي نوجه إليه االهتمام األعظم يف تربية أنفسنا، : "االجتماعية، وهو ما نستنتجه من قوله

وتربية غرينا هو تصحيح العقائد، وتقومي األخالق، فالباطن أساس الظاهرة ويف اجلسد مضغة إذا 
طالقه يف أن ان -واهللا أعلم–، وأرى 1"صلحت صلح اجلسد كله، وإذا فسدت فسد اجلسد كله

هذا اإلصالح التربوي من التعليم منطقي ألن تصحيح العقائد، وتقومي األخالق، يتم بالتلقني، 
واألمر والنهي والترغيب والترهيب، وهذه العمليات حوارية، وال حيققها إال التعليم املنظم حسب 

طيبة، علما أنه مل تطري، وهلذا كان جل اهتمامه موجبا إىل استغالله استغالال حسنا ليؤيت مثارا 
يبادر إىل اقتراح املنهج الصاحل يف طريقة التعلم والتدريس، قبل أن يشخص الداء واصفا له الدواء 

نقد : بعد ذلك، وهي مسة التفسري الشفاهي، وعليه قسمت هذا املطلب إىل فرعني، الفرع األول
  .التعليم اقتراح املنهج الصاحل يف: املناهج التربوية السائدة والفرع الثاين
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  نقد المناهج التربوية السائدة: الفرع األول

اعتىن التفسري الشفاهي مبخاطبة اجلمهور املتلقي مباشرة وبأسلوب مبسط حرصا منه على   
  .إصالح الفرد ألنه سبيل إىل إصالح اجلماعة، مث صالح اتمع

رتباطه الوثيق العقدي واألخالقي وا: وهذا الفرد سبق أن أشرفنا إىل مرتكزات إصالحه  
باإلصالح التربوي، هذا وقد الحظت تربم جمموعة من املفسرين من طرق ومناهج التدريس 
السائدة واليت كان هلا تأثري سليب على جناح العملية التربوية وهلذا مل يكتف املفسرون املصلحون 

  .بتنفيذ هذه املناهج بل وضعوا منهجا صاحلا يف التعليم والتربية

على خطوات هذا املنهج النقدي عند ابن باديس على وجه اخلصوص ألنه  وقبل الوقوف  
من وقف على حقيقة هذه املناهج بصورة علمية دقيقة، وألن آراءه التربوية حققت إصالحا وأثرا 

  .فاعلني، وما تفرضه يف هذا املقام، إال ألنه أقرب إىل واقعنا، راجني حتقيقه يف مناهج تعليمنا

املنهج هو الطريق البني الواضح ومنهج : فنقول" املناهج"وقفه مع لفظ  قبل هذا ال بد من  
" 48/املائدة" �منكم شرعة ومنهاجا لكل جعلنا�: ويف الترتيل1الطريق وطرحه، واملنهاج كاملنهج

  .2هو الطريق الواضح السهل، والسنن والطرائق –ابن كثري- واملنهاج كما يقول 

سهل الواضح، وأنه السنن والطرائق، هو تعريف عام لكن تعريف املنهج بأنه الطريق ال  
كالزراعة والصناعة والتجارة والتربية وغري ذلك غري أن : يصلح لكل جوانب احلياة وجماالا

جمموع اخلربات "املتخصصني املعاصرين يف املناهج وطرق التدريس يرون أن املنهج التربوي هو 
للتالميذ بقصد احتكاكهم ا وتفاعلهم معها، ومن  واألنشطة اليت تقدمها املدرسة حتت إشرافها

نتائج هذا االحتكاك والتفاعل حيدث تعلم أو تعديل يف سلوكهم، ويؤدي هذا إىل حتقيق النحو 
  .3"الشامل املتكامل الذي هو اهلدف األمسى للتربية

وية أنه واسع حبيث يشمل اخلربات الترب: هذا وقد يالحظ على هذا التعريف أمران األول"  
املختلفة، واليت عن طريقها ينتقل حمتوى املنهج، كما يشمل أيضا املواد املستخدمة، والطرق 

                                                 
 .4554، ص5ابن منظور، لسان العرب، ج -  1
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والوسائل املتبعة يف عملية التدريس والتقومي، أما األمر الثاين فهو أن مفهوم املنهج هنا يشمل 
أو عدة  الربنامج، والربنامج يشمل املقررات، واملقرر يشمل الوحدات، والوحدة تتكون من درس

  .1"دروس

وما يالحظ أيضا على هذا التعريف رغم اتساعه ومشوله أنه ال يصلح ليكون مفهوما ملنهج   
التربية اإلسالمية وهو ما نقصده باإلصالح التربوي يف الفكر الباديسي الذي يستمد أصول هذا 

لهم اإلصالح التربوي من أصول الدين اإلسالمي، ألنه مفهوم يصل الناس باألرض، ويؤه
لالستمتاع ا، وعمارا، والكفاح من أجلها، دون نظر إىل خالق األرض والسماء، ومبدع 
الكون كله، وهلذا فإن هذا املفهوم يصلح لكل اتمعات ولكل الثقافات، فكل جمتمع يستطيع أن 

  .2"-يناسب حياته على األرض–يصمم منهجا وفقا هلذا املفهوم 

النسبة للمنهج التربوي اإلسالمي فمنهجه هذا املنهج األوىل خمتلف متاما ب"غري أن األمر   
واألخرية، هي أن تصل اإلنسان باهللا، ليصلح حاله على األرض، وينظم حياته فيها، فيعمرها 

 - يف نفس الوقت–يفعل هذا بينما يكون منتهجا ...ويرقيها عن طريق الكد والكدح املستمرين، 
  .3..."بعقله وروحه إىل اهللا، 

ية هذا املنهج إذا هدفها هو احملافظة على صلة اإلنسان خنالفه ليصلح حاله على األرض، فغا  
فإننا "وهو ما قصده ابن باديس وغريه من املصلحني باإلصالح التربوي لتربية النشء تربية إسالمية 

، تالمذتنا على القرآن، ونوجه نفوسهم إىل القرآن من أول يوم ويف كل يوم -واحلمد هللا–نريب 
وغايتنا اليت ستتحقق أن يكون القرآن منهم رجاال كرجال سلفهم، وعلى هؤالء الرجال القرآنيني 

وذا نالحظ االتفاق يف مضمون وغاية  4"تعلق هذه األمة آماهلا ويف سبيل تكوينهم تلتقي جهودها
كتور علي أمحد هذا املنهج املراد، وعليه فقد وجدنا تقاربا بني ما الحظناه، وبني ما ذهب إليه الد

مذكور من ظهور احلاجة إىل تعريف مناسب هلذا املنهج املقصود يف التربية بواسطة النص القرآين، 
منهج التربية اإلسالمية هو نظام متكامل من القيم : "وهو منهج فريد رباين املصدر إذ يقول

علمني فيها بقصد تنميتهم واملعارف واخلربات واملهارات اليت تقدمها مؤسسة تربوية إسالمية إىل املت
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تنمية شاملة متكاملة جسميا وعقليا ووجدانيا، وتعديل سلوكهم يف االجتاه الذي ميكنهم من 
  1"عمارة األرض وترقية احلياة وفق منهج اهللا

وهو ما يتفق وقول ابن باديس أن الذي يوجه إليه االهتمام األعظم يف تربية النفوس هو 
الق، وأن الباطن أساس الظاهر، ورمبا كان هذا هو سبب اختياره تصحيح العقائد، وتقومي األخ

  .ليكون عنوان مقال بارز يف الشهاب" صالح التعليم أساس اإلصالح"لعنوان 

بعد هذه التوطئة حول مفهوم املنهج واالتفاق احلاصل بني املفهوم الذي ذهب إليه أحد 
قيقي يف العمل اإلصالحي التربوي عند ابن الباحثني املختصني يف مناهج التدريس، وبني املفهوم احل

باديس، منر إىل عرض املنهج النقدي التربوي الذي قدمه ابن باديس لتلك املناهج العلمية والتربوية 
القدمية اليت دعا إىل إصالحها وتغيريها، لعدم مساعدا على تكوين املثقفني واملفكرين ونوجز هذا 

  :النقد يف النقاط التالية

تعاد تلك املناهج واألساليب عن اهلدف احلقيقي للتربية، وهو إرجاع ضمري اإلنسان اب -1
املسلم إىل احلقيقة القرآنية، وقصورها يف تدريس كتاب اهللا على أساس كونه كتاب هداية وتداره، 

  .وعدم دفع الطلبة بالقدوة والتشجيع إىل تطبيق آياته وأحكامه على أحواهلم وشؤون معاشهم

ر طرق التدريس الشائعة يف املغرب العريب لعهده على الفروع العلمية املنتشرة اقتصا -2
دون استالل وال تعليل وال قياس، وذلك أن العلماء يعرضون عن ربط هذه الفروع بأصوهلا 
ومعرفة مآخذها من مصادرها األصلية، رغم أم يقرؤون هذه األصول ويطالعوا، ولكن مل خيطر 

يرجع فرعا إىل أصله أو يبحث عن دليله مع أنه من العسري إن مل يكن حماال،  ببال واحد منهم أن
ويف هذا دعوة سنة إىل الرجوع  2"أن يضبط الفروع من مل يعرق أصوهلا: كما قال ابن باديس

  .بالتعليم إىل التفقه يف الكتاب والسنة

ق التاريخ عسري وينتهي يف هذا القول بأن اقتالع هذه العادة الضاربة جبذورها يف أعما
للغاية، وأن الرجوع بالتعليم إىل التفقه يف الكتاب والسنة وربط الفروع باملآخذ واألدلة أعسر 

الذي محل يف ) هـ524(كذلك تأثر ابن باديس يف هذا اال النقدي بابن تومرت . 3وأعسر
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لعقلية السائدة وجاء عهد املرابطني على الفقهاء، وثار ثورته املشهورة على األوضاع االجتماعية وا
  .1"أتباعه من بعده، فأحرقوا كتب الفروع وألزموا الناس باالجتهاد والرجوع إىل األصول

ومن وجوه النقد أيضا ما وجهه إىل مشايخ املعاهد اإلسالمية وعلى رأسها األزهر  -3
أوقات  الشريف والزيتونة، إذ كان األساتذة ال يتصلون بطلبتهم إال اتصاال عابرا ال يتجاوز

كما يرى أن تكون عالقة التلميذ بأستاذه قائمة على الفهم املتبادل –الدراسة، بينما املفروض 
واالتصال الوثيق حىت يتخرج الطالب وقد يكون علميا وروحيا وأخالقيا تكوينا ميتا جيعل منه 

زهر ال أغلب املعلمني يف املعاهد اإلسالمية الكربى كاأل: "شخصية علمية قوية ومؤثرة فيقول
يتصلون بتالميذهم إال اتصاال عاما ال يتجاوز أوقات التعليم، فيخرج التالميذة يف العلوم والفنون، 

ويكون هلا  -إذا كانت للمعلم روح–ولكن بدون تلك الروح اخلاصة اليت ينفخها املعلم يف تلميذه 
  .2"األثر البارز يف أعماله العلمية يف سائر حياته

ان مدركا ألمهية الدور الذي يقوم به املعلم ولألثر العميق الذي ذلك أن ابن باديس ك
يتركه يف نفوس طلبته، ولذلك كان حريصا يف حياته العلمية ويف تعليمه أن يتصل بتالميذه خارج 
نطاق املدرسة، وكان يشرف عليهم إشرافا دقيقا، ويراقب حتصيلهم العلمي، ويعطف عليهم، بل 

  ...يف سفرهم

قادات اليت وجهها ابن باديس ملناهج وطرق التدريس السائدة يف عصره، هذه بعض االنت
غري أننا أرجأنا أهم انتقاد يف نظري، وهو حسب نظري، مما يقتضيه موضوع هذا البحث، وهو 

 -واهللا أعلم - وهو ما نراه–نقده لطرق التدريس املتبعة يف عصره خاصة يف تدريس مناهج التفسري 
املفسر ابن باديس اعتمد التفسري الشفاهي وسيلة لإلصالح الشامل مبا  هاما يف مقامه، خاصة أن

فيه اإلصالح التربوي، وجنح يف حتقيقه إىل حد بعيد، فرأيت من الضرورة أن نفرد هذا النقد بنقطة 
  .خاصة ودراسة متمعنة عنده وعند غريه من املفسرين املصلحني

  :نقد مناهج التفسري السائدة وطرق تدريسه/ أوال
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يرى ابن باديس أن طرق التدريس املتبعة ال تؤدي إىل الغرض التربوي الذي يتصوره، ألن 
التعليم السائدة قد يقوم على الفلسفة اللفظية، واإلغراق يف املناقشات اللفظية العقيمة، وأمثل هذه 

ثقافتهم يف الطرق خترج طالبا ال يكتسبون الفهم واملقدرة على احملاورة واجلدل إال يف األلفاظ ألن 
  .األصل ثقافة لفظية

عمده –ووصف ابن باديس عقم هذا األسلوب وحتدث عما كان متبعا يف جامع الزيتونة 
عمده إذا حضر الطالب بعد حتصيل التطويع يف درس التفسري –ويف جامع الزيتونة : "فقال - اهللا

القواعد اليت كان  فإنه، وللمصوبة يقع يف خصومات لفظية بني الشيخ عبد احلكيم وأصحابه يف
حيسب أنه قد فرغ منها من قبل فيقضي يف خصومة من اخلصومات أياما وشهورا، فتنتهي السنة 
وهو ال يزال حيث ابتدأ أو ما جتاوزه إال قليال، دون أن حيصل على شيء من حقيقة التفسري، وإمنا 

لتفسري إمنا يقرأ ألجل قضى سنة يف املماحكات بدعوى أا تطبيقات للقواعد على اآليات، وكأن ا
تطبيق القواعد اآللية، ال ألجل فهم الشرائع واألحكام اإلهلية فهذا هجر آخر للقرآن مع أن 

فابن باديس إذا يرى املناهج املتبعة يف تدريس  1"أصحابه حيبسون أنفاسهم أم يف خدمة القرآن
األصلي للتفسري، واعتربه  التفسري يف املدارس والكليات اإلسالمية بعيدة كل البعد عن الغرض

وقال الرسول يا ﴿: مظهرا من مظاهر اهلجر لكالم اهللا فيقول يف معرض تفسريه لقول اهللا تعاىل
": ترتيل"،فقال وحتت عنوان فرعي " 30/الفرقان"﴾ رب إن قومي اختذوا هذا القرآن مهجورا

ودعانا القرآن ... الطويل  معشر املسلمني قد كان منا للقرآن العظيم هجر كثري يف الزمان–وحنن "
إىل تدبره وتفهمه والتفكر يف آياته، وال يتم ذلك إال بتفسريه وبتبيينه، فأعرضنا عن ذلك، وهجرنا 
تفسريه وتبيينه، فترى الطالب يفين حصة كبرية من عمره يف احللول اآللية، دون أن يكون طالع 

  .2"صري مدرسا ومتصدرا ومل يفعل ذلكختمه واحدة يف أصغر تفسري كتفسري اجلاللني مثال، بل وي

فكل منهج يف التفسري ال جيعل من إبراز اهلداية القرآنية هدفا أساسيا له فهو يف املنظور 
الباديسي نوع من أنواع هجر القرآن، فدرس التفسري ليس من أجل تطبيق القواعد اآللية من حنو 

اك مقاصد التضريع وأسرار التكليف وصرف وبالغة وإنا هو من أجل فهم الشرائع واألحكام وإدر
وهذا ما طبقه يف درس تفسريه الشفاهي . وتقدمي إجابات حول املشكالت اليت تواجه اإلنسان

هذا وقد سبقه، يف هذا النقد مجال الدين األفغاين " شغلنا بتأليف الرجال عن تأليف الكتب: "وقال
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قام أحد لتفسري القرآن فال أراه يهيم إال وكيف ال أقول وأسفاه على القرآن، وإذا : "فيقول(....) 
بباء البسملة ويغوص، وال خيرج من خمرج حرف صاد الصراد حىت يهوي هو ومن يقرأ لك 

مع استكماله –التفسري يف هوة عدم االنتفاع مبا اشتمل عليه القرآن من املنافع الدنيوية واألخروية 
كثري من املرتدين برداء العلماء حىت خترصوا  فهم اجلهل وتفشى اجلهود يف -األمر على أمت وجوهها

فهو ينتقد مناهج تفسري القرآن   1"على القرآن بأنه خيالف احلقائق العلمية والقرآن بريء مما يقولون
ويدعو إىل إصالحها ألا تبعده عن نور القرآن وتغرقه يف مباحث لفضية وكالمية كما يرى 

نه ال يقوم بدرس تطبيقي لقواعد اإلعراب ونكات البالغة األفغاين أن وظيفة املفسر لكالم اهللا أ
على نصوص القرآن، وإمنا وظيفته احلقة أيقتلع مارسخ يف عقول املسلمني من أفكار خاطئة، 
ومفاهيم غريبة عن احلقائق الدينية، أي أن يبين الشخصية اإلسالمية املتكاملة واتمع اإلسالمي 

  .قة تكاملية بني الغرض من التفسري واملنهج املتبع فيهالفاضل املتوازن، ذلك أن هناك عال

) م1973ت (وجاء بعد األفغاين وابن باديس العالمة الشيخ حممد الطاهر بن عاشور 
والذي عاش حياته كلها يف التعلم والتعليم، وخرب املشكلة التربوية التعليمية جيدا، وما اعتداها من 

أليس "اخللل الطارئ، والضعف املشني، فألف كتابه  خلل وضعف، وكيف السبيل إىل جتاوز هذا
قد كان حدا يب حادي اآلمال، وأملي علي ضمريي من : "، حيث يقول يف مقدمته"الشبح بقريب

عام واحد وعشرين وثالمثائة وألف، للتفكري يف طرق إصالح تعليمنا العريب اإلسالمي الذي 
إىل اإلصالح الواسع النطاق فعقدت عزمي على أشعرتين مدة مزاولته متعلما ومعلما بوافر حاجته 

  .2"حترير كتاب يف الدعوة إىل ذلك وبيان أسبابه

وكان علم التفسري يف مقدمة العلوم الشرعية اليت حبثها الشيخ ابن عاشور وتتبع أسباب 
  .3احنطاطها وردها إىل أربعة أسباب

ي، الشيخ حممد الغزايل ونفس الشكوى جندها عند املفكر الداعية ادد للفكر اإلسالم
إذا أعلن ضيقه وتربمه من الطريقة اليت كان يدرس ا علم التفسري يف األزهر الشريف ) 1996(

واملعاهد الدينية التابعة له، ألا كانت بعيدة كل البعد عن تقريب اهلداية القرآنية من عقول وقلوب 

                                                 
  100-99حممد املخرومي، خاطرات مجال الدين، ص  - 1
  5أليس الصبح بقريب، ص  - 2
  .216، ص 1حممد دراجي، حماضرات يف علم التفسري ومناهج املفسرين،  منشورات غربيين، ط: ملزيد البيان، أنظر - 3
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فكل هذه "، 2ذاعية باجلزائروهو أيضا ممن فسر القرآن مشافهة يف دروس إ 1..."الطالب 
الشكاوي من أهل الفن الذين مارسوا التفسري دراسة وتدريسا، تلتقي عند نقطة مشتركة، هي نقد 

  .املناهج املتبعة يف تدريس التفسري

، فنسمي هذه اجلهود )799(وهو ما أدركه العالمة املصلح احملدد أبو إسحاق الشاطيب 
فقال ". مدرسة التفقه يف العبارة"الوقوف عند حدودها بـ اليت جتعل كل مهها تفكيك العبارة و

داعيا إىل ضرورة ترك كل ما من شأنه أن حيول بني اإلنسان وبني املقصود األعظم للخطاب 
  .3"القرآين وهو التفهم ملعناه والتعبد مبقتضاه

كم وذلك أن القرآن إعذار وإنذار، وتبشري وحتذير، ورد إىل الصراط املستقيم، ح: "فقال
بني من فهم معناه ورأى أنه مقصود العبارة، فداخله من فرق الوعيد ورجاء املوعود، ما صار به 

... مشمرا على ساعد اجلد واالجتهاد، باذال غاية الطاقة يف املوافقات هاربا بالكلية عن املخالفات 
عنه وماال مراد به وهذا ال  واملعىن املقصود يف اخلطاب ليس هو التفقه يف العبارة، بل التفقه يف املعبر

قد مساه باحث معاصر " مدرسة التفقه يف العبارة"وهذا الذي أمساه الشاطيب بـ" يرتاب فيه عاقل
التثقيف "تتبع مراحل تطور علم التفسري، وتتبع تطور العالقة بني املسلمني وبني قرآم، مبدرسة 

وشحن عقل املسلم ا، دون التعريج ال  اليت دف إىل تقدمي أكرب قدر من املعلومات،" اإلسالمي
" املفسرين التثقفيني"من قريب وال من بعيد عن واقع املسلمني، فانطلق هذا الباحث يف نقد جهود 

إقامة الشخصية اإلسالمية "من نقطة أساسية وهي حتديد العاية األساسية للقرآن واليت حصرها يف 
ل على قواعد التربية الربانية جتعله صورة ناطقة عن وبناء أمة هلا خصائصها ومميزاا، وإنشاء جي

وحنن إذ تتطرق لنقد طرق تدريس علم التفسري ومناهجه، إمنا لنركز  4"احلق الذي نزل به القرآن
على أن أساس اإلصالح هو إصالح التعليم، وإصالح التعليم ركزنا فيه على علم التفسري من 

  .صالح النفوس يف كل عصر ومصرحيث أنه كان وما زال الوسيلة الوحيدة إل

  

                                                 
  1997، ص 7ملزيد بيان أنظر إسالمية املعرفة، قصة حياة، ع - 1
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  ∗اقتراح املنهج الصاحل يف التعليم: الفرع الثاين

 –نقد الواقع : إن جناح أي حركة إصالحية ال يقوم على ثنائية حمورين أساسني مها
واقتراح البديل الصاحل إلصالح هذا الواقع، وهذا ما عمل املفسرون املصلحون على االلتزام به يف 

  .وخاصة يف اال التربويكل ااالت 

ومادام حتديثا عن التفسري الشفاهي وأثره يف اإلصالح التربوي، فإننا نبدأ من نقطة املباشرة 
  .كما يقول ابن خلدون أي التعليم املباشر يف درس التفسري وهو جمال هذا البحث

  :أمهية التعليم املباشر -أ

ة النقل، ذلك أن امللكة ال تتكون من مرتبطة بالتعليم ودق 1فابن خلدون يرى أن امللكة
خالل التعليم النظري ارد، ألن خربة املعلم تسهم بطريقة مباشرة يف تكوين امللكة لدة املتعلم، 

ونقل املعاينة "ألن املباشرة يف األحوال احلسبانية احملسوسة أمت فائدة " املباشرة"وقد ركز على أمهية 
فامللكة احلاصلة عنه أكمل وأرسخ من امللكة احلاصلة عن أو عب وأمت من نقل اخلرب والعلم، 

وهو ذا يشري إىل مسألة هامة وهي دور املعلم وهو يلقي الدرس مباشرة، وما هلذا اللقاء . 2"اخلرب
وسلوكاته من أثر ) املدرس(واملباشر من انتقال للسمة والسلوك وما هلذا السمت وأخالق املعلم 

شر وهي التواصل بني املعلم واملتعلم، وهو ما أشار إليه ابن خلدون وهو يف جناح مهمة اللقاء املبا
ما حرص املفسرون املصلحون على اعتماده وسيلة لإلصالح وهلذا آثروا تفسري القرآن درسا ال 
كتابة، ألن هذا التعليم املسجدي املباشر يساعد يف تربية الفرد تربية سليمة، تنسأ من خالهلا 

  .تنشئة تكون على شاكلة معلمهم ومدرسيهمالتالميذ والطلبة 

فابن خلدون يرى أن أسلوب التعليم املباشر والتلقني ذو أمهية بالغة يف نقل العلم، ألنه أكثر 
سرعة وأكثر دقة، فاملعلم صاحب ملكة، ومتكنه عن طريق التلقني والتعليم املباشر أن ينقل كل 

 من تفرغوا لتعليم هذه الصنعة كما يقول، خرباته وملكاته اليت اكتسبها خالل زمن طويل إىل

                                                 
 ختص هذه النقطة بتعليم التفسري ألنه جمال هذه الدراسة -  ∗
  مرة بعد أخرى حىت ترسخ صورتهصفة راسخة حتصل عن استعمال ذلك الفعل وتكرره : امللكة هي - 1
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وأكد أن هذا النوع من التعليم املباشر قد يكون أسلوبا تعليميا قدميا وبدائيا، إال أنه أثبت يف جمال 
  .1الصنائع جناحا كبريا

وهذا ما نفسر به قول الشيخ حممد عبده عندما أحل عليه تلميذه الشيخ حممد رشيد رضا أن 
االجتماعية " العروة الوثقى"فيه من اليت وجدها ووجد نورها يف مقاالت يكتب تفسريا ينفخ 

  .العامة

إن القرآن ال حتتاج إىل تفسري كامل من كل وجه، فله تفاسري كثرية أتقن بعضها ما مل "
، وكان ملخص احلوار الذي دار بني 2"تبقها بعض ولكن احلاجة شديدة إىل تفسري بعض اآليات

ميذه حممد رشيد رضا دليال على أمهية التعليم املباشر وتأثريه على املتلقي، الشيخ حممد عبده، وتل
على اقتراح هلذا األسلوب يف التعليم عموما، ولو مل يصرح بذلك  -حسب نظري–مما يدل 

  .التلميذ وال أستاذه

: أما ملخص هذا احلوار فقد ذكر حممد رشيد رضا يف مقدمة تفسري املنار، وهذا نصه
تقتصر فيه على حاجة العصر ونترك كل ما هو  3كتبت تفسريا على هذا النحولو ) وقلت"(

إن الكتب ال تفيد القلوب العمى فإن كان : قال... موجود يف كتب التفسري وتبني ما أمهلوه 
السيد عمر اخلشاب مملوءة بالكتب من مجيع العلوم، وهي ال تعلم شيئا منها، ال تفيد الكتب إال 

تيقظة عاملة بوجه احلاجة إليها تسعى يف نشرها إذا وصل أليدي هؤالء العلماء إذا صادفت قلوبا م
كتاب فيه غري ما يعلمون ال يعقلون املراد فيه، وإذا عقلوا منه شيئا يردونه وال يقبلونه، وإذا قبلوه 
حرفوه إىل ما يوافق علمهم ومشرم، كما جروا عليه يف نصوص الكتاب والسنة اليت نريد بيان 

  .4"اها الصحيح وما نقيدهمعن

مث ينتقل إىل بيان الفرق بني الكالم املسموع والكالم املقروء وأيهما له األثر البالغ على 
إن الكالم املسموع يؤثر يف النفس أكثر مما يؤثر الكالم املقروء ألن نظر املتكلم : "النفس فقال

راده من كالمه، وأيضا ميكن وحركاته وإشاراته وهلجته يف الكالم كل ذلك يساعد على فهم م
                                                 

  ).بتصريف( 257ص ) م1998-هـ1418( 1حممد فاروق النبهان، الفكر اخللدوين من خالل املقدمة، مؤسسة الرسالة، ط - 1
  12، ص 1حممد رشيد رضا، مقدمة تفسري املنار، ج - 2
﴾ إن القرآن نظيف واإلسالم  نظيف، وإمنا لونه خلق لكم ما يف األرض مجيعاهو الذي ﴿: به ما قاله  يف تفسري قول اهللا تعاىل: يقصد - 3

  12، ص 1تفسري املنار، ج/ املسلمون بإعراضهم عن كل ما يف القرآن، واشتغاهلم بسفاسف األمور 
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السامع أن يسأل املتكلم عما حيق عليه من كالمه فإذا كان مكتوبا فمن يسأل؟ إن السامع يفهم 
  .1"يف املائة على ما أراد الكاتب 20يف املائة من مراد املتكلم، والقارئ لكالمه يفهم منه  80

نه أكثر فائدة وأجدى نفعا فهذا التفسري الدرسي للقرآن مباشرة يرى الشيخ حممد عبده أ
وهو ما يتفق فيه مع الشيخ عبد احلميد بن باديس الذي رد على الذين سألوه عن عدم تدوين 

: وما قاله الشيخ بيوض 2"شغلنا بتأليف الرجال عن تأليف الكتب: "تفسريه الشفاهي فقال
ذا اهلدف ال وه 3"وغرض من هذه الدروس هي إيصال اهلدي القرآين إىل كل بيت يف القرارة"

ميكن حتقيقه مع كل الطبقات خاصة العوام منهم إال باخلطاب املباشر وهذا هو أول اقتراح 
  .إلصالح مناهج التعليم

  )صالح املتعلم بصالح املعلم: (دور املعلم يف التأثري/ ب

يرى ابن خلدون أن هذا شرط بديهي، إذ ال ميكن لفاقد امللكة أن يسهم يف تكوين ملكة 
علم، ألن فقد املعلم للملكة مينعه من اإلجادة، واملتعلم ال ميكنه أن يأخذ من معلمه أكثر مما لدى املت

وعلى قدر : "ويعرب ابن خلدون عن هذا املعىن بقوله. عنده، وسيأخذ عنه مجيع إجيابياته وسلبياته
كز عليه وهذا ما ر  4"جودة التعليم وملكة املعلم يكون حذق املتعلم يف الصناعة وحصول ملكته

املفسر املصلح ابن باديس يف مقاالته العلمية املنشورة يف جملة الشهاب ويف دروس تفسريه اليت كان 
  .يلقيها يف اجلامع األخضر بقسنطينة

لن "هذا مفاده " صالح التعليم أساس اإلصالح"فعلى سبيل املثال تقرأ له مقاال بعنوان 
اء من األمة مبثابة القلب إذا صلح صلح اجلسد كله يصلح املسلمون حىت يصلح علماؤهم فإمنا العلم

وإذا فسد فسد اجلسد كله، وصالح املسلمون إمنا هو تفقههم اإلسالم وعملهم به وإمنا يصل إليهم 
هذا على يد علمائهم، فإذا كان علماؤهم أهل جهود يف العلم وابتداع يف العمل فكذلك املسلمون 

. ولن يصلح العلماء إال إذا أصلح تعليمهم"فلنصلح علماءهم يكونون، فإذا أردنا إصالح املسلمني 
فالتعليم هو الذي يطبع املتعلم بالطابع الذي يكون عليه يف مستقبل حياته وما يستقبل من عمله 

                                                 
  .13حممد رشيد رضا، املصدر السابق، ص  - 1
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فلنصلح التعليم الذي يكون به املسلم عاملا من علماء لنفسه وغريه فإذا أردنا أن نصلح العلماء 
  .1"ينهم ويقتدون به فيهاإلسالم يأخذ عنه الناس د

حسب –ومل يكتف املفسر ذا العموم يف الكالم والكالم على صالح العامل، بل أضاف 
: أمرا مهما يتعلق باملتعلم يف جملس العلم يدل على ذلك عنوان درس تفسري قول اهللا تعاىل -نظري

وهذا " 114/طه"﴾ وال تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وجيه، وقل رب زدين علما﴿
  .2"من آداب املتعلم حسن التلقي وطلب املزيد"العنوان هو 

 �بدأ املفسر درسه بتوطئة موجزة بني فيها أمهية التعليم ووجوب االقتناء بآدابه بالنيب 
ال حياة إال بالعلم وإمنا العلم بالتعلم فلن يكون عاملا إال من كان متعلما كما لن يصلح : "فقال

وآله وسلم الذي بعثه اهللا معلما كان أيضا متعلما علمه  �متعلما، وحممد معلما إال من قد كان 
أرأيت . اهللا بلسان جربيل، فكان متعلما عن جربيل عن رب العاملني، مث كان معلما للناس أمجعني

أصل العلم ومن معلموه ومتعلموه؟ مث رأيت شرف رتبه التعلم والتعليم ال جرم كان لرتبة التعلم 
أكمل اخللق يف آداا مبا أدبه اهللا وأنزل عليه من  �وكان حممد . ة التعليم وآدااآداا ولرتب

  .3"اآليات فيهما، مثل آيتنا اليوم وغريها

  .مث بدأ يف استجالء اهلداية القرآنية من هذه اآلية حتت العناوين الفرعية املميزة لتفسريه

نهج والطريقة اللتان كان بني عدم صالح امل" لزوم الصمت عند السماع"فتحت عنوان 
يتلقى ما الوحي عن جربيل وهي القراءة معه ومساوقته يف هذه القراءة، فتبني أن هذه  �النيب 

الطريقة متنع متام الوعي، ألن عمل اللسان بالنطق بضعف عمل القلب بالوعي واحلفظ وهلذا ى 
  .4"عن أن يعمل بقراءة القرآن �اهللا تعاىل بنيه 

اليوم إىل مثل هذا األدب من السامع وبالبيت الكالم أثناء الدرس كان ترديدا فما أحوجنا 
  .5ملا يقوله األستاذ، بل هو يف أغلب األحوال تعقيب سخيف أو كالم خارج املوضوع
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إمنا املقصود من الكالم البيان عند املراد : "قال" هذا األدب أدب عام"وحتت عنوان فرعي 
ي الكالم ليفهم املراد فكما كان على املتعلم أن يسكت حىت يفرغ وإمنا املقصود من السماع وع

معلمه من القدر املرتبط بعضه ببعض مما يلقيه إليه املعلم حىت يفرغ املعلم من إلقائه كذلك على 
املناظر أن يستمع ملناظره حىت يستويف دعواه وحجته وعلى كل قارئ لكتاب أن يستويف ما يرتبط 

ي رأيه فيه وعلى كل مستمع ملتكلم كذلك، فبهذا األدب يتم وعي املتعلم بعضه ببعض منه مث يبد
فيحفظ وفهم املناظر فريد وفهم القارئ فيعرف ما يأخذ ويترك وفهم السامع لتحصل فائدة 

  .1"االستماع

وبترك هذا األدب كثريا ما يقع سوء الوعي : "مث حيذر من ترك هذا األدب يف التعليم فيقول
  .2"وات القصد من املناظرة أو القراءة أو الكالمأو سوء الفهم وف

ويرى ابن باديس أن هذا التحصيل العلمي املفيد واملعول عليه يف اإلصالح الديين والدنيوي 
دوام التعليم لالزدياد من "ال ميكن حتقيقه إال باملداولة على طلب العلم، فيقول حتت عنوان آخر 

ا ويصري معلما ولكنه مهما حاز من العلم وبلغ من درجة فيه يتعلم اإلنسان حىت يصري عامل": "العلم
ومهما قضى من حياته يف التعليم وتوسع فيه وتكمل به فلن يزال حباجة إىل العلم ولن نزال أمامه 

ولذا أمر اهللا نبيه . فيما علمه وعلّمه أشياء جمهولة حيتاج إليها فعلية أبدا أن يتعلم وأن يطلب املزيد
أن يزيده علما  -أن يطلب من اهللا وهو الذي علمه ما مل يكن يعلم -األعظم وهو املعلم- �

  .4"3"وقل رب زدين علما: "فقال

حتذير "وخيتم املفسر درسه حمذرا من الغرور واجلمود يف العلم فقال حتت عنوان فرعي أخري 
ا انتهوا إليه ما أكثر ما رأينا من قطعهم ما حصلوا من علم عن العلم فوقف م عندم": "واقتداء

فجمدوا وأكسبهم الغرور مبا عندهم فتعظموا وتكلموا فيما مل يعلموا فضلوا وأضلوا وكانوا على 
أنفسهم وعلى الناس شر فتنة وأعظم بالء فبمثل هذه اآلية الكرمية يداوي نفسه من ابتلى ذا 

لم وحيذر من أن يقف املرض فيقلع عن مجوده وغروره ويزداد مما ليس عنده ممن عنده علم ما مل يع
عن طلب العلم ما دام فيه زمن من احلياة ويقتدي ذا النيب الكرمي صلى اهللا عليه وآله وسلم فلن 
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يزال يطلب من اهللا تعاىل أن يزيده علما مبا ييسر له من أسباب وما يفتح له من خزائن رمحته وما 
من أصل ذلك كله وهو تقوى اهللا  يلقيه يف قلبه من نور وما جيعل له من فرقان وما يوفقه إليه

  .1"والعمل مبا علمه

وخيتم بدعاء ختم درس التفسري، وهو دليل املشافهة يف تفسري ابن باديس يف هذا الدرس 
نسأل اهللا لنا وللمسلمني العلم النافع والعمل الصاحل فهو ويل : "ويف غريه من الدروس املكتوبة قائال

  .∗"2اهلداية والتوفيق

  : تعليم إىل التعليم النبويالعودة بال/ج

ولن يصلح هذا التعليم إال إذا رجعنا به للتعليم النبوي يف شكله : "... يقول ابن باديس
فيما رواه  �ويف صورة تعليمه، فقد صح عنه  �وموضوعه يف مادته وصورته فيما كان يعلم 

  .فماذا كان يعلم 3"إمنا بعثت معلما: "مسلم أنه قال

يف جربيل يف  - ص–ينهم من اإلميان واإلسالم واإلحسان كما قال يعلم الناس د �كان 
وكان يعلمهم هذا الدين بتالوة القرآن " هذا جربيل جاء ليعلم الناس دينهم: "احلديث املشهور

وما بينه هلم به من قوله وفعله وسريته وسلوكه يف جمالس تعليمه ويف مجيع أحواله فكان ... عليهم 
مبا يسمعون من كالم رم وما يتلقون من بيان بينهم وتقيده ملا أوحى اهللا  الناس يتعلمون دينهم

إليه وذلك البيان هو سنته اليت كان عليها أصحابه واخللفاء الراشدون من بعده وبقية القرون الثالثة 
ز وحسب نظري أن هذا التعليم الديين هو ما رك 4"املشهود هلم باخلريية من التابعني وأتباع التابعني

عليه املصلحون املفسرون ألن صالح الفرد كان أساس منهجهم اإلصالحي، وال يتحقق ذلك إال 
بإصالح التعليم الديين والعودة به إىل التعليم النبوي، وهو ما نفسر به تركيز ابن باديس وغريه من 

تكن  مصلحي العصر احلديث على إصالح مناهج التعليم الديين بصورة أخص، ألن بقية العلوم مل
  .املرحلة الزمنية ومتطلباا حتتاج إىل إصالحه أو حىت الكالم عنه
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ويواصل ابن باديس دعوته إىل إصالح التعليم ومناهجه ال يتم إال بالعودة به إىل التعليم 
هذا هو التعليم الديين السين السلفي، فأين منه تعليمنا حنن اليوم : "، فيقول1الديين السين السلفي

، بل منذ قرون وقرون؟ فقد حصلنا على شهادة العاملية من جامع الزيتونة وحنن مل وقبل اليوم
ومن أين يكون . ندرس آية واحدة من كتاب اهللا، ومل يكن عندنا أي شوق أو أدىن رغبة يف ذلك

لنا هذا وحنن مل نسمع من شيوخنا يوما مرتلة القرآن من تعلم الدين والتفقه فيه، وال مرتلة السنة 
  . 2"ية من ذلك هذا يف جامع الزيتونة فدع عنك احلديث عن غريه مما هو دونه بعديد املراحلالنبو

وهو إذن يذكر ما كان عليه التعليم الديين يف عهد السلف الصاحل من التفقه يف الدين 
بالتفقه يف القرآن واألحاديث النبوية، يذكر يف مقابل ذلك احلالة اليت انتهى إليها يف عصرنا من 

ر القرآن والسنة واالنتصار على الفروع العلمية املنتشرة دون استدالل، وال تعليل مستشهد هج
  .على ذلك حبالته هو ملا أخذ شهادة العاملية جامع الزيتونة

وعبر املفسر عن هذه اآلالم يف تفسريه الشفاهي الذي ألقاه يف اجلامع األخضر سنة 
يف تفسري قول اهللا ) ، من هجر القرآن العظيمشكوى النيب الكرمي(، ففي درس عنوانه 1932

  ".30/الفرقان"﴾ وقال الرسول يا رب إن قومي اختذوا هذا القرآن مهجورا﴿: تعاىل

قد كان منا للقرآن  - معشر املسلمني–وحنن : "قال ابن باديس" ترتيل"فتحت عنوان فرعي 
د اإلميان كلها بأدلتها العقلية وإن كنا به مؤمنني بسط عقائ. العظيم هجر كثري يف الزمان الطويل

القريبة القاطعة فهجرناها وقلنا تلك أدلة مسعية ال حتصل اليقني فأخذنا يف الطرائق الكالمية املعقدة 
  .3"املتعددة واصطالحاا احملْدثة مما يصعب أسره على الطلبة فضال عن العامة

بني القرآن أصول األحكام و: "... هذا عن العقائد أما األحكام فيقول يف كيفية هجرها
وأمهات مسائل احلالل واحلرام ووجوه النظر واالعتبار مع بيان حكم األحكام وفوائدها يف الصاحل 
اخلاص والعام، فهجرناها واقتصرنا على قراءة الفروع الفقهية جمردة بال نظر جافة بال حكمة 

  .4"ول إليهاوحجية وراء أسوار من األلفاظ املختصرة تفىن األعمار قبل الوص
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وبني القرآن مكارم األخالق ومنافعها : "أما األخالق فقال مصورا حالة هجراا قائال
ومساوئ األخالق ومضارها وبني  السبيل التخلي عن هذه والتخلي بتلك مما حيصل به الفالح 
 بتزكية النفس والسالمة من اخليبة بتدنسها فهجرنا ذلك كلها ووضعنا أوضاعا من عند أنفسنا

، إىل ... 1"واصطالحات من اختراعاتنا خرجنا يف أكثرها عن احلنيفية السمحة إىل الغلو والتنطع
ودعانا القرآن إىل تدبره وتفهمه والتفكر يف آياته وال يتم ذلك إال بتفسريه وتبيينه : "أن قال

لول فأعرضنا عن ذلك وهجرنا تفسريه وتبيينه فترى الطالب يفين حصة كبرية من عمره يف احل
اآللية دون أن يكون قد طالع ختمة واحدة يف أصغر تفسري كتفسري اجلاللني مثال بل ويصري 

 -ص–وعلمنا القرآن أن النيب ... مدرسا متصدرا ومل يفعل ذلك يف جامع الزيتونة عمد اهللا تعاىل 
هم عنه هو املبني للناس ما نزل إليهم من رم وأن عليهم أن يأخذوا ما أتاهم وينتهوا عما ا

فكانت سنته العملية والقولية تاليه للقرآن فهجرناها كما هجرناه وعاملناها مبا عاملناه حىت إنه 
ليقل يف املتصدرين للتدريس من كبار العلماء يف أكرب املعاهد من يكون قد ختم كتب احلديث 

فضال عن املشهورة كاملوطأ والبخاري ومسلم وحنوها مطالعة فضال عن غريهم من أهل العلم و
  .2"غريها من كتب السنة وكم وكم وكم بني القرآن وكم وكم وكم قابلناه بالصد واهلجران

وهو ذا الترتيل حيكم الصلة بني النص والواقع، غريي أن سبب تدهور األمة اإلسالمية 
يكمن يف هجر القرآن وهجر كل ما بينه من عقيدة وأحكام وأخالق وما بينته السنة، وهذا ال 

العودة إليه إال مبجالس العلم الصحيحة، وهذا ما دعى إليه يف آخر مقاله الذي ذكرنا أوله ميكن 
، ومن عمل السلف الصاحل -ص–وحنن بعد أن بينا أن تعليم الدين من سنة النيب : " ... حيث قال

نا فإننا عقدنا العزم على إصالح التعليم الديين يف دروس... من أهل الفروق الفاضلة احملمودة، 
وسننشرها يكون من ذلك يف اجلزء اآليت إن شاء اهللا . حسب ما تبلغ إليه طاقتنا إن شاء اهللا تعاىل

  .3"عليه توكلنا وعليه فليتوكل املؤمنون

يؤكد هذا العزم والقرار على إصالح التعليم ما قاله حتت عنوان آخر عنوان يف درس هجر 
تيه الذي حنن فيه والعذاب املنوع الذي نذوقه ونقاسيه ال جناة لنا من هذا ال": "سبيل النجاة"القرآن 

إال بالرجوع إىل القرآن إىل علمه وهديه وبناء العقائد واألحكام واآلداب عليه والتفقه فيه ويف 
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السنة النبوية شرحه وبيانه واالستعانة على ذلك بإخالص القصد وصحة الفهم واالعتضاد بأنظار 
 ديهم يف الفهم عن رب العاملني وهذا أمر قريب على من قربه اهللا العلماء الراسخني واالهتداء

إن  1عليه ميسر على من تواكل على اهللا فيه وقد بدت طالئعه واحلمد هللا وهي آخذة يف الزيادة
، هذا عن إصالح احملتوى فماذا عن إصالح 2"شاء اهللا وسبحان من حييي العظام وهي رميم

  .املؤسسات التعليمية؟

دور املؤسسات التربوية يف اإلصالح التربوي: ثايناملطلب ال  

إن إصالح الوسائل التعليمية ال يقل أمهية عن إصالح املناهج التعليمية، وهلذا يرى التفسري 
الشفاهي يف العصر احلديث يذكر على ضرورة هذا اإلصالح، وباعتبار الدعوة إىل العودة بالتعليم 

ه التعليمية ال تعدو أن تكون اثنني مها املسجد واملدرسة، إىل التعليم السين السلفي فإن مؤسسات
الدور : الدور التربوي للمسجد، والفرع الثاين: الفرع األول: وعليه قسمت هذا املطلب إىل فرعني

  .التربوي للمدرسة

  

  

  الدور التربوي للمسجد: الفرع األول

بيته حىت بىن  -ص–النيب  املسجد والتعليم صنوان يف اإلسالم من يوم ظهر اإلسالم فما بىن
مسجدا، وملا بناه كان يقيم فيه الصالة وجيلس لتعليم أصحابه، فارتبط املسجد بالتعليم كارتباطه 
بالصالة، فكما ال مسجد بدون صالة، فال مسجد بدون تعليم، وحاجة اإلسالم إليه كحاجته إىل 

ومن أظهر ) بالصالة والتعليم أي(على عمارة املسجد ا  -ص–الصالة، وهلذا السبب عمل النيب 
وهلذا نتساءل ما هو . هذه اآلثار وأشهرها اليوم اجلامع األزهر وجامع الزيتونة وجامع القرويني

يعلم أصحابه، يبني للناس ما نزل إليهم،  -ص–كان النيب : "نوع هذا التعليم املسجدي؟ فيقول
ن التعليم اإلسالمي وهو من التعليم يفقههم يف الدين، فما بني القرآن وما فقه يف الدين فهو م

وملا كان القرآن كتاب اإلنسان من مجيع نواحي اإلنسان وكتاب األكوان مبا فيها من . املسجدي
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نعم وعرب وكتاب العمران مما حيتاج إليه العمران مما يصلح أحوال البشر وما يتصل بالبشر، وكتاب 
ختدم ذلك كله من علوم اإلسالم ومن علوم  السعادتني الدنيوية واألخروية، كانت العلوم اليت

املساجد ولذا كانت مساجد األمصار اإلسالمية من أيام البصرة والكوفة إىل يومنا هذا مفتحة 
األبواب، معمورة األركان، جبميع العلوم وإذا خلت يف العصر األخري من بعضها، قد لك للتأخر 

  .1"العام وضعف املسلمني يف أسباب احلياة

الحظ باستقراء تاريخ التفسري الشفاهي أن مؤسسته الوحيدة كانت املسجد، وهلذا وإمنا ن
حرص املفسرون املصلحون على االهتمام بالتعليم املسجدي عموما فصال عن اهتمامهم بدرس 
التفسري دون سواء من دروس العلوم األخرى وما اختيارهم هلذا املكان إال ألن الوعظ واإلرشاد 

قات االجتماعية وأغلبهم من العامة، واملسجد هو املكان الوحيد الذي تغشاه موجه إىل كل الطب
كل هذه الطبقات والشرائح، وهلذا يرى ابن باديس على رأس هؤالء املفسرين املصلحني يف العصر 

إىل هذا التعليم املسجدي واجبة وجوبا عاما على األمة جبميع طبقاا، "القدمي واحلديث أن احلاجة 
الوجوب عن أحد إال إذا قام بالتعليم أهله، فكفوا الباقني، ومن الواجب على املتويل أمر  وال يسقط

يفعل فإذا قصر ذلك املتويل كان  -ص–العامة أن يبعث فيها من بعلها أمر دينها كما كان النيب 
  .2"على اجلماعة أن تقوم فإن قصرت حلق اإلمث كل فرد منها

عقود األحباس املسجدية جيد أكثر الذين أسسوا ويذكرنا ابن باديس بأن من يراجع 
حبسوا من األمالك ما يصرف للتعليم فيها، كما حبسوا  -وخصوصا مساجد اجلمعية–املساجد 

ما يصرف للقائمني بالصالة مما يدل على أن األمة كانت تتلقى دينها يف مساجدها وقد أدرك 
أبقي  -مثال–بعض التعليم فقسنطينة  بعض املساجد كما يقول يف بعض البلدان، وقد أبقى فيها

فيها معلمان أحدمها باجلامع الكبري واآلخر باجلامع الكتايب، وعطل اجلامع األخر مع أنه مكتوب 
على لوحة حتبيسه أنه أسس للصالة والتعليم حىت أذن اهللا بالتعليم فيه وكان يف أول األمر الذين 

د يف القليل من البلدان، يقومون بالتعليم الديين، يقومون بالتعليم يف ذلك القدر القليل من مساج
ومن فقه وتوحيد وعربية للطالب، وللعامة، بقدر احلال، مث من حنو ثالثني سنة صدر أمر اقتضى 
تبديل وضعية تلك البقية من التعليم املسجدي وخلعها من املعىن الديين وصبغها بصبغة غري صبغتها 

التعليم املسجدي وأصبحت العامة وليس عندها من يعلمها  املسجدية، فقضى ذلك على البقية من
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أمر دينها وأصبح الطالب وليس عندهم ما يدرسون فيه، ما يفقههم يف الدين ويهيئهم للقيام 
فهذه هي احلالة اليوم يف القطر اجلزائري الذي يسكنه من  1"بوظائفه على الوجه الصحيح املشروع

  .2مخسه ماليني

ال بد : "احلميد إىل اقتراح كيفية إصالح التعليم املسجدي، فيقول مث ينتقل الشيخ عبد
للجزائر من كلية دينية يتخرج منها رجال فقهاء بالدين يعلمون األمة أمر دينها وأستطيع أن أقول 

. أن نواة هذه الكلية هم الطالب الذين يردون على اجلامع األخضر بقسنطينة من العماالت الثالث
عت لتوسيعها بترسيم معلمني ورعاية مدة املتعلمني ووضع خطة التعليم لقامت فلو أن اجلمعية س

  .بأعظم عمل علمي ديين لألمة يف حاضرها ومستقبلها

مث ال بد مع هذا من حث كل شعبة من شعب اجلمعية على ترسيم مدرس للتعليم يف 
من املساجد  مسجدهم إن كان هلم مسجد مث تسعى اجلمعية لدى احلكومة لترسيم يف كل مسجد

مدرسا فقيها بالدين، ليعلم الناس ما حيتاجون إليه من أمر دينهم، فكلية خترج املعلمني الدينيني، 
  .3"ومعلمون يف املساجد

ومما يدل على أن كالم ابن باديس حول اإلصالح التعليم املسجدي مل يكن كالما نظريا 
الدروس العلمية اإلسالمية "فقد بدأ بالتطبيق ففي مقال نشره يف الصراط السوي وحتت 

 - إن شاء اهللا تعاىل–تفتح  1933أكتوبر  21هـ و1352رجب  2يوم السبت ": "بقسنطينة
الدروس العلمية اإلسالمية بقسنطينة باجلامع األخضر واليت تقوم ا مجاعة من علماء مجعية العماء 

جتويده وعلى احلديث وتشتمل الدروس على التفسري للكتاب احلكيم و. املسلمني اجلزائريني
الشريف وعلى الفقه يف املختصر وغريه وعلى العقائد الدينية وعلى اآلداب واألخالق اإلسالمية 
وعلى العربية بفنوا من حنو وصرف وبيان ولغة وأدب وعلى الفنون العقلية كاملنطق واحلساب 

  .4"وغريها
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الشخصية املسلمة السوية،  وابن باديس كما يرى أن التعليم املسجدي له أمهية يف تكوين
وقال ﴿: فهو أيضا يرى أنه مركز إشعاع للوعظ واإلرشاد، إذ جنده عند تفسريه لقول اهللا تعاىل

﴾ الذين كفروا لوال نزل عليه القرآن محلة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيال
الوقائع والنوازل فخاطب أئمة اجلمع ليصلحوا خطبهم ألا أكثر ما يواكب ". 32/الفرقان"

وذلك بعد أن بني للمتلقي أن احلكمة الثانية من إنزال اآليات بالتدرج أن الوقائع كانت . اآلنية
تقع واحلوادث كانت حتدث والشبه تعرض واالعتراضات ترد، فكانت اآليات ترتل مبا يتطلبه تلك 

به من رد وتلك الوقائع من بيان وما يقتضيه تلك احلوادث من احكام، تستدعيه تلك الش
االعتراضات من إبطال، ملا لذلك من تأثري يف النفوس ووقع يف القلوب ورسوخ يف العقول وجالء 

 -وهذا ما سعى التفسري الشفاهي إىل حتقيقه- يف البيان وبالغة يف التطبيق واستالء على السامعني،  
  .1"وهو يلقى درسا على مسامع العامة واخلاصة يف املسجد

همة هذا اإلسقاط والترتيل لقضايا الواقع على النص إمنا مهمة أئمة اجلمع كما يرى أن م
وخطبائها وقبل أن يأمرهم باالقتداء ذه احلكمة اإلهلية يف ترتيل القرآن منجما يبني هلم أوال قيمة 
هذه احلكمة وحاجة العصر إىل العمل ا يف دائرة الدعوة والوعظ واإلرشاد املسجدي فيقول حتت 

أن نقرآ القرآن ونتفهمه حىت يكون آياته على طرف ": "حظنا من العمل ذه احلكمة" عنوان
ألسنتنا ومعانيه نصب أعيننا لنطبق آياته على أحوالنا ونرتهلا عليها كما كانت ترتل على األحوال 
والوقائع، فإذا حدث مرض قليب أو اجتماعي طلبنا دواءه يف القرآن وطبقناه عليه، وإذا عرضت 

ة أو ورد اعتراض طلبنا فيه الرد واإلبطال، وإذا نزلت نازلة طلبنا فيه حكمها، وهكذا نذهب شبه
  .2"يف تطبيقه وترتيله على الشؤون واألحوال إىل أقصى حد ميكننا

فمضمونه هو دور األئمة وخطباء اجلمعة يف إثراء دور املسجد يف ": اقتداء"أما عنوان 
نظر إىل هذه احلكمة يف هذا الترتيل كيف ترتل آياته على أ: "التعليم والوعظ واإلرشاد فقال

حسب الوقائع، أليس يف هذا قدوة صاحلة ألئمة اجلمع وخطبائها يف توخيهم خبطبهم الوقائع 
ولقد كانت اخلطب النبوية . النازلة وتطبيقهم خطبهم على مقتضى احلال، بلى واهللا، بلى واهللا

وأما هذه . مع الوعظ والتذكري على ما يقتضيه احلال واخلطب السلفية كلها على هذا املنوال
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اخلطب احملفوظة املتلوة على األحقاب واألجيال فما هي إال مظهر من مظاهر قصورنا ومجودنا فإىل 
  .1"اهللا املشتكي، وبه املستعان

فهذا هو دور املسجد يف العودة باملسلم غلى توثيق الصلة بالقرآن الكرمي، كيف ال وهو 
وذه املهمة جيب أن . على حسب احلوادث والوقائع، ما أبه هذه احلوادث اآلتية بتلك الذي نزل

يضطلع أئمة اجلمع وإال فما فائدة خطبة اجلمع كل أسبوع إن كانت روتينية مكررة وممالة، حق 
  .إن اإلمام أحيانا يتعثر يف قراءا ألنه مل يصغها بنفسه

يم املسجدي كان من زاوية أخرى غري الزاوية أما الشيخ بيوض فدعوته إىل إصالح التعل
اليت عاجلها السيخ ابن باديس، إذ جتسدت يف التعريف بدور املسجد يف احلفاظ على اتزان املسلمني 
وإبعاده عن املعاصي ألن املسجد هو املكان الذي تعقد فيه جمالس الذكر حماربة الس اللغو إذ 

فقال " 3/املؤمنون"﴾ والذين هم عن اللغو معرضون﴿: جنده وهو بصدد تفسري قول اهللا تعاىل
ذكرت هذا ألن عمارة املساجد مما حيمل الناس على اإلعراض عن : "... مؤكدا على أمهية املسجد

اللغو ورحم اهللا املؤمنني الذين بنوا لنا املساجد، وعمروها بقراءة القرآن بني الصلوات، وعمروها 
وهو ذا يؤكد على الدور التربوي  2"ينقذنا من اللغوبدروس الوعظ واإلرشاد حىت جند ما 

للمسجد، مث يستأنف كالمه حاثا على وجوب معرفة املسلمني لدور مساجدهم سواء من ناحية 
فالواجب علينا أن نعرف فضل املساجد، وطوىب ألمة عرفت : "التربية أو من ناحية التعليم فقال

، فيخرج املرء من بيته فبدل أن يتجه صوب فضل مساجدها، والويل لقوم ال يعرفون فضلها
وخياطب  4"والويل له، نعم الويل له إال لضرورة أكيدة 3"احلوش"املسجد يويل وجهه شطر 

مجهوره حاثا إياهم على ضرورة ارتياد املسجد ملا يف هذا االرتياد من خري أكيد، ألن املكوث يف 
اذهب إىل املسجد أفضل لك وأسلم : "قالف. املسجد منفذة للناس من جهنم ومقربة هلم من اهللا

لدنياك وأخراك، وأقل ما فيه من خري هو السالمة من اآلفات واملهالك اليت تتعرض هلا يف األماكن 
يا بين : وقدميا قال رجل البنه وهو ينصحه: "مستأنسا مبقولة أحد احلكماء قدميا فقال 5"األخرى

اصعد إىل املسجد، ألن كل مكان تدخله إال  "احلوش"إذا خرجت من البيت فبدل أن ترتل إىل 
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تدفع فيه مثنا، أما املسجد فتدخله وجتلس وترب املاء وتأخذ صدقة دون مقابل، على أنه ليس يف 
املسجد إال ما يقربك إىل اهللا ويقودك إىل اجلنة، وال جتد يف األماكن األخرى إال ما يباعدك من 

  . 1"اجلنة ويقربك من جهنم

ر استطراداته املتعلقة بإسقاط النص على الواقع مبينا الدور التربوي للمسجد مث يواصل املفس
  .3"ودار التالميذ امللحقة باملسجد 2وللتعليم الديين الذي كانت تقوم به احملاضر

ويف هذا املقام أود اإلشارة إىل أنين أدجمت هذا النموذج يف اإلصالح التربوي املسجدي 
ذه احملاضر ودار التالميذ تقوم بنفس الدور التعليمي التربوي الديين أن ه - واهللا أعلم–ألنين أرى 

وهو ماال تقدمه املدارس النظامية، وقد نبالغ إن قلنا إن هذا النوع من التعليم املسجدي الديين يف 
غري أن اختالف البيئات . هذه احملاضر ودار التالميذ يكثر انتشاره يف منطقة بين ميزاب خصوصا

 ينقص من دور املسجد وال ينكر الدور التربوي والتعليمي له ولغريه من املؤسسات والثقافات ال
  .اليت تشاركه هذه املهمة كاحملاضر

ملا جاء النظام احلديث العصري للمدارس، وصار أغلب التالميذ : "... فيقول الشيخ بيوض
ن هذه املدارس موجودة، مبا أ: خيشون املدارس النظامية قال يل كثري من الناس وكثريا ما كلموين

وفيها تعليم منظم، فلماذا هذه احملاضر، جيب أن تلغى، وتصرف أحباسها يف أمور أخرى 
وملاذا هذا التمر يعطى لألوالد يوسخون به أيديهم واجلدران، إا عادة قدمية ونظام . كاملدارس،

  .4"قدمي ال يليق ذا العصر

ملتلقي وهو يعلم أن ما يكلمهم عنه ليس خياال أو فهو يطرح العقلية السائدة أمام اجلمهور ا
تصورا بل هو الواقع املزري املعيش، مما جيعل لتفسري هذا النص أثرا يف نفوسهم وهو املطلوب، 

  .5"لست أقول هذا تصورا، بل هو ما قيل وتكرر قوله، وهو تفكري كثري من الناس: "فيقول
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: اهيم اخلاطئة وإصالح الفساد املنتشر فريدإال أن املصلح ال يتواىن يف تصحيح هذه املف
حنن مصرون ومتمسكون ببقاء هذا النظام على ما فيه، على طريقة : ولكنين كنت أجيب وأقول"

وعصاه، واحلصري واجللوس عليه للقراءة، وجيب أن تبقى أوقافها ) املعلم(والفقيه . احملضرة القدمية
فاملفسر يؤكد إصراره . 1"مل تكف ثالث تريد أربعةقائمة، وجيب أن نوسع يف هذه احملاضر، وإذا 

على احملافظة على هذا النمط من التعليم املسجدي القدمي رغم االعتراضات وكثرة التساؤالت عن 
الفائدة منها وقد سبقه يف هذا ابن خلدون حني أكد على أمهية هذا األسلوب البدائي القدمي يف 

يأخذون معارفهم وأخالقهم وما ينتحلونه من املذاهب  أن البشر"التعليم والسبب يف ذلك عنده 
والفضائل تارة علما وتعليما وإلقاء، وتارة حماكاة وتلقينا باملباشرة إال أن حصول امللكات عن 

  .2"املباشرة والتلقني أشد استحكاما وأقوى رسوخا

  .3"ترى ملاذا هذا، وما الفائدة منها؟: "ويطرح املفسر تساؤال تكرر على مسامعه

وحيييهم واثقا من الفائدة اجلليلة هلذا النوع من التعليم الديين املطلوب دائما وخاصة يف 
ذلك العصر، أين يتطلب مقتضى احلال واحلاجة تكوين الشخصية املسلمة السوية وهذا الدور ال 

ء تقوم به املدارس النظامية، وهذا ما عقله املفسرون املصلحون كالشيخ بيوض وابن باديس، وبنا
  .عليه حاولوا قدر املستطاع احلفاظ على الطراز من التعليم املسجدي املباشر

الفائدة عظيمة جدا، وإمنا يعقل عنها اجلاهلون الذين ال يعرفون : "يقول الشيخ بيوض
فاملدارس العصرية هلا نظامها اخلاص ا، إذ الدخول فيها له شروط، وأوقات . الغرض منها

واألعمار فيها مقيدة، وطرق التعليم فيها مرسومة، ولكن هذه احملاضر الدخول واخلروج حمدودة، 
ليس هلا مثل هذا النظام، فهي للجميع، للتلميذ الذي يقرأ يف املدرسة، أو الذي ال يقرأ، وهي غري 
حمدودة بسن معينة، فحىت الشيخ اهلرم يذهب إليها لقراءة القرآن، ويقصدها التالميذ يف األوقات 

هلم فيها دراسة كالعطلة األسبوعية أو الصيفية، أو املناسبات، ويذهب إليها الولد قبل  اليت ال تكون
  .أن يصل سن الدراسة
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وهذه احملاضر هي اليت جتلب الناس لعمارة املسجد، وهي املكان الذي يأوي إليه الفالح 
غرب والعشاء والتاجر والصانع بعد الظهر إىل العصر صيفا، وقبل الفجر وبعده شتاء، وما بني امل

ففي هذه األنظمة فائدة كبرية، وعلى كل واحد أن يدخل احملصورة، ويسجل فيها . صيفا وشتاء
. 1"ال أفعل هذا، ألنين سأسافر إىل جتارة أو صناعة، أو عمل: "حضوره، وال يقولن أحدكم

بري، للتلميذ فاملفسر يبحث بشدة على ضرورة االنتماء إىل هذا احملاضر، لعموم فائدا للصغري وللك
ويؤكد على هذه الضرورة مرغبا فيها ملا هلا من قيمة يف . وللفالح وللتاجر أي لكل أفراد اتمع

ولكنك وإن سافرت ألست تعود من حني آلخر إىل البلد؟ فإذا عدت وجدت : "اتمع فيقول
ل غيابك مكانك حمفوظا يف احملضرة، وتكون قد ضمنت مركزا يف املسجد، ويف الس، ولو طا

عشر ) يقصد العاصمة(كثريا، كما نرى اليوم شيوخا كبارا كانوا مغتربني يف تونس أو اجلزائر 
ولو مل تكن هذه احملاضر : "، مث خياطبهم متسائال2"سنوات، وملا رجعوا وجدوا ماهلم حمفوظة

روان اليت موجودة فإىل أين يذهبون، وكما يقال هذا بالنسبة للمحاضر يقال كذلك بالنسبة لدار إي
  .3"هي خاصة باملستظهرين لكتاب اهللا

وليزيد املستمعني ترغيبا يف هذه احملاضر وحرصا على االنضمام إليها، ملا هلا من الفائدة 
ولنقرأ يف املدارس النظامية، وهلذه املدارس عمر حمدود، وبعد اخلروج  منها، نعمر دار : "يقول

بار السن يدرسون القرآن يف جهة، وأوالدهم معهم يف إيروان، أو نعمر احملاضر، وعندما يكون ك
  .4"جهة أخرى، فهذه هي القدوة احلسنة، واملثل األعلى يف االقتداء

وأنا ليس يل سرور : "مث يعرب عن سروره وهو يشاهد آثار ما دعا إليه بادية أمامه، فيقول
األوالد خيرجون منها وهم أكثر من صعودي إىل املسجد فأمر على احملضرة ظهرا وأرى أفواجا من 
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حيملون مترات بأيديهم، يعلو وجوههم الفرح والسرور، وحنن ال مننع إعطاء التمر لألوالد، وإمنا 
  .1"نأمرهم بالنظافة وأال يعطى التمر إال ملن كان له منديل حىت ال تتسخ أيديهم واجلدران

لديين يف احملاضر ودار إيوان فكالم الشيخ بيوض يف هذه االستطرادات املتعلقة بدور التعليم ا
يلي عنصر احلاجة الذي يعترب عنصرا ضروريا يف تطوير هذا اللون من التعليم املسجدي، ألن 
انصراف الفكر واالهتمام إىل أمر من االمور حيتاج إىل دافع وحافز، وهذا الدافع هو الذي يساعد 

جات امللحة يفتح آفاق املعرفة أمام التطور، ألن انصراف الفكر واشتداد االهتمام إىل تلبية احلا
اإلنسان، ويدفعه الستعمال االفتراض، واملالحظة، لتحقيق غاية معينة، وكلما يرون احلاجة 

  .2"انصرف االهتمام إليها، إىل أن يصل الفكر إىل غايته ولو بطريقة بسيطة

كون هذا مما له أثر يف إحداث التغيري واإلصالح حسب ما تدعو إليه احلاجة، حىت ال ي
، )يعين املعلم(ألن هذا جيعل صاحب امللكة "التفسري تثقيفا للفرد يعتمد على الكالم النظري فقط، 

، وهو هدف 3"يصرف اهتمامه إىل ما شدته احلاجة إليه من تطوير ذلك األداء، وتوسيع دائرة أثره
  .حوالدرس التفسري الشفاهي، وهو ما عبرت عنه يف فصل اخلصائص مبراعاة مقتضى األ

نعود إىل تفسري الشيخ وهو يواصل احلديث عن الدور الفعال هلذه احملاضر مستعرضا لصور 
ولوال الشيوخ ما تعلم الصغار هذا النظام، فكل جيل يأخذ عن اجليل : "واقعية يف جمتمعه، فيقول

يذهب  كيف: "الذي سبقه، وعلى هذه الطريقة تنشئ أبناءنا على غريها، واليت يقوم عنها أصحاا
أنت متكرب على : بتمرات؟ نقول لك يا هذا ∗الولد وهو ابن فالن أو فالن إىل املسجد ويأيت منها

البنك وعلمه أن يكرمها ويأكلها، والدليل لنا  -وحيك–نعمة اهللا، أال تعلم قيمة ذلك التمر؟ حيها 
  .4"والتمرحنن ال نأكل التمر، وإمنا نأكل اخلبز : إن زهد أبناؤنا يف التمر، وقالوا

إن احملاضر هي أحسن األماكن اليت : "مث يواصل توجيهه إىل هذه األماكن السامية قائال
نأخذ إليها أوالدنا، ال إال الشواطئ اليت تعرض فيها اللحوم احملرمة، ويبدو للبعض أنه لشدة حمبته 

نساء، ويرن ألوالده أن يأخذهم كل يوم إىل الشواطئ، ويشتدوا العورات املكشوفة للرجال وال
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! ويلك. اخلبائث ترتكب بني أيديهم، وقد يدفع أمواال كثرية لكراء بيت أو خيمة لالصطياف فيها
إنك ذا تعلم أوالدك املفاسد مبا ينتقش يف خميلتهم من املناظر اليت يشاهدوا، وحنن ال منانع يف 

 م إىل األماكن سفر األوالد مع ذويهم، ولكن على األب أن حيرسهم، وحيذر من الذهاب
الفاسدة، وخلري لك وهلم أن يبقوا مع تلك التمرات اليت حتتقرها، والذباب حيوم حوهلم من أن 

  ".يذهبوا إىل الشواطئ حيومون حول العورات واملفاتن

وهذا الذي رآه آباؤنا : "ويعود املفسر إىل أصالة هذا النوع من التعليم الديين، فيقول
ة، وربونا عليها وما رأينا من عاقبتها وأثرها إال خريا، ولذلك فنحن وقدروه، فوضعوا هذه األنظم

، فأي شهادة أكثر من هذه على أثر التعليم الديين على 1"حمتفظون ا إىل أقصى حدود االحتفاظ
غري أننا ذا الترغيب يف احملاضر ويف التعليم "الفرد وضرورته وأمهيته يف مناهج التربية والتعليم، 

ال مننع التعليم النظامي العصري حىت ال يؤخذ الكالم على عمل اخلطأ، بل يقدر ما نظم الديين 
، وليس 2التعليم العصري ونرغب فيه، حنافظ على هذا النظام كذلك، إذ مها متعاونان ومتكامالن

أحدمها ضد اآلخر فليست احملضرة ضد املدرسة أو تنافسها، وال املدرسة ضد احملضرة أو تنافسها، 
ال تذهبوا إىل احملضرة، وال أصحاب احملضرة يقولون :  أصحاب املدرسة يقولون لتالميذهموال

  .3"للتالميذ ال تذهبوا إىل املدرسة، بل كلهم يقولون اذهبوا إىل احملضرة واملدرسة معا

ويف األخري يوجه نداء إىل املسؤولني ليحافظوا على هذا النظام الديين التربوي يف التعليم 
فعلى الذين بأيديهم احلل : "فره هذه احملاضر دون غريها من املؤسسات التعليمية فقالالذي تو

والعقد اليوم أن حيافظوا على هذه املؤسسات اليت ورثوها من آبائهم ومل يرو منها إال خريا حىت 
  . 4"يبلغوها إىل أبنائهم ساملة أمينة
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، إذ علم األستاذ اإلمام يف وهو ما نسجل أيضا اهتمام الشيخ عبد احلميد بن باديس به
املسجد الكبري يف سيدي قموش وسيدي عبد املؤمن وسيدي بومعزة واجلامع األخضر وسيدي فتح 

  .وهذه املؤسسات كلها مازالت إىل اليوم. اهللا

وذا نالحظ مدى اهتمام التفسري الشفاهي وانطالقا من تفسري النص األثري مبشاكل 
أحواله بقدر املستطاع، قد تكون اآلثار كاملة وقد تكون نسبية، العصر وأزماته والسعي إلصالح 

إن أريد إال "واالهم هو عدم االستسالم والتخلي عن الدعوة واإلصالح، كما قال سيدنا شعيب 
،فاحملافظة على دور املسجد التعليمي  والتربوي، وكذا دور احملاضر يف "اإلصالح ما استطعت

يف كل التراب اجلزائري واإلسالمي، وأن الشعور بأمهيتها  منطقة ميزاب وندعو إىل تكثيفها
  .والدعوة إىل احملافظة عليها من أهم آثار هذه الدروس يف التفسري

حيث كان التعليم يف مساجد قسنطينة ال يشمل إال الكبار، وأما الصغار فإم يتعلمون 
وكان أول . "1ون يف مقدمتهالقرآن فقط يف الكتاتيب على طريقة املغاربة اليت يذكرها ابن خلد

هـ، فكان يعلم الصغار 1332عمل تربوي تعليمي سجله ابن باديس يف قسنطينة يف سنة 
الكتاتيب القرآنية بعد خروجهم منها صباحا وعشية، مث بعد بضع سنوات أسس مع مجاعة من 

فهذه الكتاتيب  إذا 2"∗الفضالء املتصلني به، مكتبا للتعليم االبتدائي وذلك يف مسجد سيدي بومعزة
القرآنية والدروس العلمية للكبار يف املساجد ومكاتب التعليم االبتدائي كلها تؤكد دور التعليم 

ولذلك كان ابن باديس يعمل يف واجهتني واجهة للكبار . املسجدي ودوره التربوي يف اتمع
  .3"وواجهة للصغار وكان مصيبا يف ذلك إصابة بالغة

يز املفسر على إبراز الدور التربوي للمسجد واحملاضر مل مينعه من غري أنين الحظت أن ترك
وضع اليد على اجلرح فيما يقع من منكرات يف املساجد كما عرب عنها، ألن هذه املؤسسة التعليمية 
التربوية إذا كان هلا دور رائد يف بناء شخصية الفرد املسلم، فال بد إذا من احترامها واحملافظة على 
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: اجب التحلي ا فيها، وهذا ما عاجله املفسر واستطرد فيه وهو يفسر قول اهللا تعاىلاآلداب الو
ذلك حني تكلم عن مظاهر " 17/لقمان"﴾ يا بين أقم الصالة وامر باملعروف وانه عن املنكر﴿

النهي عن املنكر اليت غابت يف اتمعات اإلسالمية سبب الغلط املتعلق باألذهان، والذي يتشخص 
مايل؟ كما يقول، حىت أن الواحد منا لريى ويسمع ما حيدث من : أي" واَش عندي"الناس  يف قول

املنكرات، من النساء والرجال واألوالد، وال حيرك ساكنا، وهو قادر على أن يصلح كثريا، اعتمادا 
أو مايل هي املهلكة " واَش عندي"كما أن كلمة : "، مث يقول1على أنه غري واجب عليه

مجتمعات، ألا تؤدي إىل عدم املباالة، وإىل ترك األمر والنهي، وذا تزداد املناكر على خمتلف لل
وهي اليوم : "... ، ويذكر بعدها أنواع املنكرات املنتشرة اليوم فيقول2"أنواعها، وتنتشر الفواحش

 والتجمعات أكثر وأشد، يف املساجد والشوارع واألسواق، ونضيف إليها منكرات األعراس واملآمث
  .3"واحلفالت، وغريها، وكل احلاضرين مسؤولني عما يقع، ولنبدأ مبنكرات املساجد

ويتساءل عن إمكانية وقوع املناكر يف املسجد، هذه املؤسسة التعليمية التربوية، وجييب 
مد ، وقبله الشيخ أبو حا4أي نعم، هنا لك مناكر ذكرها الشيخ إمساعيل احليطايل يف القناطر: "قائال

  .6"ومن كان قبلها، ونفس املناكر تقع اليوم وزيادة ويصوره أوسع 5الغزايل يف اإلحياء

ويبدأ دعوته إىل إصالح أحوال املسجد بالنهي عن املنكرات الواقعة فيه بطرح الشكاوي 
وما أكثر الشكايات اليت : "... اليت كانت تصله خبصوصها من بعض أفراد اتمع الصاحلني فيقول

هم : على أيدي بعض الرجال بسبب العبث الذي حيدثه األوالد يف املسجد وإذا سألناهم تأتينا
فاعلم يا هذا الذي رأى مثل هذا . ال، وهذا الذي ال جيوز: يتموهم وقمتم بواجب األمر؟ يقولون

وقد ضرب العلماء أمثلة ... املنكر أنه جيب عليك فرضا أن تقوم بواجب النهي يف نفس الوقت 
دخول األوالد والصبيان الذين خيشى منهم أن يفسدوا املسجد ببول أو : ر املساجد منهاملناك

غائط، أو يشوشوا على املصلني، فيفسدوا عليهم صالم، أما إذا كانوا كبار أال خيشى منهم ذلك 
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وقبل أن : "... مث ينتقل إىل حادثة واقعية لعدم احترام هيبة املسجد ومكانته فيقول. 1"فال بأس
أواصل التفسري أنبه إىل شيء وقع اليوم، ففي صالة الظهر عندما وقفنا للصالة واملقيم يقيم، رأيت 
صرة يف حمراب اإلمام فأخذا ووضعتها جانبا  وبعد الصالة فككت الصرة ألرى ما فيها، فإذا ا 

على املقولة بعض املواد اليت يصنع منها البخور، ففهمت ملاذا وضعت الصرة اليوم، وذلك جريا 
ولعلكم تسمعون هذا من أمهاتكم، وهذا النوع من أنواع البدع ) رمضان 27خبور : (اليت تقول

  .واألباطيل اليت تنشأ ذه الطريقة، وما اكثر البدع اليت نشكو منها، فكيف تنشأ يا ترى؟

 27 آخذ  اليوم هذه الصرة إىل حمراب اإلمام، والليلة ليلة: ختطر بذهن أحد فكرة فيقول
رمضان، فيصلي عليها، يقرأ القرآن، فترتل عليها الربكات فيسمع بعمله هذا شخص آخر فيقوم 
بنفس العمل، فإذا قام بالعمل شخص واحد يف هذا العام فسيقوم به عشرة يف العام املقبل وهكذا 

  .2"تبدأ البدعة وتستمر وتنتشر سكوت العلماء، ومن بيدع األمر والنهي، حىت تصبح عادة

وأنا مل آخذ الصرة اليت وجدا يف "خياطب صاحب الصرة ألنه موجود مع احلاضرين  مث
  . 3"احملراب ألحبث عن صاحبها، وإمنا سأسلمها إىل عامل املسجد وليذهب إليه صاحبها

وإمنا نبهنا على هذه : "مث يستأنف منبها على السبب يف الكالم عن هذه البدعة، فيقول
رمضان بأشياء كثرية إىل  27يف بعض قرى ميزاب من إتيان الناس ليلة البدعة الباطلة ملا يوجد 

حمراب اإلمام، حىت إنه ال يبقى لإلمام إال مقدار ما يسجد، وال ندري بالتجديد مىت بدأت هذه 
... وليست هذه هي الرقية املشروعة . العادة والبدعة الباطلة، وإا حقا باطلة ال أصل هلا مطلقا

ه املثابة أن توجد مرة واحدة اليوم يف احملراب وغدا ميتلئ كله، هذه هي البدعة أما أن تكون ذ
، كإيتاء الناس بأوانيهم ∗اليت ال نسكت عنها، كما مل نسكت عن بدع أخرى أبطناها من قريب

إىل املسجد عند قدوم احلجيج أو ليلة املولد، فال أصل أبدا يف الذهاب ذه األشياء إىل املسجد إال 
الصدقة على الناس، فحينئذ ينالك أجر الصدقة، أما أن تأخذ شيئا وتضعه أمام اإلمام، أو أمام  بنية

 4"جملس القرآن على نية حصول الربكة فهذا ال أصل له، وال وجود له يف الشريعة اإلسالمية
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ه من أن فاملفسر يفسر نصا قرآنيا يسقطه على الواقع فيعاجل هذه البدعة املنتشرة يف املساجد، لتيقن
وهلذا حسب نظري دعا . انتشارها يعيق الدور التربوي هلذه املؤسسة التربوية، ويقلل من أمهيتها

فترجو من الذين يأتون بتلك األشياء إىل املسجد ويضعوا : "املفسر إىل إصالح هذا الفساد فقال
أمامه أواين  يف حمراب اإلمام أن يكفوا عن هذا، وإنه ملن العيب أن يدخل أحد املسجد وجيد

كثرية، فنحن ال نرضى أبدا أن يبدأ يف مثل هذا العمل، ألنه إحداث للبدعة، وإذا مأل أحد جيوبه 
مبا شاء وجاء إىل املسجد فذلك شأنه، ألنه ال علم لنا به، ولسنا نفتش جيوب الناس ماذا حيملون 

ال يرضاه اهللا تعاىل فيها، وأما أن نسكت عن هذه األمور وهي تقع بني مسعنا وبصرنا فهذا ما
: مث يوجه خطاب الرجاء املمزوج يلهمه التحذير قائال 1"وهو ماال نقره وال نرضاه �ورسوله 

نرجو أن تبلغ هذه الكلمة إخواتنا الذين يقومون ذه البدع فيبطلوا، وأن تكون ملن بيده األمر "
يأيت بشيء فيضعه يف احملراب، والنهي شجاعة، فال يتملقون العامة، وال يقبلون من أي شخص أن 
وحسب نظري أن هذه  2"ولو فعلوا هذا وقاموا بواجب األمر والنهي لبطلت هذه البدع

اإلرشادات والتوجيهات املثوبة بالنهي والتحذير من هذه املظاهر، هو احلفاظ على هيبة ومكانة 
  .هذه املؤسسة التربوية

ى هذا الدور بصيانة املسجد من هذه هذا عن الدور التربوي للمسجد وكيفية احلفاظ عل
  .البدع اخلطرية، فماذا عن الدور التربوي للمدرسة
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الدور التربوي للمدرسة: الفرع الثاين  

قبل الوقوف على الدور التربوي للمدرسة عند املفسرين املصلحني ومدى اهتمامهم ا 
نقدم هلذا الفرع بتوطئة كوسيلة مكملة للمسجد يف زيادة العمل اإلصالح، أرى من األمهية أن 

كانت احلياة يف بداية خلق البشرية بسيطة خالية من التعقيد، : موجزة عن نشأة املدرسة فنقول
قليلة املتطلبات واملشاكل وحمدودة التراث، وكانت عملية التربية نتيجة لذلك، تتم بعفوية عن 

حيث يتعلم الصغار من الكبار ما طريق التقليد واحملاكاة واالحتكاك املباشر بني الصغار والكبار 
حيتاجونه من أمور احلياة اليت تتعلق حبيام ومعيشتهم مباشرة دون أن يكون هناك تعليم منظم أو 
مقصود، وملا تطورت احلياة وتعقدت يف مجيع جوانبها االجتماعية واالقتصادية والعلمية والسياسية 

. وظيفتها وخاصة من الناحية التربوية والتعليميةوالعقائدية أصبحت األسرة غري قادرة على الوفاء ب
فأخذت تبحث عن إجياد وسائل مساعدة تتوىل تعليم أبنائها شؤون احلياة ومتطلباا بصورة حمددة 
يف بادئ األمر حيث أخذت بعض األسر يف بعض اتمعات ترسل أبناءها هؤالء كي يتعلموا على 

  .1"هارة يف الطقوس الدينية والصيد وأمور احلرب وغريهاأيدي أفراد من ذوي اخلربة واملعرفة وامل

وهلذا ادعت احلاجة إىل إجياد تنظيم تعليمي يعد فئات ممتازة من أبناء اتمع وخباصة الطبقة 
األرستقراطية ملعرفة أمور دينهم أوال، وتعليمهم مبادئ القراءة والكتابة والقوانني وآداب السلوك 

  .والطب بعد ذلك

املدارس عرفت أيام السومريني والكذابني حيث تعترب مدارسهم من أقدم  ويقال أن"
  .2"املدارس اليت عرفتها اإلنسانية يف تارخيها القدمي

كما عرفت املدارس يف عهد الصينيني القدماء مث عرفها من بعدهم اليونانيون حيث كان 
املسيحية بعد أن أصبحت  وعرفت املدارس... التعليم مقصورا على أبناء الطبقة االرستقراطية 

  .الديانة املسيحية يف زمن الرومان ديانتهم الرمسية

ويف أواخر القرن الرابع امليالدي، ويف العصور الوسطى، عرفت أوربا املدارس النظامية 
ألول مرة على يد شارملان الذي قاد ما يسمى جتربة إحياء العلوم حيث أنشأت املدارس ومنها 

                                                 
 1صبحي محدان أبو جالله، حممد محيدان العبادي، أصول التربية بني األصالة واملعاصرة، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، الكويت، ط - 1
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أما يف الشرق حيث . م فيها شارملان نفسه وأبناؤه يف القرن التاسع امليالديمدرسة القصر اليت تعل
) السالجفة(احلضارة اإلسالمية فقد عرفت املدارس النظامية حينما أنشأ نظام امللك السلجوقي 

هـ، حيث نتابع بعد ذلك إنشاء املدارس 459أول مدرسة منظمة يف بغداد مسيت بامسه عام 
  .التعليم يتم يف املساجد وحوانيت الوراقني وانتشارها بعد أن كان

ويف مرحلة الثورة الصناعية اليت ظهرت يف أوربا بدأ تاريخ اإلنسانية يشهد تطورا كبريا يف 
وجود املدارس احلديثة، ويف القرن العشرين أصبحت املدارس مفتوحة للجميع بل أصبح االلتحاق 

هذه املدارس أمكنة للتعليم وبيئة مناسبة هلا، وبذلك  ا إلزاميا  يف كثري من أقطار العامل، وأصبحت
  .1"أخذت حتتل دورها التربوي والتعليمي كمؤسسة من مؤسسات اتمع العديدة

بعد هذه الوقفة املوجزة مع تاريخ ظهور املدرسة كمؤسسة تعليمية، ننتقل إىل دورها 
نسانية على بقائه واستمرار حيرص كل جمتمع من اتمعات اإل: "ووظيفتها يف اتمع فنقول

وجوده واحملافظة على ثقافته وجتديدها وحتسينها، كما حيرص على تطبيق أفراده بثقافته وطرائف 
حياته وتفكريه وعاداته وتقاليده وقيمة واملدرسة مؤسسة اجتماعية أنشأها اتمع من أجل استمرار 

وتطبيعهم تطبيعا اجتماعيا ليجعل منهم  تراثه وتربية أبنائه من أجل إعدادهم للحياة االجتماعية
وبذلك تكون املدرسة هي املؤسسة ... أعضاء ومواطنني صاحلني يف اتمع ليشاركوا يف تقدمه 

اليت حتقق األهداف اليت يريدها اتمع وفقا خلطط ومناهج معنية وتفاعالت اجتماعية وأنشطة 
واهلدف من ذلك أن تكون قيمة ... ت خمططة تتم داخل جدراا وخارجها على مجيع املستويا

، إذا فما هي 2"على حضارته وثقافته اخلاصة به من خالل التعهد بتربية اجليل الصاعد من أبنائه
  وظيفتها؟

إذا كانت املدرسة هي املؤسسة اليت تنوب عن اتمع الذي أوجدها لتربية الناشئة : نقول
شيء مؤسسة أوجدها اتمع إلجناز عمل  من أبنائه، وهي كما يقول عنها بأا هي قبل كل

خاص وهو احلفاظ على احلياة االجتماعية وحتسينها فمن املؤكد أن املدرسة متارس وظائف 
اجتماعية وتربوية متعددة غري أن هذه الوظائف تتباين تبعا للمجتمعات اليت توجد فيها وحسب 

  .املراحل التارخيية اليت مرت أو متر فيها
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احلديث عن األثر التربوي للمدرسة، فسنكتفي يف هذا املقام بالوظيفة  ومبا أننا بصدد
  .1االجتماعية والتربوية فقط

تتمثل الوظيفة االجتماعية للمدرسة بأا تعترب املؤسسة االجتماعية : "الوظيفة االجتماعية/ أ
ادهم روحيا ومعرفيا الثانية بعد األسرة اليت تقوم بوظيفة التنشئة االجتماعية لألفراد حيث تقوم بإعد

وسلوكيا وجسميا وأخالقيا، وذلك ليتحول الفرد من كائن بيولوجي إىل كائن اجتماعي، حيث 
أخذت األسرة جزء من هذه املهمة وجاءت املدرسة لتكمل اجلزء الثاين منها من أجل أن يتحقق 

 إحداث التغيري واملدرسة وسيلة فعاله يف... لألفراد اكتساب عضوية اجلماعة اليت يعيشون فيها 
والتطوير الالزمني هلذه البيئة، وذلك من خالل اتصاهلا باتمع ودراسة مشاكله، فتساهم يف 

فيزداد األمر فعالية حني تفتح املدرسة أبواا هلذا اتمع األمر الذي ينعكس على تقدمي ... حلها، 
كوا وسيلة فعالة يف إحداث التغيري و 2"اتمع وتطوره وحتسني العملية التربوية يف املدرسة نفسها

هو ما جعل بعض املفسرين املصلحني يهتمون ا وبرباجمها لتكون هلم رجاال يعتمد عليهم يف 
مهمة املدرسة احلديثة أصبحت مهمة تطوير وتغيري اتمع حنو "إحداث هذا التغيري املنشود، إذ أن 

ل إنتاجها ألفراد وشخصيات بشرية مبدعة األفضل واألخذ بيده حنو التقدم واالرتقاء من خال
ومبتكرة ومتطورة ومنتجة فهي جتمع بني تنمية شخصية الفرد وبني خدمة اتمع من خالل هذا 

  .3"الفرد النامي املتطور

تكاد تكون مجيع الوظائف األخرى اليت تقوم ا املدرسة من ضمن : الوظيفة التربوية/ ب
لوظيفة هي الوظيفة األساسية للمدرسة اليت وجدت من أجلها قدميا الوظيفة التربوية، ذلك ألن هذه ا

وحديثا وحاضرا ومستقبال، ولكنه ميكننا القول أا وظائف متداخلة ومتكاملة ال ميكن الفصل 
  .4بينهما إال ألغراض التوضيح

. للمدرسة فقد حرص املصلحون على االهتمام به 5وألن التعليم هو أهم الوظائف الفرعية
د ما قلناه سابقا من أن احلركة اإلصالحية اليت استطاعت فعال أن تنظر اإلصالح التربوي ونعي
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وهلذا فإن . وتطبيق ما نظرت له هي حركة ابن باديس ومجعية العلماء املسلمني اجلزائريني يف اجلزائر
الحاته وقبل الوقوف على إص. جتربة ابن باديس يف هذا اال تكاد تكون رائدة وجديرة بالدراسة

التعلم هو : "وإجنازاته يف هذا اال البد من اإلشارة إىل أمهية هذه الوظيفة الفرعية للمدرسة فنقول
تزويد املتعلمني باملعلومات واملعارف وتوظيفها يف حيام العملية، ويف حل املشاكل اليت تواجههم 

ملية التعليم فإا تنمي العقل حبيه يصبح للتعليم معىن وقيمة وأثر يف حياة اإلنسان، ومن خالل ع
اإلنساين الذي هو هبة اهللا لإلنسان، فاملدرسة تكسب الطفل أو التلميذ مهارات عقلية كالفهم 
واالستيعاب والتفكري الصحيح وحل املشكالت بالطريقة العلمية، وكيفية استخدام وتطبيق 

  .1"املعلومات واحلقائق لصاحله ولصاحل جمتمعه ولصاحل اإلنسانية

إذا فالتعليم يف املدارس أو املعاهد جيب أن يكون منظما ومنهجا حىت يؤيت الثمار البالغة 
وهو خريج جامع الزيتونة أن بشارح يف حماولة إصالح التعليم  -رمحه اهللا–وهذا ما دفع بابن باديس 

م 1931 يف جامع الزيتونة، فبعث باقتراح إىل جلنة وضع املناهج اإلصالح اليت شكلها الباي لسنة
  .يتضمن هذا االقتراح خالصة آرائه يف التربية والتعليم

سنوات وقسم التخصص ويشمل  8قسم املشاركة ومدته : فقسم اجتاه التعليم إىل قسمني
  .فرع القضاء والفتوى، وفرع اخلطابة والوعظ واإلرشاد، وفرع ختريج األساتذة ومدته سنتان

قف على منهاج التعليم وطريقة تدريسه اليت ويف هذا املقام أدى من األمهية مكان أن أ
  :2اقترحها ابن باديس يف جامع الزيتونة وهي كما يلي

اللغة والنحو والصرف والبيان ويشترط يف تدريسها تطبيق قواعدها على الكالم  -1
الفصيح، لتحصيل امللكة ويعترب دراستها ال تطبيق كما هو املعتاد يف ذلك املعهد تضييعا للوقت، 

  .يال، وقلة حتصيلوتعط

  .تاريخ األدب العريب واإلنشاء -2

  حسن األداء يف القراءة واإللقاء -3

                                                 
  73نفسه، ص - 1
  113-111، ص 1بن باديس حياته وآثاره، جعمار طاليب، ا: أنظر - 2



385 

العقائد وينبغي أن تؤخذ هي وأدلتها من آيات القرآن وهو يعارض الذهاب مع أدلة  -4
املتكلمني، ومصطلحام اجلافة، ويعترب ذلك من استبدال الذي هو أدىن بالذي هو خري وقد طبق 

الذي نشره األستاذ الفاضل حممد الصاحل " العقائد اإلسالمية"يف تدريسه، ويف كتابه  هذا بالفعل
  .رمضان

  .الفقه حبيث نقرر فيه املسائل مع أصوهلا دون التعرض لتشعباا -5

أصول الفقه تؤخذ كمسائل جمردة، مث تطبق على املشكالت الفقهية لنحصل للطالب  -6
  .ملكة االستدالل والنظر

 ويكون حسب رأيه بسرد اجلاللني على املتعلم، مع بيان األستاذ ما حيتاج التفسري -7
للبيان، حبيث يطلع الطالب على التفسري فهم املفردات، واملعاين األصلية بطريق إمجايل، وكان حممد 

  .1عبده يقرئ اجلاللني على هذه الطريقة

ن ابن باديس هنا متأثر احلديث وطريقة تدريسه هي نفس طريقة تدريس التفسري ويبدو أ -8
بطريقة حممد عبده الذي كان يستعرض النص مث جيلله خبالف مجال الدين األفغاين فإنه يتحدث يف 
املوضوع مث يستعرض النص يف النهاية لتالوته كتخليص مفهوم لذلك املوضوع ويؤيد هذا تلميذه 

لوب األستاذ اإلمام أشبه إليه الشيخ اجليالين حممد، الذي يرى أن أسلوبه يف التفسري واحلديث بأس
كما ابن باديس  2"وأقرب، وأبرز مميزاا فيه التطبيق والتحقيق وسوق  العرب وصوغ العظات

  .3يستعمل طريقة احلوار واالستفهام

التربية األخالقية ويعتمد فيها على آيات وأحاديث السلف الصاحل وهذا يتفق مع ما  -9
  . 4نية اجلزائرية احلايلورد يف برنامج وزارة التربية الوط

  .التاريخ اإلسالمي ويؤكد عليه ألن معرفة التاريخ عنده ضرورة النهضة -10

  .اجلغرافية -11
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  .الفلك -12

  .اهلندسة -13

وأما منهاج قسم التخصص يف الفضاء والفتوى فإنه حيتوي على التوسع يف الفقه املذهب مث 
علم التوثيق، والتوسع يف علم احلساب وعلم الفقه العام، ودراسة آيات وأحاديث األحكام، و

. ومن الكتب اليت أوصى بتدريسها على اخلصوص كتاب بداية اتهد البن رشد...الفرائض 
ومنهج التخصص يف اخلطابة والوعظ حيتوي على دراسة آيات املواعظ واآلداب وأحاديثها، والتوسع 

  .التمرين على إلقاء اخلطب  االرجتاليةيف السرية النبوية وتاريخ نشر الدعوة اإلسالمية مع 

وأخريا فإن منهج القصص يف فن التعليم يشتمل على التوسع يف العلوم اليت سيعلمها 
املترشحون ويتخصصون فيها، وعلى الدراسة لكتب التربية وفن التعليم، والتمرين على التعليم 

  .بالقيام به فعال

دعا إىل عقد مؤمتر املعلمني األحرار يف سبتمرب ولتحسني مناهج التعليم وتقوميها وتوحيدها "
م، ومن املشكالت اليت عرضت يف جدول األعمال مسألة تعليم البنت 1937 -هـ 1356سنة 

م كلت فيه بعض أعضاء 1935 -هـ 1354املسلمة ووسائل حتقيقه، كما عقد مؤمترا آخر سنة 
اجلزائر، وعرضت هذه التقارير وسجلت اجلمعية بكتابة تقارير عن مشكالت التعليم يف خمتلف أحناء 

سجل مؤمتر العلماء املسلمني اجلزائريني وألقى هو نفسه تقريرا يف التعليم املسجدي دعا فيه إىل "يف 
  .1"تأسيس كلية إسالمية

فما أحوجنا اليوم إىل مثل هذه املؤمترات ليبحث مشكالت التعليم يف هذا القطر العزيز 
  .دل دون مراعاة قدرات ونفسيات املتعلمنيخاصة وأن مناهجه تتغري وتتع

ومما أمثره اإلصالح التربوي يف اجلزائر إىل جانب التنظري ألمهيته، بناء املدارس واجلمعيات، 
م، 1936مدرسة التربية والتعليم اإلسالمية اليت أسست سنة : ومن أبرز هذه املؤسسات التربوية

  .د احلميد بن باديس بقسنطينةومازالت قائمة إىل اليوم وهي واقعة يف ج عب

                                                 
  .113، ص 1عمار طاليب، ابن باديس، حياته وآثاره، ج - 1
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وحىت ال يضيع الوقت قبل أن تنشأ مجعية تضم علماء اجلزائر من مجيع أرجائها قام بتأسيس "
وصادقت احلكومة على قانوا . م1931 -هـ 1349مجعية التربية والتعليم اإلسالمية عام 

ذه اجلمعية وفقا ، أي قبل تأسيس مجعية العلماء شهرين وكان هدف ه1931األساسي يف مارس 
نشر األخالق الفاضلة واملعارف الدينية والعربية، والصنائع اليدوية بني : ملا جاء يف القانون األساسي

وأما الوسائل املوصلة هلذه األهداف فهي تأسيس مكتب للتعليم ليدرس فيه . أبناء وبنات املسلمني
م اإلسالمي للذين يتلقون العلم يف املدارس الذين ال جيدون مكانا يف املدارس الفرنسية، وليقدم التعلي

وكذلك بناء ملجأ لأليتام محاية هلم من الوقوع يف أيدي املنصرين، وناد للمحاضرات . الفرنسية
لنشر الثقافة اإلسالمية ملن ال يتمكنون من حضور الدروس يف املساجد، ومعمل للصنائع تنبيها لألمة 

ة، وأخريا إرسال التالميذ على نفقتها إىل الكليات واملعامل على أمهية الصناعة وللقضاء على البطال
  .1"الكربى

وقد اختري الشيخ عبد احلميد بن باديس رئيسا هلذه اجلمعية وظل : يقول أحد الباحثني
م وأصبح هناك عدد من اخلرجني فكر يف إرساهلم إىل 1938يرعاها ويهتم ا حىت إذا كان عام 

  ".ثة إىل مصر وكان يشرف عليها الفضيل الورتالينمصر وسوريا، وقد مت إرسال بع

وال ميكن أن خيتم هذا الفرع دون الوقوف عند نقطة تعدها أساسية وهامة يف اإلصالح 
  :التربوي خاصة عند ابن باديس وهي

قبل الوقوف عند آراء ابن باديس اإلصالحية يف هذا اال، نقول إن هاجس : تعليم املرأة
جس بعض العلماء اجلزائريني املصلحني قبله وهو الشيخ األستاذ عبد القادر تعليم املرأة كان ها

ااوي، الذي ألف كثريا من الكتب املدرسة والتربوية مما يدل على أنه ذو اهتمام بالغ بالتربية وعلى 
 3"املرصاد يف مسائل االقتصاد"و 2"إرشاد املتعلمني"أن اإلصالح يف نظره إمنا يتم عن طريقها فألف 

وقدم لشرحه مبقدمة ذات أمهية يف بيان ضرر البدع،  4وشرح منظومة يف إنكار الفساد االجتماعي
وضرورة النهضة العلمية وقرر أن السبب الرئيسي يف النهضة إمنا هو العلم وتشتمل املقدمة على 

                                                 
  115-114املصدر نفسه، ص  - 1
  .طبع يف مصر - 2
  .طبع مبطبعة فوتنانة الشرقية باجلزائر - 3
 -هـ 1330طبع يف اجلزائر سنة ) املع على نظم البدع(منظومة يف إنكار البدع أا الشيخ املولود بن املوهوب وشرحها ااوي بشرح أمساه  - 4

  .هـ1912



388 

تربية وما كثر الفساد يف أمة إال بعدم : "مبحث يف احلكمة والعلم، ومبحث يف التربية يقول فيه
وإننا نرى األمم احلية إمنا حصل هلا الرقي ... األوالد فإننا نرى األوالد مهملني يتعلمون الفساد 

بتربية أوالدهم وتعليمهم العلوم النافعة، واملعرفة املفيدة، فيجب التبصر ملثل هذا، ويف الغالب أن 
وحتدث الشيخ عن تعليم املرأة ، 1"أو املتعلمات تعلما ناقصا ∗إمهال األوالد من األمهات اجلاهالت

ألنه أساس التربية، ووضع أصال يف هذا الشأن، يعترب من األصول العلمية يف مناهج  2وضرورته
  .3"التربية والتعليم وهو مبدأ دراسة األخالق وعلم النفس

وإىل جانب أفكاره النظرية قام عمليا بتطبيق ما يراه من مناهج اإلصالح وطرق التربية، 
هـ 1290لتدريس بقسنطينة درسا حرا مث عني مدرسا جبامع سيدي الكتايب بقسنطينة سنة فابتدأ ا

مث نقلته  4م1877 -هـ 1295م، وبعد ذلك توىل التدريس باملدرسة الكتابية سنة 1873/ 
  .5فدرس يف املدرسة الثعالبية 1898احلكومة الفرنسة إىل عاصمة اجلزائر يف سنة 

مية الداعية إىل اإلصالح التربوي كانت تضرب جبذورها يف مما يؤكد أن هذه احلركة العل
تاريخ اجلزائر وليس هذا غريبا إذا على مصلح وداعية مثل ابن باديس، ففي مسريته التعليمية التربوية 
مل يهمل املرأة بل دعا إىل تعليمها إذ أدرك أن اتمع ال يستطيع أن يتقدم إىل األمام وشطره يقبع يف 

كما أدرك أن التعليم األجنيب سيؤدي إىل تكوين جيل ال ينتمي إىل اجلزائر وفكرها  ظلمات اجلهل،
وقد كتب ابن باديس كثريا عن املرأة، ولعلنا ننطق بعضا مما كتبه يف هذا اال، حيث . وعقيدا

 أن البيت هو املدرسة األوىل، واملصنع األصلي لتكوين الرجال، وتدين"كتب يف أحد مقاالته مؤكدا 
األم هو أساس حفظ الدين واخللق، والضعف الذي جنده من ناحيتنا يف رجالنا معظمة نشأ من عدم 

ملاذا نعاقب املرأة بعملها؟ هل : "، ويقول يف مناسبة أخرى6"التربية اإلسالمية يف البيوت وقلة تدينهن

                                                 
 "أمهات أميات"ها فكم من أمهات جاهالت هن أمهات علماء أفذاذ،  وأفضل تسميتهن أنا ال أوافقه على ذلك ألن هذه التنمية غري مرغوب في -  ∗
  27اللمع يف نظم البدع، ص  - 1
  29-28املصدر نفسه، ص  - 2
  21-20، ص1عمار طاليب، ابن باديس حياته وآثاره، ج - 3
  449، ص 2تعريف اخللق، ج: أنظر - 4
  96، ص 1، وضة اجلزائر، ج4، ص)م1911(التقومي اجلزائري السنة األوىل : أنظر - 5
  .م1935نوفمرب  -هـ 1354، عزة شعبان 11، م8الشهاب، ج - 6



389 

على فكر هل العلم وِرد صفاء للرجال ومنهلُ ؟ هل له تأثر أن حسن على فكر الذكور قبيح 
  .1"اإلناث

أما اخلطوات العملية اليت اختذها ابن باديس يف هذا السبيل  فإنه ملا تأسست مجعية التربية 
سواء كن (والتعليم حرص حرمه اهللا أن يتضمن قانوا األساسي أن يكون تعليم البنات جمانا 

  .2)ل على الدراسةقادرات على دفع مصاريفه أم عارضات عن دفعها وذلك تشجيعا هلن على اإلقبا

زيادة على ذلك فإنه كان يتصل شخصيا باملواطنني حيثهم على إرسال بنام إىل مدرسة 
مجعية التربية والتعليم، وكان يفعل ذلك أثناء جوالته يف أحناء القطر، ويطلب من زمالئه العلماء 

  .3الدعوة إىل تعليم املرأة

ل خصص دروسا للنساء يف املسجد ومل يكتف ابن باديس بتعليم الفتيات الصغريات ب
األخضر وغريه من مساجد قسنطينة، وكن حيضرن بأعداد كبرية حىت ضاقت عليهن جنبات املسجد 

إن داعية : "ورمبا يكون الدافع إىل اهتمامه بتعليم املرأة حري باملعرفة، فنقول. 4املخصصة للنساء
  ".خفية وعالنيةكابن باديس مل يكن ليتخفى عليه ما يدبر للمرأة املسلمة 

ومل يكن منعزال بعيدا عن اتمع فكما كان بعض اجلاهلني باإلسالم حيرصون على إبقاء 
  .املرأة اجلاهلة، كان يف الطرف اآلخر من يدعوها إىل اخلروج غري املنضبط، بل وتلقي العلوم الغربية

د به تعليم املرأة فقد أدركت الدراسات االستشراقية التنصريية واالستعمارية ما ميكن أن يؤ
حترير املرأة حىت "تعليما غربيا من حتوالت اجتماعية حنو التغريب، فما إن صدر كتاب قاسم أمني 

صفقوا له وهللوا وكانوا يدركون أن التخريب يكون أبلغ إذ كان من الداخل، فقد ذكرت الوثائق 
الذي نادى فيه بأن الشريعة " معامرأتنا أمام الشريعة وات"أمهية كتاب الطاهر احلداد  5الفرنسية

                                                 
  .م1925أغسطس 20 -هـ 1344حمرم  30يف  8املنتقد، العدد  - 1
  117-115م، ص 1931مارس  -هـ 1349، عزة شوال 7،م2الشهاب، ج - 2
  62، ص )2005( 1اين والزعيم السياسي، عامل األفكار، اجلزائر، طمازن صاحل مطبقاين، عبد احلميد بن باديس العامل الرب - 3

4 - Belguedji M.S. Ben Badis et le Mutazlizme op, cit  
5- Rapport sur la situation Politique et Administrative des indigènes de l’Algérie   
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وأن اال مفتوح ملزيد من التشريعات خبصوص  �اإلسالمية مل تكتمل يف عهد صاحب الرسالة 
  .1املرأة بإعطائها مزيدا من احلقوق ومبعىن أدق تقليد املرأة الغربية

يب علما مث انطلقت بعد ذلك الصحف الفرنسية تدعو إىل تعليم املرأة اجلزائرية التعليم الغر
منهم أن تعليمها هذا التعليم سيكون الضربة القاصمة للمجتمع اجلزائري ومن ذلك ما كتبته صحيفة 

يف إجابة للمحرر عن تعليم املرأة اجلزائرية  L’Eche De Telemçan  "" صدى تلمسان"
م أن نعم وحبز: "، فجاء رد ابن باديس عليه"نعم ويكون أجدى إذا كان باللسان الفرنسي: "بقوله

يكاد يضلها عن الطريق  -بلغت من درجات العلم ما بلغت–تعليم املرأة إذا مل يكن بلسان قومها 
  .2"املستقيم

هذا ومما يدل على آثار هذا اإلصالح التعليمي التربوية للمرأة يف اجلزائر، اخلطوة الرائدة اليت 
مدرسة مجعية التربية  خطاها ابن باديس، حيث أنه بعد أن أت بعض التلميذات دراستهن يف

والتعليم القسنطنية فكر يف إرساهلن إىل مدرسة مجعية دوحة األدب السورية، وبعث رسالة ذا 
يسرك يا سيديت أن تعريف أن باجلزائر ضة أدبية : "اخلصوص إىل رئيسة هذه اجلمعية جاء فيها

ب العقلي واألخالقي، ومن ذيبية تستمد حياا من العروبة واإلسالم، غايتها رفع مستوى الشع
مؤسسات هذه النهضة مجعية التربية والتعليم اإلسالمية بقسنطينة وملا علمت إدارا جبمعيتكم 

رغبت أن ترسل بعض البنات ليتعلمن يف مدرسة " الرابطة العربية"املباركة مبا نشرته عنها جملة 
  .3"اجلمعية فهي ترغب يف حضرتكم أن تعرفوها بالسبل إىل ذلك

ذا فدعوته إىل إصالح مناهج التربية والتعليم ميزا دعوته إىل تعليم املرأة ألنه كان على إ
بصرية مبا للمرأة من وظيفة اجتماعية تربوية عظيمة، ولذلك أوجب تعليمها وإنقاذها مما هي فيه من 

لنفقة والشفقة اجلهالة العمياء، ونصح بتكوينها تكوينا يقوم على أساس العفة وحسن تدبري املرتل، وا
على األوالد، وحسن تربيتهم، كما أنه محل مسؤولية جهل املرأة اجلزائرية أولياءها، والعلماء الذين 
جيب عليهم أن يعلموا األمة رجاهلا ونساءها، وقرر أم آمثون إمثا كبريا إذا فرطوا يف هذا الواجب، 

الشاملة للرجال والنساء، وبأحاديث  واستدل على وجوب تعليم املرأة بالعمومات القرآنية الكثرية

                                                 
  .20ص  ، تونس،4الطاهر احلداد، امرأتنا أما الشريعة واتمع، ط - 1
  م1927يوليو  7 -هـ 1346حمرم  7يف  104الشهاب، العدد  - 2
  م1938أغسطس  - هـ 1357رسالة من الشيخ ابن باديس على رئيسة مجعية دوحة األدب بدمشق مؤرخة يف مجادى الثانية   - 3
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شريفة مذهبة أن اخلطاب بصيغة التذكري شامل للنساء إال مبخصص من نص أو إمجاع أو ضرورة 
طبيعية، ألن النساء شقائق الرجال، وال خالف بني اللغويني واألصوليني يف أنه إذا ما اجتمع النساء 

وليكتب ﴿: ريقة التغليب، واستدل بقوله تعاىلوالرجال كان اخلطاب أو اخلرب بصيغة التذكري على ط
، وباحلديث الذي رواه أبو داود عن الشفاء بنت عبد اهللا "282/البقرة"﴾ بينكم كاتب بالعدل

أال تعلمني هذه رقية النملة كما علَّمتها : وأنا عند حفصة فقال يل �دخل علي النيب : "قالت
  ". الكتابة

يس بالتربية والتعليم وباملؤسسات التربوية التعليمية، كان مما تقدم نستنج أن اهتمام ابن باد
مرماه بعيدا، وهو تكوين الشخصية اإلسالمية اجلزائرية املتزنة اليت تكون يف مواجهة املستعمر 

كانت الطريقة اليت اتفقنا : "وإخراجه من اجلزائر يؤكد ذلك كلمات للبشري اإلبراهيمي هذا نصها
اعنا باملدينة يف تربية النشء هي أال نتوسع له يف العلم، وإمنا تربية على عليها وابن باديس يف اجتم

  .1"فكرة صحيحة ولو مع علم قليل، فتمت لنا هذه التجربة يف اجليش الذي أعددناه من تالمذتنا

ويف األخري نذكر شهادة للدكتور عمار طاليب وهو من سكان قسنطينة موطن العلم ومنطلق 
إن الشيخ ابن باديس أمة : "النهضة هلذا الرجل القسنطيين، يقول فيها اإلصالح العلمي ومنبت

واحدة استطاع مبفرده أوال ومبساعدة إخوانه من العلماء ثانيا أن يقوم بتربية جيل وتكوين أمة 
وتبصريها بشخصيتها ومقوماا، وهو الذي استطاع أن يضع أصول ضتنا الفكرية واالجتماعية 

ة، وأن الثورة اجلزائرية العظيمة يف جوانبها النفسية وقوا املعنوية اليت تتمثل يف واألخالقية والسياسي
ترتد إىل عمله التربوي اخلاص والعام، تربية اجليل يف املدارس وتربية األمة يف املساجد "اجلهاد"كلمة 

  .2"وبرحالته يف خمتلف أحناء القطر

   

  

  

                                                 
  143، ص )عيون البصائر" (أنا"مقال  - 1
  120، ص 1عمار طالب، ابن باديس حياته وآثاره، ج  - 2
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   األثر االجتماعي: الفصل الثالث
 : توطئة

األثر األخالقي : تناولت يف الفصل األول من هذا الباب األثر العقدي، ويف الفصل الثاين
والتربوي، ويف هذا الفصل األخري سأتناول األثر االجتماعي، ومن البدهي أن أقول إذا كان اهلدف 

فإن الشطر األول مرتبط بالثاين، ذلك أن ما سعى  من التفسري الشفاهي هو إصالح الفرد واتمع،
املفسرون املصلحون إىل عالجه من أدواء عقدية وأخالقية وتربوية البد أن يكمل باملعاجلة 

هذا ما فسرت به كثرة النماذج التطبيقية لبعض الظواهر االجتماعية الفاسدة اليت ركز . االجتماعية
  .تقدمي احلل النافع، والبديل الالزم إلصالحها وتغيريهاالتفسري على تشخيصها، ومن مث حاول 

وقبل أن أتناول بعض النماذج التطبيقية املتعلقة باألثر االجتماعي لدروس التفسري، رأيت   
  . قد سبق تعريفه" األثر"ألن لفظ " االجتماعي"من الضرورة تعريف اللفظ 

أوال مث مفهومه كمركب " تمعا"االجتماعي نسبة إىل اتمع وهلذا سأعرف لفظ : فأقول
  .إضايف األثر االجتماعي إىل املقصود من النسبة إليه يف هذا الفصل

وهو مصدر مجعت الشيء، واجلمع أيضا اسم جلماعة : اتمع لغة مشتق من اجلمع  
األول كثرة : فيقول اجليم وامليم يف املضاعف له أصالن" جم"أما ابن فارس يف مادة  1"الناس

وحيبون �: اجلم وهو الكثري، قال اهللا جل ثناؤه: اجتماعه، والثاين عدم السْالح، فاألولالشيء و
ويقال الفرس يف جماَمه، ... إناء جمان إذا بلغ جِماَمه : امللُْء، يقال: ، واجلمام�املال حبا مجا

القوم : باب، واجلُمةواجلَماَم الراحة، ألنه يكون جمتمعا غري مضطرب األعضاء، فهو قياس ال
واجلُمة من اإلنسان جمتمع شعر ناصيته، واجلَمةُ من البئر ... يسألون يف الدية، ولذلك يتجمعون 

  .2"اجلماعة من الناس: واجلَماُء الغفري... املكان الذي جيتمع فيه ماؤها واجلَموم البئر الكثرية املاء 
اعة من الناس، ويعين الكثرة أيضا، ويصدق ذلك، أن إذا فاتمع لغة يعين اجتماع مج  

  .اتمع متكون من كثرة األفراد
فاتمع اختلف يف تعريفه باختالف توجهات الذين تناولوا هذا املفهوم، : أما اصطالحا  

رمبا الختالف العقيدة أو املبدأ أو الثقافة أو اهلدف املراد حتقيقه منه، وعليه فسأعرض موعة من 
  : 3ه التعريفاتهذ
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اتمع هو اإلطار العام الذي حيدد العالقات اليت تنشأ بني األفراد الذين يعيشون داخل  -1
  .1نطاقه يف شكل وحدات أو مجاعات

اتمع هو جمموعة من األفراد يعيشون يف منطقة متصلة األجزاء ويشتركون يف تقاليد  -2
صاحل مشتركة جتعلهم يقومون بألوان خمتلفة من ونظم اجتماعية معينة، وتكون هلم أهداف وم

  .2التفكري والسلوك الذي يغلب عليه الطابع التعاوين
اتمع هو جمموعة من األفراد يعيشون معا فوق  بقعة حمددة من األرض بتعاون  -3

وبتضامن ويرتبطون بتراث معني ولديهم اإلحساس باالنتماء لبعضهم والوالء تمعهم ويكونون 
عة من املؤسسات تنظم العالقات فيما بينهم وتؤدي اخلدمات الالزمة يف حاضرهم وتضمن جممو

  .3هلم مستقبال مشرفا يف شيخوختهم
أن اتمع يتشكل من جمموعة من األفراد يعيشون على بقعة أرض، وأن : وهكذا جند  

هذا هو املقصود من هلؤالء األفراد أهدافا معينة وهلم ثقافة خاصة م، تربطهم عالقات منظمة، و
هذه الدراسة، وأعين الوقوف على بعض الظواهر االجتماعية من خالل هذه العالقات وكيفية 
معاجلة التفسري الشفاهي وهو بصدد تفسري نص أثري أن يوجهه إىل مظاهر اجتماعية فاسدة ناجتة 

ا طرحه من إما عن جهل  أو غفلة أو عمد، قصد إصالحها، واملقصود باألثر االجتماعي هو م
 مقضايا اجتماعية حاول إصالحها، ونتيجة هذا الطرح ووقعه على نفوس املتلقني ومدى استجابته

  .له وما بقي يف هذه التفاسري الشفاهية من هذه الدعوة لإلصالح االجتماعي
باستقراء مناذج من هذا التفسري الحظت أن القضايا االجتماعية الغالبة يف الطرح عند 

اتمع، وعليه فقد : األسرة، والثاين: لحني تدور على ثنائية حمورين أساسني أحدمهااملفسرين املص
الدعوة إىل : إصالح األسرة، واملبحث الثاين: املبحث األول: قسمت هذا الفصل إىل مبحثني

رمبا يكون هلذا التقدمي يف التقسيم دوافع واهتمامات . إصالح بعض الظواهر االجتماعية الفاسدة
ذات أمهية للدراسة والتطبيق  -واهللا أعلم– حاولت قدر املستطاع انتقاء مناذج بدت يل وهي أنين

  .السيما أا مما يعاين منه اتمع يف عصرنا
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  إصالح األسرة: املبحث األول

األسرة هي اخللية األوىل يف بناء اتمع، وإن كان اإلصالح العقدي واألخالقي والتربوي 
ها إىل األفراد، إال أن هؤالء األفراد تربط بينهم عالقات وروابط على يف أغلب األحيان موج

  .رأسها الرابطة األسرية

اجلماعة اإلنسانية األوىل اليت يتعامل معها الفرد واليت يقضي معها "هلذا تعرف األسرة بأا 
ربية الطفل السنوات األوىل من عمره تربية وتشكيال وتنشئة، وبذلك تلعب األسرة دورا مهما يف ت

وكانت األسرة فيما مضى من عصور املؤسسة التربوية هي الواسطة الوحيدة اليت تقع . أو الفرد
أما يف العصر احلديث وبالتحديد ابتداء من القرن السابع . على عاتقها مسؤولية العملية التربوية

أة للعمل، عشر، فقد أخذت وظائف األسرة تقل شيئا فشيئا بسبب تعقد احلياة، وخروج املر
، )اجلسمية(وهكذا صار دور األسرة احلديثة ينحصر يف الوظيفة البيولوجية ... وازدياد الثروة 

واليت مل تعد مهام األسرة بل تولتها احلاضنات ورياض األطفال ورمبا خادمات املنازل يف وقتنا 
الطفل بالتربية وخباصة ومع هذا كله تبقى األسرة هي البيئة االجتماعية األوىل اليت تتعهد . احلاضر

يف مرحلة الطفولة املبكرة اليت تعترب من أهم مراحل حياة الفرد إذ أا األساس الذي تبىن عليه بقية 
ولعل تأثري األسرة يف تربية أبنائها يفوق يف إثارة نتائجه كل املؤسسات . املراحل الالحقة

فاسده تذهب معظم اجلهود اليت تبذهلا إذ بصالح البيت تصلح التربية وب... االجتماعية األخرى 
  .1"هذه املؤسسات عبثا

ومن مث كان دور األسرة مهِما جدا يف عملية التربية، هلذا اهتمت التربية اإلسالمية باألسرة 
وبتكوينها، وبالعالقات االجتماعية اليت تنشأ فيها، واألدوار اليت تقوم ا وعليه قسمت هذا 

العالقة : العالقة املتبادلة بني األولياء واألبناء واملطلب الثاين: ب األولاملطل: املبحث إىل مطلبني
وقد ارتأيت هذا التقسيم ألنه حسب نظري منطقي وشرعي ذلك أن العالقة الزوجية . الزوجية

  ).عالقة األولياء بأوالدهم وعالقة األوالد بأوليائهم(تكون تالية للعالقة الدموية 
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  املتبادلة بني األولياء واألبناء العالقة: املطلب األول

عالقة الولد بوالده، الفرع : الفرع األول:انطالقا من هذا العنوان قسمت املطلب إىل فرعني
  .حقوق األبناء على األباء: الثاين

  عالقة الولد بوالده: الفرع األول

أبنائهم وهي واملقصود من هذا العنوان هو عالقة األبناء بأوليائهم ويليها عالقة األولياء ب
وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه �: عالقة متبادلة، واملقدم فيها هي األوىل، مصداقا لقوله تعاىل

ويكفي دليال ألمهية هذه العالقة وهذا الواجب من األبناء ". 23/اإلسراء" �وبالوالدين إحسانا
) بر الوالدين: (ما جعله ابن باديس عنوانا لدرسني متصلني األول - سبب وجودهم–حنو آبائهم 

تفضيل اإلحسان إليهما يف القول والعمل وتأكيده يف : (عند تفسريه اآلية أعين آية اإلسراء، والثاين
إما يبلغن عندك الكرب أحدمها أو كالمها فال تقل هلما أف �: عند تفسري قوله تعاىل) حالة الكرب

لرمحة وقل رب ارمحهما كما وال تنهرمها وقل هلما قوال كرميا، واخفض هلما جناح الذل من ا
  ".24/اإلسراء" �ربياين صغريا

فواجب الرب أمر مهم يف صالح األسر، إذ أن هذه العالقة متعدية يتوارثها األبناء جيال عن 
. جيل أما إن حدث ما يقابلها من عقوق، فإنه من أسباب فساد األسر مما يؤدي إىل فساد اتمع

اهللا هو املبتدئ بالنعم من غري .  ن  مها السبب املباشر يف التخليقوهو اخلالق والوالدا"ذلك أن اهللا 
عمل سابق، ومها يبتدئان باإلحسان من غري إحسان تقدم، واهللا يرحم ويلطف وهو الغين عن 
خملوقاته وهم الفقراء إليه، ومها يكتفيان بالرمحة واللطف والود، ومها يف غىن عنه، وهو يف افتقار 

فلهذه .  إحسانه، وال يطلب اجلزاء، ومها يبالغان يف اإلحسان دون حتصيل اجلزاءإليهما، واهللا يوايل
وزاد هذا الترغيب ... احلالة اليت خصهما اهللا ا، وأعاما بالفطرة عليها، قرن ذكرمها بذكره 

". 8/العنكبوت" �ووصينا اإلنسان بوالديه حسنا�: تقريرا بلفظ التوصية ما يف قوله تعاىل
كم اهللا وأمره فيهما وال يضيع شيء من حقوقهما، فكان حقهما ذه الوصاية أمانة ليحفظ ح

وكفى ذا داعيا إىل العناية ذه األمانة وحفظها . خاصة ووديعة من اهللا عظيمة عند ولدمها
هذا وقد استطرد يف الدرس األول حني ذكر الكثري من اآلثار الصحيحة يف . 1..."وصيانتها
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ونضيف إىل ما قاله ابن باديس وجهة نظر اإلمام . ين من طرف أبنائهموجوب بر الوالد
لكن ملاذا قرن اهللا تعاىل بني عبادته وبني : "... الشعراوي، الذي يقول يف تفسري هذه اآلية

ال مانع أن : اإلحسان إىل الوالدين؟ يريد أن يقرب األوىل بالثانية، أم يقرب الثانية باألوىل؟ نقول
معا، ألن اهللا تعاىل غَْيب واإلميان به حيتاج إىل إعمال عقل وتفكري، لكن الوالدين يكون األمران 

بالنسبة لإلنسان أمر حسي، فهما سر وجوده املباشر، ومها ربياه ووفَّرا له كل متطلبات حياته، 
عاية من اهللا التربية والرعاية يف الوالدين حمسة، أما التربية والر: إذن. ومها مصدر العطف واحلنان

  .1"إذن فالبد من أن يلتحم حق اهللا حبق الوالدين، ولنأخذ أحدمها دليال على اآلخر... فمعقولة 

ونالحظ :"وهنا يذكر الشعراوي وجها بديعا يف النظم القرآين متعلق حبقيقة واقعة، فيقول
 انا أن نعبد غريه يعين" أال تعبدوا: "أن احلق تبارك وتعاىل حني أمرنا بعبادته جاء بأسلوب النفي

ال تسيئوا للوالدين، فيأيت بأسلوب نفي : سبحانه، أما حني تكلم عن الوالدين فلم يقل مثال
  كسابقه، ملاذا؟

: ألن فضل الوالدين واضح ال حيتاج إىل إثبات، وال حيتاج إىل دليل عقلي،؟ وقولك: قالوا
يف حقهما، وغري متصور منهما، وأنت إذا ال تسيئوا للوالدين جيعلها مظنة اإلساءة، وهذا غري وارد 

نفيت شيئا عن من ال يصح أن ينفى عنه فقد ذممته، كأن تنفي عن أحد الصاحلني املشهورين 
إن : بالتقوى والورع، تنفي عنه شرب اخلمر مثال فهل هذا يف حقه مدح أم ذم؟ ألنك ما قلت

نفي العيب عمن ال يستحق : نا قالوافالنا ال يشرب اخلمر إال إذا كان الناس تظن فيه ذلك، ومن ه
عيب بيعلى البال، وال تتصور من املولود لوالديه. الع ا ال ترِد2"إذن مل يذكر اإلساءة هنا، أل .

والشعراوي بتعليل االقتران عبادة اهللا باإلحسان للوالدين، مع وباستعانته بأمثلة مبسطة يضيف 
  .ديستوضيحا وإفادة إىل ما قاله ابن با

وبالوالدين �: مث ينتقل اإلمام الشعراوي إىل ترمجة هذا الرب قوال وعمال يف قوله تعاىل
إما يبلغن عندك الكرب أحدمها أوكالمها فال تقل هلا أف وال �:وقوله تعاىل: "، فيقول�إحسانا

لوصية ، احلق سبحانه وتعاىل حينما يوصينا بالوالدين، مرة تأيت ا�تنهرمها وقل هلما قوال كرميا
ووصينا اإلنسان بوالديه إحسانا محلته أمه كرها ووضعته �: على إطالقها، كما قال تعاىل
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لقمان " �محلته أمه وهنا على وهن�: ومرة يعلل هلذه الوصية فيقول" 15/ األحقاف" �كرها
ت والذي يتأمل اآليتني السابقتني جيد أن احلق سبحانه ذكر العلة يف بر الوالدين، واحليثيا" 14/

محلته أمه �: اليت استوجبت هذا الرب، لكنها خاصة باألم، ومل تتحدث أبدا عن فضل األب، فقال
فأين دور األب؟ وأين جمهوداته  �محلته أمه وهنا على وهن�: ، وقال�كرها ووضعته كرها

  طوال سنني تربية األبناء؟ 

:      عا يف قوله تعاىلاملتتبع آليات بر الوالدين جيد حيثية جمملة ذكرت دور األب واألم م
لكن قبل أن يريب األب، وقبل أن يبدأ دروه كان لألم الدور " 24/اإلسراء" �كما ربياين صغريا�

لقد محلته خفَّا : األكرب، لذلك حينما ختاصم األب واألم لدى القاضي على ولدمها قالت األم
ن احليثيات اخلاصة باألم، ألا ومحلته ثقَالً، ووضعه شهوة ووضعته كَرهاً، لذلك ذكر القرآ

وألا حيثيات سابقة إلدراك االبن فلم يشعر ا، فكأنه  1حتملتها وحدها مل يشاركها فيها الزوج
واإلمام الشعراوي ذه . 2"سبحانه وتعاىل أراد أن يذكرنا بفضل األم الذي مل ندركه ومل حنس به

مل  - حبكم سنه الصغري- ه احليثيات الشاقة اليت االلتفاتة يؤكد على مسألة هامة هي جهل الولد ذ
ويستخدم لذلك أبلغ األوصاف . يكن ليدركها يف حينها، وهلذا فاحلق تبارك وتعاىل يذكره ا

ليعلم الولد أي فضل كان ألمه عليه يف خروجه إىل هذا العامل، وهو ما أشار إليه الشيخ ابن باديس 
هلما جانب األم أوكد فيه من جانب األب، وحظها فيه وهذا اإلحسان الواجب : "... أيضا بقوله

ووصينا اإلنسان بوالديه �: أوفر من حظه، ويشري إىل هذا ختصيصها بذكر أتعاا يف قوله تعاىل
ووصينا اإلنسان بوالديه حسنا، �: ، ويف األخرى�محلته أمه وهنا على وهن وفصاله يف عامني

فذكر ما تعانيه من أمل احلمل . �ه ثالثون شهرامحلته أمه كرها ووضعته كرها ومحله وفصال
جاء رجل إىل رسول اهللا : "ومشقة الوضع ومقاساة الرضاعة والتربية، مستشهدا باحلديث الصحيح

: قال) أي صحبيت من حسن العشرة والرب والتكرمة(من أحق الناس حبسن صحابيت : فقال �
مبينا أن هذا . 3"فذكر األب يف الثالثأبوك : مث من؟ قال: أمك، قال: مث من؟ قال: أمك، قال

التخصيص هلا بذكر أتعاا ليس خبسا لفضل األب ودوره وجهده يف التربية، بل إن هذا من مزيد 
أتعاا وضعف جانبها ورقة عاطفتها وشدة حاجتها فكان هذا الترجيح جلانبها من عدل احلكيم 

                                                 
" وذلك أن صعوبة احلمل، وصعوبة الوضع، وصعوبة الرضاع والتربية تنفرد ا األم دون األب، فهذه ثالث منازل خيلو منها األب: "قال القرطيب يف تفسريه - 1
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لوالدين وترجيح فضل األم على األب بأمور وذا فإن مسألة بر ا. 1العليم، وحماسن الشرع الكرمي
هامة يف اتمع جيب التنبيه عليها خلطورا وألمهيتها يف نفس الوقت، خاصة مع ما نرى من 
مظاهر العقوق والعصيان، واستحداث دور العجزة واملسنني اليت شجعت بعض األوالد على 

ذريعة إلخراج ) هذه الدورأي (التخلص من الوالدين، وشجعت بعض الزوجات على اختاذها 
والدي الزوج من البيت، وتزيني هذه املسألة له حىت أصبح الولد ال يرى عيبا يف أن يذهب بوالديه 
أو بأحدمها إىل بيت العجزة وبيته مفتوح، بل واألدهى واألمر من ذلك كله أن البعض يرى فيها 

  . ؟!لفتة حضارية، فأين هم من هذه اآليات الكرمية

دور األب حمسوس "ف الشعراوي إىل تعليل ما ذكره اهللا تعاىل من متاعب األم، أن ويضي
حينما يأيت أبوك، : ومعروف لالبن، فأبوه الذي يوفر له كل ما حيتاج إليه، وكلما طلب شيئا قالوا

وينتقل إىل تعليل ختصيص خطاب اآلية بالرب ما . 2"معلوم ال حيتاج إىل بيان -إذن–فدور األب 
ألن الوالدين حال : قالوا: "فلماذا خصصت هذه احلال دون غريها؟ فقال. يف حالة الكرب خاصة

واإلمهال، وال جمال للتأفف والتضجر منهما، فهما يف حال القوة  اإلهانةشباما وقوما ليسا مظنة 
اء، والقدرة على مواجهة احلياة، بل العكس هو الصحيح نرى األوالد يف هذه احلال يتقربون لآلب

ويتمنون رضامها، لينالوا من خريمها لكن حالة الكرب، ومظهر الشيخوخة هو مظهر اإلعالة واحلاجة 
فخص احلق ... والضعف، فبعد أن كان معطيا أصبح آخذا، وبعد أن كان عائال أصبح عالة 

خري الزواج :سبحانه حال الكرب، ألنه حال احلاجة وحال الضعف، لذلك قال أحد الفالسفة
ألنه الطريق الوحيد إلجناب ولد يعولُك يف طفولة شيخوختك، وشبه : فلما سئل قال مبكره،

وصدق سبحانه حني . الشيخوخة بالطفولة، ألن كليهما يف حال ضعف وحاجة للرعاية واالهتمام
اهللا الذي خلقكم من ضعف مث جعل من بعد ضعف قوة مث جعل من بعد قوة ضعفا �: قال

مل تأت صفة الكرب  �إما يبلغن عندك الكرب�: ملتأمل يف قوله تعاىلوا"... 54/الروم" �وشيبة
ليس هلما أحد غريك يرعامها، ال أخ وال أخت وال : فاملعىن" عندك: "على إطالقها، بل قيدها بقوله

قريب يقوم ذه املهمة، وما دام مل يعد هلما غريك فلتكن على مستوى املسؤولية، وال تتنصل منها، 
  .3"لناس اا ألنك أوىل
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ومل يغفل املفسر مسألة امتداد هذا الرب إىل ما بعد احلياة وهي مسألة مهمة، جيهلها معظم 
: أفراد اتمع، وخاصة العامة منهم، فأشار إليها انطالقا من تفسريه لآلية موضوع الدرس فقال

ه من عهد، ومل يتمكنا من وميتد الرب بالوالدين إىل ما بعد احلياة باالستغفار هلما، وإجناز ما أحدثا"
الوفاء به، وكذلك أن نصل الرحم الذي ال توصل إال ما من قرابة األب واألم، ونصل كذلك 

  .1"أصدقاءمها وأحباما ونودهم

مع إضافة أمور أخرى تدخل أيضا " خامتة"هذا ما أشار إليه ابن باديس حتت عنوان فرعي 
الوالدين أن نتحفظ من كل ما جيلب هلما سوءا من غرينا  من بر: "يف برمها قبل املوت وبعده فقال

فإن فاعل السبب فاعل للمسبب ومن هذا أال نسب الناس حىت ال يسبوا والدينا، ألنا إذا سببنا 
مث ينتقل إىل صور برمها بعد الوفاة  2"الناس فسبومها كنا قد سببنامها، وسبهما من أكرب الكبائر

حفظهما بعد موما بالدعاء واالستغفار، وإنفاذ عهدمها وإكرام  ومن برمها،: "... فيقول
ويف إكرام صديقهما جاء يف الصحيح عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا ... صديقهما وصلة رمحهما

عنه أن رجال من األعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد اهللا بن عمر ومحله على محار كان 
أصلحك اهللا إم األعراب وإم : سه قال ابن دينار فقلنا لهيركبه وأعطاه عمامة كانت على رأ

 �إن أبا هذا كان ودا لعمر بن اخلطاب، وإين مسعت رسول اهللا : يرضون بالسري، فقال عبد اهللا
فهذه إذا أمور قد جيهلها الناس أو يتغافلون عنها حىت . 3"إن أبر صلة الولد ود أهل أبيه: "يقول

ذكِّرها املفسر يف آخر درسه خبالصة جيب االنتباه إليها والعمل ا بأسلوب وهلذا . وإن علموها
هذا وإن من راض نفسه على هذه األخالق الكرمية واملعاملة احلسنة : "توجيه أو نصيحة فقال

واألقوال الطيبة اليت أمر ا مع والديه حصل له من االرتياض عليها كمال أخالقي مع الناس مجيعا، 
واهللا يوفقنا ويهدينا سواء السبيل، إنه املوىل . ن مثرات امتثال أمر اهللا وطاعة الوالدينوكان ذلك م

فهذه النصيحة املختومة بالدعاء تدل على مسة اخلطاب املباشر يف هذا . 4"الكرمي رب العاملني
  .التفسري وعلى قيمة هذا العمل والنبل واخللق الكرمي يف معاملة الوالدين
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فهذا توجيه  �فال تقل هلما أف وال تنهرمها وقل هلما قوال كرميا�: عاىلأما قول اهللا ت" 
وأدب إهلي يراعي احلالة النفسية للوالدين حال كربمها، وينصح األبناء أن يكونوا على قدر من 

ومعلوم أن اهللا إذا . "1"الذكاء والفطنة واألدب والرفق يف التعامل مع الوالدين يف مثل هذه السن
: إذن. ه فقد اين عن غريها من باب أوىل، وما دامت هي أقل لفظة ميكن أن تقالاين عن هذ

والنهر هو الزجر " وال تنهرمها"مث أكَّد هذا التوجيه بقوله . اين عن القول وعن الفعل أيضا
، 2"بقسوة، وهو انفعال تال للتضجر وأشد منه قسوة، وكثريا ما نرى مثل هذه املواقف يف احلياة

فلو تصورنا االبن يعطي والده كوبا من الشاي مثال : "ذلك بتمثيل وتصوير بسيط فقالوميثل ل
فارتعشت يده فأوقع الكوب فوق سجادة ولده الفاخرة، وسريعا ما يتأفف االبن ملا حدث 

فهذه صورة ملعىن التأفف،  3"لسجادته مث يقول للوالد من عبارات التأنيب ما يؤمله وجيرح مشاعره
إذن كن على حذرا من التأفف، ومن أن تنهر والدك، كن على حذر من : "فسر قائالحيذر منها امل

  .4"هذه األلفاظ اليت تسبق إىل اللسان دون فكر، ودون تعقُّل

وقل هلما قوال �: وبعد هذا النهي املؤكد يأيت األمر من جديد ليؤكد على النهي السابق
: ه املعاملة الواجبة يف حق الوالدين، فيقول، ويستشهد املفسر بقصة واقعية على صورة هذ�كرميا

ويف هذا املقام تروى قصة الشاب الذي أوقع أبوه إناء الطعام على ثيابه، فأخذ الولد يلعق الطعام "
أطعمك اهللا كما أطعمتين، فحول اإلساءة إىل مجيل حيمد : الذي وقع على ثوبه وهو يقول لوالده

إن كنت حتبينين : قدام أمه، فقالت له كفى يا بين، فقالعليه، واآلخر الذي ذهب يتمرغُ حتت أ
ويرى ابن باديس أن هذا األمر ليس خطابا بالقول فقط، . 5"حقا فال متنعيين من عمل يدخلين اجلنة

 ابل خطاب جبميل القول واملؤانسة بطيب احلديث، واالسة واحملادثة، وجلب األنس إليهم
وال يكون هذا القول كرميا شريفا إال . إمنا هو ما يف الضمري مث إن القول. وإدخال السرور عليهما

  6إذا كان عنوانا صادقا حسن مظهره وخمربه وعذب جناه وطاب مغرسه
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واخفض هلما جناح �: هذا عن أدب القول، مث ينتقل إىل بيان أدب الفعل يف قوله اهللا تعاىل
رفرف إن أراد أن يطري، وخيفضه إن الطائر معروف أنه يرفع جناحه وي: "فيقول. �الذل من الرمحة

أراد أن حينو على صغاره وحيتضنهم ويغذيهم وهذه صورة حمسة لنا، يدعونا احلق سبحانه وتعاىل 
أن نقتدي ا، وأن نعامل الوالدين هذه املعاملة، فنحنو عليهم، وخنفض هلم اجلناح، كناية عن 

ئر الذي يرفع جناحه ليطري ما متعاليا على الطاعة واحلنان والتواضع هلما، وإياك أن تكون كالطا
  .1"غريه

هذا ما اقتطفته من استطرادات مستيقضة يف تفسري  هذه اآلية عند ابن باديس والشعراوي، 
ورمبا سبب االستطراد أم كانوا خياطبون اجلمهور مرجتلني مسترسلني، ملا رأوه من غياب أوامر 

الحظت أن تفسري هذه  2بالعودة إىل أحد التفاسري املكتوبة غري أين. ومنهيات هذه اآلية يف اتمع
اآلية مل يتجاوز شرح املعىن الواضح من كل جزء من هذه اآلية الذي مل يتعد السطر أو السطرين، 

أنه بصدد  هواملتفحص له خييل إلي. مكتفيا بسرد الكثري من اآلثار واألحاديث موضوع بر الوالدين
، إذ مل -واهللا أعلم–ستقرئ كل األحاديث الواردة يف موضوع الرب دراسة حديثية موضوعية ت

أالحظ اخلطاب املباشر املمتزج بلهجة التحذير أو التأنيب أو الترغيب أو الترهيب، مما يعطي لآلية 
  .املفسرة حركية وواقعا على النفوس املستمعة أو القارئة على حد سواء

يف تفسري اآلية نفسها فلم أجده إال متتبعا ملعاين كما عدت أيضا إىل التفسري الكبري للرازي 
اآلية، ال خيرج عن املألوف واملعتاد يف التفاسري املكتوبة، غري أنه اشترك مع تفسري الشيخ ابن 

فإن قال قائل : "باديس وتفسري الشعراوي يف خصوصية ذكر حالة األم بعد الوصية بالوالدين وقال
 حق األم فنقول خص األم بالذكر ويف األب ما وجد يف األم وصى اهللا بالوالدين وذكر السبب يف

وذا مل يتعد تفسريه حدود . 3"فإن األب محله يف صلبه سنني ورباه بكسبه سنني فهو أبلغ
  ".األلفاظ
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  حقوق األبناء على اآلباء: الفرع الثاين

واألبناء متعدية، غري سبقت اإلشارة يف مقدمة هذا البحث إىل أن العالقة املتبادلة بني اآلباء 
أن املقدم هو حق الولد على والده وهذا ما بينته يف الفرع األول أما يف الفرع الثاين فسأتناول حق 

  . األبناء على اآلباء

باستقراء بعض النماذج من التفسري الشفاهي فوجئت باالستطراد الواسع يف هذه القضية يف 
ارتباط وثيق بالوقائع والنوازل اآلنية، وعليه فسكون تفسري الشيخ بيوض على وجه، مما كان له 

وإذ قال لقمان البنه وهو �: حمور هذه النقطة ما فصله الشيخ بيوض وهو يفسر قول اهللا تعاىل
  ".13/ لقمان" �يعظه

فقبل البدء يف استعراض أهم حقوق األبناء على اآلباء كما فصلها الشيخ بيوض رأيت من 
أن أقدم مقدمة درس تفسري هذه اآلية بني يدي قارئ هذا البحث ألين  -أعلمواهللا –األمهية مبكان 

من أظهر األدلة على ما أصلته من هدف هلذا اللون من التفسري، وأنه كان  -واهللا أعلم- أراها  
وسيلة للوعظ واإلرشاد بغرض اإلصالح، وإال ملا زهد أصحابه يف  كتابته وفَضلوا إلقاءه درسا 

  .ع املتلقنيعلى مسام

جرت عادتنا قبل اليوم بعشرات السنني أن خنصص : "بقول الشيخ بيوض يف مقدمة درسه
لرمضان دروسا خمتارة بعد الدرس األول الذي يكون يف الصيام وما يتعلق به من أحكام، فنتطرق 

يت ولكن اآلية ال. يف كل ليلة إىل موضوع من املواضيع، ونوقف درس التفسري إىل ما بعد رمضان
انتهينا إليها يف سورة لقمان تشتمل على وصايا وأوامر ونواهي تتعلق بأصول الدين واألخالق، 
وهي من املواضيع اليت كانت ختصص هلا ليايل من رمضان وملا وصلنا إىل هذه اآلية من التفسري 

الذي  أن نربح خطوة يف تفسري القرآن: أوهلما: رأيت أن أواصل تفسريها يف رمضان ألمرين اثنني
أن أحسن ما يعتمد عليه يف باب الوعظ واإلرشاد إمنا هو كتاب : نزالُ بعيدين عن خامتته، ثانيهما

تركت فيكم واعظني، ناطقا : "يف قوله �اهللا تعاىل، فهو الواعظ الناطق، كما مساه رسول اهللا 
ن البنه، ومن أخبار ، وهذه اآليات كلها من وعظ لقما"وصامتا، فالناطق القرآن، والصامت املوت
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اهللا تعاىل، وحق أن يعتمد عليه يف الوعظ يف هذه املواضيع فلنبدأ يف تفسريها على بركة اهللا أوال 
  .1"بأول

فهذه املقدمة تدل على أن كتاب اهللا هو املصلح حلال املسلم وحلال جمتمعه، وهلذا استعاض 
ان، ملا رأى أن اآلية اليت توقف عندها به املفسر عن بقية الدروس العامة اليت كان يلقيها يف رمض

تراعي مقتضيات أحوال الناس وفيها من الوعظ واإلرشاد ما حتتاج إليه الفرد املسلم فآثر أن خيالف 
املعتاد ويبدأ يف تفسريها وتوضيح ما حتتوي عليه من اآلداب واألخالق والسلوكات واألعمال اليت 

مظهرا من املظاهر االجتماعية الصاحلة يف اتمع جيب على الفرد املسلم التمسك ا، لتكون 
  .الصاحل الفاضل

بعد القراءة االستطالعية على مضمون االستطراد املتعلق مبوضوع حقوق األبناء على اآلباء 
انطالقا من تفسري هذه اآلية وباالعتماد على فهرس التفسري املكتوب الحظت أن املفسر عاجل 

ة مرتبة كاآليت حسب تسلسل املوضوعات اليت عاجلها املفسر أثناء ضمن هذا االستطراد نقاطا سبع
  :  الدرس

  ذيب غرائزه وتوجيهها فيما يصلح -5      حق الوعظ  -1

  تعليمه القرآن والصالة والصيام -6    اختيار األم الصاحلة  -2

  تزوجيه واختيار الزوجة الصاحلة له -7      التسمية احلسنة  -3

  سنةالتربية الدينية احل -4

مث تطرق يف ختام الدرس إىل قضية هامة هي تربية البنت وبيان وظيفة األم يف هذه التربية 
  :أن أول هذه احلقوق هو اختيار األم الصاحلة، وعليه فسأبدأ به  -واهللا أعلم–غري أنين أرى 

  :حق اختيار األم الصاحلة -1

ه كما بينا يف النقطة األوىل رغم أن األصل يف مسألة احلقوق هو البدء حبق الولد على والد
من هذا املطلب، إال أن الواقع يؤكد أن للولد حق على الوالد قبل ذلك، وهو حق اختيار األم 
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ولنعد إىل حق الولد على الوالد، ولقد اعتدنا يف : "... الصاحلة ويف هذا يقول الشيخ بيوض
على الوالد قبل، فالولد يقول أنا  السنوات املاضية أن نبدأ حبق الوالد على الولد، ولكن للولد حق

ولد صغري، مل آنس رشدي، وال أعرف مصلحيت، وأنا عجينة مطواعة بني يدي والدي يتحكم يف 
  .1"ويصوغين كما يريد، إما أن خيرج مين رجال صاحلا، أو رجال طاحلا

يقول . "وهذا احلق السابق للحق األصلي تقتضيه طبيعة وسنة احلياة يف خلق اإلنسان
إن حق الولد على الوالد عظيم وعظيم جدا، فهو يبدأ من قبل أن يولد، يبدأ من اختيار : ءلماالع

أمه، فلولدك عليك أيها الوالد حق يف اختيار أمه، والولد أمر مرغوب فيه، وهو من مطالب 
 �فاآلن باشروهن وابتغوا ما كتب اهللا لكم�: النكاح، مع حصانة الدين، يقول اهللا تعاىل

  .2"تناكحوا تناسلوا فإين مكاثر بكم األمم يوم القيامة: "�ويقول النيب " 187/البقرة"

ولكن إذا كان الولد مرغوبا فيه فاعلم أيها الوالد مع من تلد، فإن لألم تأثريا كبريا على 
إن الولد غالبا ما يرتع إىل أبيه يف جسمه وصورته، ويرتع إىل أمه : خلق الولد؟، والعلماء يقولون

، وأغلب الواقع يصدق هذا ألن طول عشرة الولد مع أمه أكثر من عشرته مع أبيه، فهاتان يف خلقه
سنتان يقضيهما يف حجر أمه وهو يتأثر ا، وإن كان يبدو أنه يف سن ال يعقل فيها وال يدرك، 

... ولكنه يف كل حلظة يتكون طبعه كما يتكون جسمه، والولد ال يرى أباه إال يف أوقات قصرية 
  .3"هلذا كان الولد يأخذ طباع األم أكثر ولعل

يوصينا بأكثر من  �ألننا جند النيب "واملعيار األساسي يف هذا االختيار معيار ديين شرعي، 
هذا، ألنه ال يريد من الولد أن يكون جنيبا حاذقا يف أمور دنياه فقط، وإمنا يريد احلذاقة والنجابة يف 

تنكح املرأة جلماهلا وماهلا : "، ملا قال"لدين تربت يداكعليك بذات ا: "أمور الدين كذلك، فقال
  .4"فعليك بذات الدين تربت يداك: "، مث قال"وحسبها ودينها
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أول ما ينبغي عليك أن ختتار يف املرأة دينها، طبعا إىل جانب النجابة، وعلى املرء أن يبتعد 
  .2"1وأشار إليه �عن احلمق، ألن العرق دساس كما أخرب النيب 

فلنتخري : "يتوجه خبطاب األمر واحلث حاثا نفسه وغريه على حسن اختيار األم فيقولمث 
النجابة، ونتخري الديانة، ألننا مطالبون بتربية الولد التربية العقلية الدينية، فإذا جئت بأم متدينة، 

ه قبل فإا تغنيك على غرس الدين يف ولدك، وهذا أمر معقول، بل هي تؤثر فيه أكثر، يف أول عمر
  .3"أن يذهب إىل املدرسة ليتلقى التربية الدينية والدروس اخللقية على يد املعلمني

إياك : "مث حيذر من اختيار املرأة الفاسقة ملا لذلك من آثار خطرية على تربية الولد، فيقول
قة فإا من املرأة الفاسقة أو السارقة أو املتهاونة بدينها، فهي إن مل تنشئ ولدها على الفسق والسر

مله وتتركه، وحنن لسنا حباجة إىل أم تترك ولدها مهال، وإمنا حنن حباجة إىل األم اليت تريب ولدها 
هذه األمور رمبا نستهني ا هي غرس للتربية يف ... من أول يوم على حتري الطهارة والنجاسة 

ه الغراسة؟ إا األم نفوس األطفال، كمن يغرس بذورا طيبة يف أرض صاحلة منبتة، ومن يقوم ذ
أوال، هي اليت تقوم بغرسها يف قلب ولدها، كما تقوم كذلك بدفع األخالق اخلبيثة عنه كالسب 

فاألم املتدينة حتمل عنك أيها األب فرضا ... والفحش وكشف العورات  والسرقة، وغري ذلك 
اليت تدفع : ألم األخبثففرق كبري بني أم هذا شأا وبني أم مهملة، وا... كبريا يف تربية ولدك 

ملاذا مل تأت معك بشيء؟ تسول، أو : بولدها إىل الشارع، حىت إذا عاد إليها فارغ اليدين تقوله له
أنظر إىل ابن اجلريان كيف جاءهم بشيء ومل تأت : وإذا سرق ابن اجلريان شيئا تقول له... اسرق 

  .؟!أنت

ربى، فحكم عليه باإلعدام شنقا، وكم من مرة أعدنا قصة الشاب الذي تورط يف سرقة ك
لو كنت : ، يعين"ياَم لَو كَانْ حبيتين، لَو كَانْ نهار العظْمة رديِتيِين: "فجاءت أمه تبكي، فقال هلا

حتبيين حقا لكنت يوم سرقت بيضة من اجلريان رددتين، ولكنها كانت تزين له السرقة من صغره، 
شنقة، وما وراء املشنقة أشد وأخزى، إنه عذاب اهللا الشديد يف وهاهي اليوم أوصلته إىل امل

فالذي يقوم ذه التربية الفاضلة هي األم املتدينة النجيبة احلاذقة، وإذا كانت فينا تربية ... اآلخرة 
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فإن الفضل كل الفضل يعود إىل أمهاتنا مث بعد ذلك تتدرج األم وتترقى يف تربية  -واحلمد هللا–
  .نس مع كرب سنه وعمره، ومنو عقله وإدراكه، مث يتدخل دور األب ودور املدرسةولدها بالتجا

ولكن املسؤول الرئيسي على كل هذه التربية إمنا هو األب، إذ هو القيم على األم، وهو 
  .1املسؤول بأخذ ولده إىل املدرسة ليتعلم دينه، وهو املسؤول على مواصلة ذيبه ووعظه

هذا احلق بأن مسؤولية األولياء تبدأ باختيار الوالد لألم الصاحلة بعد هذا خيتم حديثه عن 
تبدأ تربية الولد قبل أن : وعليه فاملسؤولية تبدأ أوال باختيار األم، وهذا معىن قول العلماء: "فيقول

  .2"يولد

  : حق التسمية -2

تنص اآلية تاليا يف الترتيب مادامت هذه احلقوق مل  - واهللا أعلم–هذا احلق هو الذي أراه 
على ترتيبها بل هي استنباطات الشيخ واستطراداته املعتادة وأوىل الوصايا املنصوص عليها من 

  .خالل اآلية هي الوعظ، وهذا يأيت بعد والدة الولد، وهلذا فضلت هذا الترتيب

  :إذا فحق التسمية واجب على اآلباء حنو أبنائهم، ويبدأ املفسر حديثه عنه ببيت شعري

  

  3إال ومعناه إن فتشت يف لقبه    أبصرت عيناك من رجل وقلَّما 

فالغالب أن املسمى باسم قبيح يأيت بالعمل : "مث يبدأ حديثه مبطابقة االسم للعمل فيقول
القبيح الذي يوازي امسه، فمن مسى ولده فاسدا، ملاذا ال يسميه طيبا، وقد جرت العادة عند بعض 

" جعل"و " صخر"وا بعد والدة املرأة، فما معىن كلمة الناس أن يسموا أوالدهم بأول كلمة يسمع
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أمساء كثري من الصحابة  �إا ليست أمساء حسنة، ولذلك أبدل النيب " شهاب"و " معاوية"و 
  .1عندما دخلوا اإلسالم، ألنه وجدها أمساء غري الئقة

أن  وحلسن احلظ مل يكن يف ذلك الوقت قانون األحوال الشخصية الذي ال يبيح ألحد
  .2يبدل امسه إال بعد مرافعات وحماكمات

أنه مع هذه اإلجراءات : ولكننا نقول: "ويوجه خطابه مباشرة إىل اجلمهور املستمع قائال
فإذا وجد أحد امسه قبيحا فليتحمل بعض النفقات يف سبيل حتسني امسه، ولنا يف ذلك أسوة بالنيب 

السم احلسن ويتفاءل به خريا، فعلى األب ، وهو حيب الفأل احلسن واالسم احلسن، ويفرح ل�
  .3"إذن أن يسمي ولده باسم حسن

وأرى أن احلق الثالث هو الوعظ، ألن ما ذكره احملرر يف الفهرس من حق التربية الدينية 
احلسنة، وذيب الغرائز وتعليم القرآن والصالة والصيام يدخل كله يف إطار الوعظ العام الوارد 

  .وهذه احلقوق استنبطها احملرر من كالم املفسر الشفاهي ورتبها بذلك الشكلبنص اآلية القرآنية 

  :حق الوعظ -3

: "... ، ألنه اللفظ الصريح الوارد يف اآلية"الوعظ"قال املفسر يف بداية حديثه معرفا 
، وال يعنينا كالم 4والوعظ هو التوجيه واإلرشاد إىل الطريق األقوم، مع التخويف والتحذير

فالن : ، فكله يدور على معىن واحد، وكلنا نعرف الكلمة، ألننا نستعملها بلغتنا نقولاللغويني
ناَد فالنا وعظْه، أي تأمره مبا جيب عليه مما ضيعه، ألن ذلك يوصله إىل اجلنة : يعظ فالنا، ونقول

م وإىل وإىل رضى اهللا، أو تنهاه عن ترك ما كان يفعل مما جيب أن ال يفعله ألنه يوصل إىل جهن
فلقمان إذن يعظ ابنه ا، فهو يبين له طريق احلكمة الذي إذا سلكه سعد دنيا . سخط اهللا

  5وأخرى
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مث يعرج إىل حكمة اهللا يف نقل وصية لقمان لكل املؤمنني من خالل القرآن الكرمي، وأا 
لوالد بولده، وملا نقل إلينا وصية لقمان البنه عرفنا أن اعتناء ا: "... لغرض االقتداء، فيقول

واهتمامه بدينه، وتوجيهه، وإرشاده، هي واجبات على األب، يتحملها ليؤديها إىل ولده، فألبنائنا 
حقوق علينا وواجبات، خاصة واجب التوجيه واإلرشاد، أما الواجبات الطبيعية  - مبقتضى هذا–

ه، ويهيئ له كل فتلك تكون مبقتضى الغريزة، إذ كل إنسان له ولد إال هو يطعمه ويسقيه ويكسو
لوازم حياته، وذلك مما جبِلَ عليه الناس، بل هم يهيئون للولد قبل أن يولد، وهذا أيضا حق 

، ويؤكد بعد هذا على هذه احلقيقة الواقعة وهي الفهم اخلاطئ عند 1"وواجب، ومن ضيعه فإنه يأمث
ب  وملا يقال له بعض الناس أن حق الولد على والده هو األكل والشرب واللباس واملسكن فحس

وهذا خطأ فادح، بل " اللِّي متربْي من عند ربي"ملا ال تريب ابنك تذيع هذه املقولة على األلسنة 
عليهما التربية وبذل اجلهد يف ذلك مث طلب التوفيق يف هذه التربية من اهللا تعاىل، فريد عليهم الشيخ 

واجبات هو اهلداية والرشد والنصح والوعظ، فإذا ولكن األوكد من ال: "بيوض بلهجة حازمة قائال
مل حيسن األب وعظ ابنه فليأته مبن يعظه، أو يذهب به إىل من يعظه ويربيه وينشئه على اخللق 
اإلسالمي الصحيح، وهذا فرض واجب عليك أيها األب، وحق لولدك أكيد عليك، وهذا ما يدل 

على الوالد من هذه الناحية تؤخذ من هذه  ، وكل حقوق الولد"وهو يعظه: "عليه قوله تعاىل
على إجياز القرآن ... يا بين ال تشرك باهللا : وإذ قال لقمان البنه"الكلمة، وإال ملاذا مل يقل 

ولعل هذا دليل على ما ذهبت إليه من إعادة ترتيب ". وهو يعظه"واختصاره، ولكنه جاء بكلمة 
كما قال الشيخ بيوض، لكن رمبا يكون املفسر . وتصنيف هذه احلقوق اليت تؤخذ من هذه الكلمة

وهو "قد عاجلها بذلك الترتيب بسبب ارجتاله لدرس التفسري وألن كل احلقوق تؤخذ من كلمة 
جاء هذا الترتيب  -واهللا أعلم–، مع العلم أن املفسر مل يكن يكتب درسه، هلذا السبب "يعظه

  .ج عن املضمون، ويف ذلك أيضا خريحبسب ما جال يف خاطره أثناء إلقاء الدرس وهو مل خير

خيتم املفسر حديثه عن الوعظ بأن اآلية تقتضي االقتداء بلقمان، ألن احلكمة من جمموع 
هذه الوصايا اليت أوصى ا لقمان ابنه بدء بالوصية األوىل وإنتهاء بالوصية األخرية هي رضى اهللا 

غرض األمسى منها، واملقصد األعلى من والسعادة احلقيقية يف الدار اآلخر الباقية، وهذا هو ال
  .فكيف يكون الوعظ يا ترى؟ يكون بالتربية الدينية احلسنة املشتملة على خمتلف املواعظ 2"الوعظ
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  :حق التربية الدينية احلسنة -4

وموضوع تربية األوالد أمر ضروري وهام أكثر من كل شيء، والعامل كله : "يقول املفسر
من يعرب عنهم باجليل الصاعد، ألن مستقبل األمم يرتكز عليهم،  يتحدث عن تربية الشاب، أو

وبناء على أن املستقبل هلم، وأبناء اليوم رجال الغد، أو رجال املستقبل، كان االعتناء م كبريا 
  .1"جدا

أما االهتمام بالشباب من أجل : "مث يوجه اخلطاب خصوصا إىل فئة الشباب فيقول
عليه وأمر ال ينكر، ولكن اخلالف يف الطريقة اليت يريب عليها هؤالء مستقبلهم فهذا مقبول ومتفق 

" الشباب، وما هو الشيء الذي جيب أن يلقنوه حىت يكونوا مستعدين لتحمل أعباء احلياة املقبلة
ويتساءل عن نوع هذه التربية هل هي تربية دنيوية مبعناها الضيق، هل هذه احلياة الفانية اليت 

شرات من السنني فقط؟ أم نعدهم حلياة دائمة، ألن إعدادهم ذه الكيفية إمنا يعيشون فيها بعض ع
يكون باعتبار عمر األفراد، وباعتبار عمر األمم، فكم هو عمر اإلنسان يف هذه الدنيا؟ بل كم هو 
عمر الدنيا كلها؟ على أنه مهما طال فإن املصري إىل الفناء فخطأ أكثر البشر اليوم أم يراعون 

حيددون أمد تربيتهم وذيبهم لإلنسان مبا ينفع يف هذه الدنيا الفانية وما يصل إليه من مستوى و
الرفاهية والعيش الرغد فيها، وال شأن هلم مبا وراء ذلك، ولكن ليس هذا هو املقصود من التربية 

الت، وحقوق فحقوق األبناء على اآلباء، وحقوق األهل على رؤساء العائ. اليت يدعو إليها اإلسالم
كلكم راع، وكل راع مسؤول عن : "الرعية على الراعي مسؤولية كربى، كما قال الرسول

ولكن ليست هذه احلقوق مقصورة على هذه احلياة الدنيا، وإمنا االهتمام األكرب منصب  2"رعيته
 عجبا ملن يصون ابنه من نار الدنيا وال يصونه من نار: على ما بعد هذه الدار، وإننا نقول

إذن، عجبا : "ويذكر اهتمامات األب الدنيوية بابنه مهمال االهتمامات الدينية، فيقول 3"!اآلخرة
من هذه االهتمامات اليت هي األكثر عند اآلباء يف الدنيا، وكان الواجب على املسلم أن يعكس 

 ايت ذكرهفيكون اهتمامه بإنقاذ ولده من نار اآلخرة أكثر، ومن أجل هذا جند الوصايا ال: القضية
اهللا تعاىل عن لقمان البنه تتعلق ذا، وهذا هو املهم، ألن احلفظ يف الدنيا شيء طبيعي، يلجأ إليه 
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الناس ويندفعون إليه بدافع غرائزهم، وكأننا لسنا حباجة إىل تربية يف هذا الباب، اللهم إال للتعرف 
إىل هذه التربية الدينية ألا  إذا فاملسلمون اليوم يف أمس احلاجة 1"على طرق العالج وكيفياته

  .أساس االنضباط والعمل

ينتقل املفسر بعد ذلك إىل التنبيه على نقطة هامة يف هذا السياق وهي ظن البعض أن وزر 
إن ذنويب يتحملها والدي ألما مل يعلِّماين، أو : البعض يتحمله البعض اآلخر، كأن يقول ولد مثال

فهذه كلمة . إن ذنب هذا على أبيه  ألنه مل يعلِّمه ومل يربه: فاسدا كما يقول الناس إذا رأوا ولدا
صحيحة باعتبار، ولكن من جهة أخرى خاطئة، فإذا ختلى األب عن التربية ومل يرب ولده فليس 
معىن هذا أن الولد ال يتحمل وزرا، كالَّ، فأبوه حقا من أشد الناس عذابا يوم القيامة، ألنه مل يقم 

ة حنو ابنه، ولكن االبن أيضا ال يخفَّف عنه من العذاب بشيء، ولننتبه إىل هذا اخلطأ بواجب التربي
مث يوجه خطاب التحذير من هذه الفهوم اخلاطئة  2"يف الفهم، فنعترب األوالد كأم برآء، كال

على رقبة : فإياكم وهذا اخلطأ، والكلمة جارية على األلسنة، وإياكم أن يقول أحدكم: "قائال
ي، أو على رقبة الذي أوصلين إىل هذه احلالة، كال، وإمنا هو على رقبتك ورقبته معا هلذا إذن والد

كان هذا اجلانب من التربية الدينية هو اجلانب األوكد واألوجب، ومما هو مفروض االعتناء به 
أعمال أكثر من غريه، وليس معىن هذا أن ال يريب اآلباء أبناءهم على صنعة أو حرفة أو عمل من 

  .3"الدنيا، بل هذا مطلوب منهم

مث يشري املفسر إىل أن املولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه، وإذا 
مجعت هذه األحاديث، حديث الفطرة وحديث الرعية وأحاديث أخرى، مث هذه اآليات اليت حتمل 

ألن الصيب أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر . 4ئهمهذه الوصايا لنا مدى مسؤولية اآلباء يف تربية أبنا
جوهرة نيفسة ساذجة، خالية عن كل نقش وصورة، وهو قابل لكل ما ينقش، ومائل إىل كل ما 

أوقعنا يف اخلطأ، فصرنا نعتين بالتربية "غري أن الفهم اخلاطئ هلذه احلقيقة هو الذي  5ميال به إليه
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يسكنون، ولو بعد مماتنا، وهذا أمر مهم، ولكن جيب أن يكون الدنيوية، ماذا يأكل أبناؤنا أو أين 
  .1"مبقدار، وإىل حد معلوم، وال يكون على حساب االهتمام باجلانب الديين واجلانب األخروي

ومما يؤكد أمهية هذه القضية ما ختم به املفسر حديثه املستطرد عن أمهية التربية الدينية إىل 
وإذا كنا قد أطلنا الكالم يف املوضوع فألمهيته، : "... لك بقولهجانب التربية الدنيوية معلال ذ

وألننا نرى اهتمام العامل شرقه وغربه، منصبا على اجلانب البدين الدنيوي، وحنن إمنا نريد أن يكون 
نعتين باجلانب الديين والدنيوي معا، ومدارسنا ومعاهدنا تويل عنايتها الكربى : اهتمامنا مزدوجا

ين، ألنه هو الذي حيفظ جيال بعد جيل عمارة املسجد بالصلوات وقراءة القرآن، باجلانب الدي
وجمالس الذكر، ومن أجل هذا نقْبِل، بل نرغِّب يف حضور األوالد الصغار إىل املسجد كما هم 

إننا مننعهم منه، ولكنا : اآلن باملئات، وحنن إذا راعينا حرمة املسجد وما حتدثونه من الفوضى نقول
تنقَش ... ل هذا مع ثقله على النفس مقابل ما نعتقده من أن صورة املسجد والصالة والقرآن نتحم

ألن هذه التربية إن مل تكن يف الصغر، فال ميكن حتقيقها يف . 2"يف أذهام وعلى صفحات قلوم
يعين يعد الرجل " ارحمهبولْ سارح اللِّي إأَدب القَ"الكرب كما يقول املثل الذي استشهد به املفسر 

مما يؤكد وجوب التربية الدينية  3"جمنونا إذا حاول أن يؤدب إنسانا كرب وهرم على شيء تعوده
  .على الصغر ليألفها الولد ويتعود عليها عند الكرب

ولنعلم فعال أن التفسري الشفاهي كان يعتمد على االستطراد املستفيض إذا ما تعلق األمر مبا 
فلحق األوالد على : "أو اتمع يف العصر احلاضر نسوق هلذه الشهادة من املفسر فيقوليهم الفرد 

اآلباء جوانب متعددة، وكلها مما جيب أن يستفاض فيها احلديث، وليس املهم هو االنتقال من 
موضوع إىل موضوع بقدر ما هو إعطاء كل موضوع حقه، وال سيما املهم منها كموضوع 

ملاذا قضينا هذه الدروس املتوالية يف موضوع تربية البنني؟ ولكن هل هناك : أحد التربية، وال يقولن
جانب أهم من هذا؟ وإن كان هناك جانب مهم اليوم، فإمنا هو االعتناء بتربية األبناء بنني وبنات 

أول ما  - واهللا أعلم–وهنا أيضا أرى تقدمي هذا احلق على حق توجيه الغرائز، ألنه . تربية دينية
ب أن تتوجه إليه العناية األبوية، لتحصني األوالد بالقرآن والصالة والصيام مث توجيه غرائزهم جي

  .بعد ذلك
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  :حق تعليم القرآن والصالة والصيام -4

فبعد التربية . ذا احلق تفصيل للتربية الدينية يف صورا العامة اليت سبقت هذا التفصيل
إذ ظهرت يف الصيب إشراقة العقل فحينئذ يصبح الوالدان و"الدينية اليت يقدمها الوالدان للولد 

حينئذ  1"مسؤولني أما اهللا على تربيته وتعليمه، مث يترقبان تدرجييا معه حسب تقدم عمره وإدراكه
  . وجب التفصيل يف كيفية قيام اآلباء ذا الواجب

أول ما تعلمه و: "ويف حث اآلباء على القيام ذا الواجب حنو أبنائهم يقول الشيخ بيوض
أيها األب القرآن الكرمي، فإما أن تعلِّمه أنت، أو تأخذه إىل كتاب يعلمه، مث بعد سنني تأمره 

وأريد أن أُنبه إىل خطأ فادح يقع فيه اآلباء، فكثريا ما خيرب أحد األبناء أباه بأنه قد بلغ ... بالصالة 
على ولدمها لضعفه أو لشدة الربد، إذ  احللم بأي عالمة من عالمات البلوغ، ولكن شفقة الوالدين

ال يقوى على استعمال املاء، أو لشدة احلر إذ ال يقوى على الصيام فال يصغيان إليه، وبعد ذلك 
يأتون يستفتون، أفال يعلم اآلباء واألمهات أنه إذا بلغ الولد بأي عالمة من عالمات البلوغ، فال 

ذكر آراء للعلماء فيمن بلغ احللم يف صباح رمضان و. 2"جيوز التأخري ولو ساعة، خاصة يف رمضان
  .3وانون يعقل يف وسط رمضان

وذكرت هذه املسألة : "مث يذكر املفسر الغرض من عرضه هلذه املسألة يف هذا املقام قائال
بلغت، وأريد أن أصلي وأن أصوم، فيقول : عرضا ملا يقع كثريا بني األوالد واآلباء، فالولد يقول

ال، : ال، ال تزال صغريا، أو أنت واهم يف بلوغك، ولكن أيها الولدان، قبل أن تقوال: ماألب أو األ
مث خياطب احلاضرين مبا هو واقع يف جمتمعهم، حىت وإن كانوا . 4"خذاه إىل عامل ليتحقق من األمر

فانظروا كيف نعكس القضايا، فبدل أن حنرص حنن اآلباء على أوالدنا : "... يعرفونه فيقول
لُّواليصلُّوا، أصبحنا حنرص عليهم كي ال يوهكذا حب الولد يعمي ويصم، واحلب الذي  !!ص

يصل إىل هذا احلد قبيح مضر فأحذروه، ولعل هذا ما تقع فيه األمهات أكثر حنو بنان، إذ 
تأخذهن الشفقة عليهن، فيدافعن عنهن بدعوى أن ضعيفات ال يستطعن الصيام، ورمبا يفطرن 
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، فانظر إىل هذا املنطق املعكوس الذي يزينه الشيطان ليضل وهذا ما وقع مرارا... رمضان  يف ار
  .1"اإلنسان، وما أكثر حبائله

فتعليم القرآن هو أول ما ينبغي أن يعلِّمه : "وخيتم املفسر حديثه عن هذا الواجب موجها
ه العبادات يحصن الولد ضد ، فبعد تدريبه على هذ2..."الولد، مث صالته، مث واجباته الدينية

  .الشهوات ، ومكايد الشيطان، فكان حق ذيب الغرائز تاليا حسب نظري هلذا احلق

  :حق ذيب الغرائز وتوجيهها يف ما يصلح -6

إذا كان األوالد يولدون جمبولني حبكم غرائزهم، : وإذن لقائل أن يقول: "قال الشيخ بيوض
، فهاهي 3"يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه كل مولود: "�فلماذا قال النيب 

ذي األخالق الرذيلة تظهر قبل أي شيء آخر، وإشراقة العقل تظهر فيه بعد حني، حني يظهر فيه 
احلياء، فهل تلك األخالق كالشره والعناد وحب الذات خمالفة للفطرة؟ منبها على أن املولود وإن 

 أنه ال يولد خاليا من هذه الغرائز، ولعلكم ختطئون فتفهموا هذا الفهم اخلاطئ، ولد على الفطرة إال
  .4"وعلينا أن ننبه إىل هذا، ولعلنا ألول مرة نوضح هذه النقطة

فاملولود ال يولد خاليا من الغرائز، ألن الغرائز : "يبدأ املفسر استطراده يف هذه املسألة فيقول
ا استحق أن يكون خليفة يف األرض ولوال غريزة التملك، ولوال ضرورية لإلنسان، تولد معه و

احلرص، ولوال حب الذات ملا أمكن لإلنسان أن يعمر األرض، فحب التملك يدفعه إىل العمل 
وحب الذات يدفعه إىل الدفاع عن نفسه وعن ... والكد والكسب، وحتمل املشاق يف طلب العلم 

ا حب الذات فلماذا تزكي نفوسنا؟ ولو مل يكن فينا حب عرضه وعن كرامته، وإال لو مل يكن فين
، مث عدد جمموعة من الغرائز املوجودة يف اإلنسان 5..."التملك ملاذا حنرص على الكسب؟

كالغضب واجلنس واستفاض يف احلديث عنها، وطلب من املتلقني أن يعدلوا هذه الغرائز فال جيوز 
فلسنا نطلب من اإلنسان أن مييت غرائزه، وأال تكون له ..: ".فيه ال التفريط وال اإلفراط، فقال
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رغبة مطلقا يف التملك والكسب، ويف الطعام والشراب، وأال جيب ذاته، وأال يهتم بنفسه، كال 
ألن اإلنسان إذا كان ذه املثابة فهو ميت ال يليق للحياة، وإمنا نطلب منه أن يعدل من غرائزه، 

  . 1"إذا جتاوزت القدر الضروري املمدوح فإا تنقلب حينئذ إىل الضدوتكون مبقدار معني، ألا 

ويؤكد املفسر على أن هذه الفطرة هي ما يكتسبه الولد من البيئة ومن الوالدين، كما أشار 
إليه احلديث، إذ ال توجد فيه الغريزة اليت جتعله يعتقد بوجود اهللا وعدمه، أو يعتقد بوجود حياة 

لطيبات حىت يأتيها أو اخلبائث حىت يتجنبها، وإمنا يوجد فيه االستعداد للتلقي بعد هذه، أو يعلم ا
عن البيئة فيكتسب منها العادات والتقاليد، ومنها الطقوس والشعائر الدينية اليت تدخل أول ما 

يهودانه أو "وأول وسط يعيش فيه هو وسط أبويه، وهذا معىن . تدخل يف العادات والتقاليد
إذن، لنتعلم كيف : "ينهي كالمه عن هذه املسألة موجها وواعظا بقوله. 2"جسانهينصرانه أو مي

... نعدل هذه الغرائز يف األوالد، ال أن حناول إماتتها أو إزالتها، ألن موت الغرائز نقص يف الفرد 
وكذلك نعدل غرائز الصبيان لتسري يف الطريق املستقيم الذي يؤدي إىل اخلري، بعد احلديث عن 

أن احلق التايل واألخري هو حق اختيار  -واهللا أعلم-ئز ومنها الغريزة اجلنسية فإنين أرى الغرا
  .الزوجة الصاحلة

  : حق الزواج، واختيار الزوجة الصاحلة له -7

مث بعد : "...هذا احلق هو آخر احلقوق اليت استطرد فيها املفسر وعده احلق األخري، فقال
، وهذه نقطة مهمة جدا، ولنا فيها حديث طويل لنقف على ذلك احلق األخري الذي هو الزواج

  .ويقصد باألمراض األمراض االجتماعية اليت دد اتمع وعالقات أفراده 3"األمراض اليت تتهددنا

أدبتك، وعلمتك، وأنكحتك، أعوذ : "بدأ املفسر حديثه حول هذه املسألة بأثر هذا نصه
لد على الوالد أن ينكحه ويلق حبله على غاربه مستشهدا مستنبطا منه أن حق الو" باهللا من فتنتك

  .4"حتمل مسئوليتك، أو لتسقط حتتها: ، يعين"هز حملَك، وال طح بِه"مبثل عامي 
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واملفسر حبكم مذهبه وبيئته عرض ملسألة ال تنتشر يف القطر اجلزائري كله إال يف منطقة بين 
وصي الوالد مبا يكفي لتزويج من مل يزوج من أوالده وهو أن ي 1"العدالت"ميزاب، هي ما نسميه 

يف حياته، ولقد تقدم قبل أن من حق الولد على الوالد أن خيتار له أمه من أصل متدين شريف، 
وتكون ذات أخالق محيدة، وكما جيب على الوالد أن خيتار أُمُ ولده، كذلك عليه أن خيتار زوجة 

  .2"ولده

سر وجوب اختيار الوالد لولده زوجته، وهذا الوجوب رمبا وهذه املسألة يردد فيها املف
يكون هذا يف املذهب اإلباضي، غري أن املذهب السين ال يوجب على األب أن خيتار إلزاما لولده، 

: �بل يوجهه لذات الدين واألخالق، وال جيوز له أن يرغمه على هذا االختيار بدليل قول النيب 
  ".بينكما أنظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم"

إرادة  غري أن املفسر يعود بعد ذلك ليقول كالما آخر يف حالة التعارض بني اإلرادتني
جيب أن ندرك أوال أن اإلسراف يف استعمال احلق، أو ما يسمى بالتعسف : "الوالد، وإرادة الولد

وأنا أن األكرب، :  فاألب قد يقول. يف استعمال احلق يف لغة القضاء أمر مضر من أي طرف كان
املرأة زوجيت، أنا الذي أنام معها، وهي اليت تعاشرين، ميوت : أعرف ما أختار لولدي، ويقول اإلبن
  .3والدي وتبقى معي، فاالختيار هو يل

فالولد يراجع يف االختيار، وإذا رفض فال حيق للوالدين أن جيربا "...وهنا يظهر رأي خمالف 
إن : مسلك اإلقناع بصالح ما اختارا له، يقوالن له ولدمها جربا على الزواج، وإمنا يسلكون معه

هذه البنت وإن مل تكن على مزاجك من حيث احلسن واجلمال فإننا نظرنا لك مصلحة الدين، 
وعلى الوالدين أن يكونا صادقني يف رعاية هذه املصلحة، فال ينخدعان مها أيضا بالربيق الظاهري، 

ول الولد اختيار والديه مع التراضي التام بني الطرفني، باملال واحلسب واجلمال، إذن األصل هو قب
  .4"من غري جرب أو إكراه

ولعل الكالم التايل يبدد هذا االختالف يف أقوال املفسر وهو أن اإلجبار قد كان قدميا، 
يعين (وهذا مما بدأ يكثر : "... لكن يف هذا العصر قد يقابل هذا االختيار بالرفض إذ يقول
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ال أقبل ذا : ىل عهد قريب نادرا ما يرفض الولد اختيار والديه ويقول هلما، وكان إ)الرفض
الزواج، أو ذه البنت، ذلك ألن الناس نشأوا على تفويض األمر للوالدين، اقتناعا بصحة آرائهما، 

  .1"ورجاء الربكة يف اختيارمها، ولكن األمر اليوم قد تغير

جوب االختيار أن يتحمل األب مسؤولية البحث ذا يتضح األمر، فلعلَّ املفسر قصد بو
والتوجيه للزوجة الصاحلة، وأن اتمع قدميا ألف أن يأخذ برأيهما لكربمها وخربما يف احلياة، أما 
أن جيربوا األوالد على ذلك فلم يكن إجبارا صرحيا بل مقنعا حبكم احلياة واهليبة اليت كان يتمتع ا 

وأصبح األبناء يف ) أي احلياء(ا اليوم فقد قلَّت نوعا ما هذه الصفة كل من األبناء واآلباء، أم
مستوى وقدرة على أن يعارضوا هذا االختيار، وهذا أمر مشروع، أقرته الشريعة اإلسالمية مث ذكر 
املفسر كالما أعادين إىل ما قررته، وهو أن إلزام األب ابنه مبن اختارها له إمنا هو من باب االقناع 

الوالد، ومن باب امتثال الولد لوالده حبكم التقدير واالحترام والتعود على تنفيذ أوامره  من طرف
  .بطريقة عجيبة يف هذه املنطقة بالذات

من أجل هذا كان األصل يف االختيار أن : "... يؤيد ما قررته قول املفسر يف آخر حديثه
والدين أن يقنعاه، أو أن يرسال له واسطة يكون للوالدين، مث خيرب الولد ويرغَّب، وإذا وقع نفور لل

فال جرب، ألن اجلرب  -وقد يقع–وإذا أصر الولد على الرفض . يبين له سبب هذا االختيار وفائدته
  .ال جيدي شيئا، ال يف صاحل الزوج، وال يف صاحل الزوجة

بكر ولذلك أعطت الشريعة املرأة حق اإلذن، فأما الثيب  فتعرب عن نفسها، وأما ال
إمنا أقره بإهلام من اهللا تعاىل  �، وهذا حكم الشريعة والنيب 2فتستأمر، وإذ ا صحاا أو صمتها

إذ ا : "وليس مبقتضى العادة البشرية فقط، ألن املسألة دقيقة، البد فيها من وحي فقال يف البكر
ات حول البنت ، فإذا بلغها اخلرب فسكتت، فذلك هو قبوهلا ومن العبث أن جيتمع فتي"صمتها

  .3"رضيت وقبلت: "البكر، ويلححن عليها حىت جيربا على البوح مبا يف قلبها، وتقول
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بعد احلديث عن العالقة بني اآلباء واألبناء وحقوق كل منهما على اآلخر ننتقل إىل املطلب 
سرة يبدأ الثاين حبكم السنة الكونية أن هذه العائلة تبدأ باألصول مث الفروع وأن تكوين هذه األ

  .بالعالقة الزوجية، وعليه كان عنوان املطلب الثاين العالقة الزوجية

  العالقة الزوجية: املطلب الثاين

هذه العالقة املقدسة فصلت فيها كتب الفقه والتفاسري املكتوبة، إالَّ أنين باستقراء بعض 
لزواج لظاهرتني التفاسري الشفاهية لفت نظري معاجلة أصحاا وهم بصدد تفسري بعض آيات ا

  : هامتني يف نظري مل تتطرق إليها التفاسري املكتوبة ومها

  .ظاهرة عزوف بعض الشباب عن الزواج باملتدينة -1

 .ظاهرة سعي الوالدين للتفريق بني الزوجني -2

  :ظاهرة عزوف بعض الشباب عن الزواج باملتدينة -1

موضوع الدرس، هو ماال نالحظه  نبه هذه املسألة املفسر إىل من خالل سياق اآلية املفسرة  
  .يف التفاسري املكتوبة من حماولة إحكام الصلة بني النص والواقع ولو كان يف اآلية إشارة بعيدة إليه

بعد أن استفاض يف احلديث عن ظاهرة الزنا وآثارها السلبية على الفرد واتمع،  أخطارها   
وأريد أن أواصل : "... االجتماعية فقال األليمة على األسر، انتقل مباشرة إىل هذه الظاهرة

احلديث عن مسألة وقضية تسربت إلينا عن طريق العدوى، وهي العزوف عن التزوج ببناتنا 
املتدينات، وكراهية بعض الشباب ذلك ألم غرهم الربيق الظاهري، واألصباغ اخلارجية، وجهلوا 

يا مجيل الظاهر كيف : ، يعين"واش حالك من داخلْيا مزوق من برا، : "املثل العامي الذي يقول
  :حال باطنك؟ وجيهلون كذلك احلكمة اليت تقول

  فَهِي بالماء والصابونِ نظيفَة          ال تَغُرنَّك ثياب نُقيــتْ 

 تدا فَسلَم ةيِضفهي كالب      جِيفَه ناطوالب ضيا أبهرظَه  
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نات، مساحيق جتميل الشفاه واخلدود بل األظافر، مع تسريح الشعر فشيء من الدهو  
والتفنن يف األلبسة تبدي املرأة مجيلة، وهذا ما تنتهجه الفتيات املتربجات، الالئى ميرحن يف 

  .1"الشوارع كقطعان األغنام، إلغواء الرجال وإسقاطهم يف شباك الزىن، مث الزواج م بعد ذلك

هذه الظاهرة االجتماعية، فبني أسباب عزوف بعض الشباب عن  فاملفسر بدأ حديثه عن  
  .الزواج باملتدينة، وعدد هذه األسباب وهي واقعية صرفة وليست خيالية

مث خياطب املفسر الشباب منبها إياهم على أا مظاهر مزيفة ختفي وراءها فنت مسنون   
خري فيها، ألا إمنا فعلت ذلك لتصطاد إن هذه املتربجة ليست متدينة وال متخلقة، وال : "... فقال

الرجال، فلو كانت عفيفة طاهرة القلب ما كانت لتعرض مفاتنها على الرجال يف الطرقات، وإمنا 
تبقى حوارء مقصورة يف بيتها، حىت يأيت من خيطبها، ولكن شبابنا غرهم مظهر املرأة اليت جتوب 

ا، وتبتسم لآلخر، فرغبوا عن الزواج ببنات اامع واألسواق، ال ترد يد المس، تضحك مع هذ
  .2"عمومتهم من قومهم، بدعوى أن األجنبيات أحسن منهن، ولكن يف ماذا؟

أما من جهة الدين فإن الشاب يعتقد يف قرارة نفسه أن بنت عمه ربيت معه تربية : "وجييب  
قلبها وبدا، وعلّماها دينية، ونشأت يف بيت مسلم، علّمها أبواها الطهارة والنظافة احلقيقية يف 

الصالة والصيام وأداء الواجبات، واتقاء احملرمات واخلبائث والنجاسات، وال تصل يسن البلوغ إال 
وقد تعلّمت حكم وضوئها وحيضها واغتساهلا، ولكنه مع ذلك يرغب عن هذه ويذهب إىل اليت 

  .3"ال تعرف شيئا من هذا

عليك بذات الدين تربت : "املرأة املتدينة يف قولهيف الزواج ب  �ويذكر أخريا ترغيب النيب 
، فاملرأة املتدينة تؤدي حقوق 4"تنكح املرأة جلماهلا وملاهلا وحلسبها، ولدينها: "بعد أن قال" يداك

، وهذا "روح لْبنت الِّدين اهللا يغنِيك: "الزوج كاملة، وتريب أوالده تربية صاحلة واملثل العامي يقول
فاالختيار األول جيب أن يكون على أساس ". تربت يداك"  �وهو نفس دعاء النيب دعاء الناس 

الدين، وإذا كان مع الدين اجلمال واملال واحلسب فحبذا، وإذا مل يوجد الدين فإن األوصاف 
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من تزوج املرأة لغناها مات : "األخرى تكون سببا للفساد، ووباال على الزواج، واحلكمة تقول
  .1"ها حلسبها مات ذليال، ومن تزوجها جلماهلا مات ديوثافقريا، ومن تزوج

وهلذا يدعو الشباب وندعوهم معه إىل اختيار ذات الدين، ألن هذه الظاهرة فعال انتشرت 
  .وأصبحت الغالبة يف اتمع، فمن مل تكن ابنة فالن أو عالن، فال يتقَدم إىل خطبتها

تفسريه آلية لقمان، وهو بصدد احلديث عن  وهو ما أشار إليه املفسر يف موضع آخر من
ولقد انتشرت يف العامل ظاهرة عدم الزواج، حىت : "... اختيار الوالد الزوجة الصاحلة لولده، فيقول

، وهو هنا ييشري إىل ظاهرة ..."إن الناس ليصلون إىل مخسني عاما وال يتزوجون، وأكثرهم فجار
  .يؤدي إىل االحنراف، وانتشار األمراض يف اتمعأعم وهي العزوف عن الزواج مطلقا، مما قد 

وقد عاد الشيخ . وما اختياري هلذه الظاهرة إال للتنبيه على آثارها اخلطرية على اتمع
بيوض إىل احلديث عنها أي عن هذه الظاهرة بنوع من التفصيل بعد أن حتدث عنها باختصار يف 

هذا املوضع من تفسري نفس اآلية نراه يركز على  أول تفسريه لآلية الثالثة من سورة النور، ففي
فلو فرضنا أن هذا الباب فتح على : "... مصدرها وخطرها على الفرد وعلى اتمع، فيقول

مصراعيه، فكان الرجل يقضي حاجته على حسب هواه دون ارتباط بعقد شرعي فإن هذا الرجل 
ة، وهذا هو املرض اخلطري الذي يهدد قطعا يكره الزواج، ويبتعد عن أي حتمل ملسؤولية العائل

العامل، إنه عزوف الشباب عن الزواج، وقد انتشرت الفكرة يف أمريكا وأوربا ووصلت عدواها إىل 
ملاذا أمحل هم الزواج وهم املرأة وهم األوالد ويف جييب دينار : العامل اإلسالمي، فالشاب يقول

املرض على فئة الشباب فقط بل هناك أقضي به مأريب مىت شئت وأىن شئت، ومل يقتصر هذا 
رؤساء ووزراء وعلماء بلغوا درجة عليا وهم عزاب إىل سن السبعني والثمانني، أي نعم وليس 
معن كوم عزابا تزوجوا وماتت زوجام، بل مل يتزوجوا مطلقا، وفيهم حىت من املسلمني، 

وأمثلهم طريقة من يتزوج إذا وحنترم األمساء فال نذكرهم، وهم معروفون فطاحل وعلماء كبار، 
بعد حتليل فكرة العزوف عن الزواج من قبل بعض الشباب وحىت . 2"بلغ سن األربعني أو اخلمسني

: 1920كبار السن وخلفياا، يذكر املفسر حادثة واقعية يرويها الشيخ أبو اليقظان رمحه اهللا سنة 
يا شيخ ملاذا مل تتزوج؟ : وز سن األربعنيقال ألحد مشايخ الزيتونة من كبار املدرسني فيها وقد جتا

                                                 
من تزوج امرأة لعزها مل يزده اهللا إال ذال، ومن تزوجها ملاهلا مل يزده اهللا إال فقرا، ومن تزوجها حلسبها مل يزده اهللا إىل دناءة، : "قال �عن أنس عن النيب  - 1
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والسبب ... هذا أحد األسباب يف العزوف عن الزواج . إنين ملا أمجع املالية ألربي األوالد: فقال
اآلخر هو أن هؤالء الشباب ملا رأوا الفساد منتشرا والفسق كاد يعم، زالت الثقة من نفوسهم يف 

مبن؟ ال : يصرح به اآلالف إذا قيل ألحدهم تزوج يقولاحلصول على امرأة يثقون فيها، وهذا ما 
شاهد عيان على نفسه وعلى غريه إذ هو واحد من الذين أفسدوا هذه  - ثقة يل يف واحدة ألنه

  .1"ترى ماذا يصنع هو وماذا يصنع أترابه، فأصبحوا يفرون من حتمل املسؤولية - الفتيات

ورمبا ال نستطيع أن : "االجتماعية قائال يستأنف املفسر حديثه معربا عن خطر هذه اآلفة
ولكن اخلطر يكمن –إن هم إال أفراد قالئل ال يفسد م النظام : نتصور حنن هذا اخلطر أو نقول

إذا فتح هذا الباب فإن املرض سينتشر ويعم اتمع وهنا تظهر مسة الواقعية يف هذا اللون من 
، واملثل يضرب ملاال ينبغي أن حيتقر "جلْ ماَ خالَ بغدادر: "التفسري، مث يستأنس باملثل العامي القائل

وأال يتهاون بالشيء األول منه، وخصت بغداد يف املثل لعظمتها يف التاريخ واحلضارة والكرب، 
حضارة اإلسالم "وهي اليت كانت حتوي ستني ألف محام، ومثانني ألف مسجد، كما ذكر صاحب 

مث زاد الثاين " رجلْ ماَ خالَ بغداد: "الرجل األول من البلدة، وقلت فإذا خرج". يف دار السالم
فإن البلدة تصري إىل خراب، وإذا كنت متلك مبلغا من املال وكنت ... وقلت كذلك، مث الثالث 

رجلْ : "إن هو إال درهم، فصرتك ستصبح فارغة، فنحن ال نقول: تنفق منه، ويف كل مرة تقول
الَ بماَ خاددا"، بل نقول "غيهلخلْ يجوملك املوت أفىن الدنيا بالتقاط األفراد، نرى املوت قليال " ر

  .2"لكن إذا ذهبنا إىل املقربة جند ا اآلالف

بعد استئناس املفسر ذا املثل وشرحه وبيان مطابقته للواقع، عرج إىل أهم نقطة يف هذا 
هو يف معرض تفسري آية الزنا مستخدما أسلوب احلوار االستطراد وهي سبب التنبيه عليها و

ألنه قد يقول ذو عقل قاصر وماذا يضر لو : "ملاذا وضحت هذه املسألة؟ وجييب عنه قائال: متسائال
أن بعض الشباب عزفوا عن الزواج، وأنِفوا من حتمل مسؤوليتة؟ إنه يضر، بل ينذر خبطر شديد، 

الفواحش يف مبدئها، ويف وقت إصابتها األوىل، ولكن أنظر إىل  فال تنظر إىل هذه األمراض وهذه
ولنتأمل كيف عرب عنه املفسر؟ باملرض وما اخطر عواقبه إذا . 3"املرض إذا استفحل خطره واشتد
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، �فأنكحوا ما طاب لكم من النساء�انتشر، ألنه تعطيل صريح ألمر النكاح وهو أمر إهلي 
  ".تناكحوا تناسلوا فإين مكاثر بكم األمم يوم القيامة: "م يقولوتضييع لألنساب، والنيب عليه السال

يتابع املفسر استطراده حول هذا املرض املعنوي مشخصا له، مشبها إياه باملرض العضوي 
وكذا نرى هذا يف األمراض اجلسمية، فقد : "لتقريب الفكرة للمستمعني خاصة العامة منهم فقال

الطبيب بقطع أصبعه، فريفض املريض ذلك، فماذا تكون يصاب أحد مبرض خبيث، فيحكم عليه 
النتيجة؟ إنه بعد أسبوع حيكم عليه الطبيب بقطع الرجل كاملة، وكلما أصر املريض ازداد املرض 
استفحاال حىت يقضي عليه فمخطئ كل اخلطأ من يزن األمراض باإلصابة األوىل الضعيفة، وال 

ا متثيل بسيط يفهمه العامة واخلاصة، ويعرب عن الفكرة ، فهذ1"يزا باخلطر الذي قد تؤول إليه
بوضوح، ويؤكد املفسر أن هذا الشيء واقع وحيذر من خطر التبشري ذه الفكرة الرائجة يف العصر 

فنحن كذلك نرى اليوم املاليني من الشباب يف العامل ال يتزوجون، وهي : "احلاضر، فيقول
األرض، خاصة بعد اشتداد أزمة املعيشة، وهو قائمون قيام فكرم، ويدعون إليها يف خمتلف أحناء 

رجل واحد لتحديد النسل، بدعوى أن األرض ال تكفي ملعيشة من عليها من البشر، والناس يف 
، وأصبح العامل يف خوف وحرية، 2تكاثر مستمر، إذ العامل يزداد بنحو مائة مليون شخص كل عام

  .3"ات، فأوقعوا اهللع يف النفوستسببت فيه اجلمعيات املشتغلة باإلحصاء

مما يؤكد مواكبة هذا اللون من التفسري لقضايا العصر وأخباره ما قرأه الشيخ يف االت، 
ومنذ أيام قرأت يف إحدى االت أنه بعد ستمائة عام سيصبح وزن سكان األرض أكرب : "فيقول

من األرض والياردة وحدة قياس وال حيصل اإلنسان إال على ياردة مربعة  !من وزن األرض نفسها
وهذا ما زاد يف ختويف الشباب وإعراضهم عن ... إجنليزية تساوي واحد وتسعني سنتمترا 

الزواج، حىت صار األعزب يفخر على املتزوجني بعدم الزواج، وأنه هو الرابح إذ ليست له 
صغرية من اخلبز  مسؤولية زوجة وال أوالد يسعى يف إعالتهم، وأنه ال يهتم إال بنفسه، قطعة

  .4"تكفيين، فعزف الشباب عن الزواج، وهذه هي مصيبة العامل
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يعود املفسر ليبني أن انتشار هذه الظاهرة االجتماعية اخلطرية واستحسان الشباب هلا سببه 
الرئيسي هو أن باب الزىن مفتوح أمام هؤالء الشباب على مصراعيه، وذا يتأكد ما قلته سابقا أن 

 التفسري الشفاهي، هي إحكام الصلة بني النص والواقع، وهذا ما طبقه املفسر يف أهم خاصية يف
هذا املقام، فاآلية تتحدث عن ظاهرة الزىن، غري أن تبعات هذه الظاهرة وآثارها أخطر بكثري، بل 

: ويف هذا يقول املفسر. وجتر ويالت وبالء وأخطار معنوية وصحية على الفرد وعلى اتمع
الء  العازفني إمنا أمكن هلم العزوف عن الزواج، ألن باب الزىن مفتوح أمامهم على ولكن هؤ"

أن يصرب عن قضاء حاجته، إال إذا كانت هنالك إرادة  - وهو رجل–مصراعيه، وال يستطيع أحد 
  1".حديدية وإميان قوي

ا أخطر وأكرب البالء يف هذه الظاهرة هو خمالفة الشرع والسنة يف الترغيب يف الزواج، وهذ
: ألنه خمالفة ألمر اهللا وتعطيل صريح له، مث يستشهد ببعض اآليات املرغبة يف النكاح، كقوله تعاىل

وأنكحوا األيامى منكم والصاحلني من عبادكم وإمائكم، إن يكونوا فقراء يغنهم اهللا من  �
صل فيه وهذا حكم فقهي مستنبط من اآليات القرآنية احلاثة على الزواج، ف"22/ نور" �فضله

 والذين يقولون ربنا هب لنا من�: الشيخ عبد احلميد بن باديس القول وهو يفسر قوله تعاىل
، فتحت عنوان فرعي "74/الفرقان" �أزواجنا وذرياتنا قرة أعني واجعلنا للمتلقني إمام

سل التزوج وطلب الن: "كان أوهلا التأكيد على أن الزواج سنة مأمور ا املسلم فقال" األحكام"
وسنة أصحابه عليهم الرضوان وسنة عباد الرمحان وليس من شريعته احلنيفية  �هو السنة سنة النيب 

السمحة الرهبانية والتبتل، وقد رأى قوم من الزهاد رجحان االنقطاع إىل العبادة على الزوج 
تهم وهو ما تعلل به الشباب العازف عن الزواج، ولي(واالشتغال بالسعي على الزوج والذرية 

، فرد عليهم أئمة الدين والفتوى بأن يف التزوج )!تركوا هذا السعي واملسؤولية من أجل التعبد
وليس سببا للعزوف عن الزواج كما "اتباعا للسنة ويف السعي على األهل ما هو من أعظم العبادة 

الدين والدنيا، ويف  يرى البعض، ويف التزويج تكثري سواد األمة واملدافعني عن امللة والقائمني مبصاحل
خمالفة السنة وانقطاع النسل ) كالعزوف عن الزواج(هذا ما فيه من األجر واملثوبة، ويف التبتل 

  .2"وضعف األمة وتعطيل املصاحل وخراب العمران وكفى ذا كله شرا وفسادا
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 ففي كالم الشيخ ابن باديس اجلواب الشايف يف دعوة هؤالء العازفني عن الزواج إما تبتال
أو تبدعا وتنطعا إىل اإلقالع عن هذه البدعة، ألم بذلك يفتحون باب الفساد على مصراعيه يف 

، ويكفيهم أن يقرأوا ما قاله الشيخ عن آثاره اخلطرية املدمرة من خمالفة للسنة، وانقطاع عاتم
  .!ج؟للنسل، وتعطيل للمصاحل وخراب للعمران، فهل هم أعلم من خالق الكون ومشرع الزوا

: نعود إىل كالم الشيخ بيوض الذي نبه إىل مسألة ومغالطة أخرى يف هذا املوضوع فقال
وقد يظهر ألحدنا أن من تدبريه احلكيم أن ال يتزوج وهو فقري، ولكن هذا خطأ وقد أمر اهللا "

النكاح من سنيت فمن : "�ويقول الرسول ... تعاىل أن يعطى من أراد الزواج من مال الزكاة 
  .2"1"عن سنيت فليس مين رغب

ويتوجه املفسر يف ختام كالمه عن هذه الظاهرة حاثا النساء أيضا على اإلقالع عن هذه 
النساء األيامى الالئى يتقدم هلن أكفاء فريفضن، ويفضلن البقاء على  ∗وضلَّت: "البدعة قائال

يكن راغبات عن سنة  العزوبة، وهن وإن يبقني عفيفات، ولكن إذا وجدن الزواج فليتزوجن، وإال
وكل هذه األدلة حتث الناس ... والويل ملن قطع العالقة بينه وبني سنة نبيه فأعرض عنها  �النيب 

  . 3"على احترام هذا الرباط املقدس يف تكوين األسر والعائالت

أما املفسر املغريب حممد املكي الناصري الذي الحظت أنه وإن ملس الواقع من بعيد، فإنه ال 
حص يف األمثلة الواقعية كثريا وال يفصلها، وإن كان يكتفي باألسلوب التوجيهي اإلرشادي مي

  .العام

ففي تفسري آية النور ركز على بيان موضوع السورة وهدفها أرى أن أذكره يف اية هذا 
جاءت : "...املطلب ألنه يلخص ما فصله وشرحه الشيخ ابن باديس والشيخ بيوض إذ يقول

أسس التربية اخللقية واالجتماعية " آياا البينات"ضع النقاط على احلروف، وتبني السورة  ت
النظيفة، اليت جيب أن يقوم عليها اتمع اإلسالمي واألسرة املسلمة، بصفتها اخللية األوىل وحجر 

قية الزاوية يف بناء ذلك اتمع، حىت يقضي على اخلصال اجلاهلية، واملفاهيم الوثنية غري األخال
احلرب على الزىن وما أحلق به، سواء كان عن طواعية " سورة النور"قضاء مربما وهكذا أشهرت 
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ونظرا ملا للموضوعات الرئيسية اليت عاجلتها هذه ... أو إكراه، وحددت طريقة الزواج املشروع 
عليها السورة بتفصيل، من أمهية بالغة يف تنظيم األسرة املسلمة واتمع اإلسالمي،وما يعلق 

  .1"اإلسالم من نتائج حامسة بالنسبة الستمرار وجوده، واحلفاظ على كيانه

  :ظاهرة سعي الوالدين للتفريق بني الزوجني -2

عاجل املفسر يف تفسري هذه اآلية ظاهرة اجتماعية هامة طغت على اتمع، بل أصبحت مما 
األبوين يف حياة الزوجني، والسعي  يتنبأُ به عند الشروع يف مراسيم الزواج، وهي ظاهرة تدخل

مما يؤكد أن التفسري . للتفريق بينهما، إن مل جيدا أذنا صاغية ملا يريدان أو لعدة أسباب أخرى
الشفاهي ال يهمل الواقع، بل كان املفسر املصلح يفسر النص مبوازاة الواقع، ألنه األصل يف نزول 

ومما نعاين من املشاكل الكثرية أيضا هو "...  :هذا القرآن، وهذا ما قرره بقوله الشيخ بيوض
فبعد أن تتخطى مرحلة . الزوج أو من جهة الزوجة بني الزوجني ةتدخل اآلباء واألمهات من جه

االختيار، ويقع الوفاق بني األبناء واآلباء على الزوجني، ويتم الزواج سعيدا إذا بأحد الوالدين من 
ني السعيدين ألتفه األسباب، وإن هذا العمري هلو البالء املبني الطرفني يسعى إىل التفريق بني الزوج

دليل على مدى إحكام الصلة بني " هلو البالء املبني الذي أصبنا به"، ففي قوله 2"الذي أصبنا به
النص والواقع يف هذا اللون من التفسري، إذ إن املفسر مل يكن ليتنبه هلذه القضية، لو مل تكن واقعة 

  .رها وصورها يف اتمع، عند تفسري آية لقمان اليت تتحدث عن الوعظوهو يشاهد آثا

مث يستانف حديثه عن أسباب هذا السعي للتفريق مما كان يسمعه من العامة من شكاوى 
فقد يقع ألب الزوج خالف، أو حيدث له خصام مع أب الزوجة، فتأيت أم الزوجة، فتقول : "فقال

طلّق هذه املرأة، : كي هذا الزوج، أو تقول أم الزوج البنهااخرجي من هذه الدار واتر: البنتها
واطردها إىل بيتها، هكذا بكل برودة وسهوله، وإننا لنخوض هذا اخلضم، ونعترك هذه املشاكل 

، مما يؤكد أن هذه الظاهرة قدمية، وإمنا املتجدد فيها هو الطريقة واألساليب، وهي متكررة، 3"دائما
، رغم دعوة املصلحني والدعاة إىل اإلقالع عنها والدليل على هذا أن حىت أصبحت مالزمة للزواج

ولقد تلقيت يف الصائفة : "املفسر وهو من علماء عصره كان يتلقى شكاوى يف هذا اال فيقول
املاضية فقط يف هذا املوضوع ثالث رسائل من بعض الشباب يشتكون شكاوى مرة، ومن 
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إن والدي مها اللذان : شكو أباه، وجاء أحدهم إيل وقالالعجيب أن أحدهم يشكو أمه واآلخر ي
اختارا يل زوجيت، وأنا سعيد معها، وهي كذلك، حصنتين يف ديين، وحصنتها، ولكن شقاقا وقع 

  .بني أهلي وأهلها، فامرين أيب بتطليق زوجيت وهو مصر على ذلك، فماذا أفعل؟

عاشرة من عمرها، وقد مر على لقد خطبت يل أمي فتاة تزوجتها يف ال: وذكر آخر وقال
زواجنا عدة سنوات، وأنا احبها، وهي كذلك، ال أنكر فيها شيئا، تقوم بكامل حسن العشرة 

ال أرضى عنك : والرعاية، وإذا خبصام يقع بني أمي ومحايت، فأجربتين أمي على الطالق، وقالت يل
ظلمتها ألا أحسنت إيل،  حىت تطلق زوجتك وإنين أعيش يف حرية بني أن أطلق زوجيت فأكون قد

وبني أن أمسك، فأحقق غضب أمي علي، هذا هو املشكل، فما هو الطريق الوسط للخروج من 
  .1"هذه األزمة؟

ومن عجيب ما : "مث يذكر صورة أغرب وأعجب وأخطر بكثري من الصور السابقة فيقول
وقت إجازيت، وعلمت إنين أعمل يف إحدى مدن الشمال، وملا قرب : قاله أحد الذين كتبوا إيل

، وأمام هذه الشكاوى 2"أمي بقرب الرجوع إىل البلد طردت زوجيت من البيت حىت ال أجدها فيه
وعلى كل فليس هناك جواب شرعي حمدد يبيح له : "...املتعددة مل جيد املفسر سوى هذا القول

ة من هنا جيب أن تكون هناك مرونة واجتهاد، وحماول: عصيان أمه، أو طالق زوجته، وإمنا
إذا مل تكن جمربا، على ايء فاطو عاما : ، فأما الشاكي األخري فقال له...إلصالح ذات البني 

إين ألرجو أن ألقى أباك :آخر ودع زوجتك يف بيت أهلها لعل اهللا حيدث أمرا، بينما أجاب األول
  .3"قريبا وأحادثه يف املوضوع لعل املشكل جيد له حال

ذه الظاهرة االجتماعية عزوف بعض الشباب عن الزواج، إذ يقول ومن اآلثار السلبية هل
وال أزال أذكر شابا عاهد نفسه أال يتزوج ما دامت أمه على قيد احلياة، وبقي على ذلك : "املفسر

لقد تزوجت ثالثا، وطلقتهن، ويف كل مرة تقول : عشرين سنة، وقد عاتبته بنفسي، ولكنه قال يل
 منها، ولك مين دعوة اخلري، فهي اليت جاءت باألوىل وجاءت طلق هذه وسآتيك خبري:يل أمي

بالثانية وجاءت بالثالثة، ولكن ما إن حيدث بينها وبني إحداهن خصام حىت حتملين على طالقها، 
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فلم أجد حال إال أن أبقى بدون زواج ما دامت أمي على قيد احلياة، وال يزال صاحب القضية حيا 
  .1"وأظن أن أمه ماتت وتزوج

فلننظر إىل أي درجة من االحنطاط أوصلت هذه الظواهر االجتماعية الفاسدة جمتمعنا، فبعد 
أن كان الزواج رابطة تزيد التقارب بني األهل، وتكون األسرة السعيدة اليت تم بتربية األبناء 

كل الصاحلني، ليكونوا رجال املستقبل، أصبح الزواج مبعزل عن هذه الوظيفة وأصبح معتركا للمشا
والدسائس والنميمة والفساد، وقاعة للمحاكمات التافهة فلننظر كيف انقلبت الصورة، فإذا عاش 
الزوج والزوجة عمرمها حيالن هذه املشاكل ومها على أهبة االستعداد ملا سيلقيان من تدخالت 

و مراقبتهم طفيلية يف حياما، فمن أين تكون هلما القوة والوقت واهلمة لالهتمام بتربية األوالد أ
  .؟؟ !!دينيا ودنيويا

ترى، أيعقل هذا؟ : "وهو ما تساءل عنه املفسر بعد استعراضه هلذه اآلفات االجتماعية فقال
...  !أميكن أن يصل أحد إىل هذه احلالة؟ إىل أن يطلق زوجته األوىل والثانية والثالثة إرضاء ألمه؟

ويتعجب من كثرة  هذه . فلطاعة الوالدين حدإنا ال نظن أن الشريعة اإلسالمية السمحة تقر ذا، 
املشاكل وتعقيدها ومن صعوبة الكالم فيها وعدم استطاعة املرء تلخيصه، أو اختاذ حل عام مطلق 

  .2"فيه، فالقضايا خمتلفة، ولكل حل خاص وفق الفهم اجليد، واإلدراك املنصف

جتماعية الفاسدة إىل بيان وينتقل املفسر بعد عرض بعض الصور الواقعية هلذه الظاهرة اال
ويؤكد حرمته فهل من منتبه  -أي السعي للتفريق بني الزوجني أو التكدير عليهما–حكمها 

وأنه حلرام على اآلباء أن جيعلوا خصامهم فيما بينهم على الدنيا أو على : "فيقول. ومتعض ومطبق
ت زوجها، فتخرج املسكينة ابنتها للخروج من بي ماآلخرة سببا للتسلط على األوالد، فتدعو األ

، أو تتسلط األم على ابنها لتجربه على تطليق زوجته فيطلقها املسكني وهو يبكي إنه يوهي تبك
فال جيوز أن حرام على اآلباء أن يصنعوا بأوالدهم هذا، وإذا كان هلم على أوالدهم حق الطاعة 

يف طلب احلق، فإذا كان لك ، وهذا هو التعسف يف استعمال احلق أو يستغلوه يف التسلط عليهم
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أيها األب حق على ولدك بأن يطيعك فلهذه حد، ألن التفريق بني الزوجني معصية، ورمبا نطبق 
  .1"ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق: "هنا قوهلم

وليزيد األمر وضوحا داعيا إىل اإلقالع عن مثل هذه األعمال، ولريغب يف ذلك يعرض 
كيمني يف مقابل الصورة السابقة لعل هذه املقابلة بني الصورتني يكون له منوذجا مثاليا للوالدين احل

ومن العجيب أن يقع هذا من بعض اآلباء يف حني أن : "أثر إجيايب على نفوس الوالدين فيقول
األبوين احلكيمني إذا زوجا ابنهما فإما يبيتان على اجلمر انتظارا ملا يسفر عليه الصباح بعد لقاء 

وجته، فإذا أصبحا منبسطني، فذلك هو كمال الفرح لديهما، وذلك هو يوم العرس ابنهما بز
وهذا ما جيب على أولياء الزوج وأولياء الزوجة أن يكون فرحهم ... األكرب، كما يعرب احلكماء 

األكرب بعد التقاء الزوجني، فبعد أن جيمع اهللا بينهما خبري، ويصبحا مسرورين، ويصرح كل واحد 
  .2"وتعلقه باآلخر، فحينئذ ينام اآلباء قريري العني منهما حببه

والعاقل كلما دخل داره، أو دخل : "يتابع املفسر املصلح توجيهه وإرشاده للوالدين فيقول
دار أوالده إذا انفصلوا عنه ورأى الود الكامل، والتوافق التام بني ابنه وزوجته، فإنه حيمد اهللا تعاىل 

، مث خياطب 3"ك احلكماء، ولكننا جند الكثريين يفعلون عكسههذا هو سلو. ويشكره على ذلك
ولعل يف هذا إرشاد إىل ما جيب أن نفعله، : "الطرفني مطالبا إياهم الوسطية والتزام احلدود فيقول

حنن الذين نتزوج، والرأي لنا، : ينبه الشباب حىت يقصروا وينقصوا من غرورهم اعتمادا على قوهلم
نفسك أيها الشاب، إنك ال تزال صغريا، ال تعرف كثريا من األشياء، وال نطيع أحدا، فاعرف 

وإنك لترى بعينك وال تسمع بأذنك، وترى الظاهر وال تعرف الباطن، فاستمع ملن جرب وعاشر 
  .وأدرك

ينبه اآلباء كذلك حىت يقصروا من غرورهم بدعوى إننا آباء وإننا نفعل ما نريد، كال، 
  .فلكل حد

م أيضا نرى املفسر ال يغفل أي مسألة فرعية، وحياول تصحيح أو تقييد ما ويف هذا املقا
: أصدره من حكم عام يف هذه املسألة وهي مسألة أمر الوالدين ابنهما بتطليق زوجته فيقول
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وملزيد من إزالة الغموض عن هذه القضية الشائكة، أريد أن أزيدها بيانا وتوضيحا، حىت ال يقول "
إنه ال ميكن اختاذ : بائهم احلق أن يأمروهم بطالق زوجام مطلقا، وقد قلتاألبناء، إنه ليس آل

  .1"حكم عام، وإمنا تبحث كل قضية على حدة، ينظر فيها اجلانب احملق

ويستدل املفسر على جواز تدخل األب وأمر ابنه بتطليق زوجته إذا كانت غري صاحلة بعد 
هذه امرأة غري صاحلة، طلقها : أو قالت األم لالبنفإذا قال األب : "أن يطرح هذه األسئلة، فيقول

: فعلينا أن نبحث األمر) هذه األغنية وما أكثر تداوهلا على األلسنة روما أكث(نأت لك خبري منها، 
هل مها حمقان يف أمرمها هذا أم ال؟ وهل جيوز هلا هذا أم ال؟ وما هو السبب الذي دفعهما إىل أن 

  .2"يأمرا ولدمها بالطالق؟

مشروعة، إال أن حق التطليق يبقى  -واهللا أعلم–يذكر بعض األسباب اليت وإن نراها  مث
بيد الزوج ال بيد والده، وإن كان البد له أن يتدخل فليتدخل باإلرشاد والنصيحة واإلصالح ال 
يطلب الطالق، ألن هذه الزوجة هلا أوالد، والطالق أبغض احلالل عند اهللا فإذا كانت غري صاحلة 

ال تصلي، وال تم بزوجها وال بأوالدها وال بنظافة بيتها، فليتزوج عليها مبن هي أحسن، : مثال
فقد يستقيم حاهلا بعد مدة، وال حاجة إذا بعد ذلك إىل الطالق وما يكون له من آثار سلبية على 

هكذا الزوجة وعلى األوالد أخالقيا واجتماعيا أما أن يأيت األب فيطلب من ابنه أن يطلق زوجته 
بكل سهولة فهذا ماال تقره الشريعة، فعقد الزواج بني الزوج والزوجة، وللزوج وحده حق فك 

  .-واهللا أعلم–هذا الرباط 

وكلمته لزوجة ابنه  -عليه السالم–واملفسر يستدل مبا روى يف األثر عن سيدنا إبراهيم 
أبدل عتبة دارك، ويف املرة : لكإن أباك يقول : إمساعيل يف املرة األوىل عندما زاره قويل إلمساعيل

ثبت عتبة دارك، وفهم إمساعيل من : قويل إلمساعيل أن أباك يقول لك: الثانية قال للزوجة الثانية
فسيدنا إبراهيم عليه " القول األول تسريح زوجته األوىل، ومن القول الثاين إمساك الزوجة الثانية

عدم اللياقة والصالح يف زوجة ابنه األوىل  السالم، وهو نيب مرسل، ال بد أن يكون قد رأى من
وإن فعل سيدنا إبراهيم هذا وأطاعه فيه ابنه إمساعيل فرمبا ألنه نيب، وقد تكون  3فأمره أن يطلقها

هذه خصوصية أعلمه ا اهللا تعاىل، وأن الزوجة األوىل لن تكون سندا البنه إمساعيل يف حتمل أعباء 
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كن أن تتخذها قاعدة عامة، بل إن ما يستنتج من ذلك هو أن الوالدين الرسالة اإلهلية، غري أننا ال مي
إذا أدركوا عدم صالح الزوجة فعليهما باإلصالح، وواجبهما إرشاد ولديهما إىل ذلك لعله يصلح 

وهو أكثر الناس إدراكا  -ألا تعيش معه ال معها–حاهلا، أما عدم الصالح فهذا يقرره الزوج أوال 
  .ال لكان اتمع كله مطلقات وأبناء مشردونهلذه املسألة، وإ

وإننا لسنا نقول هذا ختيال، أو : "وألن هذه املشاكل هي نتاج الواقع املزري يقول املفسر
كالما جزافا، وإمنا هذا ما مر علينا باملئات يف عمرنا، وإنها حقا ملشاكل عويصة، وإن الشباب 

ك بزوجام وإرضاء آبائهم، وهم يبحثون عن احلل املبتلون حملتارون يف التوفيق بني اإلمسا
  .1"واملخرج

هذه املشاكل كانت وال زالت ونأمل أال تستمر وهي من الصعوبة مبا كان ألن الزوج يقع 
بني نارين نار رضا الوالدين، ونار رضا الزوجة وسعادا، فليتق بعض الوالدين اهللا يف أوالدهم 

صعب حقا على من ابتلى برفع املشاكل إليه، وإلقاء األسئلة عليه وإنه ملن ال: "وبنام، قال الشيخ
. 2"اختاذ القرار، وإننا لنحتار جدا يف التوفيق حىت ال جنرح أحد الطرفني، وإنه لبالء وبالء كبري

فعلى الزوج أن يكون عادال يف احلكم على زوجته، ألنه القيم عليها وعليه فقط مسؤولية احلكم 
:            مر متعلقا بالدين، ألن األمر يف القرآن بالطالق لألزواج قال تعاىلعليها، ولو كان األ

ولكن الذي جعلنا نؤكد على : "ويربر املفسر تركيزه على هذه املسألة بالذات فيقول �فطلقوهن�
هذا األمر ونضغط عليه كون الدافع إىل األمر بالطالق ليس قائما على أساس ديين معقول أو مبنيا 

مراعاة الصالح، وإمنا أغلب ما يدفع إىل هذا هو الرتاعات واخلصومات اليت تقع بني على 
  .3"العائالت، فيذهب األزواج ضحية هلا، فيطلق الولد ألن ألبيه خصومة مالية مع والد الزوجة

مث ينتقل املفسر إىل سبب آخر للطالق والسعي للتفريق بني الزوجني إىل جانب  -
وأكثر الدوافع ما يقع بني النساء، ألن غيورات، : "... هي الغرية، فيقولاخلصومات بأنواعها، و

وخاصة أم الزوج اليت تغار على زوجة ابنها ألسباب كثرية حتركها، فتود أن يطلق ابنها زوجته، 
  .4"وقد تكون مستقيمة ال ينكر فيها شيء، وصاحلة تصلح أن تكون أُما حتسن تربية أبنائها
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أو تغتاظ إذا رأت االنسجام بني ابنها وزوجته، فتسعى إىل التفرقة بينهما، فأم الزوج تغار   
كذلك أم البنت تغار وتغتاظ إذا رأت ابنتها سعيدة مع زوجها، فتحاول بكل وسيلة إفساد هذه 

إنك مهينة، : إنين سعيدة بزوجي، ال ينقصين شيء، واألم تقول هلا: العالقة، فالبنت تصرخ وتقول
ب لك شيئا، انظري إىل فالنة، فقد جاء هلا زوجها بكذا وكذا، وحقا إن هذا إن زوجك مل جيل

. 1"أَهل املَيت صبروا، وأَهلْ العزاء كَفَروا: "وهذه هي اليت ينطبق عليها املثل القائل !األمر عجيب
  .وإا حقا الصورة الواقعية ملا جيري منذ عصور وخاصة يف عصرنا احلاضر

األمهات وغريهن ممن يتدخل يف حياة الزوجني أن التفرقة بني األزواج من  فلتعلم هاته -  
واتبعوا ما تتلوا �: وقد جعله اهللا تعاىل وصفا للسحرة الذين ذكرهم يف قوله"أعظم الذنوب، 

الشياطني على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطني كفروا، يعلمون الناس السحر 
ال هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حىت يقوال إمنا حنن فينة فال وما أنزل على امللكني بب

، فانطالقا من هذه اآلية "102/البقرة" �تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بني املرء وزجه
يستنبط اخلطر الكبري والذنب العظيم يف التفريق بني املرء وزوجه، والسعي يف ذلك، سواء أكان 

  .2"فلنتق اهللا، وخاصة النساء... أي شخص آخر، مهما كان قريبا أو بعيدا  الساعي أبا وأما، أو

وخيتم كالمه عن هذه الظاهرة ناصحا األمهات، بادئا بأم الزوج ألا حسب نظري وحبكم   
جتربيت وحبكم ما نسمعه يف الواقع أن أكثر أسباب الطالق ما تسببه أم الزوج وأخواته من مشاكل، 

  .، وهي أيضا هلا ما هلا من التأثري على ابنتها والسعي للتفريق بينهما وبني زوجهاومنتهيا بأم الزوجة

وإذن فعلى أم الزوج أن تعتين بزوجة ابنها، وتعطيها من : "... فيقول خماطبا أم الزوج -  
 عندها، وبذلك تكون ممثلة لدور املرأة املسلمة التقية احملبة البنها احلب احلقيقي، والراعية ملصلحته

ال تعطيها، وقد : وصالحه يف الدنيا واألخرى، ال أن ننتزع من زوجة ابنها أشياء، أو تقول لولدها
بلونا مثل هذه القضايا كثريا، فالولد يريد أن يعطي زوجته بعض األشياء، فتقوم األم حائال دون 

ذه املعاملة ذلك، يف حني أنه أعطى أمه ما يكفيها، وقد تصرب الزوجة مرة بعد مرة، ولكن دوام ه
  .قد يؤدي إىل كره زوجها من جراء أمه
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فإذا كنت أيتها األم حاذقة لبيبة فاسعي يف سعادة ابنك، والسعي يف هذه السعادة بأن   
  .1"جتعليه راضيا بزوجته، وهي راضية به، وعندئذ تنامني راضية مطمئنة قريرة العني

ا بالنسبة ألم الزوجة اليت هي هذا بالنسبة ألم الزوج، أم: "ويقول خماطبا أم الزوجة -
الصهرة، فتلك هلا فتنتها اخلاصة مع ابنتها، فهي تغار عليها ال منها، وحتبها حبا ال يتجاوز احلد، قد 
يصل إىل درجة اجلنون، ألنه يوصلها إىل السعي يف التفرقة بينها وبني زوجها، فتراها توسوس 

كره زوجها، وال دأ حىت رب إليها ابنتها البنتها، وترتغها ليل ار، مستعملة كل وسيلة لت
... لتهرا فيه، فتبقيها معها يف بيتها، ولقد ابتلى بعض النسوة ذا  *بنفسها، أو تأخذ هلا حائكا

ومن العجيب أن يصل عدد املطلقات يف بعض الديار ثالثا، وأمهن هي اليت أخرجتهن من عند 
  ".ن اجلميعأزواجهن، حىت عرفن ذا الطبع فنفر منه

هكذا فكما كان سعي أم الزوج يف تطليق الزوجات سببا يف عزوف الرجال عن الزواج،   
فقد كان سعي األمهات يف تطليق بنان سببا يف بوراا أو زواجها برجل غري صاحل، ويف هذا 

هكذا تبقى البنت بائرة بسبب سوء خلق أمها الذي وقف حائال بينها وبني : "... يقول الشيخ
يقال " إن كنت رحيا فقد لقيت إعصارا: "لرجل الصاحل، إال أن يأيت رجل يقول كما يقول املثلا

إذا كانت هذه األم قبيحة فأنا أقبح : إياك أن تقترب من هذه، فإن أمها شريرة  قبيحة، فيقول: له
يأخذها فإما أن تبقى بائرة بدون زواج، وإما أن : وهكذا تكون البنت املسكينة بني نارين. منها

رجل غري صاحل، ألن الذي يقبل فساد خلق هذه األم يعلم من نفسه أنه ذاهب ليخطب من مكان 
آخر فإنه يرد وال يزوج، فيأخذ هذه اليت أعرض عنها الناس، معتمدا على شراسة خلقه، فيتجانس 

 ابنتها وزوجها، فانظروا ما عاقبة سعي األم للتفريق بني 2"الطلب واملطلوب، وحتتك النار بالنار
تلك األمور : "طالبا منهن تقوى اهللا قائال) أي األمهات(مث خياطبهن . وكفاها ذه العاقبة إمثا

يف السعاية للتفرقة بني األزواج،  3)النساء(نراها، ألا مرت على أيدينا أمثلة كثرية منها، فليتق 
  .4"فذنب ذلك عند اهللا عظيم
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على أمر آخر، وإن كنت أعده العالج املطلوب ملثل هذه  وخيتم املفسر درسه بالتنبيه -
: باحلكمة فيقول ∗األمراض االجتماعية، ألنه العالج اإلهلي النبوي، وهو اإلصالح بني الزوجني

كما أننا ننبه أنه إذا وقع تناكر بني الزوجني فليعاجل باحلكمة وفق شرع اهللا وحكمه، ال مبا تقوم "
، 1طرق السحر، وكتابة احلروز عند من ال خيافون اهللا، أو بعض اليهود به املارقات من الدين من

أال إن هذا احلرام، وإا ألعمال شيطانية لو دخلنا يف تفاصيلها لغرقنا يف حبر عميق، فهذا السحر، 
وهذه العقاقري اليت تتعاطى سرا، هي أمور حرام، ال يستعملها وال يتعاطاها إال من ال خياف اهللا، 

  .2"ريعة مل تأذن إال يف الرقية، أو يف النصح واإلرشادفالش
فيكفينا ذه النماذج الواقعية هلذه األمراض االجتماعية دليال على أن التفسري الشفاهي 
امتاز فعال ذه اخلاصية عن التفسري املكتوب وهي مراعاة مقتضيات األحوال وإحكام الصلة بني 

ص لغة ونتعرض ملعناه وسبب نزوله ومناسبته دون أن حنكم فما جدوى أن نفسر الن. النص والواقع
هذا ما يدل عليه . به على الواقع لنصلحه ونغيره إذ كان فاسدا، وما أشد فساده يف عصرنا احلاضر

وإذا كنا أطلنا يف هذا املوضوع وبسطنا فيه احلديث فألننا مبتلون ذه املشاكل : "... كالم املفسر
، وأي إرشاد وأي نصح أعظم 3"جا حامسا إال هذا اإلرشاد وهذا النصحاليت ال نعرف هلا عال

إن هذا �وأصلح للمسلم ولألسرة املسلمة من القرآن الكرمي الذي ما أنزله احلق إال هلذا الغرض، 
وهذا هو األثر الذي يرجى حتقيقه يف اتمع من " 09/اإلسراء" �القرآن يهدي لليت هي أقوم

فاملوضوع يف غاية األمهية، : "زيد املفسر على ذلك يف ختام حديثهخالل دروس التفسري، وي
وأخطاره دد األسر دائما، واألسرة هي أصل اتمع، وال يكون الشعب صاحلا إال باألسرة 

. 4"الصاحلة، وال يكون صالح األسرة إال بصالح الوالدين، وصالح األوالد والتعاون على الصالح
ام هذا املبحث الذي عاجلت فيه عالقة األمومة واألبوة، والعالقة هذا ما ال أزيد عليه يف خت

الزوجية، وكالمها عماد األسرة وبصالح هاتني العالقتني واستقامة طرفيها يصلح اتمع، 
  .وبفسادها يفسد اتمع ويضيع ويكون مصريه إىل اهلالك والزوال
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وإثرائها بالبحث والتحليل إال ألا وما اختياري لألسرة وهلذه القضايا احلرجة املتعلقة ا 
متثل نقطة احملور األساسية يف إصالح اتمع، فما جدوى أن يتعرض املفسر لتعريف النكاح 
وأركانه وشروطه، فهذه أمور كفتنا كتب الفقه شرحها وبياا، غري أن األجدى هو توظيف النص 

حىت إن مل يتحقق األثر املرجو من هذه  األثري املفسر يف عالج هذه الظواهر االجتماعية الفاسدة،
الدروس بالقضاء عليها ائيا، فأضعف اإلميان هو التحسيس ا وطرحها على طاولة النقاش، دون 
جتاهلها، ولعل اهللا حيدث بعد ذلك أمرا، فإن مل يتحقق أثر اإلقالع عنها ائيا، فلعل النصح 

  .-أعلمواهللا –واإلرشاد والتنبيه يقضي عليها بالتدريج 
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  الدعوة إىل إصالح بعض الظواهر االجتماعية الفاسدة : املبحث الثاين

حبكم استقرائي املتكرر موعة من التفاسري الشفاهية احلديثة، الحظت اهتمام املفسرين   
املصلحني بالعديد من الظواهر االجتماعية الفاسدة اليت تفشت يف اتمع وكان هلا أثر سليب على 

قبل الوقوف على هذه الظواهر االجتماعية يف بعض التفاسري، رأيت من . ة األفراد داخل اتمعحيا
األمهية مبكان أن أقدم مفهوما موجزا عن املراد بالظاهرة االجتماعية يف القرآن، علما أن املفسر 

كم الصلة انطلق من اآلية القرآنية املفسرة اليت عاجلت هذه الظاهرة بصورة عامة، فعرف كيف حي
فما املقصود بالظاهرة االجتماعية يف . بني هذه اآلية وبني الظاهرة االجتماعية الواقعية املعيشة

  القرآن الكرمي؟
املقصود بالظاهرة االجتماعية هو ما حيدث عندما يلتقي : "قال الربوفيسور زكريا بشري إمام  

كثيفة من التعاون والود واقتسام أفراد الناس ويتعايشون ويتساكنون معا، وتنشأ بينهم عالقات 
والظاهرة االجتماعية حسب هذا التعريف هي ما  1"األعمال ونظم احلياة املختلفة يف شىت ااالت

يصدر عن الفرد أو عن اجلماعة من تصرفات ومعامالت متكررة صاحلة كانت أو فاسدة، جتعل 
ني األفراد، وهذا ماال خطته من منها ظاهرة متأصلة يف اتمع، بعدما بدأت على مستوى ضيق ب

وهي ال تعين . خالل املوضوعات االجتماعية اليت تعرض التفسري الشفاهي ملعاجلتها أثناء الدرس
إذن فاتمع ليس هو جمرد اجتماع الناس يف "... جمرد هذا االجتماع العام للناس يف مكان واحد 

قوم النظم واملهن وينخرط الناس يف ، ولكن عندما ت...فذلك ال يسمى جمتمعا... صعيد واحد 
مسارب احلياة الكثرية املتنوعة وتقوم بينهم العالئق الكثيفة، عالئق التعاون وكذلك عالئق التنازع، 
وعالئق النماذج وكذلك عالئق التباين، وعندما ينشئون األعراف والثقافات والتقاليد واآلداب 

ت وعشائر وبطون، مث تصبح شعوبا وقبائل، عندئذ والفنون، وعندما تنتظم األفراد يف أسر ومجاعا
نتحدث عن الظاهرة االجتماعية، تلك اليت تتمخض عن قيام اتمعات البشرية، ويظل اتمع 

  .2"كيانا خيتلف عن الكيانات الفردية
إذا فهذه العالقات القائمة، والعادات، والثقافات هي اليت تعطي ألي جتمع كان صبغة   

فإن هذه الظاهرة ال تنبثق من فراغ "يتولد عن تعاملهم هو الظاهرة االجتماعية وعليه اتمع، وما و
ولكنها تنبثق عن املعاين والقيم وأمناط السلوك والعقائد اليت حيملها األفراد الذين تتكون منهم 
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بية بناءة، اجلماعات، فإذا كانت تلك املعاين والعقائد واألفكار والقيم اليت حيملها األفراد قيما إجيا
قام اتمع وتوطدت نظمه وتقاليده وأعراقه، مبا خيدم النظام واحلضارة وإن مل يكن كذلك سادت 

  .1"!الفوضى والتنازح واالحتراب، وتالشي اتمع واحنلت عراه بالكليه
 واجتاه البناء االجتماعي يبدأ من الظاهرة النفسية السيكولوجية إىل الظاهرة االجتماعية والواقعة

االجتماعية أي أنه يبدأ من اإلنسان إىل الطبيعة والكون من أعماق النفس اإلنسانية إىل التركيبات 
فاإلنسان يتأثر بالبيئة اليت يولد فيها وينشأ بال أدىن شك ولكنه . االجتماعية والفكرية واألخالقية

سيده على أرض الواقع وهذا ما حاول التفسري الشفاهي جت. 2هو املؤثر األكرب يف هذه البيئة نفسها
للعمل بكتاب اهللا، إذ أن األفراد نشأوا وعايشوا بعض هذه الظواهر الفاسدة ومل تنكر عليهم، غري 

. أن واجب املصلحني املفسرين وغريهم من الدعاة كان يدعوهم إىل إصالح وتغيري هذه الظواهر
والقرآن . إىل إصالح الفساد وعليه اختاروا النص القرآين وسيلة إلحداث هذا التأثري الذي يقود

 �ظهر الفساد يف الرب والبحر مبا كسبت أيدي الناس�: دليل على ذلك قال اهللا تعاىل
، "11/الرعد" �إن اهللا ال يغير ما بقوم حىت يغيروا ما بأنفسهم�: وقال تعاىل أيضا" 41/الروم"

ا فحق عليها القول فدمرناها   وإذا أردنا أن لك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيه�: وقال أيضا
  :3، فهذه اآليات تشري إىل أمرين أساسني"16/اإلسراء" �تدمريا

أن الظاهرة االجتماعية هي داللة منطقية ومثرة طبيعية للظاهرة النفسية اليت : األول -  
ه وهذا ما سأحاول الوقوف علي !تتحكم يف سلوك الناس ويف ميوهلم الوجدانية اجتاهام األخالقية

وتوضيحه من خالل النماذج التطبيقية اليت سأعتمدها يف هذا املبحث ال سيما أن الفصلني 
  .السابقني هلذا الفصل املوسوم باألثر االجتماعي، عاجلا موضوعي العقيدة والسلوك

أن تكوين الظاهرة االجتماعية وحدوث الواقعة االجتماعية إمنا يتم وفقا لقوانني : الثاين -  
  .سنن اهللا يف عامل االجتماع اإلنساين الطبيعية واالجتماعية والنفسية صارمة هي من

على قدر كبري  -واهللا أعلم–عليه فقد حاولت قدر املستطاع اختيار مناذج تطبيقية أراها   
من األمهية، بالنظر إىل عواقبها وآثارها الوخيمة على اتمع عموما وعلى الفرد خصوصا، رغم 

  .عية الفاسدة اليت عاجلها املفسرون املصلحونتنوع الظواهر االجتما
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ظاهرة السفور واالختالط وظاهرة القذف، : هذه الظواهر االجتماعية الفاسدة هي كاآليت  
ظاهرة : املطلب األول:وظاهرة اإلسراف والتقتري وعليه فقد قسمت هذا املبحث إىل ثالثة مطالب

  .ظاهرة اإلسراف والتقتري: املطلب الثالثظاهرة القذف، و: السفور واالختالط، املطلب الثاين
  واالختالط 1ظاهرة السفور: املطلب األول  

هذه الظاهرة تظهر يف مقابل أمر اهللا املرأة باحلجاب والستر ملا يف ذلك من حتصني وهلا   
يا أيها النيب قل ألزواجك وبناتك �: وللرجل، وللمجتمع، كيف ال واحلق سبحانه وتعاىل يقول

"  59/األحزاب" �نني يدنني عليهن من جالبيبهن ذلك أدىن هلن أن يعرفن فال يؤذينونساء املؤم
فهذا النداء صريح مضبوط، حبيث ال ميكن ملسلم وال لغري مسلم أن جيد فيه مغمزا من حيث 

فما من امرأة ... الشمول والعموم، فيحاول أن خيرج منه طائفة من املسلمات يف أي زمان ومكان 
  ."2ذا اخلطاب إىل أن تقوم الساعة إال وهي معنية

غري أن األوضاع تغريت، فبدل أن يقوى ارتباط املؤمنات واملؤمنني ذا النص، قَّل، وقرب   
ما الشيء الذي يقوى على هدم هذه القاعدة الصلبة، والنص الصريح يف : "أن يأفل نوره ونتساءل

وبناته ونساء املؤمنني، والعمل  �األمر باحلجاب، والصريح يف عموم اخلطاب لزوجات النيب 
فهل ميكن أن يكون فهمنا للقرآن ومعانية أحسن  !الصريح املروي عن الصحابيات كلهن؟

وأصوب وأدق وأوىل من فهم الصحابة والصحابيات، خاصة يف موضوع عملي يعمل به آناء الليل 
  .3"وأطراف النهار، يف كل زمان ومكان

سالمية أن تتحجب نساؤها وحيتشمن وال خيالطن الرجال هذا هو األصل يف اتمعات اإل  
يف كل مناسبة وهن سافرات لكن ظهرت يف عصرنا احلديث ظواهر إجتماعية منحرفة جعلت من 
املرأة املسلمة منوذجا قبيحا، وكل ذلك يرتكب ويشتهر وينتشر حتت ستار احلضارة والتقدم وكأن 

  .التحضراحلجاب والتستر واحلياء مينعان من التقدم و
انتشارها يف اتمع ) أي ظاهرة السفور واالختالط(وخلطورة هذه الظاهرة االجتماعية   

املسلم، جند الشيخ بيوض من بني املفسرين املصلحني، من أعطى هلذا املوضوع حقه من التحليل 
وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء �: وعليه فقد ركزنا البحث يف تفسريه لقوله تعاىل
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أول ما بدأ به املفسر هو بيان حكمة " 53/األحزاب"�حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلون
مبعىن أصفى ليكون القلب صافيا، ال يلوث بدرن من : "... السؤال من وراء احلجاب أطهر فقال

  .1"شهوة يمية، أو وسواس شيطاين
د منها ليس النظافة يف احملسوسات مث انتقل إىل توضيح املراد من الطهارة يف هذه اآلية أن املرا

ثوب نظيف، بل تدل على معىن أكثر من النظافة، فالطهارة تستعمل خصوصا يف : كأن نقول
  .2قلب طاهر: املعنويات كأن نقول

فما الذي جيعل : وواصل املفسر حتليله هلذه الظاهرة إتطالقا من اجلواب عن السؤال التايل
ولقد وقفنا يف : "... مما يؤكد أمهية هذا املوضوع قول املفسرو. 3القلوب طاهرة؟ إنه عدم الرؤية

قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم وحيفظوا فروجهم ﴿: وقفة طويلة يف قوله تعاىل 4درس عيد الفطر
إذا فاملفسر تطرق هلذا املوضوع يف آية ". 30/النور"﴾ ذلك أزكى هلم، إن اهللا خبري مبا يصنعون

ملقام غري أنه يف تفسري آية سورة النور مل يستطرد يف مسألة السفور كثريا بل سابقة مث كرره يف هذا ا
  .ركز على النظرة احملرمة، واللباس السافر ألنه سبب يف تلك النظرة فعليه

وما دام تفسريه هلا سابق من حيث الترتيب التوقيفي للسور، ومن حيث الترتيب الزمين  -  
انطلقا ). السفور(اله يف هذه املسألة أي مسألة اليت تكلم عنها ، فسأبدأ بإطاللة على ما ق5للتفسري

إن كثرة بالء الناس يف : "من كالم أحد احلكماء فيما جيره النظر من ضرر على اإلنسان يف قوله
فضول الكالم، وفضول النظر، وفضول الطعام، وفضول اللباس، وأكَّد أن : الدنيا بأربعة زوائد

أما فضول اللباس، ولعله اليوم أضر من هذه الثالثة، ألن فنت األزياء  فضول الطعام مضر باملعدة،
وفنت املوضة اليت تروج يف بالد أمريكا ويف بالد أوروبا الغربية والشرقية أوقعت النساء يف البغاء 
والفساد حىت إن اجلبة الواحدة تصل إىل املليون أو املليونني وأكثر، وخياطتها تصل السبعني أو 

ألف سنتيما وأزيد، وهذا ما مل يكن خيطر بالبال أبدا، وقد افت النساء على هذا، وصار  الثمانني
دخلهن ال يكفيهن، وهلذا صرن حيترفن البغاء، فتبيع املرأة اللذة احملرمة من أجل أن تتزين لتظهر أمام 

أنيق يف مبظهر  -خاصة السفهاء–جارا أو زميالا يف املراقص واملالعب واجتماعات الرجال 
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لباسها وحليها، وتسرحية شعرها، وال متر إال بضعة شهور حىت تتغري املوضة فيطرح اللباس القدمي 
  .وما أكثر ما يقع هذا يف جمتمعاتنا اإلسالمية اليوم لألسف الشديد. 1"ويؤيت باجلديد

يف حىت لكن موضة اليوم كأا أوراق الشجر، تتكون يف الربيع خضراء وال يأيت عليها اخلر"
، مث يذكر وقائع حية 2"تصفر وتسقط، وتصبح املرأة جمردة كالشجرة يف أول الشتاء بعد اخلريف

فلنحذر حنن أن ننجر وراء هذا البالء، ورمبا قد بدأ : "هلذا اخلطر وهذا البالء فيقول حمذرا منه
قدمية ومل يعد  اخلطوات األوىل فيه، وقد يأيت الزوج إىل زوجته بلباس فترفضه باعتبار أنه موضة

إنه جمرد صباح اخلري، : ، ويف املساء تقول له3"صباح اخلري"الناس يلبسون هذا النوع، إم يلبسون 
، إمنا هي بوادر ملا حتدثه املوضة، فيظل ولسنا نقول كالما فارغاوالناس اآلن يلبسون مساء اخلري، 

قد رآين الناس ذه اجلبة يف العرس ل: الرجل حمتارا يف صراع  بني زوجته وبني جيبه، وقد تقول له
وما أكثرها من مقولة متكررة حىت عند  4..."املاضي فالبد يل من جبة جديدة يف العرس القابل

  .صغار األطفال ملا يسمعونه من كالم أمهام
لباس للصباح، : واملصيبة األدهى أن املرأة تريد أن تغري لباسها يف يوم العرس عدة مرات

ة، ولباس للعشية، ولباس للسهرة، وهذا الذي سيؤدي إىل ماال حتمد عقباه، وكل هذا ولباس للظهري
هذه الظواهر  -∗ومن بينهم النساء- فاملفسر يسرد على مسامع املتلقني، ". من فضول اللباس

االجتماعية املعيشية اليت يعرفوا، وقد متارسها بعضهن دون أن تدري عاقبتها الوخيمة، وهلذا توجه 
وحنن ال ننكر على أحد أن يتخذ اللباس اجلميل حسب رغبته، ولكن : "ا هلن وللرجال قائالناصح

يف حدود قدراته املشروعة، وكل شيء له حد، وجماوزة احلد إسراف وتبذير، وقد انا اهللا تعاىل عن 
ان وال تبذر تبذيرا، إن املبذرين كانوا إخوان الشياطني وك﴿: التبذير وعواقبه يف قوله تعاىل

ولنهذِّب أنفسنا، ولنرد البالء عنها، حىت ال نصل إىل " 27-26/اإلسراء"﴾ الشيطان لربه كفورا
  . 5"ما وصل إليه غرينا من اهلالك بسبب هذه الفضوالت
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فاملفسر طرح قضية اللباس هذه اليت فصل فيها احلديث يف درس عيد الفطر، وحاول التنبيه 
إضافة إىل –املرأة املسلمة للموضة، قد يؤدي ا يوما ما  على خطر فصول اللباس، ذلك أن عبادة

-إىل السفور متاشيا مع املوضة هذا ما نراه يف هذا العصر حىت أصبح احلجاب  -اإلسراف والتبذير
يتفنن يف تفصيله ليكون واصفا لقوام املرأة، واخلمار يكون إىل أعلى الرأس،  -وهو اللباس الشرعي

دمة الرأس مكشوفا، وتضن هاته النسوة أن بذلك يتماشني مع املوضة، ويبقى جزء كبري من مق
  .فضال عن تضييق اللباس

﴾ بعد ثالث ذلكم أطهر لقلوبكم وقلون﴿: هلذا رمبا عاد املفسر وهو يفسر قول اهللا تعاىل
 :سنوات من معاجلته لظاهرة سفور اللباس ليعاجل ظاهرة السفور واالختالط بشيء من التفصيل فقال

﴾ يكذِّب مجيع األفاكني من الذين يدعون معرفة ذلكم أطهر لقلوبكم وقلونوقوله تعاىل ﴿"
فاهللا تعاىل ... حقيقة علم النفس البشري وأساليبه، وما يليق بالنفس البشرية وما يضرها وما ينفعها 

ركب هو الذي خلق، وهو الذي يعلم ما جبلت عليه القلوب وفطرت عليه النفوس، ويعلم كل ما 
يف اإلنسان من احلواس واجلوارح الداخلية واخلارجية، فهو الذي ركب فيه الغرائز والشهوات 
الضرورية لطلب عيشه والدفاع عن نفسه، والبحث عن اجلنس اآلخر ليحقق استمرار النسل وهو 

لق أال يعلم من خالذي وضع كل اخلاليا اليت تعد باملئات املاليني، لتقوم جبميع وظائف اجلسم، ﴿
إن النظر إىل : "ويأيت األفاكون الكذابون بعد هذا ويقولون". 14/امللك"﴾ وهو اللطيف اخلبري

النساء، واختالط الرجال بالنساء يقتل الشهوة البهيمية، وجيعل الرجل ينظر إىل املرأة نظرة إىل 
كذم على  ويتعجب من 1"حيوان أو مجاد، فال حترك فيه شهوة أبدا، وكذلك املرأة بالنسبة للرجل

، ألن اهللا يعلم أن النظر يلوث القلب، والدرن يتسرب إىل النفس عن طريق العني، ...اهللا تعاىل 
إن النظر يقتل الشهوة ومييت النفس، فاألسباب اليت قد تؤدي إىل ارتكاب الفاحشة : وتقولون أنتم

ا وغَممي واجلرمية، وتوصل إىل املوت باالنتحار املعنوي أسى وحسرة، وها، أو االنتحار احلس
  .باحتساء  السم، أو بطعنة خنجر، أو طلقة رصاصة، كل ذلك سببه نظرة العني الفاجرة

وال شك أنكم قرأمت كثريا مما كتبه القدماء واحملدثون يف أثر العني يف القلب، ورب نظرة 
ومثل هذا . وت حسرةأورثت حسرة، فإما أن ينال مراده بالفاحشة، أو يقتل نفسه مها حىت مي

  .2، وتقوله كتب اهللا، ويقوله الفالسفة واحلكماء�الكالم يقوله الرسول 
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: مث يذكر بعض األغاين واألغاين ختاطب عقول العامة أكثر وتترد على ألسنتهم فقال هلم
عن : تتغىن ذا - وهي باملاليني منذ أن خلق اهللا الرجل واملرأة–مجيع األغاين اليت متر على أمساعنا "

نظرة وقعت يف قلب أحد وغشيته، فأصبح ال يعرف راحة وال سكينة، فيشكو ويتحسر ويتأمل، 
وهناك املعرب عن نفسه حقا، وهناك املتصنع الذي يتظاهر بالعشق والغرام، وكلهم بعد ذلك يتكلم 

  .1..."عما جتره النظرة على صاحبها من الويالت
: وأعظم عالج هلذا قوله تعاىل: "الدواء فيقولينتقل املفسر بعد تشخيص الداء إىل وصف 

قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم وحيفظوا فروجهم ذلك أزكى هلم، إن اهللا خبري مبا يصنعون ﴿
، ويذكر أقوال 2"31-30/النور"﴾ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وحيفظن فروجهن

إن الرجل يرغب يف املرأة إذا : كون اليوميقول األفَّا: "األفَّاكني يف هذا العصر مكّذبا إياهم قائال
أما إذا انكشفت ورآها متوت ). ممنوعة عنه، إذ أحب شيء إىل اإلنسان ما منع(كانت متحجبة عنه 

 برات الباطلة، ورا عن تعجبه واستهجانه هلذه املرب فيه تلك الرغبة ويطرح أسئلة متتالية معربا
 وقع هذا؟ وأين وقع؟ يف أي جهة من جهات الدنيا؟ ويف أي ترى، مىت: عذر أقبح من ذنب، فيقول

  .3!"قرية أو مدينة أو أُمة تشبع فيها العني وتقنع؟
ومن العجيب أن يصدق الناس ما يطالعونه ... كال، وألف كال، فالعني هي مفتاح القلب، 

اسألوا البالد : حنن نقول هلمويقرأونه هلؤالء الفساق من األوروبيني ومن لف لَفَّهم يف ادعاءام و
  .4"؟...ماذا جر االختالط وتسببت فيه النظرات: اليت وقع فيها االختالط

ولو كان يعيش يف أقاصي  ∗وتظهر الثقافة العامة للمفسر واطالعه ومواكبته ألخبار العامل
ال تقول ففي أمريكا مث: "الصحراء من خالل ما ذكره من إحصائيات دقيقة يف هذا املوضوع، فيقول

عن نسبة الفتيات املتعلِّمات  1890اإلحصائيات اليت تنظم يف كل عشر سنوات، واليت بدأت سنة 
 1940، ووصلت النسبة يف سنة %6: 1890الاليت حيملن يف املدارس، لقد كانت النسبة يف سنة 

أي إىل حوايل نصف العدد، فإذا كان يف مدرسة ألف بنت فخمسمائة منهن ظهرت % 48إىل 
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أو  70فالنسبة ميكن أن تصل إىل  1969، وحنن يف سنة 1948هذه إحصائيات ! حلملبا
80"%1.  

وخياطب مجهوره املستمع مرهبا إياه من حال العامل العريب الذي فتح باب السفور 
واالختالط حتت راية العالج النفسي والتحضر واملدنية، وياهلا من أكذوبة سخيفة، خاف املفسر أن 

قها اهذه حال بلدان الذين كتبوا يف هذا : "تمعات املسلمة، فتنتقل إليها العدوى فقالتصد
املوضوع، وعلى رأسهم اللعني فرويد، فانظروا ماذا جر االختالط عليهم، فهل شبع الشباب من 
النظر؟ وهل وجد العفاف والطهر ألن الرجال اختلطوا بالنساء، فكانوا ينظرون إىل بعضهم وكأم 

حد، هل حصل مثل هذا يف الدنيا؟ كالَّ، بل تردوا وتردوا وتردوا، حىت مل يعد رجل يثق يف جنس وا
جيب على الرجال : امرأة، وال امرأة تثق يف رجل، إال ما قلَّ وندر، ومل يكتفوا ذا القدر حىت قالوا

زواج، حىت يضمنوا دوام والنساء أن يتعرفوا على بعضهم ويتعاشروا فيما بينهم معاشرة كاملة قبل ال
فهل عشرتك ذه الفتاة وفسقك ا يعد جتريبا هلا؟ كال فالتجربة يعرفها العقالء ... العالقة الزوجية 

باالقتناع بأن تلك العائلة طاهرة وحصينة، وكذا أهل البنت ينظرون إىل طبع الرجل وأهله، وحالتهم 
شاب بفتاة يف الشارع أو املدرسة؛ ألنه يف ذلك السلوكية، فليس االعتماد يف االختيار على تعلق ال

اختر "الوقت قد طغت عليه شهوته وعاطفته، وراح ينظر بعني رأسه ال بعني قلبه، واحلكماء يقولون 
وإين ألتعجب من هذه اللقاءات بني الشباب والشابات يوميا وعن حمور . 2"املرأة بأذنك ال بعينك

  !!.الكالم الذي يدور بينهم لساعات
إذن، ال ميكن ألحد أن جيري : "مثَّ يذكر صورة أخرى ملظاهر السفور واالختالط، فيقول -

وراء فتاة مل يرها، أو كانت قابعة يف دارها، أو إذا مرت يف الشارع مرت متحجبة حيية، ال يظهر 
ين ، وميثل هلذه الصورة باألغا3منها شيء إال أن يكون من املتخيلني، فيصورها يف ذهنه كما يشاء

التونسية املشهورة كأغنية حتكي عن رجل رأى امرأة هلا خلخال فراح يسرح خبياله يف وصف أجزاء 
فانظروا ! جسمها، حىت حلقها يوما، وملا انكشفت له وجدها عجوزا تزيد على التسعني من عمرها

على ﴾ وهذه الكلمة وحدها تكفي لترد ذلكم أطهر لقلوبكم وقلون﴿: إىل حكمته تعاىل يف قوله
  .4"مئات وآالف الكتب اليت ألِّفت يف هذا الباب
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إن النفس ال تزكو إال مبنع النظر، وتأيت أنت : "خيتم املفسر كالمه مكذِّبا هؤالء املدعني قائال
فها قد كذبك الواقع، ! إن النفس تزكو بالنظر: أيها اجلاهل بنفسه وتدعي بأنك عامل فتقول

ع التكذيب يف قضية دون أخرى، ويكفي أن تكَّذب القضية إذا مل وأفحمتك احلقائق اليومية، ومل يق
عني الَ شافَت، قَلْب الَ : "تصدق على اجلميع، ولكنه الواقع البشري كله يكذبه، واملثل العامي يقول

عجرأيت امرأة : ، يعين العني مل تر والقلب مل يتأمل، حىت إذا سألته عن سبب مرضه يقول لك"و
اك، فعشقتها، وإين أتأمل من أجلها، ومل حيدث أبدا أن مرض أحد ألنه أحب امرأة أطلت من شب

وهو مل يشاهدها أبدا، اللهم إال إذا بلغه أن هذه املرأة املتحجبة فاسقة، فحينئذ يتحرك يف نفسه 
  .1"وساوس الشيطان، ويسعى إىل الوصول

على اجلمهور املستمع  ويعود املفسر بعد أن أطال االستطراد يف هذا املوضوع، فيخفف
وإذا أطلنا يف املوضوع فلنعطيه : "ويربر له الدافع لذلك يف كل استطراداته أثناء درس التفسري فيقول

وإن حكماء . بعض ما يستحقه لنمحو من األذهان تلك األكذوبة اليت أهلكت احلرث والنسل
يقاف التدهور اخللقي، لكنهم وفالسفة أوروبا وأمريكا يشكون مبرارة هذه احلالة، وماذا يفعلون إل

مل جيدوا العالج، ألن اخلرق اتسع على الراقع، فهم الذين فتحوا بأنفسهم الباب على مصراعيه 
اخنداعا بتلك الكلمة امللعونة إذا أردمت أن يقلَّ الفسق والفساد والفجور فدعوا الرجال والنساء 

  .2"ن ماذا وقع؟ اشتعلت النار والتهبتولك! خيتلطون، فيألف بعضهم بعضا، ومتوت كل غريزة فيهم
وأبرر جلوء املفسر إىل عرض صور هذه الظاهرة االجتماعية اخلطرية أمام املتلقني، بسعيه إىل 
الرهنة هلم على خطورا واآلفات النامجة عنها، مرشدا إلياهم إىل الوقاية من هذا املرض االجتماعي 

هذا : "...  املسلم واملسلمة فقال بعد أن وضح ذلكقبل حدوثه بغض البصر الذي أمر به اهللا تعاىل
هو شرع اهللا األحكم، وبقدر ما يطيل املرء يف بيان هذه احلكمة وهذا األدب فإنه ال يويف له حقه، 

إنه قيل وشرع ملن هم خري منا بألف وأربعمائة درجة، ! خاصة إذا تذكرنا ملن قيل له، وملن شرع
فإذا كان هذا العالج قد وصف خلري القرون فماذا عن حال  3"بعمائة سنةألم قد سبقونا بألف وأر

أال فلناضاعف حنن هذه احلصانة أضعافا مضاعفة، ألننا معرضون : "القرن احلايل؟ جييب املفسر
للتلوث من كل جهة أكثر من الصحابة يف عهد النبوءة، وفينا استعداد للعدوى وتقبل املرض 

واملوضوع ! ... لقبول اجلراثيم أوال جيب التحصني يف هذا الوقت أكثر؟كاجلسم الذي فيه استعداد 
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مهم جدا كما قلت يف درس العيد، فالذي أودى بالعامل شرقه وغربه، وأراده يف اهلاوية هي هذه 
احلالة من الفوضى اجلنسية العارمة، وهي إن كانت موجودة يف الزمن القدمي، إال أا مل تشرع ومل 

يدعو إليها اليوم من يزعمون أنفسهم العلماء واحلكماء يف حني أم اجلهلة يدع إليها كما 
ووضعوا أنفسهم يف موضع إصالح العامل، ولكنهم هم الذين أفسدوه، كفانا اهللا ... املفسدون 

  .1"أمرهم، ووقانا شرهم
 فاملفسر يضع يده على اجلرح، ويصف له العالج، وإن كان يف زمانه حذَّر من هذا الشر،

رغم أن منطقته مل تعرفه، إال أن مرحلة السبعينات اليت ظهرت فيها  بعض اإليديولوجيات اليت 
تشجع على الفاحشة والسفور واالختالط، ظهرت أمناط لأللبسة، غري احملتشمة، فصار الرجال يلبس 

  .أعرض الثياب ويطيل شعره، وتلبس املرأة الضيق والقصري وحتلق شعرها كالرجال
بيوض مسألة السفور يف موضع آخر من تفسريه وعد التصدي هلا والقضاء على  عاجل الشيخ

يا بين أقم الصالة ﴿: مظاهرها من صور األمر باملعروف والنهي عن املنكر وهو يفسر قول اهللا تعاىل
آل "﴾  وأمر باملعروف وانه عن املنكر واصرب على ما أصابك إن ذلك من عزم األمور

يعيد التذكري بابن لقمان وهو ليس وزيرا وال أمريا أو مسؤوال ألن خطاب ، فاملفسر "110/عمران
األمر باملعروف والنهي عن املنكر، مل يوجهه اهللا تعاىل للمسؤولني واحلكام، بل إن هذا اخلطاب من 
لقمان البنه يدل على أن هذا واجب كل مسلم، فاألمر موجه من فرد من عامة املسلمني إىل فرد 

لمني، وأكَّد على املستمعني أن جيعل كل واحد منهم نفسه مكان هذا االبن الذي وجه من عامة املس
كنتم خري أمة أخرجت ﴿: إليه اخلطاب، حىت تتحقق خريية هذه األمة، ويتحقق قول اهللا تعاىل

لكن ال تلحق م لعنة  بين " 110/ آل عمران"﴾ للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر
  .2جل أم كانوا ال يتناهون عن النكراإلسرائيل من أ

كل بلد فيها أربعة، : "مث يذكر حديثا موقوفا على أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه يقول فيه
إمام عدل ال يظلمهم شيئا، وعامل على سبيل اهلدى، ومشايخ يأمرون : أهلها معصومون من البالء

". والقرآن، ونساء مستورات ال يتربجن باملعروف وينهون عن املنكر، وحيرصون على تعليم العلم
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قال " نساء مستورات ال يتربجن"فالثالثة األوىل ليست موضوعنا ونركز على األمر الرابع وهو 
  .1"ال يبدين زينتهن وال تربجن تربج اجلاهلية األوىل: "املفسر

بعة يف فإذا اجتمعت هذه األمور األر: "ينبه املفسر على مسألة العصمة من البالء فيقول -
قرية فإا تكون معصومة من البالء، أي حمفوظة من وقوع البالء عليها مما جنده مدونا يف الكتب، 

من عمل كذا وكذا حيفظ من البالء، من غري أن جند مناسبة بني : ومتداوال بني األلسنة، من قوهلم
: من البالء، ويقالحافظ على صالتك حيفظك اهللا : العمل املطلوب واحلفظ من البالء، فيقال مثال

إن الصدقة تدفع البالء، فهي ال تقاومه ظاهريا، ولكن اهللا تعاىل إذا تقبل هذه الصدقة أو غريها من 
أعمال الرب يكون سببا يف رد البالء؛ فاحلفظ من البالء كان بربكة ذلك الشيء، ولكننا جند بعض 

احلقيقية لدفع البالء، وهذا ما أريد أن  األعمال املأمور ا لدفع البالء هي نفسها سبب من األسباب
  .2"أشرحه أبينه

  .فبدأ ببيان األمور الثالثة األوىل، غري أنين سأكتفي برابعها ألنه موضوع احلديث
والنساء املستورات الاليت ال يتربجن يساعدن يف احلفاظ على سالمة اتمع : "قال املفسر

بالء، وتشتد الفتنة اليت قد تصيب حىت العابد الضعيف وطمأنينته، ألنه إذا تربجت النساء يعم ال
إنه سبب اختياري هلذه  3"القلب فضال عمن دونه من الشباب، الذين مل يرسخ اإلميان يف قلوم

الظاهرة، إذ هي مما يشاهد كل يوم يف عصرنا وليست قضية أثرية تارخيية، وما فائدة قرآن يتلى وال 
  .تماعية الفاسدةيطبق إلصالح هذه الظواهر االج

مث يتطرق الشيخ إىل بيان مفهوم التربج ليعلم احلاضرون حقيقته إذ املعروف املتداول هو  -
التربج ليس هو سفور الوجه فقط، وإمنا هو عرض ماال جيوز عرضه من : "سفور الوجه فقط، فيقول

ة تنكشف، ويف هذا املفاتن والزينة، وقد صارت النساء يتفنت يف ذلك، حىت لتكاد العورات املغلظ
وإذن، حىت وإن وجدت الشروط الثالثة وكان النساء خيرجن ... ∗جر للناس إىل الفتنة واالفتتان
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متربجات يعرضن مفاتنهن يف الطرقات فإن البالء حالٌّ ال يرد، وأكثر البالء يأيت من املرأة وما 
رأة، ويف املراقص واملالهي حوهلا،  وهذا أمر معروف، وحيثما وجد الفساد إال كان حيوم حول امل

مث يقترح املفسر اقتراحا ال أوافقه عليه بصورة . 1"ودور البغاء وغريها املنتشرة يف شرق البالد وغرا
فلو دخل النساء إىل بيون واشتغلن أمهات ومربيات : "عامة ألنه حكم عام له استثناءاته، فيقول

، أي نعم هذا 2"لزال قسط كبري من الفسادلألوالد وزوجات صاحلات قائمات بشؤون األزواج 
، يقصد أال خترج املرأة للعمل، "لو دخل النساء إىل بيون"كالم مجيل، لكن ال أوافقه على قوله 

فالواقع يشهد على هذا وعلى ذاك، فكم من نساء خيرجن ويعملن وهن متحجبات مستورات، 
الت، وإمنا أرى أن هذا اخلطاب حمترمات ومحترمات، وهن زوجات صاحلات ومربيات فاض

املقصود منه النساء اللوايت ليس هلن عمل خارج البيت، وهن من يفتحن األسواق ويغلقنها، يف 
أحلى لباس وأمجل حلة، وأغلى عطر، وهذا واقع ومشاهد، فكم من النساء املاكثات يف البيت، ال 

واملوضة ومساحيق التجميل وماذا يقمن بدورهن الرسايل على أكمل وجه، مههن الوحيد هو اللباس 
اشترت اجلارة، وأين ذهبت؟، إن مل متسك مساعة اهلاتف وتقضي معها الساعات والساعات يف لغو 
احلديث والسؤال عن التافه واجلليل من األمور وخصوصيات وأخبار األقارب أو اجلريان، إذن، 

  .ية دينية حتصنها ضد هذه التياراتفالقضية قضية تربية البنت اليت تصري أُما بعد زواجها، ترب
وإذا عدنا إىل كالم املفسر وهو يتمىن أن وجود تلك األسباب األربعة يف كل بلد من بالد 

  .املسلمني، حىت ينقص الشر مقدار كبريا، ويعصم أهله من البالء
 وينتقل املفسر إىل الدعوة لألمر باملعروف والنهي عن املنكر فيما يتعلق بسفور النساء -

إذا اجتمع يف مدينة أربعة أشياء، فإنه : يقول أبو سعيد اخلدري: "... واختالطهن بالرجال قائال
،  أو مايل؟ أو إن املسؤولية "واش عندي: "يرفع عنهم البالء على أال يوجد عندهم فكرة أو مقولة

زا فهو بالنسبة لألمراء فلألمراء ما خيتصون به وما يشغلهم، وإذا كان هذا الكالم ممكنا جائ. لألمراء
  .3"يف املاضي ال أمراء اليوم

                                                                                                                                                         
زمهن من السوق، لكن كل فأين دور خطباء اجلمع والوعاظ يف القضاء على هذه الظاهرة وإن كنت أرى هذا، فليس معناه منع النساء من اقتناء لوا. عامي جاهل

 .شيء بقدر، ولكل شيء حدود، حىت نتمكن تدرجييا من ختفيف وطأة هذا البالء
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بل إن النهي عن املنكر من واجب كل فرد وخاصة العلماء والوعاظ واملرشدين واملصلحني، 
واحلاكم هو فرد من هذا اتمع، وراع هلذه الرعية، من أهم واجباته أن يعمل على القضاء على هذا 

  !!الفساد
ومنذ أيام وبالتحديد يف أول رمضان : "فسر حادثة واقعية فيقولوهلذه املناسبة يذكر امل -

وقع اجتماع لالحتاد االشتراكي العريب يف مصر، ترأسه مجال عبد الناصر، وأعطى ) هـ1388(
، فقام 1احلرية للحاضرين يف البحث عن أسباب املظاهرات واحلوادث اليت وقعت مبصر يف هذه األيام

حلرية فانتقد الفساد املنتشر يف البالد مبختلف أنواعه، حىت تكلم عن أحد األئمة معتمدا على هذه ا
، هذا اللباس القصري الذي يرتفع فوق الركبة حىت لتكاد "املينيجيب"الفتيات الالئي أصبحن يلبسن 

العورات تتكشف، وكان هذا اإلمام يوجه خطابه إىل الرئيس، وملا انتهى من خطابه احلماسي أجابه 
هذا واجبكم أنتم أيها الشيوخ، ويا رجال الدين، عليكم أن تنشروا الوعي الديين  :الرئيس قائال

والناس  1952منذ ثورة يوليو : والتعاليم اإلسالمية، وأنتم تتقاضون من أجل هذا أجورا، مث قال
فلو فعلت كذا وكذا، ولكنين كنت " إن اهللا يزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن"يأتون إيل ويقولون 

إننا ال نقيم الدين بالقوانني، إقامة الدين من واجب كل عائلة، فعلى كل : هلم، وأقول لكم أقول
من الواجب على رب كل األسرة أن يرفع هذا القانون : أسرة أن تريب أوالدها تربية دينية مث قال

رتداء فينهى أوالده ويربيهم وفق التعاليم الدينية، وإننا ال نستطيع أن نصدر قانونا مننع به ا
، ألننا إذا فعلنا هذا نكون قد ضيقنا من حرية الناس، وإذا أصدرنا األوامر لرجال "املينيجيب"

يرتدين مثل هذا اللباس، وينهيهن عنه، يكون ذلك ذريعة هلم يف  ∗الشرطة مبراقبة النساء الالئى
، ولكن "املينيجيب" التحدث مع النساء والفتيات، فيقع ما يقع، فال تنتظروا مين أن أضع قانونا مينع

إنه بإمكان اجلامعة أن تصدر : عليكم انتم أن متنعوه بالوعظ واإلرشاد والتوعية الدينية، حىت قال
  . 2"، وبطرد كل طالبة تتجاوز هذا القرار"املينيجيب"قرارا حيظر على الطالبات لبس 

ال نوافق على فهذا قرار مهم من جانب وإن كنا : "قال الشيخ معقبا على كالم عبد الناصر
أن  -واهللا أعلم–، وإن كنت أرى أنه كان على الشيخ 3"كل ما قاله، فذلك شأم، وهلم ما أرادوا

يوضح كالمه يف عدم موافقته على بعض ما قاله، ألن هذه الظاهرة مل تقتصر فقط يف مصر، بل 
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وهو يعاجل على املفسر،  -حسب نظري –انتقلت عدواها إىل املغرب وخاصة يف اجلزائر، وكان 
هذه الظاهرة االجتماعية أن يعرج على مشال البالد، لريشد ويوجه إىل اإلقالع عن هذا اللباس 

  .الغريب الغري حمتشم، خاصة يف فترة الستينيات والسبعينات
وإمنا الذي أردت بيانه هو أال ننتظر من الرؤساء : "مث يربر املفسر سوقه هلذه احلادثة قائال

أمور الدين، ويضعوا القوانني حبسب ما تقتضيه الشريعة اإلسالمية، ويقومون واحلكام أن ينظموا 
بتنفيذها، فلسنا يف عهد اخللفاء الراشدين، وإذا انتظرت األمة هذا فإا ستضلُّ، ويهلك أوالدها، 

  .1"ذكورا وإناثا إىل أن يصلوا إىل الدرك األسفل
وطلبة وعامة، نساء ورجاال لتحمل  ويتوجه املفسر خماطبا كل اجلمهور املستمع علماء -

فمثل هذه األمور فرض عيين على كل : "مسؤوليتهم، وقيامهم ذا الواجب، ألنه فرض عني قال
كلكم راع، وكل راع : "-ص–شخص وعلى كل عائلة، وعلى كل راع، وقد قال الرسول 

لطة اليت بيدها احلكم ، سواء السلطة احلاكمة اليت بيدها احلكم الدنيوي، أو الس2"مسؤول عن رعيته
الديين، كالعزابة عندنا، وال ينبغي للعامة أن تنتظر ماذا يفعل أولئك، فكل واحد مكلف بنفسه 
وبزوجته وبابنه وابنته، فعلمهم أمر دينهم، واهم عن الفحشاء واملنكر، وال تترك ابنتك تلبس 

  .3"كما يقول املثل" ق بكراعهاوكُلَْ شاةْ تعل"اللباس، أو خترج بثياب منهي عنه شرعا، 
فالذي مير : "وميثل الشيخ هلذا الواجب جتاه هذه الظاهرة بإماطة حجر عن الطريق، فيقول -

يف طريقه وجيد يف وسط حجرا، مث يرفعه ويضعه إىل جانب الطريق، فقد أمهه أمر املسلمني، ألنه 
... اطة األذى عن الطريق من خصال اإلميان يعلم أنه إذا تعثر به أحد فإنه يسقط ال حمالة، وأن إم

: بينما آخر مير على حجر أكرب فال يزيله من طريقه، وقد يستعني به أحد ليميطه لثقله، فيقول له
كال، ليس هذا صوابا، واتمع ال يصلح ذا، وال بترك األمر ! مالك واحلجر؟ دعه يف مكانه

وأين ... ليد أو باللسان، كل حسب استطاعته ، وهو إما باألن األمر والنهي إصالحوالنهي، 
جندمها يف هذا الوقت، وأنت العامل، وأنت األمري، إال يف األمور اليت خيتص ا احلكام كاجلرائم اليت 
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توجب العقوبات، وذا تنتظم األمور، ويتحقق الصالح، فنسأل اهللا تعاىل أن يعطينا األشياء األربعة 
  .1"رضي اهللا عنه اليت ذكرها أبو سعيد احلذري

: كما وضع املفسر يده على جرح عميق وقدمي قدم احلكومات اإلسالمية احلديثة قائال
وهل كانت احلكومات هي اليت علَّمتنا حنن اإلسالم؟ لقد تعلّمنا اإلسالم وقرأنا القرآن على يد "...

، وهو يدخل يف باب األمر آبائنا وأمهاتنا، وهم الذين أدبونا وربونا، وهذا طريقنا الذي ننهجه حنن
والنهي، والعمل للصاحل العام، بنشر الفضائل، وقطع دابر الرذائل بكل وسيلة، وإمنا يتحقق هذا 

من مل يهمه أمر : "بالتعاون بني اجلميع، وبأن يعترب كل واحد نفسه مسؤوال، وقد صح احلديث
املنكر وغريه بأيدينا أو ألسنتنا  فمن واجبنا إن كنا قادرين على إزالة هذا. 2"املسلمني فليس منهم

  ".فلنفعل
  3ظاهرة القذف: املطلب الثاين

اتمع اإلسالمي، جمتمع فاضل يف األصل، ألنه يدين باإلسالم، وهذا الدين هو دين 
الطهارة والعفة واالستقامة، غري أن احلاالت االستثنائية وجدت منذ عهد التشريع األول، بدليل 

ين يرمون احملصنات مث مل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم مثانني جلدة وال والذ�: قول اهللا تعاىل
تقبلوا هلم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إال الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن اهللا 

والشيخ بيوض أيضا هو أفضل من أحكم الصلة بني هذا النص وبني ". 5-4/نور" �غفور رحيم
ولنبدأ حبكم القذف لنعرف مقام هذا احلكم من اخلطة : "...هذه اآلية الواقع إذ يقول يف تفسري

 الكبرية، ننظر إىل احلد الذي شرعه اهللا تعاىل والذي جعله قريبا من حد الزاين، إذ ال فرق بني حد
  .4"الزىن وحد القذف سوى عشرين جلدة، أي أنه أنقص للقاذف خمس حد الزاين فقط

وهو أحد -هذه الظاهرة مرهبا من عقوبتها، ويف هذا الترهيب  بدأ املفسر حديثة عن 
إذن، خطر القذف كبري، ولو مل يكن كذلك ما : "، فيقول-اآلليات املنهجية للتفسري الشفاهي

  .5"كان اهللا تعاىل ليشرع له هذا العقاب األليم، الذي كاد يصل حد الزىن
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مبثابة اإلشكالية اليت يعرضها  كانت تلك التساؤالت احلوارية بني املفسر واملستمعني
الباحث حماوال اإلجابة عنها بكل موضوعية فكان فتساءل مع املستمعني حول احلكمة يف التقارب 

  .بني عقاب الزاين، والقاذف الذي يرمى مة الزىن يف شخص فقط
  .1فبمعرفة املسلم لعواقبه الوخيمة يدرك حكمة اهللا تعاىل فيما شرع

: ي هذه احلكمة، حثه املفسر على إدراك خطر الزىن أوال، فقاللكي يستوعب املتلق
  .أن الزىن يعترب يف مجيع األمم فاحشة وإمثا عظيما من الناحية الدينية -:فنعلم"....

  .وأنه يعترب عيبا وعارا من ناحية اهليئة االجتماعية -
  .وأنه يعترب رذيلة من الناحية اخللقية -
عده جناية يعاقب مرتكبها باجللد مائة جلدة لغري احملصن، وأن اإلسالم إىل جانب هذا ي -

والرجم بالنسبة للمحصن، ملا يشكله من خطر على اخللية األوىل للمجتمع اإلنساين، وال يتحقق 
هذا إال ببناء اخللية األوىل بني الرجل واملرأة على عقد صحيح متني، يعرف فيه الزوج زوجته، 

  .2"يعرف أُّمه وأباهوالزوجة تعرف زوجها، والولد 
أما إذا شاعت الفاحشة بني الناس، فإما أن ينقرض النسل بزهد الناس وعزوفهم عن الزواج 
هروبا من حتمل مسؤولية التكاليف العائلية، وإما أن يعيشوا كالبقر والغنم، ال يعرف أحدهم 

اد والبالد، ويف هذا إذا فهذا التعارف املشروع فيه صالح العب. اآلخر، وحينئذ تسقط مجيع احلقوق
ولنضرب مثال من أنفسنا، فلوال اهتمام اآلباء بأبنائهم، ولوال : "يقول الشيخ بيوض رمحه اهللا

العشائر، ونظامها واجتماعها باآلباء، واهتمامها باألبناء، واهتمامها بالفقراء، واأليامى واليتامى 
فيها، على أننا مل نبلغ درجة الكمال  واملرضى، فإنه يستحيل أن نصل ولو إىل عشر احلالة اليت حنن

حسنة بالنسبة لبعض اجلهات املختلفة والفضل يعود إىل هذا  -وهللا احلمد–يف شيء، وإمنا حالتنا 
هذا ما حتتاجه كل . 3"التعارف، وهذا التعاطف املوجود بني أفراد القبيلة من ذوي القرابة واألرحام

ذا التعارف وال حيقق االستقرار املطلوب، قرنه اهللا تعاىل اتمعات اإلسالمية وألن الزىن ال حيقق ه
بالقذف، فشرع للقاذف حدا باجللد مثانني، وبعدم قبول شهادته أبدا أو بالفسق ما  -وهو يذكره-

مل يتب، ومل جيعل مثل هذا احلد ملن يقذف غريه بذنبٍ آخر كترك الصالة، أو أكل رمضان أو 
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مث بدأ املفسر يف تفصيل احلديث . ا أمره موكل إىل سلطان املسلمنيالسرقة، أو شرب اخلمر، وإمن
وهناك طريق آخر للفساد وهو طريق األذن، وهذا ما تقع فيه الغفلة : "...عن هذه الظاهرة فقال

يكون هناك جمتمع طاهر، فيأيت الشيطان فيلقي : كثريا، ترى كيف تشيع األذن الفاحشة؟ فمثال
ت كذا وكذا، يقوهلا لواحد أو الثنني أو لثالثة، وهؤالء ينقلوا إىل فالنة فعل: كلمة، فيقول

أم ال ينقلون األخبار كما هي، وإمنا ال بد  -كما هو جمرب –جمتمعات أخرى، ومن عادة الناس 
أن يزيدوها إضافات أخرى، خاصة بالنسبة لألخبار املتعلقة باألعراض، وقد تنطلق الكذبة قدر 

، وال تكاد تغرب الشمس حىت تصري حبال من حبال السفن، كما هي قصة الشعرة يف الصباح
البيضة، وذلك أن أحدا أراد أن جيرب انتشار الكذبة ومضاعفتها عند الناس، فادعى أنه أصيب بأمل 

إن : يف بطنه، وبعد مدة وضع بيضة، وانتقل اخلرب منه إىل اآلخر، ولكن هذا ملَّا نقله إىل اآلخر قال
يضتني، وصار اخلرب ينتشر، وعدد البيضات يتضاعف، حىت وصل إىل مائة بيضة، وبلغ فالنا ولد ب

اخلرب احلاكم، فنادى الرجل واستفسره عن األمر، فقال له الرجل، مل حيدث شيء من هذا أبدا، 
هذا مثل يضربه الناس النتشار . وإمنا أردت أن أبني للناس كيف ينتشر الكذب، وتكرب اإلشاعات

  .1"الكذبة
إا وقعت مع : مسعت أن فالنة متهمة، واآلخر يقول: فيقول هذا: " يعدد صور القذفمث

حقا لقد رأيت فالنا يتردد على شارعها، وفالنا حيوم حول تلك املنطقة، : فالن، ويقول اآلخر
وهكذا تتسع الشائعة حبسب خيال كل شخص، وكذلك تتضرر البنت وعائلتها بتلك الشائعة 

أن هذه "أول اآلثار السلبية والنتائج اخلطرية املترتبة عن القذف، واألخطر منه هو هذه . 2"الباطلة
الشائعة ختلق يف قلوب املرجفني ريبةً، فتظن أن هناك شيئا، فتحاول التصيد، ألن هذه القلوب 
متأهبة دائما للفجور، وإمنا تنتظر اإلمكانيات، وتتحني الفرص، وتنتظر فتح األبواب اليت كانت 

كما أثبتها –ومن طبيعة البشر اليت نعلمها ...ومن هو الفاتح هلذه األبواب؟ إنه القاذف...لقةمغ
فمن ألف القمار يود دائما : أنَّ من ألف شيئا فإنه حيلو له احلديث عنه -علماء النفس واألخالق

للقمار  التحدث عن املقامرين ورحبهم وخسارم، أو اجللوس للتفرج عليهم، وإذا مل يكن معه مال
إذا أفْلَس القَمار : "هلم أي حاسبا يسجل نتائجهم، واملثل يقول" رشاما"فإنه يطلب أن يكون 

امشر عجرا لعجزه فإنه ". يكذلك من ألف الفسق، ومتكنت فيه املعصية، فإنه إذا مل يستطع إتيا
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أو مبادلة احلديث وتناقل  يأيت بعض مغرياا، كأن يذهب إىل أماكن الفسق للتفرج أو للسهر،
األخبار، وهذا كله يدخل يف إشاعة الفاحشة كما سيأيت احلديث عنها ولكن كرام النفوس ال 

  .1"خيوضون يف هذه املواضيع
: وينتقل املفسر إىل التنبيه على بعض األفكار اخلاطئة عن املربر الداعي إىل ارتكاا فيقول 

الغرية على األعراض وحرصا على طهارة اتمع إشاعة  ولكن الكثريين خيطئون فيظنون أنه من"
الفاحشة إذا وقعت، حىت ينتهي ويرتدع مرتكبها، وهذا خطأ كبري، إذن، فما هو الواجب، وما 

  .2"هو السلوك الذي تتبعه أيها املسلم الغيور إذا رأيت فاحشة، أو علمت ا؟
  :وجييب املفسر أنه ال خيلو أمره من أحد أمرين

  .أن يقيم احلجة بأربعة شهود، لقيام احلِّد الواجب على مستحقه إما -
وإما أن ال يكون معه شهود أربعة، فحينئذ يذهب إىل من يعلم أنه يستطيع إصالح  -

  .3األمر، ومعاجلة القضية، فتعلمه وحده، وبعد ذلك تصمت مطلقا
ا أن يذكر هذا يف وسط إذا هذا هو العالج والسلوك العادل إذا رأى الشخص فاحشة، أَم

اامع فإنه حينئذ يقام عليه احلد، ويكون فاسقا ال تقبل شهادته أبدا وهنا يطرح املفسر تساؤال 
وقد تساءل العلماء، ملاذا حيكم على القاذف بالفسق أو الكذب، وقد يكون صادقا : "آخر، فيقول

ذا مل يكن لك أيها القاذف بينة تديل لكنه مل جيد شهودا؟ هكذا أراد اهللا تعاىل، وهذا هو حكمه، إ
ا، كي تربئ نفسك، وتثبت احلق يف مرتكب اجلرمية فاكتم واصمت، وإذا نطقت فقد أشعت 

  .4"الفاحشة، ولننتبه إىل هذه النكتة، فإن املسألة دقيقة
ويشبه املفسر ظاهرة القذف بالرائحة النتنة الكريهة يف مكان نقي، فال بد أن تشم، وال 

  :لو احلال من أحد األمرينخي
إما ثبوت التهمة حقا على مرتكب فاحشة الزىن، فيقام عليه احلد، ويف هذا احلد بعد  -

  .ثبوت جنايته عالج كبري للمجتمع، ملا فيه من الزجر والردع ملن تسول له نفسه فعل ذلك
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، غري أن بصورة كافية إلقامة احلد، فالضرر حاصل) القذف(وأما إذا أذيعت الفاحشة  -
العالج باحلد مل يستعمل، فحينها تنقلب الصورة، ويقام احلد على القاذف وإن مل يكن هذا 

إذن فالغرية احلقيقية ال تربر هذه . العقاب فإنه فساد بعينه، وترك للمرض يستفحل بدون عالج
بار، إذا استحي ومل يستطع اإلخ: اإلشاعات، وقذف احملصنات أو غريهن حىت إن العلماء قالوا

  .فليكتم األمر وليستره وليس عليه شيء
: ويتساءل املفسر مرة أخرى عن مربر آخر قد يتخذه القاذف ذريعة للقيام بفعلته فيقول

وجييب هؤالء  1"وقد يقول أحد إذا رأيت شيئا، ومل أبح به، فإن اتمع يتضرر وتنتشر الفاحشة"
هذا أن العلماء مل يهملوا شيئا، فقد وازنوا بني  أعلم يا: "املخالطني مشددا عليهم يف اللهجة قائال

ترى إشاعة الكالم على الفاحشة أكثر ضررا على اتمع أم االستتار؟ فوجدوا أن : األمرين، فقالوا
اإلشاعة أعظم خطرا من االستتار، فافهموا هذا جيدا، واعلموا أن بني الضرر الكبري والضرر 

هذا كله حبسب األعمال الظاهرة، واهللا . وفوارق دقيقة الصغري، وبني اإلصالح والفساد فروق
وكثري من الناس أطلقوا ألسنتهم يف ...تعاىل أعلم بالقلوب جيازي كال حسب نيته وقصده

احملصنات، ولكنهم أقروا على أنفسهم أم لو وجدوا سبيال إليها ألتوها أهذه هي الغرية؟ أال لعنة 
  .2"اهللا على هذه الغرية من أصلها

أخريا يصف املفسر العالج الوقائي وأنه مبثابة احلمية من هذه الظاهرة االجتماعية الفاسدة 
وبعد، فهذا واحد من التدابري الوقائية : "اخلطرية اليت انتشرت ووجدت الكثري من املشجعني قائال

  .3"الكربى اليت جعلها اهللا سياجا للمجتمع املسلم، حىت ال يلوثه ننت الفاحشة
  : أحكام القذف، لكن قبل بياا بدأ بشرح اآلية املفسرة فقالينتقل إىل

أما الرمي فمعروف، وقد يكون الرمي باحلجر أو بالرصاص أو بالسهم والنبل، أو بأي  -
وما رميت إذ رميت �: شيء آخر، وحنن نستعملها كذلك يف هلجتنا امليزانية، ومنه قوله تعاىل

  ".67/األنفال" �ولكن اهللا رمى
  .اإلحصان يف عرف القرآن يراد به أحد معينني أو ثالث: صناتاحمل -
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يراد به العفة وحفظ الفروج ولكن املراد يف اآلية كما : يراد به الزواج، والثاين: األول -
أن املقصود به الزىن وما يتصل به ويدل عليه قوله  - سوابقه ولواحقه–ينص عليه السياق 

ناس أو النساء األبرياء، وإمنا جعل املرمي العفيف الطاهر، والذين يرمون ال: ، مل يقل"احملصنات"
إذن يرمي مبا ينايف عفَّته اليت تتعلق حبفظ الفروج، كذلك أمجعت األمة على هذا، وال خالف بني 

إىل اليوم يف املسألة وأن املراد برمي  �العلماء املسلمني يف القدمي واحلديث، من عهد الرسول 
زىن دون غريه، فال يدخل يف احلكم هنا من رمى امرأة أو رجال بالشرك أو احملصنات هو القذف بال

الكفر أو ترك الصالة، أو غريها من املعاصي والذنوب وليس معىن هذا أن الرمي باملعاصي األخرى 
  .1"ليس له عقاب

وحىت ال يظن البعض وخاصة العامة منهم، بأن املقصود من اآلية، هو رمي احملصنات  -
اإلناث بطريق " احملصنات"ويدخل يف : "فقط قال املفسر موضحا هذه النقطة الفرعية من النساء

يلحق الرجال ن قطعا، ألن العلة ظاهرة " احملصنات"ولكن يف ...احملصنون الذكور،: القياس اجللي
للقطع بعدم الفارق، إذ ال فرق بني العفيف الربيء رجال أو امرأة، فكل من خدش عرض أحدمها 

ويكفي مثاال على ذلك أن مة القذف وجهت للسيدة عائشة . 2"بالفاحشة يقام عليه احلد وامه
الصديقة بنت الصديق، أما يف زمن سيدنا عمر بن اخلطاب فالقذف وجه إىل  -رضي اهللا عنها-

  .3الرجل وهو املغرية بن شعبة وجلد عمر الذين قذفوه ألم مل يأتوا بأربعة شهود
لفاظ، انتقل املفسر إىل عبارات القذف أساليبه فذكر أن القذف قد يكون بعد شرح األ -

، وأما "فالنة زنت"أو " فالن زىن: "بالتصريح، أو بالتعريض الواضح فالتصريح كقول أحد
التعريض فهو كالم يدل على التهمة، وفيه أنواع منه، منه ما حيكم عليه كحكم التصريح، ومنه ما 

  .4"دون ذلك
ويف كالمه ما . كر أحكام القذف بوضوح لعلَّها تكون رادعا هلؤالء القاذفنيوأخريا ذ -

: يؤكد عدم تعصبه للمذهب اإلباضي، واستعانته بآراء وأقوال العلماء من بقية املذاهب، إذ يقول
، وفيه فروع متعددة، وخالف كثري، وكلها منصوص )يعين القذف(هذه بعض أحكام الرمي "
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فالتفسري ". 1درسها من أراد لتفقه يف الدين، وتكفينا حنن هذه اخلالصةعليها يف كتب الفقه، ي
الشفاهي كما سبق أن أشرت أنه ال يعتمد كثرة اخلالفات الفقهية أو العقدية أو اللغوية، بل 
يكتفي خبالصتها وأدق مسائلها، ألنه ال خياطب مجهورا موحد الثقافة والعلم، بل مجهورا متباينا 

  : وتكفينا حنن هذه اخلالصة مث بدأ يف سرد األحكام بإجياز فقال: ة، وهلذا قالأغلبه من العام
  ".فاجلدوهم مثانني جلدة: "فاحلكم األول على القاذف -
  .وال تقبلوا هلم شهادة أبدا: "واحلكم الثاين -
  ".وأولئك هم الفاسقون: "واحلكم الثالث -

املؤمنني باحلكم بفسقهم،  فكأن اهللا تعاىل حكم على هؤالء بإخراجهم من زمرة  
وبإخراجهم من اهليئة االجتماعية باحلكم بعدم قبول شهادم، وهذا يشبه إىل حد كبري ما يعرب عنه 

باحلرمان من احلقوق املدنية كأن ال يكون له حق التصويت يف االنتخابات أو الترشح هلا، : اليوم
  .2"وهو نوع من العقاب يف القوانني احلديثة

إال الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن اهللا غفور �ستثناء الوارد يف اآلية أما اال -  
االستثناء يف أصول الفقه إذا جاء بني مجلتني أو عدة مجل : "فقال فيه املفسر" 5/النور" �رحيم

متقاطعة، ترى هل يعود عليها كلها أم على األخرية فقط؟ لعلماء األصول كالم وخالف يف 
ترى هل يعين االستثناء : "مث يتساءل. 4"ا حنن ال ننظر إىل هذا االستثناء يف هذه اآلية، ولكنن3املسألة

  ":عدم اجللد؟
فال خالف بني األمة أن االستثناء ال يتناوله، والتوبة  - حكم اجللد - : أما احلكم األول -  

تناول احلكم الثالث ال متنع من إقامة احلد بإمجاع األمة، كما أنه ال خالف بني األمة أن االستثناء ي
  ".وأولئك هم الفاسقون"
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: قال بعض الفقهاء: وإمنا اخلالف بني العلماء يف احلكم الثاين عدم قبول الشهادة أبدا  
وهو القول  -حكمه حكم األول والثالث، أي أنه بعد التوبة تقبل شهادته، ولكن اجلمهور 

وما أحكم وأبلغ خامته هذا  1"بل أبداإن الشهادة ال تق: يقولون -الصحيح الذي سنبينه ونؤيده
  : املوضوع اليت خيتم ا املفسر درسه

وهذا يبني لنا حقا خطر القذف وإشاعة الفاحشة بني الناس، والواجب علينا أن نتأدب "  
حنن يف زمن ال تقام فيه احلدود فنطلق ألسنتنا بالسوء : بأدب اهللا، ونكف ألسنتنا وال نقول

وقد ثبت أن . ا من عذاب الدنيا، ولكن علينا أن نتذكر أن عذاب اهللا أخزىوالفحشاء، ألننا أمن
الذين ارتكبوا الفواحش توجب عليهم بسببها حدودا يف الدنيا، وماتوا دون أن تقام عليهم ومل 
يتوبوا فإم ستقام عليهم حدود أشد يوم القيامة، ولذلك كان حرص ماعز والغامدية على أن 

وأكثر البالء من اللسان، . ومن أراد اهللا به خريا فليقل خريا أو ليصمت. ىت يطهرايحدا يف الدنيا ح
  .3 2"وهل يكب الناس يف النار على مناخرهم إال حصائد ألسنتهم"

فاهللا تعاىل حيفظنا من عثرات اللسان اليت هي أشد من : "داعيا اهللا تعاىل بقوله"مث يتوجه   
  .4"ضربات وطعنات السنان

دعو به أيضا ألنفسنا ولغرينا من أبناء وأصحاب وجريان، ألن هذه اآلفة هذا ما ن  
االجتماعية نقشت يف اتمع، وأصبحت األلسنة تلوك ألفاظها الصرحية والتعريضية دون بأس أو 

وهل هذا الكالم اشتريته ودفعت عليه "حياء، فإن زجرت أحدهم يقول هذه الكلمة املشهورة 
وذا ندرك كيف أن التفسري الشفاهي يستطرد  !!، وليته يعلم ما اخلتام؟"هو كالم والسالم !ماال؟

  .ويهتم ذه املسائل الواقعية
أما الشيخ عبد احلميد بن باديس، فقد تكلم عن ظاهرة السفور واالختالط والقذف بشيء   

اعية من اإلجيار، وهو ما طبع تفسريه وميزه عن غريه، يف سياق كالمه من الزىن كظاهرة اجتم
فاسدة كان السبب فيها اإلفراط يف السفور واالختالط بني النساء والرجال دون تقييد، خاصة أن 
ما ظهر من موضة يف اللباس وإيديولوجيات التحضر والتمدن يف لقاء املرأة بالرجل دون حائل 
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ق فهذه العدوى انتقلت إىل اتمعات املسلمة عن طري. ودون حجاب يف أي مكان ويف أي وقت
  .املعمرين وعن طريق االستعمار وما ينشره من أفكار، خبيثة

وال تقربوا الزىن �: هذا ما سلط ابن باديس الضوء حوله من خالل تفسري قول اهللا تعاىل  
: قال الشيخ" حفظ الفرج"، فتحت عنوان فرعي "32/اإلسراء" �إنه كان فاحشة وساء سبيال

 حملها فلو كان منها ولد لكان مقطوع النسب مقطوع يف الزىن إراقة للنطفة وسفح هلا يف غري"
الصلة ساقط احلق فمن تسبب يف وجوده على هذه احلالة فكأنه قتله، وهلذا بعد ما ى اهللا عن قتل 

ى عن الزىن الذي هو كقتلهم ألنه سبب لوجودهم " وال تقتلوا أوالدكم خشية إمالق"األوالد 
فقد جاء يف . ىن وحترمي الدنو منه ال بالقلب، وال باجلوارحوأفاد هذا حترمي الز... غري مشروع 

كتب على ابن آدم نصيبه من الزىن، فهو مدرك ذلك ال حمالة، العينان زنامها النظر، : "الصحيح
واألذنان زنامها االستماع، واللسان زناه الكالم، واليدان زنامها البطش، والرجل زناها اخلطى، 

فزىن هذه اجلوارح دنو من الزىن احلقيقي ". ق ذلك الفرج أو يكِّذبهوالقلب يهوى ويتمىن، ويصد
هذا ما وضحه الشيخ بيوض حني تعرض ملسألة القذف وسلوك القاذف، واحلكمة يف . 1"ومؤد إليه

  .اقتران القذف بالزىن يف اآلية الكرمية، وقد فصلته يف أول هذا املطلب
حلث على العالج هلذا املرض االجتماعي وهو يلتقي الشيخ ابن باديس والشيخ بيوض يف ا  

احلجاب الشرعي كبديل عن السفور الذي يؤدي إىل فاحشة الزىن، ويرى ابن باديس أن احلجاب 
ستر احلرة ما عدا وجهها وكفيها ومجع ثياا عند اخلروج بالتجليب، بل يتعداه إىل ما : ليس فقط

، 2وخلوا باألجنيب، واختالط النساء بالرجالحرم من تطيب املرأة، وقعقعة حليها عند اخلروج، 
بأن السفور ليس معناه فقط كشف الوجه، بل يتعداه إىل إظهار : وهذا ما قرره الشيخ بيوض

وهلذا تظافر : "أو الطيب أو االختالط الفاحش سوكشف ما ال جيوز إظهاره من املفاتن باللبا
واملسلم املسلم من حترى مقتضى هذا النهي النهي والتشريع على إبعاد اخللق عن هذه الرذيلة، 

  .3"وهذا التشريع يف الترك واالبتعاد
مث انتقل الشيخ ابن باديس إىل عنوان دال على معاجلة هذه الرذيلة بالترهيب من سوء  -  

، وهلذا قال الشيخ يف هذا - كما سبقت اإلشارة إليه –عاقبتها، والترهيب أسلوب تربوي قرآين 
إنه كان : "، بني اهللا تعاىل قبحها بقوله"ة هذه الرذيلة بتقبيحها وسوء عاقبتهامعاجل: "العنوان
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، والفاحشة هي الرذيلة اليت جتاوزت احلد يف القبح، وعظم قبح الزىن مركوز يف العقول "فاحشة
من أصل الفطرة كان ومل يزل كذلك معروفا ومن رمحة اهللا تعاىل خبلقه أن ركز يف فطرهم إدراك 

ائح واحملاسن ليسهل انقيادهم للشرع عندما تدعوهم الرسل إىل فعل احملاسن وترك أصول القب
القبائح وتأتيهم مبا هو معروف يف احلسن والقبح هلم، فتبني هلم حكم اهللا فيه وما هلم من التواب أو 

هذا ما طبقه الشيخ بيوض عندما تكلم عن ظاهرة السفور وظاهرة القذف بتقدميه . 1"العقاب عليه
مثلة معروفة متداولة عنهما وعن آثارمها، حىت تكون دعوته للمتلقني باإلعراض عنهما مقبولة أل

ومستجابة، فهو ذا حيذو حذو األنبياء مع وغريه من املفسرين املصلحني يف اإلتيان مبا هو معروف 
و اإلدبار عن لدى املتلقى من األمثلة الواقعية اليت يعرفها، ويدرك حسنها وقبحها؛ ليكون اإلقبال أ

أمر ما عن قناعة تامة، فيسهل اإلصالح والتغيري ولنا يف رسل اهللا وأنبياءه عليهم السالم قدوة 
  .حسنة

مث بني املفسر ما لدور معرفة املتلقي لسوء العاقبة من أثر يف الترهيب من هذه الفاحشة،  -  
أي بئس طريقا طريقه،  �يالوساء سب�: وبني اهللا سوء عاقبة الزىن بقوله: "حىت يقلع عنها فقال

طريق مؤد إىل شرور ومفاسد كثرية يف الدنيا، وعذاب عظيم يف اآلخرة، فهو طريق إىل هالك 
األبدان، وفساد األعراض، وضياع األموال، وخراب البيوت، وانقطاع األنساب، وفساد اتمع 

  .2"ر الكالموانقراضه، زيادة على ما فيه من معىن القتل للنفوس الذي تقَّدم يف صد
فهذه النتائج املترتبة على فاحشة الزىن وانتشارها يف اتمع، تتطابق متاما مع نتائج القذف   

هذا من أهم األسباب اليت . اليت ذكرها الشيخ بيوض وهي على عمومها تؤدي إىل فساد اتمع
ع اخلاصة دعتهم إىل اعتماد تفسري كتاب اهللا وسيلة لإلصالح، ومن فأدوه درسا على مسام

  .والعامة
فعلى : "أخريا يقدم املفسر نصيحة لكل مؤمن يوسوس له الشيطان ذه الرذيلة، فيقول  

املؤمن إذا وسوس له الشيطان ذه الرذيلة أن يتعوذ باهللا منه، ويستحضر فبحها، واملفاسد اليت جتر 
–ها، فيكون ذلك له إليها، واإلمث الكبري الذي يعقبها، وقبل ذلك كله حرمة النهي الشرعي عن

  .3"وقاية منها - بإذن اهللا
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هكذا نالحظ اهتمام املفسرين وتركيزهم على هذه األمراض االجتماعية، وحماوالم قدر   
املستطاع عالجها، أو حىت التخفيف من انتشارها يف اتمع عن طريق إحكام الصلة بني النصوص 

  .والوقائع اآلتية املعيشة
  :2والتقتري 1اإلسرافظاهرة : املطلب الثالث  
اإلسراف والتقتري ظاهرتني اجتماعيتني سادت اتمعات منذ وجود اإلنسان على هذه   

األرض، غري أن اإلنسان رغم ما يصيبه من جرائها، ال يبايل بل يفكر حىت يف اإلقالع عنهما، 
  .ويتخذ مرتبة وسطا بينهما

سننه تنظيم حياة املسلم وجمتمعه هلذا والدين اإلسالمي راعي يف تشريعاته ونصوص قرآنه و    
فقد نصت العديد من اآليات القرآنية على النهي عن اإلسراف، وعن التقتري، وقبل الوقوف على 
كيفية معاجلة املفسرين املصلحني هلاتني الظاهرتني يف التفسري الشفاهي، وأثره يف إصالح اتمع 

ة على الفرد واتمع، والترغيب يف الوسطية عن طريق الترهيب من عواقبهما وآثارمها اخلطري
  .اإلسراف واإلقتار والقوام: بينهما، وسأوجز مفهوم املفاتيح الثالثة يف هذه اآلية

بعد االطالع على املفهوم اللغوي هلتني املفردتني، وباستقراء مضمون آية الفرقان وتفسريها   
ين أيضا يتطابق مع املعىن اللغوي، وهو عند الشيخني ابن باديس وبيوض، الحظت أن املعىن القرآ

  .املراد من كالم املفسرين
ومها –يف هذه الدراسة التطبيقية  -غالبا–بعد قراءة استطالعية لكال التفسريين املعتمدين   
أن كال املفسرين عاجلا : ، توصلت إىل هذه النتيجة"ويف رحاب القرآن"، "جمالس التذكري"تفسري 

الفاسدة معاجلة واقعية، أحكموا فيها الصلة بني النص والواقع، وما كان  هذه الظاهرة االجتماعية
يسوده من مظاهر وصور ظاهريت اإلسراف والتقتري فحاوال من خالل النص القرآين إصالح هذه 

  .الظواهر الفاسدة
كما توصلت إىل أن كليهما عاجل هذه الظاهرة بناء على مقتضى احلال والعصر الذي فسر   

فرقان، ومن مث، فقد اختلف الطرح والكيفية واألسلوب الداعي إىل حماربة ظاهريت فيه آية ال
اإلسراف والتقتري، وخاصة الظاهرة األوىل وعليه فسنتتبع حتليل كل واحد منهما هلذه الظاهرة على 

  .حده
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والذين إذا أنفقوا مل �: ولنبدأ بالشيخ عبد احلميد بن باديس وهو يفسر قول اهللا تعاىل  
  ".65/الفرقان" �ا ومل يقتروا وكان بني ذلك قوامايسرفو

فبعد تعرضه للمناسبة وشرح املفردات والتراكيب واملعىن وهو ما يتفق فيه التفسري الشفاهي   
مع املكتوب، انتقل الشيخ إىل تفرد به من استنباط للهدايات القرآنية معربا عنها بتلك العناوين 

  .تفسريه غالبا الفرعية الدالة على مسة الواقعية يف
اإلسراف، والتقتري، : فبدأ أوال بشرح املصطلحات األساسية الثالثة يف اآلية القرآنية وهي  

والقوام، فحدد مفاهيمها متهيدا للهدف املراد حتقيقه بعد ذلك يف عملية اإلسقاط على الواقع فقال 
حترمي أو كراهة أو يف مباح  اإلسراف مذموم فهو ما كان يف منهي عنه ي: "1"حتديد"حتت عنوان 

قد يؤدي إليهما، فاألول كمن أومل وليمة أنفق فيها مجيع ماله وأصبح بعدها هو وأهله للضيعة 
واحلاجة، والثاين كمن أومل وليمة دعته إىل االستدانة وإن كان يظن القدرة على األداء ألن الدين 

الئم مع القدرة عليها يف احلال مما قد يؤدي خمدر ومستعاذ منه، والثالث كاالستمرار على إيالم الو
  .3)عدم اإلمساك عن احلق فيه، وعدم بذله يف باطل(أي  2"إىل أحد األمرين املذكورين يف املال

والتفتري مذموم أيضا فهو ما كان إمساكا عن مأمور به أمر وجوب أو استحباب أو عن "-  
 يذيقهم أمل اجلوع والربد، والثاين كمن مباح يؤدي إليهما، فاألول كمن ميسك عن أهله شحا حىت

ال يذيقهم بعض الطيبات اليت خيص ا نفسه من السوق والثالث كمن ميسك عن تطبيب خاطر 
زوجته ببعض الكماليات مع قدرته عليها مما قد يفسد قلب زوجته عليه أو حيملها على ماال 

  .4"يرضيه
اجب واملندوب وما يؤدي إليها وميسك والقوام العدل هو املمدوح فهو أن ينفق يف الو"-  

عن احملرم واملكروه وما يؤدي إليهما ويتسع يف احلالل دون مداومة يف األوقات واستيفاء جلميع 
  .5"اللذات واستهتار باملشتهيات

دخل املفسر مباشرة معترك " القوام"و" التقتري"و" اإلسراف"بعد حتديد مفهوم كل من لفظ   
عرب عن ظاهرة اإلسراف يف اتمع اجلزائري كان ينهشه مرض اجلهل والفقر الواقع املعيش بعنوان م

حالة وطننا يف األعم األغليب يف الوالئم ": "تطبيق"واالستعمار يف تلك الفترة، فقال حتت عنوان 
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واملآمت ال ختلو من السرف فيها الذي يؤدي إىل التقتري من بعدها فيكون اإلمث قد أصاب صاحبها 
فاملفسر حيكم الصلة  1"حاط به من ناحيتيه، والشر جير إىل الشر واإلمث يهدي إىل مثلهبنوعيه، وأ

بني النص املفسر وبني ظاهرة اإلسراف االجتماعية الواقعية يف اتمع اجلزائري وال زالت مظاهرها 
إىل يومنا هذا، بل قل لقد تضاعف اإلسراف أضعافا  - رغم الدعوات املتكررة لإلقالع عنها–

مث يقرر املفسر أن مسؤولية اإلصالح والقضاء  - األعراس، واملآمت–اعفة يف هاتني املناسبتني مض
تقع على عاتق  -اإلسراف والتقتري–على هذه الظاهرة الفاسدة اليت توقع صاحبها يف إمثني صرحيني 

علق كثري  وعلى مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني: "العلماء املوجهني واملرشدين املصلحني فقال
  .2"ممن مسعناهم يشكون هذه احلالة آماهلم يف معاجلتها خصوصا يف املآمت حقق اهللا اآلمال

وثَم نوع آخر : "وانتقل املفسر بامللتقى إىل صورة أخرى لإلسراف أشد خطرا فقال  
موجود يف غالب القطر يكثر يف بعض اجلبال وهو أن بعض املأمورين من بعض شيوخ الطوائف 

بثلة من أتباعهم فيرتلون على املنتمني إليهم من ضعفاء الناس فيذبح هلم العناق إن كانت يأتون 
ويستدين لشرائها إن مل تكن يفرغ املزاود ويكنس هلم ما يف البيت ويصبح معدما فقريا مدينا 
ويصبح من يومه صبيته يتضاغون وميسي أهل ذلك البيت املسكني يطحنهم البؤس ومييتهم الشقاء 

ت متعددة يف اليوم وشر ما يف هذا الشر أنه يرتكب باسم الدين وحيسبه اجلُهال أنه قربة لرب ميتا
العاملني، فأما إذا جاء وقت شد الرحال إىل األحياء واألموات وتقدمي النذور والزيارات فحدث 

صور  فاملفسر يعدد 3"هنالك عن أنواع السرف والتكلفات والتضييع للحقوق والواجبات
فالصورة األوىل ما حيصل يف األعراس واملآمت يف األعم األغليب، وهذه الظاهرة : اإلسراف يف اتمع

وإن كانت على أيامه يراها مبالغة يف اإلسراف، فإن ما حيدث اليوم من صوره أضعافا مضاعفة من 
، إن مل حيصل تفاهم اإلسراف، وأحيانا تعود العروس إىل دار أهلها بعد شهور، إن مل تعد بعد أيام

بينها وبني هذا الزوج الغين، فتذهب تلك املصاريف ومظاهر البذخ واإلسراف أدراج الرياح، مث 
, يذكر صورة  أخرى لظاهرة اإلسراف يكثر انتشارها يف اجلبال ويقصد شيوخ الطرقية وأتباعهم

ظاهرة ما زالت فهذه ال. وما يرتكب من إسراف وتكلف واستدانة من أجل إرضاء شيخ الطريقة
غري أن تكرار الفساد ال ميكن أن يكون , إىل يومنا هذا رغم الدعوات اإلصالحية للقضاء عليها
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, منذ بدء اخلليقة, فهذه سنة اهللا يف اخللق. مانعا للدعاة واملصلحني من تكرار اإلصالح والنصيحة
  .وإرسال الرسل واألنبياء

يقوم ا أفراد معدودون إال أن تكرارها نالحظ أن املفسر ركز على هذه الظاهرة اليت 
ولكثرة اعتياد الناس عليها , واعتقاد الناس بضرورا وتقديسها جعل منها ظاهرة اجتماعية فاسدة

ومثلها كثري من العادات الفاسدة اليت تأصلت , ولو خالفت الشرع, ةوصارت غري مستهجن
هما يف  اتمع  رغم  خمالفتها فأخذت مكانا م, وترسخت يف أذهان وعقول العامة واخلاصة

, حىت صارت عرفا مقبوال قُدم حىت على الشرع دون أي استهجان أو تأنيب للضمري, للشرع
خاصة إن كان هذا العرف خمالفا لنصوص ,أن يحلَّ العرف حمل الشرع : وهنا مكمن اخلطر

  .واحد صرحية من القرآن والسنة كهذا النص الناهي عن التبذير والتقري يف آن
خيتم املفسر درسه ناصحا املتسببني يف هذه املظاهر من اإلسراف أن يتقوا اهللا يف هؤالء 

فقال حتت عنوان , خاصة والفترة فترة احتالل يسودها الفقر املدقع على غالبية األفراد, املسرفني
أين جاؤهم  فيا ليت الذين تأتيهم تلك الوفود يسألوم فردا فردا عن حاهلم ومن": "نصيحة"فرعي

مبا جاؤهم به من أمواهلم فعساهم أن يطَّلعوا على بؤس أولئك املساكني فترق هلم قلوم ويرجعوا 
إليهم ما هلم أو يزيدوهم من عندهم وليقتصروا على من جيدوم أهل قدرة على ما دفعوه هلم من 

  .أمواهلم
ن ومن اإلمث واللَّوم عن فهذه نصيحة إذا عملوا ا خفَّفت من الشر والبؤس عن الزائري

  .1"املزورين فهل ا من عاملني؟ وفّقنا اهللا واملسلمني
اإلنفاق يف غري "وحتت عنوان فرعي  �2اوال تبذِّر تبذير�:أما عند تفسري قول اهللا تعاىل

بل حتدث عن املال واعتربه قوام , يف هذا املقام مل يتطرق لتلك اإلسقاطات الواقعية" وجه شرعي
هو التفريق للمال يف غري وجه شرعي أو يف وجه : مث عرف التبذير فقال, وأداة لإلحسان, األعمال

واإلنفاق يف , فاإلنفاق يف املنهيات تبذير وإن كان قليال. شرعي دون تقدير فيضر بوجه آخر
  ".املطلوبات ليس بتبذير ولو كان كثريا

إن املبذرين كانوا �:  تعاىليف تفسري قول اهللا" إخوان الشياطني"وحتت عنوان فرعي آخر 
ويف هذا املقام شبه اهللا " 27/اإلسراء" �إخوان الشياطني وكان الشيطان الشيطان لربه كفورا

املبذر بالشيطان فجعله أخاه، ذلك أن الوصف املشترك بينهما، أن الشيطان يعمل وأعماله كلها يف 
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وقد أخذت , كنه أن جيعلها يف اخلريوقد ضيع أعماله يف الباطل وقد كان مي, الضالل واإلضالل
عادة التبذير خبفاقة واستولت عليه فهو أخو الشيطان ملشاركته له يف وصفه كمشاركة األخ 

وهو أخوه بامتثاله ألمره وصحبته له يف احلال ويف املآل ويف سوء العاقبة يف العاجل . ألخيه
فاملفسر بني . املبذر عن هذا العمل ويف هذا التشبيه أسلوب من أساليب الترهيب ليبتعد . واآلجل

بينما يف , هنا أن اهللا خياطب مالك املال املبذر ملاله دون عناء التكلف يف اإلنفاق حىت يضيع ماله
املتكلِّف فيه املؤدي إىل التقتري بسبب الديون اليت أوقع  سرافآية الفرقان ركز فيها على اإل

بل إن األخطر هو الثاين إذ يقع عليه إمثان إمث  وكال الظاهرتني مذمومتني, املسرف نفسه فيها
  .             اإلسراف دون وجه مشروع والتقتري أيضا  دون وجه مشروع

فاملفسر ركَّز ابتداء على أمهية املال وضرورة بذله يف اخلري، مبينا عاقبة التبذير، مث أحكم   
رح واصفا له العالج الذي ذكره اهللا بعد ذلك الصلة بني النص املفسر والواقع، فوضع يده على اجل

يف اآلية، بالتزام الوسيطة واالعتدال يف اإلنفاق هذا ما جيب على كل مسلم ومسلمة التنبه إليه 
  .وااللتزام به، حىت يبارك هلم اهللا يف ماهلم وأوالدهم وحيام

اقعي هلذه هذا عن تفسري الشيخ عبد احلميد بن باديس لآلية الفرقان، وصورة اإلسقاط الو  
، أما الشيخ بيوض وهو يفسر نفس اآلية يف 1932هذا الطرح كان سنة . اآلية وجناحه يف ذلك

مرحلة زمنية متأخرة كثريا عن الفترة اليت فسرها فيها ابن باديس فقد كانت له نظرة جادة يف جمال 
  .شاء اهللا اإلسراف اختلف فيها عما طرحه الشيخ ابن باديس وهذا ما سأحاول الوقوف عليه إن

بدأ املفسر تفسريه هلذه اآلية من سورة الفرقان ببيان التناسب املوجود بينها وبني اآليات   
هذه هي الصفة اخلامسة لعباد الرمحن، وتتعلق بتنظيم احلياة املادية من الكسب : "السابقة هلا فقال

جنسه، ومل يترك اإلسالم  واإلنفاق عند اإلنسان، بعد أنت نظم العالقة بينه وبني ربه، وبينه وبني
ميدانا من ميادين احلياة مل ينظمه ومل يقتصر يف تنظيم احلياة املالية على املعامالت كالبيع والشراء 
والرهن والدين واملرياث والوصية وغريها، وإمنا نظَّم تصرف املالك الشخصي للمال، كيف ينفقه 

  . 1"قتري فقط حىت زاد فبين االعتدال فيهافهو مل ينه عن اإلسراف والت... وكيف يتعامل معه 
، 1، واإلنفاق الزائد يف املباحات2مث زاد املفسر أن اإلسراف هو اإلنفاق يف احملرمات مطلقا  

، فما هي إذا درجة النهي عند الفقري 2واإلسراف منهي عنه ولو درمها، وإن كان صاحبه غنيا
  .                     3إليه ابن باديساملعدم الذي يتكلف هذا اإلسراف، وهذا ما أشار 
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مث بني فائدة املال وخطر احتجاز األموال واكتنازها ألن فيه مضرة للعباد بتعطيله عن   
وأنه من واجب املال أن يكون متداوال بني الناس، ألنه ال ينتج إال إذا حترك، مث أشار إىل . النمو

يف هذه اآلية، وإن كان قد تكلَّم عن فائدة املال  قضية اقتصادية هامة مل يتطرق إليها ابن باديس
هذه القضية االقتصادية مفادها أن السياسة . 4وكونه أداة خري وأداة شر وفساد يف نفس الوقت

وهو ذا حيذر من . االقتصادية احلكيمة تثبت أن املال إذا كان خمفيا ال ينتج ولو بعد مائة سنة
انات ال يتم إال بالتزاوج بني الذكور واإلناث، فكذلك املال ال اإلقتار فكما أن التوالد بني احليو

 -واهللا أعلم–، أظن 5"ينتج إال بالتداول واالنتقال من يد إىل أخرى، وكلما ازداد تداوال ازداد منوا
أن املفسر أثار هذه املسألة ألن جمتمع بين ميزاب كان مشتهرا بالتجارة، ومل يبق هذا حمصورا يف 

فقط، إذ أن الواقع يف كل القطر اجلزائري يشهد برباعتهم واحترافهم يف التجارة، هذه املنطقة 
  .وأساسها املال طبعا، وهلذا رمبا نبه على مسألة املال، وحذر من اكتنازه واإلقتار فيه

أن اآلية تبني أصول وقواعد السياسة االقتصادية، "وتوصل املفسر بعد هذا التوضيح إىل 
؛ ألن اإلسراف أو التقتري يف كل هذه املؤسسات له مساوؤه، "لشركة وللدولةللفرد واتمع ول

  .وأضراره بدء من أصغر خلية وهي الفرد مرورا مبؤسساته االجتماعية وانتهاء باتمع كله
: بعد ذلك أثار مسألة استثنائية لئال يفهم كالمه فهما ضيقا حول االدخار واإلقتار فقال  

مطلوب، بل واجب على املرء يف نفسه أو زوجه أو ولده، يف حال الغىن  واالدخار أمر"... 
فليس  6"العدل يف الرضى والغضب، والقصد يف الغىن والفقر: "قوله �والفقر، كما ورد عن النيب 

 �مل يسرفوا ومل يقتروا�: الشح اقتصادا، وليس اإلسراف كرما، وإمنا االقتصاد هو قوله تعاىل
  .7"وكان بني ذلك قواما: "تؤدي املعىن، ولكنه زاد فقالفهذه الكلمات وحدها 

بعد املفسر نِقاطا حساسة استهلهما من هداية هذه اآلية تتعلق بالواقع انتقل إىل إسقاط هذا   
النص على الواقع وعندها تراءت له ظواهر اجتماعية واقتصادية فاسدة يف اتمعات الغربية أراد 

مع املسلم شرها، وأخرى ابتليت ا اتمعات املسلمة فقصد إىل التنبيه إليها حىت يأمن ات
                                                                                                                                                         

 .هو ما قصده ابن باديس باإلسراف يف املآمت واألعراس: اإلنفاق الزائد يف املباحات - 1
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"/ مباله إىل شر كثري كثري وفساد كبري - ال حمالة–ه يف وجوه الباطل بالغ املال كما هو أداة لكل خري، كذلك هو أداة لكل شر، فاملبذر املفرق ملال: "حني قال - 4

 11.7جمالس التذكري، ص 
 )بتصرف( 233، ص 7يف رحاب القرآن، ج - 5
 .233، ص 7يف رحاب القرآن، ج - 6
 234- 233املصدر نفسه، ص  - 7



466 

التحسيس ا قصدا معربا عن تعجبه ودهشته من وجودها وظهورها، حاثا على جتنبها والسعي 
  : هلذا قسمت صور اإلسراف اليت عاجلها إىل قسمني هي. للقضاء عليها

  .إسراف الدول -أ   
  إسراف األفراد - ب     

، 1هتمام املفسر ذه القضية مقتضى أحوال العصر الذي فسر فيه هذه السورةرمبا كان ا
  .وما كان سائدا من مظاهر اإلسراف الفردي والدويل

أول ما بدأ به املفسر هو إسراف الدول عكس ما بدأ به الشيخ ابن : إسراف الدول -أ
كم من دول أهلكها ف: "... باديس وهو إسراف الشخص أو الفرد، فنبه على خطورته قائال

اإلسراف وخرب اقتصادها، وخاصة يف هذا الوقت حيث التكالب على سباق التسلح، وعلى 
مظاهر األة والزينة واخليالء، والعبء إمنا تتحمله الرعية مبضاعفة الضرائب عليها، ولنا يف أمريكا 

ن جهة أخرى، وروسيا أصدق مثل،  وقد أرهقهما سباق التسلح من جهة، وسباق غزو الفضاء م
وال يعلم عدد املاليري اليت تنفق يف هذين االني، وقد مأل اهللا تعاىل قلوم بالرعب فكانت كل 

من املاليري يذهب أدراج الرياح، ألنه ) أي األسلحة(وكل ما ينفق فيها ... دولة ختاف األخرى 
  .2"يف كل حني يظهر سالح جديد يسقط السالح القدمي

فسر يف هذا اإلسقاط مل مياثله فيه أحد من املفسرين املعاصرين حىت فأي جناح حققه امل   
الذين تصدوا للتفسري الشفاهي يف العصر احلديث كاألفغاين وحممد عبده وابن باديس والناصري 

  !والشعراوي؟
إذا فاحلكمة من النهي عن اإلسراف يف هذا  اال الذي مثَّل له املفسر بأمريكا وروسيا وما 

ويف األرض : " بال حدود على األسلحة إمنا هي ما يقابلها يف العامل من صور ااعة فقالتنفقانه 
لو أنفق القليل , ميوتون باآلالف كل يوم, حنو مليارين من البشر يتضورون جوعا، وهم حفاة عراة

ها منب. 3"مما يبذر يف سباق التسلح وغزو الفضاء ملا بقي على وجه األرض فقري أو جاهل أو مريض
فال ينبغي أن نفهم اآلية فهما ضيقا  فنحصرها : "ها على خطورة الفهم الضيق هلذه اآلية قائالمنب
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  . 1"فاالعتدال جيب أن يشمل الشخص الواحد و اجلماعة والدولة, يف نطاق الشخص الواحد فقط
: بعد سباق التسلح وغزو الفضاء انتقل املفسر إىل صورة أخرى إلسراف املؤسسات فقال -

وإذا مل يكن فيها اعتدال يف النفقات تنهار، . ملؤسسات اخلريية لرعاية الفقراء واحملتاجنيوحىت ا"
وما أكثر املشاريع اليت متوت بالتضييع واإلسراف؛ وما أكثر التجارات اليت تنهار بالتقتري؛ وما أكثر 

: ناصحامث خياطب اجلمهور  2"الشركاء الذين افترقوا بسبب االختالف يف طبيعة تسيري املال
ومهما يكن فليعود اإلنسان نفسه أال يكون من املقترين وال من املسرفني فزن أحوالك ودقق "

  .3"حساباتك واتكل على اهللا
مث نبه املفسر إىل العبر اليت يريها اهللا يف الدنيا من هذا اإلسراف الدويل دليل على أن هذا  -

قتصرت على نفقاا الضرورية لوفرت أمواال تدفعها إىل فلو أن دول العامل ا:"الفعل مذموم ، فقال
اجلهات احملتاجة ولكن وباء اإلسراف متكن منها، مما يؤدي بالعامل إىل خراب اقتصادي كبري، واهللا 
يرينا العرب من هذا الصراع والتسابق بني الدولتني وإمنا نقول إنه فيها إسراف كبري، واهللا تعاىل يرينا 

وحنن ال نقول بأنه ليس ...أمريكا وروسيا،: والتسابق بني الدولتني العظيمتني العمر من الصراع 
إنه فيها إسراف كبري، اقتضاه التنافس للتسلط واهليمنة : يف هذه األحباث نفع أو فائدة، وإمنا نقول 

  .4"على العامل
ب وهكذا تتحمل شعو: "ويؤكد أن ضحية هذا اإلسراف الدويل هي الرعية والشعوب فقال -

العامل كلها عبء هذا اإلنفاق وتتأثر به، ألن االقتصاد العاملي أصبح مرتبطا ببعضه، يتأثر شرقه 
  . 5"بغربه، ومشاله جبنوبه، وقد صارت األرض دارا واحدة

هذه احلالة املزرية اليت سادت الشعوب؛ من الفقر واحلاجة بعد هذا اإلنفاق املبالغ فيه هي حالة 
ا اإلسراف، وهلذا فاإلمث يقع على هذه الدول من جهتني جهة اإلسراف التقتري اليت يؤدي إليه

  .وجهة التقتري
فيا ليت األفراد كلهم عملوا :"خياطب اجلمهور املستمع متمنيا ومتحسرا يف نفس الوقت قائال

فتترك , فاقتصدت يف النفقات ومل تسرف ومل تقتر"ذه اآلية، ويا ليت الدول أيضا عملت ا 
أو فقراء من غري غداء فالواجب أن تنفق األموال يف , بغري عالج، أو جهلة بغري تعليم الناس مرضى
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الفقر واملرض واجلهل ال يف األشياء الزائدة كالزينة واّألة والوالئم : حماربة األعداء الثالثة لإلنسان
  .1"واالستقباالت

وهذا ما يتجلى أكثر إذا  "...يستطرد املفسر يف ذكر صور اإلسراف يف هذه املناسبات فيقول 
والناس خيرجون إىل األزقة والشوارع للتصفيق , فاألعمال تتعطل, جاء رئيس أو وزير أو ذهب

على أم يزعمون بأم يوفِّرون أوقاتا للعمل , فكم من ساعة تضيع من العمل, وترديد الشعارات
من أعماهلم للتصفيق على ولكن عشرات األيام يف العام تضيع سدى بإخراج العمال , واإلنتاج

أما ما ينفق يف الوالئم واالستقباالت فحدث وال حرج، وكل هذا على حساب . ∗الضيف اجلديد
    .!الرعية، فهل للرعية حبر من املال تعرف منه؟

و تعوق من تقدم حركة , فكل األموال اليت تنفق يف هذا اال تستنقص من أجرة العامل الفقري
  . 2"الغذاء التعليم و العالج و

  : إسراف األفراد –ب 
بعد احلديث عن اإلسراف الدويل بصورة عامة يعرج املفسر بتعليقه إىل حالة إسراف األفراد 

أما إذا ضيقنا الدائرة وعدنا إىل حالتنا حنن فإننا جند إسرافا : "وما يقع يف حيام من صوره، فيقول
عواقب الدهر  يأو يراع, النفقات على قدر املداخيلولعله قل فينا من ينفق باعتدال ويقدر , كبريا

. وال اخلصب وال النفاد, ال النعيم وال السرور, فال يشئ يدوم يدوم يف الدنيا, وتطورات الوقت
فقد يعقب النفاد كساد، وارتفاع األسعار اخنفاض، قد يكثر العرض ويقل الطلب بعد أن كثر 

اليب االقتصاد ويعربون عنه بقانون العرض    هذا الذي يتحكم يف دو. الطلب وقلَّ العرض
فاملفسر أيضا يف هذا املقام أوىل اهتمامه باإلسراف االقتصادي بني الفرد واملؤسسات . 3"والطلب

رمبا كان تذكريه ذا قيل غريه من صور اإلسراف راجع إيل , يف جمال التجارة والبيع والشراء
  . ميزاب  بصورة خاصة مقتضى أحول اتمع اإلباضي يف منطقة بين

ألم تعودوه , يعود املفسر إىل خماطبة اجلمهور امللتقي منبها أفراده إىل مرض مزمن ابتلوا به -
فصار عندهم عادة مستحكمة دون النظر يف عواقبه و آثاره الفاسدة على الفرد , رغم سلبياته

وهو إنفاق املال , منه أحدمبتلون مبرض مل ينج  4فنحن كما  قلت: "واألسرة واجلميع، فيقول
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الكثري يف اللباس الذي ال يقي حرا و ال بردا،وال يستر عورة ، إال أن فيها بريقا ال يدوم أياما ما 
  . 1"حىت يزول

مث يلفت املفسر انتباه امللتقني إىل صورة أخرى إلسراف الفرد يف ملبسه ويف عموم نفقاته  -
, األوربيني وهي الظهور يف كل حمفل بلباس جديد ولقد بدأت تتسلل إىل جمتمعنا فكرة: "فقال

: وإذا قال هلا, وصارت املرأة تطالب زوجها بأن يشتري هلا يف كل مناسبة نوعا جديدا من اللباس
وقد رآين ا الناس يف , إا ألبسة قدمية قد ارتديتها: تقول له, هذه خزانتك مليئة بأنواع األلبسة

 . 2"د لبسها مرة ثانيةفال ميكن أن أعي, مناسبة سابقة

وهو يتحدث عن هذا البالء خاصة يلفت انتباه املتلقني إىل خطر عام هو التقليد األعمى  -
وحنن . هذا البالء الذي أوصل األوربيني إىل ما وصلوا إليه: "فيقول, ولكل ما هو آت منه, للغرب

إنه بالء : ء، وإنين أكرر وأقولنريد أن نقتفي أثرهم شبراً بِشبر وذراعا بذراع، وإنه حقا لبال
ومل ينج منه أحد، وإننا إذا مل نقاوم هذه املصيبة , ومرض متلَّكنا كبرينا وصغرينا، عاملنا وجاهلنا

ورب , ولقد أوصلت الناس إىل السرقة، فاألجري يسرق،, فال حمالة لك هالكا كبريا, ونتدراكها
  .  3"العمل يسرق، والشريك يسرق، إرضاء لزوجام

من خالل دعوة املفسر إىل , أخريا يظهر أثره هذه الدرس الشفهية يف اإلصالح االجتماعي -
وجوب وضع حد  هلذه الظاهرة، مما يؤكد أن كالمه مل يكن جمرد عبارات ترهيب وتوجيه 

إذا ال جدوى من هذا الكالم  النظري إن مل يصاحبه العمل , وإرشاد من خالل النص املفسر
فيجب إذن وضع حد هلذا التسابق والتنافس اللذين يكونان بني النساء يف األعراس : "والتطبيق فقال

ألن الذهب حيافظ على قيمته وقد يزيد، وإذا احتاجت املرأة , واحلفالت، وحنن ال نقصد الذهب
باعته وأنفقت من قيمته على نفسها، وإذا ماتت نفذت منه وصيتها ولكننا نقصد اللباس الذي 

 4"أي نوعا قدميا يستغني عنه ويجلب غريه, وإذا مل يبل يصبح موضة  قدمية, ب وقتيبلى يف أقر
وإذا أطلنا يف هذه املسألة فذلك واجب علينا ألننا : "معربا عن سبب استطراده يف هذه املسألة بقوله

مث يتساءل عن مصري اتمع إن تأصلت هذه الظاهرة  5..."نرى احلالة االقتصادية قي تدهور
فإىل أين حنن سائرون ذا اإلسراف يف اإلتفاق : "... فقال, جتماعية واالقتصادية الفاسدة فيهاال
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أن تسد هذه الرغبات؟ وهل نستطيع القيام  اعلى هذه األنواع من اللباس؟ فهل تستطيع مدا خيلن
  . 1"بعد ذلك مبشاريعنا ومساجدنا وتعليمنا اخلاص؟

يف مسألة اإلسراف والتقتري ومظاهرمها وعواقبهما على مث خيتم املفسر استطراده وتفصيله  -
تمع، وهذا ما صرولعلين خرجت عن املوضوع : "... به يف أول حديثه عندما قال حالفرد وا

 �والذين إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل يقتروا�: ولكن جرين إىل هذا الشجن قوله تعاىل, شيئا فشيئا
ن هذا متعلق بالواقع ومبقتضيات أحواله االجتماعية، مما يؤكد معلال أن ما جره إىل حديث الشجو

أن أثر دروس التفسري الشفاهي وإن كان نسبيا، لكنه على األقل أزاح الغطاء عن فساد كان الناس 
يعيشونه وميارسونه دون متحيص أو نظر يف حقيقته، وهل هو موافق للشرع أم خمالف له، ومل 

وهذا ما يؤكده قول الشيخ يف ختام . ي عقديا وأخالقيا واجتماعيايسألوا أنفسهم عن حاهلم املزر
وبقدر ما أجنزنا فال نزال يف حاجة ماسة إىل املزيد، فهل حنن نقرأ حسابا هلذا "... درسه، فقال 

حىت نقتصد فننفق يف ما هو واجب فحسب؟ خنشى أن نشرع يف إجناز مشروع ونبقى أمامه 
  .  2"ى حيارى غدا؟؟عاجزين، فلماذا نسرف اليوم ونبق

ورغم اجلهد الذي بذله هذا املفسر املصلح وغريه، سبيل حتقيق يف اإلصالح، لتغيري هذه  -
الظواهر االجتماعية الفاسدة، وإن مل حيققوا جناحا كامال إال أن هذا مل يثن عزميتهم يف االستمرار 

ج، وهذا منهج األنبياء يف على ج اإلصالح، إذ قد يتحقق هذا اإلصالح يوما ما عن طريق التدر
ن أريد إال اإلصالح ما إ�:  - عليه السالم- اإلصالح فقد قال اهللا تعاىل  على لسان شعيب

وأنا أعيد وأكرر وأريد أن ينقل هذا : "ويف هذا يقول الشيخ بيوض". 18/هود" �استطعت
دى الرجال والنساء، إن املصيبة الكربى هي يف إنفاق املاليني على اللباس الزائد ل: الكالم ويشاع

مث يذكِّر املتلقني  3".ولكن عند النساء أكثر، واإلنفاق يف هذا أكثر من اإلنفاق على الطعام
باحلكمة من عد اهللا تعاىل وصف االعتدال يف اإلنفاق من صفات عباد الرمحن، لعلَّ هذا يكون 

ة ما جعل اهللا تعاىل وصف إذن حلكم: "... ترغيبا هلم فيه وابتعادا عن اإلسراف والتقتري فقال
االقتصاد يف اإلنفاق من صفات عباد الرمحن، بل من أول الصفات، ألنه يتعلّق باألخالق، وسيقول 
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 �والذين ال يدعون مع اهللا إهلا آخر وال يقتلون النفس اليت حرم اهللا إال باحلق وال يزنون�:بعد
  .1"ري، ويف هذا الترتيب حكمة كربىوليس هذا الترتيب عفوا أو مصادفة، إنه ترتيب احلكيم اخلب

آخر ما قاله الشيخ بيوض دليل صريح على ما أصلت له يف الباب األول من هذا البحث وهو 
، بل كانت غايتة استجالء اهلدايات القرآنية ظأن التفسري الشفاهي مل يقف عند حدود األلفا

الدعوة إىل العمل مبحتواها فكان تزيل اآلية على الواقع و. والعمل على تطبيقها يف اتمع
: هذا ما قرره هذا املفسر املصلح. واالستفادة من أبعادها، أخص خصائصه، وأمسى غاياته وأهدافه

إذن كل من مل يسر يف هذا الطريق فهو ليس من عباد الرمحن، فلنلتزم به، وإمنا الغرض من تفسري "
د منا أي آية قرأها، وليتعظ ا وليعترب ومن القرآن الكرمي هو الفهم والعمل به، فليطِّبق كل واح

  . 2"أراد اهللا به خريا فقَّهه يف دينه وأهلمه رشده
بعد هذه اجلولة االجتماعية الواقعية الطويلة اليت أخذنا فيها املفسران إىل حمطَّات خمتلفة ومتنوعة 

تمع منتقلني بالنص ملظاهر اإلسراف وقبلها إىل مظاهر القذف وقبلها إىل مظاهر السفور يف ا
األثري من اجلو الذي نزل فيه إىل اجلو الذي فسراه فيه، انتقالة رائعة ختضع مقاييسها للغة الواقع 
ومشاكله، واصفني العالج، ومقترحني احلل، ومؤمنني بأنه وإن مل يتحقق اإلصالح الشامل، فإن 

ل أو كد، خاصة من يهتم منهم واجب الدعاة واملصلحني هو االستمرار يف العمل والدعوة دون مل
بالتفسري، ألن القرآن هو عالج كل األمراض العقدية واألخالقية واالجتماعية، وال فائدة ترجى 
من تفسريه نظريا مبعزل عن أحوال الواقع ومشاكله، إذ أثبت التاريخ فشل احلركات اإلصالحية 

دفعها وأمثاهلا ممن ذكرناهم من  وهذا ما. السابقة اليت مل تعتمد النص القرآين وسيلة لإلصالح
املفسرين املصلحني إىل اعتماد التفسري وسيلة وآلية مؤثرة قي اإلصالح، يدل على ذلك قول الشيخ 

وإمنا غرضنا من تفسري كالم اهللا تعاىل أن نتأثر به، ونترجم : "... بيوض يف موضع آخر من تفسريه
ن حنل حالله وحنرم حرامه، وال يعيننا على هذا ما فيه إىل أعمال فنحمل نفوسنا ما استطعنا على أ

إال إذا عرفنا كيف كان الذين اختارهم اهللا تعاىل لصحبة نبيه، يتلقون الوحي وينفذون أحكام اهللا 
تعاىل، ولقد اصطفاهم اهللا تعاىل لصحبة نبيه، وهم بشر مثلنا، هلم عواطف كعواطفنا، وشهوات 

تغلبوا عليها فأحلوا حالل القرآن، وحرموا حرامه، وختلقوا كشهواتنا ، وأهواء كأهوائنا، ولكنهم 
   3".وهذا ما نرمي إليه من إبراز تاريخ الصحابة وسريهم �بأخالقه، وتأسوا بالنيب 
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فالباب الثاين من هذا البحث خصصته للنماذج التطبيقية ألثر التفسري الشفاهي يف اإلصالح، 
املفسرين املصلحني ألمراض اتمع وأزماته  وقد حاولت قدر املستطاع الوقوف على مالمسة

عقديا وأخالقيا وتربويا واجتماعيا، وكيفية معاجلتهم هلا عن طريق توجيه النص القرآين املفسر 
وإحكام الصلة بينه وبني الواقع، غري أنين توصلت إىل حقيقة شهد ا هؤالء الرجال وهي أم 

إال أن هذه الظواهر الفاسدة على اختالفها مل تغب  رغم ما بذلوه ويبذلونه من جهود يف اإلصالح
ومل يقض عليها ائيا، لكن أحيانا ختف حدا، وختتفي بعض صورها ومظاهرها ائيا أو نسبيا مث 

وعلل هؤالء . تعود، غري أن هذا الوضع مل يكن مثبطا لعزائمهم وحماوالم املتجددة يف اإلصالح
هو صعوبة اقتالع هذه العوائد اليت -واهللا أعلم-بعامل نفسي املفسرون املصلحون، هذه احلالة 

تأصلت وترسخت يف النفوس حىت صارت عرفا مقدما على الشرع ولو خالفته هذا ما صرح به 
كل هذا لنعلم صعوبة إبطال العوائد : "... الشيخ بيوض مرات كثرية إذ يقول على سبيل املثال

  . 1"سألة اليت حنن بصددهااملتمكنة واملتصلة بالعقيدة  ومنها امل
  .صنف ممتثل لإلصالح، وصنف غري ممتثل: هلذا كانت مهمتهم صعبة، وكان املتلقون صنفان   

كما توصلت إىل أن اقتناع املفسرين املصلحني بعملهم اإلصالحي رغم وجود هذا الصنف  -
ديس حتت عنوان فرعي الثاين، مما أشعرهم بالثقة والعزم على مواصلة العمل هذا ما صرح به ابن با

وقد أخذ املسلمون يصيغون أمساءهم ويستجيبون أفواجا أفواجا لداعي ": "... بوارق أمل"
ما يقوي الرجاء واألمل ويبعث على اجلد والعمل  - واحلمد هللا–اإلصالح أينما دعاهم، ويف ذلك 

، أي بعد مخس 1937، قال املفسر هذا سنة 2"واهللا ال إله إال هو وعلى اهللا فليتوكل املؤمنون"
سنوات من العمل املتواصل واجلهد املضين يف اإلصالح من طرف مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني 

  . بقيادة الشيخ ابن باديس
كما توصلت إىل قناعة توصل إليها املفسرون املصلحون وهم يعاجلون األزمات الواقعية يف  -

عادهم عن القرآن والسنة، وهذا ما صرح به الشيخ ابن اتمع، إىل أن السبب يف هذا البالء هو ابت
لقد شعر املسلمون عموما بالباليا واحملن اليت حلقتهم، ويف أوهلا سيف اجلور : "باديس أيضا، فقال

املنصب على رؤوسهم وأدرك املصلحون منهم أن سبب ذلك هو حمالفتهم عن أمر نبيهم عليه 
وانب العامل اإلسالمي يف مجيع جهات املعمورة، السالم فأخذت صيحات اإلصالح ترتفع يف ج

                                                                                                                                                         
 أي االكتفاء بالقول دون العمل –ا يقصد كثرة الدعوات إىل ترك مظاهر الشرك من زيارة القبور والضرحة دون القضاء عليها ائي(*) 
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بقطع سببها واجتثاث أصلها، وما ذلك إال بالرجوع إىل ما كان . تدعو الناس إىل معاجلة أدوائهم
عليه حممد عليه الصالة والسالم، وما مضت عليه القرون الثالثة املشهود هلا منه باخلري يف اإلسالم 

الكتاب " -كما يف احلديث الصحيح –سكنا به لن نضل أبدا وقد حفظ اهللا علينا ذلك مبا إن مت
ذلك هو اإلسالم الصحيح الذي أنقذ اهللا به العامل أوال، وال جناة للعامل مما هو فيه اليوم . 1"والسنة

  .2"إال إذا أنقذه اهللا به ثانيا
على أنه ال من خالل النماذج التطبيقية املختارة ، كان املفسران املصلحان يف كل مرة يركزون 

خالص من هذا البالء، وال جناة من هذا العذاب، إال بالرجوع إىل القرآن والسنة مؤكدين أن 
وضح هذه احلقيقة الواجب " إرشاد واستنهاض"العالج فيه فهذا ابن باديس حتت عنوان فرعي 

اعات فجعل وال ننهض ذا العالج العظيم إال إذا قمنا متعاونني أفرادا ومج: "... العمل ا فقال
كل واحد ذلك نصب عينيه وبدأ به يف نفسه مث فيمن إليه مث فيمن يليه من عشريته وقومه مث مجيع 
أهل ملّته، فمن جعل هذا من مهِّه وأعطاه ما قدر عليه من سعيه كان خليقا أن يصل إىل غايته 

اد وأعمالنا من ولنبدأ من اإلميان بتطهري عقائدنا من الشرك وأخالقنا من الفس. ويقترب منها
حمتقرين ألنفسنا املخلّفات، ولنستشعر أخوة اإلميان اليت جتعلنا كجسد واحد ولنشرع يف ذلك غري 

فيداوم السعي واستمراره . وال قانطني من رمحة ربنا وال مستقلني ملا نزيله كل يوم من فسادنا
ليلنا يف ذلك وليكن د. يأيت ذلك القليل يف اإلصالح على صرح الفساد العظيم من أصله

ففي ذلك كله ما يعرفنا باحلق ويبصرنا يف .وإمامنا كتاب ربنا، وسنة نبينا، وسرية صاحل سلفنا 
العلم ويفقِّهنا يف الدين ويهدينا إىل األخذ بأسباب القوة والعز والسيادة العادلة يف الدنيا ونيل 

هذا ما . "وما هو على اهللا بعزيز وليس هذا عن العاملني ببعيد. السعادة الكربى يف األخرى
استنتجته من صور إحكام الصلة بني النص والواقع يف تفسري الشيخ ابن باديس والشيخ بيوض 

  . بصورة دقيقة وواضحة وبصورة أقل  عند الشيخ الناصري والشعراوي
فكالم ابن باديس صورة حية لإلصالح عن طريق تفسري القرآن الكرمي، وقد أثبتت هذه 

فبدوام السعي واستمراره يأيت ذلك : "يلة فعاليتها وإن كانت قليلة وهو ما قصده املفسر بقولهالوس
، وهذا هو أثر دروس التفسري يف النفوس أي النتيجة "القليل من اإلصالح على صرح الفساد العظيم

هذا  وقد أتبع ابن باديس. 3"املتحصل عليها حىت وإن كانت قليلة نسبة إىل هذا الفساد الكثري
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العنوان بعنوان فرعي آخر يؤيد السابق ويؤكد عليه، وعلى كل املصلحني والدعاة أن يتخذوه 
إن املطلع على ": "رجاء وتفاؤل"دستورا يف مسرية دعوم وعملهم اإلصالحي، فقال حتت عنوان 

أن و. أحوال األمم اإلسالمية يعلم أا قد شعرت بالداء، وأحست بالعذاب، وأخذت يف العالج
 –ذلك وإن كان يبدو اليوم قليال لكنه ملا حيوطه من عناية اهللا وما يبذل فيه من جهود املصلحني 

وعسى أن يكون يف ذلك خري لألمم األرض أمجعني حقق اهللا اآلمال . سيكون بإذن اهللا كثريا
مصلح إذن هذه شهادة من رجل . 1"وسدد األعمال بلطف منه وتيسري، إنه نعم املوىل ونعم النصري

اختذ من التفسري وسيلة لتحقيق اإلصالح الشامل وهو يؤكد جناح عمله وعمل املصلحني أمثاله يف 
العديد من الدول اإلسالمية، وإن عدت النتائج واآلثار قليلة، لكن عناية اهللا ذا القليل سيجعله 

يف اجلزائر، بعد أن كثريا بإذنه، وال أدل على ذلك من رجاله وطلبته الذين فجروا ثورة التحرير 
  .رباهم تربية قرآنية ، وانشغل بتأليفهم بتفسري القرآن عن تأليفه كتابه وتدوينها

هذا ما يفسره تنوع ومشول القضايا املطروحة واملواضيع املدروسة من خالل النصوص 
يف هذا  اتصاهلا بالواقع املعيش -قدر اإلمكان- القرآنية املفسرة اليت اخترا، واليت حتريت فيها 

العصر بالذات، وإن كنت مل أتطرق لألثر االقتصادي والسياسي، فألنين وجدت يف األثر العقدي 
أنه بتحقيقه، يتحقق األثر  –واهللا أعلم- واألخالقي والتربوي واالجتماعي تفصيال كثريا أرى 

رومها االقتصادي والسياسي تبعا، فتركت هذين االني لذوي االختصاص يف هذه الدراسات ليث
  . بالبحث والتحليل إن شاء اهللا
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  :خامتــــة
التفسري الشفاهي وأثره يف اإلصالح " بعد استيفاء البحث يف هذا املوضوع املوسوم بـ  
، توصلت حبمد اهللا إىل جمموعة من النتائج حاولت تصنيفها تبعا لإلشكاليات املطروحة "احلديث

  : يف مقدمته أوجزها يف هذه النقاط
لتمهيد كان الوقوف على مفاهيم مصطلحات عنوان البحث سبيال إىل التأصيل ففهي ا -1

  .لتعريف لون قدمي جديد يف التفسري وقد توصلت إىل تعريف أحسب أين وفقت يف صياغته
أما الباب األول  فكان تأصيال نظريا للتفسري الشفاهي من خالل الوقوف على تارخيه  -2

  :صلت من خالله إىل جمموعة من النتائجوعلى خصائصه وآلياته املنهجية، تو
، وأن تفسريه كان أول �أن علم التفسري أول ما ظهر كان مشافهة على يد الرسول   -

التفاسري الشفاهية اليت أحكمت فيها الصلة بني النص والواقع إحكاما وثيقا، إذ كانت اآليات 
هلذا اجتمعت فيه خاصيني العلم تترتل حسب الوقائع واألحداث، فتقرأ وتفهم وحتفظ ويعمل ا، و

  .والعمل
أن هذا اللون من تفسري كتاب اهللا متيز خبصائص، واعتمد على آليات منهجية، التزم ا  -

املفسرون املصلحون يف دروس تفسريهم على اختالف عصورهم وبيئام، مما يعين أم التزموا 
  .منهجا مطردا يف هذا التفسري

مبا يقدمه للطالب من ثقافة تفسريية علمية، إال أن  - أمهيته رغم–أن التفسري املكتوب  -
وظيفته مل تكن أكثر من حماولة الفهم احلريف اجلزئي للنص القرآين، مركزا جل عنايته على بيان 
معاين املفردات وكانت حبوثه متيل يف الكثري من األحيان إىل البحوث النظرية التجريدية، مغفال 

بينما اضطلع التفسري الشفاهي ذه الوظيفة، فكان هدف . كتاب اهللا بذلك اجلانب اهلدائي يف
املفسر املصلح الدعوة إىل التطبيق العملي ومواجهة مجاهري األمة لألخذ بيدها على هذا الطريق، 

  .ألنه كان دائما على اتصال بواقع األمة
ع، بتفسري كتاب أنه ميكن استلهام هذا اجلانب اهلدائي وإحكام الصلة بني النص والواق -

  .اهللا كتابة أيضا، وإن كان االتصال املباشر باجلماهري أكثر وقعا وتأثريا على املتلقي
  :أما الباب الثاين الذي كان تطبيقيا حبتا، فقد توصلت فيه إىل هذه النتائج -3
. اختالف مرتكزات اإلصالح يف التفسري الشفاهي تبعا الختالف البيئات ومعطياا -
مد املفسرون املصلحون مرتكزات خمتلفة منها املرتكز االجتماعي، واملرتكز العقدي، وهلذا اعت



477 

واملرتكز التربوي، ومن مث طغت هذه املرتكزات على كثرة القضايا الواقعية املطروحة أثناء توجيه 
  .النص القرآين

النص  كما توصلت إىل أن للبيئة ومعطياا املطروحة على اختالفها دور فعال يف توجيه -
القرآين املفسر، وأن تنوع واختالف القضايا املطروحة خاضع هلذه البيئة ولو كان النص قد فسر يف 

  .مما أثبت فعال فعالية النص القرآين يف اإلصالح، وإن اختلفت البيئة وهذه املعطيات. منطقة واحدة
اجتاهاته أن التفسري الشفاهي حقق جوانب التجديد التفسريي يف خطواته األساسية و -

فكان أسبقها يف الظهور التفسري باملقال . العامة اليت شكلتها قضايا الواقع املعاصر وظروفه الفكرية
وهذا ما حققه مجال الدين األفغاين من خالل مقاالته يف العروة الوثقى اليت ركز فيها على حتليل 

سالمية واملبدأ اإلسالمي اآليات اليت تتعرض ملقاالته فحسب، للعثور منها على وجهة النظر اإل
الذي حيكم املشكالت أو موضوع املقاالت، فأسس بذلك دعائم منهج جديد أثرى الفكر القرآين 

كما حقق التفسري الشفاهي جوانب من التفسري املوضوعي . والتفسري احلديث يف حمتلف اجتاهاته
فلم يكره آية على معىن . الذي يهدف إىل اخلروج بنظرية قرآنية حول موضوع من مواضيع احلياة،

ال تريده كما مل يغفل مزية من مزايا البيان اإلهلي احلكيم، ألن غايته هي إرشاد الناس إىل ما 
تضمنه القرآن من أنواع اهلداية، وإىل أن موضوعات القرآن الكرمي ليست نظريات يشغل ا الناس 

هذا ما الحظته يف . شؤوم اليوميةمن غري أن يكون هلا مثل واقعية فيها مما له عالقة حبيام و
وإن كان قد " والعرب يف القرآن" "والتذكري" "الذكر"تفسري ابن باديس من خالل تناوله ملوضوع 

من هذا  تسبق هذا التطبيق، التنظري هلذا املنهج اجلديد يف التفسري الذي ظهر يف أواخر الثمانينيا
ر من هذا التجديد التفسريي حني مجع بني كما حقق التفسري الشفاهي أيضا جانبا آخ. القرن

الطريقة التقليدية والطريقة املوضوعية إذ التزم هذه الطريقة على ترتيب القرآن التوقيفي، ففسر 
آيات القرآن طبقا له، مث ختلل هذا اإلطار التقليدي، التركيز على املوضوعات اليت يتعرض هلا 

ة تعرض له، ويستحضر هلا مجيع آيات القرآن اليت القرآن فكان يتوقف أمام املوضوع عند أول آي
أثارت هذا املوضوع أو تعرضت له، حىت يتمكن املفسر املصلح من مجع آيات املوضوع ودراسته 

فإذا ما اكتملت لديه هذه الدراسة املوضوعية عاد املفسر مرة أخرى إىل اآلية . من مجيع جوانبه
طبع تفسري الشيخ بيوض وتفسري الشعراوي، وتفسري التالية يف سياق تفسريه التقليدي، وهو ما 

  . الشيخ الناصري
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ملا حقق التفسري الشفاهي هذه اجلوانب التجديدية يف التفسري وإن كانت مستها الكتابة،  -
فإن ذلك يؤكد حقيقة التجديد التفسريي املباشر بني املفسر واملتلقي، إذ استنتجت يف الباب 

تحضار اآليات وإحكام الصلة بيهان وبني ما يتعلق حبياة املسلم مما له التطبيقي قدره املفسر على اس
مما كشف عن وفاء القرآن الكرمي حباجة البشر وفاء ال . عالقة بالعقيدة أو األخالق، أو بناء اتمع

وهلذا كان . حيتاج معه إىل غريه من طرائق اهلدايات، مما يعين أن القرآن الكرمي حي وجديد دائما
املسلمني جتديد نظرم إليه، بإعمال عقوهلم يف نصوصه الثابتة اليت ال تتغري، وإمنا املتغري هو على 

  .عقل اإلنسان الذي يتسع إذا استنار
أن التفسري الشفاهي وإن كان هدفه حتقيق اإلصالح الشامل يف العقيدة واألخالق  -

وهذا طبعا يعود إىل . ميادين أخرىواالجتماع، إال أن أثره ظهر كليا يف ميادين وبقي نسبيا يف 
التركيبة البشرية للمتلقني املخاطبني بدعوة اإلصالح، وقدرة املفسر على توجيه النص لتحقيق 
التأثري واالمتثال، من أجل تغيري الواقع، وإصالح الفساد قدر املستطاع، مما يؤكد هذه النتيجة اليت 

إن أريد اإلصالح إال ما : "-عليهم السالم–نبياء توصل إليها قبلي املفسرون املصلحون وقبلنا األ
  .فهذه سنة اهللا يف خلقه" استطعت وما توفيقي إال باهللا



  



480 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 الصفحة رقمها اآلية

 البقــــرة
 75 29 �مجيعا........ هو الذي خلق لكم �

 232  232 �ذلك يوعظ به من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر�

 223  213 �مستقيم.......... واحدة  كان الناس أمة�

 203  25 �فما فوقها...... إن اهللا ال يستحي �

 200  75- 74 �وهو يعلمون......... وإذا استسقى �

 395  282 �بالعدل.............. وليكتتب بينكم �

 411  187 �لكم........فاآلن باشروهن �

 436  102 �وزوجه.... فيتعلمون �

 275  277 �وعملوا الصاحلاتإن الذين آمنوا �

 270  173 �لغري ذلك........ إمنا حرم �

 9  205 �واهللا ال حيب الفساد�

 آل عمران

 448  110 �عزم االمور...... يا بين أقم الصالة �

     
 النساء

 376  124 �نقريا.......ومن يعمل من الصاحلات �

 70  10 �سعريا.... وإن الذين يأكلون أموال �

 18  94 �عليكم...... كنتم من قبل فمن كذلك �

 185  66 �ولو أم فعلوا ما يوعظن به �

 07  114 �إصالح بني الناس............. ال خري يف كثري �

  فهــرس اآليــات



481 

  44  23 �حرمت عليكم أمهاتكم�
  41  105 �للخائنني خصيما...... إنا أنزلنا إليك الكتاب �

 المائدة

  270  03 �اهللا به. .............حرمت عليكم امليتة �
  25  67 �من الناس............. يا أيها الرسول بلغ �
  280  18 �حنن أبناء اهللا وأحباؤه�
  356  48 �ومنهاجا.......... لكل جعلنا �
  28  16 �مستقيم...... قد جاءكم من اهللا نور �
  129  03 �اإلسالم دينا..........اليوم أكملت �
  231  56 �الغالبون.............. ومن يتول �

 األنعام

  130  19 �ومن بلغ......... وأحي إىل �
  42  82 �الذين آمنوا ومل يلبسوا إمام بظلم�
  230  59 �هو.......وعنده مفاتيح الغيب �
  189  90 �اقتده............... أولئك الذين هدى اهللا �
  234  39 �ما فرطنا يف الكتاب من شيء�

 األعراف

  06  56 �يف األرض بعد إصالحها ال تفسدوا �
  11  142 �وال تتبع سبيل املفسدين........وقال موسى ألخيه �
  178- 119  203 �يؤمنون............... هذا بصائر من ربكم �
  193  154 �ويف نسختها هدى ورمحة للذين هم رم يرهبون�
  183  68 �ناصح أمني.......... أبلغكم �
  � 158  128تدون... ....قل يا أيها الناس �

 األنفال 

  19  52 �ما بأنفسهم.............. ذلك أن اهللا مل يك �
  27  42 �املؤمنون حقا........... إمنا املؤمنون الذين �



482 

  278  38 �سلف................ قل للذين كفروا�
  457  67 �رمى........... وما رميت �

 التوبة

  6  104 �خلطوا عمال صاحلا وآخر سيئا�
  24  6 �مأمنه.......... وإن أحد من املشركني �
  � 103  27ا......... خذ من أمواهلم صدقة �
  227  13 �مؤمنني.......... فاهللا أحق أن �

 هود

  183  34 �يغويكم..... وال ينفعكم نصحي �
  474 -252 -5  88 �إن أريد إال اإلصالح ما استطعت�
  08  117 �مصلحون .... ....وما كان ربك ليهلك القرى �
  24  01 �حكيم خبري........ كتاب أحكمت آياته �
  196  21 �فؤادك........... وكال نفص �

 يوسف

  196  11 �األلباب............ لقد كان لكم �
    111 �يؤمنون..............لقد كان لكم يف قصصكم �

 الرعد

  440 - 19  11 �هميغريوا ما بأنفس............. إن اهللا ال يغري �
  202  17 �كذلك يضرب اهللا األمثال�

 إبراهيم

  120  52 �األلباب........... هذا بالغ للناس �
  276- 234  24 �را..........أمل تر كيف �

 النحل

  184  125 �باملعتدين ......... ادع إىل سبيل ربك �
  41- 35- 25  44 �يتفكرون........... وأنزلنا إليك الذكر لتبني �



483 

  24  6 �حكيم خبري.......وإنك لتلقى القرآن �
  245  22 �يقني......... فمكث غري بعيد �
  247  16 �املبني.......وورث سليمان �
  248  20 �الغائبني...........وتفقد الطري �
  249  15 �املؤمنون........... ولقد آتينا داوود �
  250  19 �يوزعون ....... وحشر لسليمان جنوده�
  276  79 �طيبة......... ومن عمل صاحلا �
  97  90 �تذكرون..... إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان�
  335- 332  18 �ال يشعرون.... حىت إذا أتوا �

 اإلسراء

  12  26 �عقورا.......... ربكم أعلم مبا يف نفوسكم �
  24  105 �ونذيرا.......... وباحلق أنزلناه وباحلق �
-33-31- 27- 119  09 �دي لليت هي أقومإن هذا القرآن يه�

129 -170-181  
  438- 402  34 �أشده....وال تقربوا مال اليتيم إال باليت هي أحسن�
  232  36 �مسؤوال......... وال تقف ما ليس لك �
  313-267- 232  22 �خمذوال.............. ال جتعل مع اهللا �
    39 �مدحورا.................. ال جتعل مع اهللا �
  239  35 �مسؤوال............. واوفوا بالعهد �
  240  21 �تفضيال........... أنظر كيف �
  256  56 �حتويال........ قل ادعوا �
  311-308- 302  37 �وال متش يف األرض مرحا �
  467  27 �كفورا.........إن املبذرين �
  461  32 �سبيال............. وال تقربوا الزىن �
    26 �كفورا..............بذيرا وال تبذر ت�
  404-402- 345  24 �صغريا..........واخفض هلما �
  165  59 �مسطورا.............. وإن من قرية �
  165  82 �يئوسا.......... وإذا أنعمنا على اإلنسان �



484 

  288 - 49  10 �تدمريا..... وإذا أردنا أن لك قرية أمرنا مترفيها �
  102  70 �ومحلناهم يف الرب والبحر ولقد كرمنا بين آدم�
  238  19 �مشكورا.... ومن أراد اآلخرة �

 الكهف

  25  27 �ملتحدا.... واتل ما أوحي إليك من كتاب �
  20  70 �حىت أحدث لك منه ذكرا�
  242  104 �نزال....... أولئك الذين �

 مريم

    2 �وال يسمعون فيها لغوا إال سالما�
 طه

  360  114 �وال تعجل بالقرآن�
 األنبياء

  141  100 �ال يسمعون.... هلم فيها زفريا �
  142  87 �القوم.........إذ حيكمان يف احلرث �
  193  90 �ورهبا.....إم كانوا يسارعون يف اخلريات �
  274  94 �كاتبون...... قد يعمل �

 الحج

    30 �عند ربه..... ذالك ومن يعظم �
    30 �هب.... واجتنبوا قول الزور �
  268  31 �سحيق....... ومن يشرك باهللا �
  275  35 �عليها...... والبدن جعلناها لكم�

 المؤمنون

  280  03 �والذين هم عن اللغو معرضون�
  282  83 �االولني...... لقد وعدنا �
  170  74 �اهللا..... قل ملن األرض �



485 

 النور

  155  63 �عذاب أليم...... ال جتعلوا دعاء الرسول �
  185  17 �يعظكم اهللا أن تعودوا ملثله أبدا�
  227  2 �اآلخر...... وال تأخذكم م رأفة �
  336  62 �إن اهللا غفور رحيم...... إمنا املؤمنون �
  342  63 �لواذا......... قد يعلم �
  428  22 �فضله.......وأنكحوا األيامى �
  445  31- 30 �يصنعون.......... قل للمؤمنني �
  442  30 �فروجهم....... مؤمنني يغضواقل لل�
  453  5 -4 �رحيم......... والذين يرمون احملصنات �
  459  5 �رحيم......... إال الذين تابوا �

  
 الفرقان

  01  33 �واحسن تفسريا...... وال يأتونك مبثل �
  258 - 134  68 �وال يزنون..... والذين ال يدعون �
  183  57 �قل ما أسألكم عليه من أجر�
  191  31 �ونصريا............. وكذلك جعلنا لكل بيين �
  202  39 �وكال ضربنا له األمثال�
  212  67 �قواما....... وإذا أنفقوا مل يسرفوا �
  37- 219  32 �ترتيال ........ وقال الذين كفروا �
    13 �عظيم......... وإذ قال لقمان البنه �
  274  23 �منثورا........وقدمنا إىل �
  319- 317  72 �وإذا مروا باللغو مروا كراما�
  428  74 �إمام...... والذين يقولون �

 الشعراء

  24  192 �عريب مبني...... إنه لترتيل رب العاملني �
  290  137 �إن هذا خلق األولني�



486 

 النمل

  11  48 �وال يصلحون....... وكان يف املدينة �
  24  6 �عليم..... وإنك لتلقى القرآن �

 القصص

  120  43 �يتذكرون..... بصائر للناس وهدى �
  330-329- 319  55 �وإذا مسعوا اللغو أعرضوا�

 العنكبوت

  27  145 �واملنكر...... وأقم الصالة �
  402  8 �حسنا ........ووصينا اإلنسان�

 الروم

  235  07 �غافلون...... يعلمون ظاهرا �
  440  41 �الناس...... ظهر الفساد �

 لقمان

  267-260 - 42  13 �إن الشرك لظلم عظيم�
  306  18 �فخورا.....وال تصاغر خدك �

 األحزاب

  441  59 �فال يؤذين......يا أيها النيب قل �
  442  53 �وقلون ........... وإذا سألتموهن �
    21 �لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة�
  283  33 �تطهريا......إمنا يريد اهللا بذهب عنكم�

 يس

  140  7 �ال يؤمنون...... لقد حق القول �
  151  6 �مستقيم..... إنك ملن املرسلني�
  201  13 �املرسلون...... واضرب هلم مثال �



487 

  190  6 �فهم غافلون..... لتنذر قوما ما أنذر�
 ص

  85  300 �ذكر أو أنثى....... إن اهللا ال يضيع �
 الزمر

  234  02 �الدين....إن أنزلنا إليك �
  230  29 �ال يعلمون....... ضرب اهللا مثال رجال�

 غافر

  277  26 �الفساد...... ذروين أقتل �
 فصلت

  178  42 �محيد...... وإنه لكتاب عزيز �
 الشورى

  24- 291  - 51 �األمور...... وكذلك أوحينا �
 الزخرف

  23 �مقتدون...... إن وجدنا أباءنا �
271 

 محمد

  54  07 �هللا يتصركمإن تنصروا ا�
 الفتح

  109  30 �نور....ومن مل جيعل اهللا له �
  109  29 �من يشاء.... اهللا نور السماوات واألرض �

 الحجرات

    13 �إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم�



488 

 ق

  15  15 �بل هم يف لبس من خلق جديد�
 النجم

  273  23 �من سلطان..... إن هي إىل أمساء �
 القمر

  136  16 �مدكر... ا القرآن ولقد يسرن�
 الطالق

  20  01 �لعل اهللا حيدث بعد ذلك أمرا�
 الجن

  32  01 �الرشد...... إن مسعنا قرآنا �
 
 
 



489 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  الصفحة  األثر/ احلديث
  252- 15  »إن اهللا يبعث هلذه األمة على رأس كل مائة سنة من جيدد هلا دينها«. 1

  26  »نبأ ما قبلكم، وخرب ما بعدكم وحكم ما بينكمكتاب اهللا فيه ... «. 2

كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات من القرآن، مل جياوزهن حىت يعرف معانيهن، « .3
  36  )ابن مسعود(» والعمل ن

كنا إذا تعلمنا عشر آيات من القرآن مل نتعلم العشر اليت بعدها حىت نعرف حالهلا «. 4
  40  )بو عبد الرمحان السلميأ( »وحرامها وأمرها ويها

حدثنا الذين كانوا يقرئوننا أم كانوا يستقرئون من النيب صلى اهللا عليه وسلم، فكانوا «. 5
فتعلمنا القرآن والعمل : إذا تعلموا عشر آيات مل خيلفوها حىت يعملوا مبا فيها من العمل

  )أبو عبد الرمحان السلمي( »مجيعا
40  

  43- 41   »اهللا واتبع ما فيهيا حذيفة تعلم كتاب «. 6

  41  »صالة العصر: الصالة الوسطى «. 7

إن الشرك لظلم ﴿: إنه ليس الذي تعنون، أمل تسمعوا ما قال العبد الصاحل: قال..«.8
  42  )ابن مسعود(» إمنا هو الشرك" 13/لقمان"﴾ عظيم

» ني يتعلمهامكث على سورة البقرة مثاين سن -رضي اهللا عنهما-أن عبد اهللا بن عمر« . 9
  42  )اإلمام مالك(

  42  »هم النصارى: هم اليهود، وإن الضالني: املغضوب عليهم« . 10

  44  )أنس بن مالك(» كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا« . 11

يفسر شيئا من القرآن إال آيات بعدد، علَّمه إياهن جربيل عليه  -ص–مل يكن النيب « . 12
  44  )عائشة(» السالم 

  44  »اللهم فقهه يف الدين وعلمه التأويل « . 13

  130  »تركت فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب اهللا وسنيت « .14

  156  »واإلمث كما قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم ما حاك يف لنفس « .15

  فهـرس األحاديث واآلثار



490 

ا القلوب، منه) خافت(وعظنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم موعظة وجلت « . 16
  184  )العرباض(» منها العيون ) سالت(وذرفت 

) أغار عليكم يف الصباح....... (إذا خطب، وذكر الساعة اشتد غضبه وعال صوته،  «. 17
  186  »)..... أغار عليكم يف املساء(ومساكم 

  227  وال الزنا أبدا.... إمنا أنزل أول ما أنزل من القرآن سور فيها ذكر اجلنة والنار، «. 18

  248  )عمر بن اخلطاب( » لو أن سخلة بشاطئ الفرات يأخذها الذئب ليسأل عنها عمر «.19

  258  »أدعوين أستجب لكم : وقال ربكم : "الدعاء هو العبادة  مث قرأ« . 20

  258  »الدعاء مخ العبادة « . 21

  278  »إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى «.22

  278  » إله إال اهللا دخل اجلنة وإن زىن وإن سرق من قال ال «. 23

  281  »لو أحسنوا الظن ألحسنوا العمل« . 24

  285  » سلمان منا آل البيت «.25

  285  »اللهم هؤالء أهل بييت، اللهم أذهب عنهم الرجس، وطهرهم تطهريا « . 26

  291  )عائشة( » كان خلقه القرآن «. 27

  293  » األخالقإمنا بعثت ألمتم مكارم  «. 28

  293  » أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم...  «. 29

ما من شيء أثقل يف ميزان املؤمن يوم القيامة من حسن اخللق، وإن اهللا يكره الفاحش « . 30
  293  »البذيء، وإن صاحب اخللق ليبلغ به درجات صاحب الصوم والصالة 

  293  » ا يوم القيامة أحاسنكم أخالقاإن من أحبكم إيلَّ وأقربكم مين جملس «. 31

إن الفحش والتفحش ليسا من اإلسالم يف شيء، وإن أحسن الناس إسالما أحسنهم  «. 32
  294  » خلقا

  294  »اتق اهللا حيثما كنت، وأتبع احلسنة السيئة متحها، وخالق الناس خبلق حسن« . 33

  307  » الكرب تسفيه احلق، وغمط اخللق «. 34

  315  )حديث قدسي(» ياء ردائي فمن نازعين فيه قصمت ظهره الكرب« . 35

  322  »إذا مللتم احلديث فامحضوا« . 36

  327  » إين وإن داعبتكم ال أقول إال حقا: "يا رسول اهللا، إنك تداعبنا، فقال: قالوا «. 37

  327  » الس الصاحل يكفر عن املؤمن ألفي ألف جملس من جمالس السوء «. 38

  368  » منا بعثت معلماإ «. 39

  404مث من؟ : أمك، قال: مث من؟ قال: أمك، قال: من أحق الناس حبسن صحبيت  قال« . 40



491 

  »أبوك فذكر األب يف الثالثة : قال
  406  » إن أبر صلة الولد ود أهل أبيه «. 41

  409  »تركت فيكم واعظني، ناطقا وصامتا، فالناطق القرآن، والصامت املوت  «. 42

  411  » تناكحوا تناسلوا فإين مكاثر بكم األمم يوم القيامة «. 43

  411  »عليك بذات الدين تربت يداك « . 44

  411  » ختريوا لنطفكم، وأنكحوا األكفاء وأنكحوا إليهم «. 45

  452-416  »كلكم راع، وكل راع مسؤول عن رعيته«. 46

  419  »صرانه أو ميجسانه كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ين« . 47

  422  »والبكر رضاها صمتها « . 48

  424  »تنكح املرأة جلماهلا وملاهلا وحلسبها، ولدينها « . 49

  429  »النكاح من سنيت فمن رغب عن سنيت فليس مين « . 50

  432  »ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق « . 51

  450  )أبو سعيد اخلذري(» فع عنهم البالء إذا اجتمع يف مدينة أربعة أشياء، فإنه ير« . 52

  460  »وهل يكب الناس يف النار على مناخرهم إال حصائد ألسنتهم ....« . 53
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



492 

 
 
 

 
 

 الصفحة املثل

1-  »وفلِّى صو ا قَاعنل263  »اللِّي غْز  

2-  » من فُوق وق277  »الس  

3- » ضا خهفْتوقَها يف املَاْءما شر278  » را إالَّ ع  

  310  » اللي يتولَّى يتعزلْ، واللي يطْلَع ينزلْ، واللي يسمن يهزلْ « -4

  319  »كَترةْ الكَالَم إالَّ تخوِي «  -5

  412  » ياَم لَو كَانْ حبيتين، لَو كَانْ نهار العظْمة رديِتيِين«  -6

  414  »اللِّي متربْي من عند ربي «  -7

8-  » حالقَار باللِّي إأَد حارولْ سبه420  »م  

  423  »يا مزوق من برا، واش حالك من داخلْ «  -9

10 -  » نِيكغالِّدين اهللا ي تنلْب وح424  »ر  

11 -  »غالَ بلْ ماَ خجر اد426  »د  

  437  »إن كنت رحيا فقد لقيت إعصارا «  - 12

13 -  » عجالَ و قَلْب ،افَتالَ ش ني447  »ع  

  452  »كُلْ شاةْ تتعلّْق بكْراعها« - 14

15 - »امشر عجري ارالقَم 456  »إِذَا فْلَس  

 
 

  فهــرس األمثال 
 
 



493 

 
 

 

 

  .القرآن الكرمي
يد يف التوجيه االجتماعي يف اإلسـالم، جممـع البحـوث    إبراهيم اللبان، القرآن والتجد .1

 ).1973(ط .اإلسالمية، القاهرة، د

 .إبراهيم بيوض، يف رحاب القرآن، مجعية التراث، غرداية .2

 ).1994( 7إبراهيم عصمت مطاوع، أصول التربية، دار الفكر العريب، القاهرة، ط .3

 ).1996( 2، طإبراهيم ناصر، علم االجتماع التربوي، دار اجليل، بريوت .4

 ).م1983-هـ1404( 3ابن اجلوزي، زاد املسري يف علم التفسري، املكتب اإلسالمي، ط .5

 1ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، حتقيق عبد السالم حممد هارون، دار اجليل، بريوت، ط .6
 ).م1990 -هـ1411(

 ).م1980 -هـ1400( 2ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، دار األندلس، ط .7

 .دت.ط.، تفسري القرآن العظيم، دار الشعب، القاهرة، دابن كثري .8

 .ت.د.ط.ابن منظور،ش لسان العرب، بريوت، د .9

أبو العال مسحمد عبد الرمحان ابن عبد الرحيم املباركفوري، حتفة األموذي بشرح جامع  .10
 .ت.د.ط.الترميذي، دار الكتب العلمية، بريوت، د

 .ت.د.ط.ر الفكرر، بريوت، دأبو حيان األندلسي، تفسري البحر احمليط، دا .11

 .ت.د.ط.أبو عبد الرمحان اخلليل، كتا بالعني، دار إحياء التراث العريب، د .12

 .ت.ط، د.أمحد الشرباصي، موسوعة أخالق القرآن، دار الرائد العريب، د .13

 ).م1928-هـ1247(ط .أمحد اهلامشي، جواهر األدب، مطبعة السعادة، مصر، د .14

 فهرس المصادر والمراجع
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ن القيم يف الدعوة إىل اهللا، مكتبة أضواء السلف، أمحد عبد العزيز خلف، منهج اب .15
 ).م1998 -هـ1419( 1الرياض، ط

- هـ1406( 3أمحد خمتار عمر، دراسة الصوت اللغوي، عامل الكتب، القاهرة، ط .16
 ).م1985

 -هـ1408( 1أسعد السحراين، األخالق يف اإلسالم والفلسفة القدمية، دار النفائس، ط .17
 ).م1988

 ).م2002- هـ1423( 1ملعجم اإلسالمي، دار الشروق، طأشرف طه أبو الذهب، ا .18

 ).م1981(ط . األعمال الكاملة، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، د .19

بركات حممد مراد، فلسفة اإلمام ابن باديس يف اإلصالح والتجديد، الصـدر خلـدمات    .20
 ).1992( 1الطباعة، مصر، ط

 .ت.طد.، بريوت، دالبستاين، حميط احمليط، املكتبة العمومية .21

بكبري سعيد أعوشت، اإلمام إبراهيم بيوض وجهاده اإلسالمي، املطبعة العربية، غرداية،  .22
 ).م1987(ط .د

 .ت. ، د3تقي الدين أمحد بن تيمية، جمموع فتاوى منهج اإلسالم، دار املعارف، ط .23

 -هـ1425( 1اجلرجاين، خمتصر كتاب التعريفات، دار طرءيق للنشر والتوزيع، ط .24
 ).م2004

 -هـ1422(حسن أيوب، السلوك االجتماعي يف اإلسالم، دار السالم، القاهرة، ط،  .25
 ).م2002

حسن عبد الرمحن سلوادي، عبد احلميد بن باديس مفسرا، املؤسسة الوطنية للكتاب،  .26
 ).م1988(ط .اجلزائر،د

 .ت.ط، د.خالد القضاة، املخل إىل التربية والتعليم، دار اليازوري، عمان، د .27

اجد زكي اجلالد، تدريس التربية اإلسالمية، األسس النظرية واألساليب، العلمية، م. د .28
 ).م2004 -هـ1425( 1دار املسرية، عمان، ط
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 ).م1990 -هـ141( 1الرازي، التفسري الكبري، دار الكتب العلمية، بريوت، ط .29

 ).م2005 -هـ1426( 11الرازي، خمتار الصحاح، مكتبة لبنان، بريوت، ط .30

 .صفهاين، معجم مفردات القرآن، دار الكتب العلمية، بريوتالراغب األ  .31

الراغب األصفهاين، مفردات ألفاظ القرآن، حتقيق صفوان عدنان داودي، دار القلـم،   .32
 ).م2002-هـ1423( 3دمشق، ط

رجب عبد اجلواد إبراهيم، معجم املصطلحات اإلسالمية يف املصباح املنري، دار اآلفـاق   .33
 ).م2002 -هـ1423( 1العربية، مصر، ط

رقية بنت نصر اهللا، الترهيب يف الدعوة يف القرآن والسنة، دار إشبيليا للنشر والتوزيـع،   .34
 ).م1999-هـ1420( 1الرياض، ط

 ).هـ1414(ط .الزبيدي، تاج العروس، دار الفكر، د .35

 .ت.د.ط.الزركشي، الربهان يف علوم القرآن، املكتبة العصرية، بريوت، د .36

الفكر االجتماعي يف القرآن الكرمي، ورائع جمدالوي، األردن، زكريا بشري إمام، أصول  .37
 ).م2000 -هـ1420( 1ط

 .ت.ط، د.الزخمشري، الكشاف يف حقائق الترتيل وعيون األقاويل، دار الفكر، د .38

زياد خليل حممد الدغامني، تفسري القرآن، إشكالية املفهوم واملنهج، جملة املسلم املعاصر،  .39
 .1996، أغسطس أكتوبر 8العدد 

، 54زياد خليل حممد الدغامني، البعد الواقعي يف العمل التفسريي، جملة التجديد، العدد  .40
 ).م1998 -هـ1419(، 2س

زياد خليل حممد الدماغني، مالمح التجديد يف فكر األفغاين يف التعامـل مـع القـرآن     .41
رمضـان  ( 16الكرمي، جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعـة الكويـت، العـدد    

 ).م2001ديسمرب  -هـ1422

سعاد عبد الكرمي الوائلي، طرائق تدريس األدب والبالغة والتعبري بني النظرية والتطبيق،  .42
 ).م2004( 1دار الشروق، عمان، ط
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 .ت.د.ط.سعيد إمساعيل علي، القرآن الكرمي رؤية تربوية، أمرية للطباعة، مصر، د .43

ط، . ار الفكر العـريب، القـاهرة، د  سعيد إمساعيل علي، القرآن الكرمي رؤية تربوية، د .44
 .ت.د

 ).م1981 -هـ1402( 7سيد قطب، التصوير الفين يف القرآن، دار الشروق، ط .45

 .ت.طد.سيد قطب، العدالة االجتماعية يف اإلسالم، دار الشروق، القاهرة، د .46

 ).م1989 -هـ1410( 16سيد قطب، يف ظالل القرآن، دار الشروق، بريوت، ط  .47

 .شعراويالشعرواي، تفسري ال .48

 .14، 12، 10، 7، 4، املطبعة الوطنية، ع الشهاب .49

ط .صربي متويل، منهج ابن تيمية يف تفسري القرآن الكرمي، عامل الكتاب، القـاهرة، د  .50
 ).م1981 -هـ1401(

صبيحي محدان أبو جاللة، حممد محيدان العبادي، أصول التربية بني األصالة واملعاصرة،  .51
 ).م2001 -هـ1422( 1ة، طمكتبة الفالح، اإلمارات العربي

 1صالح عبد الفتاح اخلالدي، تعريف الدارسني مبناهج املفسرين، دار القلم، دمشق، ط .52
 ).م2003-هـ1423(

 ).م1984(ط .الطاهر ابن عاشور، تفسري التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، د .53

مي، مكتبة وهبـة،  عبد الباسط حممد حسن، مجال الدين األفغاين وأثره يف العامل اإلسال .54
 ).م1982(ط .مصر، د

عبد احلليم حممد الرحمي، مفاهيم يف فقه الدعوة وأساليبها، دار مكتبة حامد، عمـان،   .55
 ).م2000( 1ط

 1عبد احلميد بن باديس، جمالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري، دار البعث، اجلزائر، ط .56
 ).م1982-هـ1401(

س يف جمالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري، دار تفسري ابن بادي ،عبد احلميد بن باديس .57
  ).م1995-هـ1416( 1الكتب العلمية، بريوت، ط
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توفيق حممد شاهني وحممد الصـاحل  : تفسري ابن باديس، حتقيق ،عبد احلميد بن باديس .58
  ).م1995 -هـ1416( 1رمضان، دار الكتب العلمية، بريوت، ط

عقيدة اإلسالمية، دار الثقافـة العربيـة،   عبد احلميد عبد املنعم مذكور، دراسات يف ال .59
 .ت.ط، د.القاهرة، د

عبد الرمحان النخالوي، أصول التربية اإلسالمية وأساليبها يف البيت واملدرسة واتمع،  .60
 ).م1999 -هـ1420( 1دار الفكر املعاصر، بريوت، ط

 ).م1996 -هـ1417( 2عبد الرمحان حسن حنبكة امليداين، دار اقلم، دمشق، ط .61

ـ 1417( 1د الرمحان حنبكة، فقه الدعوة إىل اهللا، دار القلـم، دمشـق، ط  عب .62  -هـ
 ).م1996

 1عبد اهللا بن عبد الرمحان اجلربوع، األمثال القرآنية، مكتبة امللك فهـد الوطنيـة، ط   .63
 ).م2003 -هـ1424(

عبد اهللا شحاتة، تفسري القرآن الكرمي، درا غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القـاهرة،   .64
 ).م1989 -هـ1420( 2ط

 .ت.ط، د.عبد املتعال الصعيدي، اددون يف اإلسالم، مكتبة اآلداب، القاهرة، د .65

ط . عفت الشرقاوي، الفكر الديين يف مواجهـة العصـر، دار العـودة، بـريوت، د     .66
 ).م1979(

ط . عفت الشرقاوي، قضايا إنسانية يف أعمال املفسدين، دار النهضة العربية، بريوت، د .67
)1980.( 

منهج التربية يف التصور راإلسالمي، دار الفكر العريب، القـاهرة،   -ي أمحد مدكورعل .68
 ).م2006 -هـ1427( 1ط

علي أمحد مدكور، منهج التربية اإلسالمية أصوله وتطبيقاته، مكتبة الفالح، اإلمـارات   .69
  ).م2002 -هـ1423(، 2العربية، ط
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عاصـرة، مكتبـة الفـالح،    علي أسعد وطئة، علم االجتماع التربوي وقضايا احلياة امل .70
 ).1998( 2الكويت، ط

علي شلش، سلسلة األعمال اهولة جلمال الدين األفغاين، ريـاض الـريس للكتـب     .71
 .ت. ط، د. والنشر، لندن، د

أطروحة دكتـوراه،  (عماد الدين حممد الرشيد، أسباب الرتول واثرها يف بيان النصوص  .72
 .ب، دار الشها)هـ1419ذي احلجة  15جامعة دمشق، 

 .عمار طاليب، ابن باديس حياته وآثاره .73

 .ت.د.ط.عمر رضا كحالة، معجم املؤلفني، مكتبة املثىن، بريوت، د .74

فهد عبد الرمحان بن سلمان الرومي، اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر، مؤسسـة   .75
 ).م1997 -هـ1418( 3الرسالة، بريوت، ط

 ).م1965(ط .يب، بريوت، دالقرطيب، تفسري القرطيب، دار إحياء التراث العر .76

 ).م1992 -هـ1413( 2الكفوي، الكليات، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط .77

مازن مطبقاين، عبد احلميد بن باديس العامل الرباين والزعيم السياسي، عامل األفكـار،   .78
 ).2005( 1اجلزائر، ط

ط .مالك بن نيب، شروط النهضة، ترؤمجة عبـد الصـبور شـاهني، دار الفكـر، د     .79
 ).م1985 -هـ1406(

 .    1جملة جممع اللغة العربية العدد  .80

 -هـ1422( 1حممد السيد يوسف، منهج القرآن يف إصالح اتمع، دار السالم، ط .81
 ).م2001

 .دت.الفاضل بن عاشور، التفسري ورجاله، دار النشر التونسية، تونس، دطحممد  .82

، 1سالمي، بريون، طحممد املكي الناصري، التسيري يف أحاديث التفسري، دار الغرب اإل .83
 ).م1985 -هـ 1405(
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 1حممد املكي الناصري، التيسري يف أحاديث التفسري، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط .84
 ).م1484-هـ1405(

ط .حممد بن موسى بابا عميه، اإلمام الشيخ إبراهيم بيوض، املطبعة العربية، غردايـة، د  .85
 ).م1996 -هـ1417(

يف تفسري القرآن عند األستاذ مالكبناين، والشـيخ  حممد دراجي، معامل منهج حضاري  .86
 ).م2002 -هـ1423( 1الغزايل، دار البالغ والنشر والتوزيع، اجلزائر، ط

 ).م1947( 2حممد رشيد رضا، تفسري املنار، دار املنار، القاهرة، ط .87

ط .حممد عبد الباقي، املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي، دار احلديث، القـاهرة، د  .88
 ).م2001-هـ1422(

 1حممد علي دبوز، أعالم اإلصالح يف اجلزائـر، ج، املطبعـة العربيـة، اجلزائـر، ط     .89
 ).م1969(

حممد عمارة، مجال الدين األفغاين موقظ الشرق وفيلسوف اإلسـالم، دار الشـروق،    .90
 ).1988(ط .القاهرة، د

 1حممد فاروق النبهان، الفكر اخللدوين من خـالل املقدمـة، مؤسسـة الرسـالة، ط     .91
 ).م1998 -هـ1418(

 ).م1980 -هـ1401(حممد قطب، منهج التربية اإلسالمية، بريوت، دار الشروق،   .92

ـ 1426( 1حممد كبري يونس، دراسات يف أصول التفسري، داؤر األمانـة، ط  .93  -هـ
 ).م2005

 .، دت4شعراوي، دار الشروق مصر، طحممد متويل الشعراوي، تفسري ال .94

ديين يف ضوءء الواقـع املعاصـر، دار الشـروق،    ب الحممد منري حجاب، جتديد اخلطا .95
 .دت.دط

 ).هـ1393( 4مصطفى السقا، أدب الدنيا والدين، شركة مصطفى احلليب، مصر، ط .96
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مصطفى الصاوي اجلويين، منهج الزخمشري يف تفسري القرآن، مؤسسة الرسالة، بريوت،  .97
 ).1981( 8ط

الداية، دار الفكر، دمشق،  املناوي، التوفيق على مهمات التعاريف، حتقيق حممد رضوان .98
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