
 تفسري ابن ابديس
 إعداد وتقدمي د.البشري صواحلي

  األوىل احللقة 

  احللقة الثانية 

   احللقة األوىل 

يصف الشيخ البشري اإلبراهيمي ابن ابديس أنه كان صاحب ذوق خاص يف فهم القرآن كأنه حاسة زائدة خص 
بيان انصع، وذرع فسيح يف العلوم النفسية -بعد الذكاء املشرق، والقرحية الوّقادة، والبصرية الناقدة-هبا. يرفده

مراضه.ميد ذلك كله شجاعة يف الرأي، والكونية، وابع مديد يف علم اإلجتماع، ورأي سديد يف عوارضه وأ
 وشجاعة يف القول، مل يرزقهما إاّل األفذاذ املعدودون يف البشر. 

وله يف القرآن رأي بىن عليه كل أعماله يف العلم، واإلصالح، والرتبية والتعليم: وهو أنه ال فالح للمسلمني إاّل 
 اة املصلحني من قبله. ابلرجوع إىل هدايته واالستقامة على طريقته، وهو رأي اهلد

أن تدوين التفسري ابلكتابة مشغلة عن العمل املقدم، لذلك آثر البدأ  -حني تصدى لتفسري القرآن-وكان يرى 
بتفسريه درسا تسمعه اجلماهري فتتعجل من االهتداء به ما يتعجله املريض املنهك من الدواء، وما يتعجله 

 املسافر العجالن من الزاد. 

سري القرآن درسا ينهل منه الصادي، ويتزود منه الرائح والغادي، وعكف عليه إىل أن ختمه يف فاقتصر على تف
مخس وعشرين سنة.ومل خيتم التفسري درسا ودراية هبذا الوطن غريه، منذ ختمه" أبو عبد هللا الشريف التلمساين" 

 يف املائة الثامنة. 

ه كتابة جمالس معدودة من تلك الدروس، وكان ينثرها فواتح ولكن هللا تعاىل أىب إاّل أن يذيع فضله وعلمه.فأهلم
 ألعداد جملة "الشهاب" ويسميها "جمالس التذكري". 

وإمياان مّنا أبمهية هذا التفسري اجلليل، فاننا سننشر مناذج منه على حلقات متتالية إحياء لرتاث ابن ابديس 
 وإهلاما ألجيالنا القادمة. 

 العلم أساس السلوك 

ىل: }وال تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوال{ )اإلسراء: قال تعا
36 .) 

العلم الصحيح، واخللق املتني، مها األصالن اللذان ينبين عليهما كمال اإلنسان، وهبما يضطلع أبعباء ما 
ن حيث توقفه عليهما. فجيء هبما تضمنته اآلايت املتقدمة، من أصول التكليف؛ فهما أعظم مما تقدمهما م

ليكون األسلوب من ابب الرتقي من األدىن إىل األعلى. وملا كان العلم أساس األخالق قدمت آيته على آيتها 
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 تقدمي األصل على الفرع. 

 آية العلم 

فاه؛ فهو )القفو(: اتباع األثر، تقول قفوته أقفوه، إذا اتبعت أثره. املتبع ألثر شخص موال يف سريه لناحية ق
يتبعه دون علم بوجهة ذهابه، وال هناية سريه. فالقفو: اتباع عن غري علم، فهو أخص من مطلق االتباع، ولذلك 

 اختريت مادته هنا. ولكونه اتباعا بغري علم، جاء يف كالم العرب مبعىن قول الباطل قال جرير: 

  وُأْحُدوثة من كاشٍح متقوفِ          وطَاَل حذاري ِخيفة البني

)والعلم( إدراك جازم مطابق للواقع عن بينة، سواء أكانت تلك البينة حسًا ومشاهدة، أو كانت برهااًن عقلياً:  
كداللة األثر على املؤثر، والصنعة على الصانع. فإذا مل تبلغ البينة ابإلدراك رتبة اجلزم فهو ظن. هذا هو 

ف فيه احتمال النقيض جداً. كما قال تعاىل عن األصل. ويطلق العلم أيضا على ما يكاد يقارب اجلزم ويضع
( فسمى القرآن 83إخوة يوسف عليه السالم: }وما شهدان إال مبا علمنا وما كنا للغيب حافظني{ )يوسف: 

إدراكهم ملا شاهدوا علماً؛ ألنه إدراك كاد يبلغ اجلزم النبنائه على ظاهر احلال، وإن كان مث احتمال خالفه يف 
 مال ضعيف ابلنسبة ملا شاهدوه. الباطن، ألنه احت

)والسمع(: القوة اليت تدرك هبا األصوات آبلة األذن. )والبصر(: القوة اليت تدرك هبا األشخاص واأللوان آبلة 
العني. وقدم السمع على البصر، ألن به إدراك العلوم وتعلم النطق، فال يقرأ وال يكتب إال من كان ذا مسع وقتاً 

 من حياته. 

القلب، واملراد به هنا العقل من حيث اعتقاده لشيء ما. وإطالق لفظ الفؤاد والقلب على العقل جماز والفؤاد: 
مشهور. وكان تفيد ثبوت خربها المسها، وكوهنا على صورة املاشي ال يدل على انقضاء ذلك االرتباط. ومثل 

ؤال، ويكون ذلك ابلفعل يوم هذا الرتكيب يفيد يف استعمال استحقاق االسم للخري؛ فاجلوارح مستحقة للس
 القيامة. )واملسؤول(: املوّجه إليه السؤال ليجيب. 

)وأولئك(: إشارة إىل هذه الثالثة. وضمري كان عائد على كل، وضمري )عنه( عائد على ما، وضمري مسؤوال 
، كان عائد على ما عاد عليه ضمري كان. والتقدير: كل واحد من هذه الثالثة: السمع، والبصر، والفؤاد

 مسؤواًل عما ليس لك به علم. 

 العقل ميزة اإلنسان وأداة علمه: 

ميتاز احليوان عن اجلماد ابإلدراك، وميتاز اإلنسان عن سائر احليوان ابلعقل، وعقله هو القوة الروحية اليت يكون 
اابً وسلباً، وارتباط هبا التفكري. وتفكريه هو نظره يف معلوماته اليت أدرك حقائقها، وأدرك نسب بعضها لبعض إجي

بعضها ببعض نفياً وثواتً. وترتيب تلك املعلومات مبقتضى ذلك على صورة خمصوصة، ليتوصل هبا إىل إدراك أمر 
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 جمهول. 

فالتفكري اكتشاف اجملهوالت من طريق املعلومات، واملفكر مكتشف ما دام مفكراً. وملا امتاز اإلنسان عن سائر 
متاز عنه ابلتنقل والتحول يف أطوار حياته، ونظم معيشته مبكتشفاته ومستنبطاته: ا –احليوان ابلعقل والتفكري 

فمن املشي على األقدام، إىل التحليق يف اجلو، مثال. وبقي سائر احليوان على احلال اليت ُخلق عليها دون أي 
تكثر  –يمه هلا انتقال. وبقدر ما تكثر معلومات اإلنسان، ويصح إدراكه حلقائقها ولنسبها، ويستقيم تنظ

 اكتشافاته واستنباطاته يف عاملي احملسوس واملعقول، وقسمي العلوم واآلداب. 

وهذا كما كان العرب واملسلمون أايم، بل قرون مدنيتهم: عربوا كتب األمم إىل ما عندهم، ونظروا وصححوا 
م. ومهدوا الطريق ووضعوا واستدركوا واكتشفوا؛ فأحيوا عصورهم علم من كانوا قبلهم، وأانروا ابلعلم عصره

األسس ملا جاء بعدهم؛ فأدوا لنوع اإلنسان ابلعلم واملدنية أعظم خدمة تؤديها له أمة يف حاهلا وماضيها 
 ومستقبلها. 

 وكما نرى الغرب يف مدنيته اليوم: 

سلمني ترجم كتب املسلمني فعرف علوم األمم اخلالية اليت حفظتها العربية وأدهتا أبمانة. وعرف علوم امل
ومكتشفاهتم، فجاء هو أيضا مبكتشفاته العجيبة اليت هي مثرة علوم اإلنسانية من أايمها األوىل إىل عهده ومثرة 

 تفكريه ونظره فيها. 

كما كانت مكتشفات صدر هذا القرن أكثر من   –وقد كانت مكتشفاته أكثر من مكتشفات مجيع من تقدمه 
لومات؛ فإن املكتشفات تضم إىل املعلومات، فتكثر املعلومات، لتكاثر املع –مكتشفات عجز القرن املاضي 

أكثر  –ما دام التفكري عّمااًل  –فيكثر ما يعقبها من املكتشفات على نسبة كثرهتا. وهكذا يكون كل قرن 
معلومات ومكتشفات من الذي قبله. فإذا قلت معلوماته قّلت اكتشافاته. وهذا كما كان النوع اإلنساين يف 

األوىل. وإذا كثرت معلوماته وأمهل النظر فيها.. بقي حيث هو جامداً، مث ال يلبث أن تتالشى من ذهنه أطواره 
تلك املعلومات املهملة حىت تقل أو تضمحل؛ ألن املعلومات إذا مل تتعاهد ابلنظر زالت من احملافظة شيئًا 

خرية، عندما تتوافر األسباب العمرانية فشيئا. وهذا هو طور اجلمود الذي يصيب األمم املتعلمة يف اايمها األ
 بسقوطها.  –بسنة هللا  –القاضية 

خطأ يف خطأ  بنظره كان ما يتوصل إليه  –تنظيمه هلا  يستقم يصح إدراكه للحقائق، أو لنسبها، أو مل مل وإذا
 ك الفرديف املعقول. ويف هذين هال والضالل عن هذين إال الضرر يف احملسوس، ينشأ وفسادًا يف فساد. وال

منها العلم، ويفشو  يرتفع هو طور احنطاط التام، وذلك عندما وهذا جزئيًا وكليًا من قريب أو من بعيد. والنوع
بغري علم،  فيقودوهنا ألمور دينها وأمور دنياها، جهاالً  الفوضى أبنواعها، فتتخذ رؤوساً  فيها اجلهل، وتنتشر

 على أخذه يف الزوال إبذن –أكثر هذا  وما  يصلحون.وُيهلكون، ويفسدون وال ويهلكون فيضلون وُيضلون،

 يف أمم الشرق واإلسالم اليوم.  –
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لثانيةاحللقة ا     

قال تعاىل: }وال تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوال{ )اإلسراء: 
36 .) 

 االعتقادات العلم وحده اإلمام املتبع يف احلياة يف األقوال واألفعال و    

سلوك اإلنسان يف احلياة مرتبط بتفكريه ارتباطا وثيقاً: يستقيم ابستقامته ويعوج ابعوجاجه، ويثمر إبمثاره، ويعقم 
بعقمه؛ ألن أفعاله انشئة عن اعتقاداته، وأقواله إعراب عن تلك االعتقادات، واعتقاداته مثرة إدراكه عن تفكريه 

التفكري والنظر ليست على درجة واحدة يف القوة والضعف فمنها ما هو ونظره. وهذه اإلدراكات احلاصلة عن 
 قوي معرب، ومنها ما هو ضعيف ساقط عن االعتبار. 

فاألول: العلم وهو إدراك أمر على وجه ال حيتمل أن يكون ذلك األمر على وجه من الوجوه سواه، وهو علم 
االعتبار. ويليه الظن، وهو إدراك ألمر على وجه هو أرجح الوجوه احملتلة، وهو معترب عندما تتبني قوة رجحانه 

 ا لفظ العلم جمازاً. فيما ال ميكن فيه إال ذاك. وهذه هي احلالة اليت يطلق عليه فيه

 والثاين: الوهم، وهو إدراك األمر على الوجه املرجح. 

 والشك، وهو إدراك األمر على وجهني، أو وجوه متساوية يف االحتمال، وكال هذين ال يعول عليه. 

لى كثريًا ما يبين أقواله وأفعاله واعتقاداته ع  –مبا فطر عليه من الضعف واالستعجال  –وملا كان اإلنسان 
شكوكه وأوهامه، وعلى ظنونه حيث ال يكتفي ابلظن، ويف هذا البناء الضرر والضالل.. بنّي هللا تعاىل لعباده يف 
حمكم كتابه أنه ال جيوز هلم، وال يصح منهم البناء ألقواهلم وأعماهلم، واعتقاداهتم إال على إدراك واحد وهو 

ال تتبع ما ال علم لك به فال يكن منك اتباع ابلقول،  العلم، فقال تعاىل: }وال تقف ما ليس لك به علم{ أي
أو ابلفعل، أو ابلقلب، ملا ال تعلم، فنهاان عن أن نعتقد إال عن علم أو نفعل إال عن علم، أو نقول إال عن 

 علم. 

نة فما كل ما نسمعه وما كل ما نراه نطوي عليه عقد قلوبنا، بل علينا أن ننظر فيه، ونفكر، فإذا عرفناه عن بي
اعتقدانه، وإال تركناه حيث هو، يف دائرة الشكوك واألوهام، أو الظنون اليت ال تعترب. وال كل ما نسمعه أو نراه 
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 نتخيله نقوله. فكفى ابملرء كذابً أن حيدث بكل ما مسع، كما جاء يف الصحيح. 

القول الشرعية،  بل علينا أن نعرضه على حمك الفكر، فإن صران منه على علم قلناه، مراعني فيه آداب
وما حدث قوم حبديث ال تبلغه  –ومقتضيات الزمان واملكان واحلال، فقد أمران أن حندث الناس، مبا يفهمون 

وإال طرحناه. وال كل فعل ظهر لنا نفعله. بل حىت نعلم حكم هللا تعاىل فيه، –عقوهلم إال كان عليهم فتنة 
أمر تعاىل إال مبا هو خري وصالح لعباده، وما هنى تعاىل إال لنكون على بينة من خريه وشره، ونفعه وضره. فما 

 عما هو شر وفساد هلم، أو مؤد إىل ذلك. 

وإذا كان من املباحات نظران يف نتائجه وعواقبه ووازان بينها، فإذا علمنا بعد هذا كله من أمر ذلك الفعل ما 
إال حقاً. وال  -هبذا األصل اإلسالمي العظيم إذا متسكنا–يقتضي فعله فعلناه وإال تركناه. فال تكون عقائدان 

 تكون أقوالنا إال صدقاً. وال تكون أفعالنا إال سداداً. 

ولعمر هللا إنه ما دخل الضالل يف عقائد الناس، وال جرى الباطل والزور على ألسنتهم، وال كان الفساد والشر 
  يف أفعاهلم، وإال إبمهاهلم، أو تساهلهم يف هذا األصل العظيم.

 املعىن: 

هنينا عن أن نتبع ما ليس لنا به علم، فالذي نتبعه هو ما لنا به علم؛ أي لنا به علم يقتضي اتباعه أبن يكون من 
عقائد احلق، وأقوال الصدق، وأفعال السداد. فأما كان من عقائد احلق يف أمر الدين، أو يف أمر الدنيا، فال 

عال السداد فكذلك. وأما ما كان من أقوال الصدق ففيه تفصيل: حظر يف اعتقاد شيء منه. وأما ما كان من أف
 إذ ليس كل قول صدق يقال. 

فالنقائص الشخصية يف اإلنسان ال تقال يف غيبته: ألهنا غيبة حمرمة، وال جيابه هبا يف حضوره ألهنا أداة؛ إال إذا 
 املأل. وهكذا حيدث يف مثل هذه ووجه هبا على وجه النصيحة بشروطها املعتربة، اليت من أوهلا أال تكون يف

األصول الكلية عندما يتفقه فيها، أن ينظر فيما جاء من اآلايت واألحاديث مما يف البيان هلا، والتفصيل يف 
 مفاهيمها. 

 تفريع:
 الفرع األول: 

و فعل من اتبع ما ليس به علم فاعتقد الباطل يف أمر الدين، أو يف حق الناس، أو قال الباطل كذلك فيهما، أ
 احملظور.. فهو آمث من جهتني: 

 اتباعه ما ليس له به علم.  .1

 واعتقاده أو قوله للباطل وفعله للمحظور.  .2
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مع –ومن اعتقد حقاً من غري علم، أو قال يف الناس صدقاً عن غري علم، أو فعل غري حمظور عن غري علم فإنه 
 وخمالفته ملقتضى هذا النهي.  آمث من جهة واحدة، وهي اتباعه ما ليس له به علم، -ذلك

 الفرع الثاين: 

املقلد يف العقائد الذي ال دليل عنده أصاًل، وإمنا يقول: مسعت الناس يقولون فقلت. هذا آمث التباعه ما ليس 
له به علم. فأما إذا كان عنده دليل إمجايل كاستدالله بوجود املخلوق على وجود خالقه فقد خرج من اإلمث، 

 الستدالل له العلم. لتحصيل هذا ا

واملقلد يف الفروع دون علم أبدلتها متبع ملفتيه فيها، يصدق عليه ابعتبار األدلة اليت جيهلها أنه متبع ما ليس له 
به علم، ولكنه له علم من انحية أخرى وهي علمه أبن التقليد هو حكم هللا تعاىل يف حق مثله من العوام، مبا 

وما رفع عن العاجز من اإلصر، وهو من العامة العاجزين عن درك أدلة  أمر تعاىل من سؤال أهل العلم،
 األحكام. 

 الفرع:   نصيحة على هذا

أدلة العقائد مبسوطة يف القرآن العظيم بغاية البيان وهناية التيسري. وأدلة األحكام أصوهلا مذكورة كلها فيه، 
 أرسل ليبني للناس ما نزل إليهم. وبياهنا وتفاصيلها يف سنة النيب صلى هللا عليه وسلم الذي 

فحق على أهل العلم أن يقوموا بتعليم العامة لعقائد الدينية، وأدلة تلك العقائد من القرآن العظيم؛ إذ جيب 
على كل مكلف أ يكون يف كل عقيدة من عقائده الدينية على علم. ولن جيد العامي األدلة لعقائد سهلة قريبة 

ي جيب على أهل العلم أن يرجعوا يف تعليم العقائد للمسلمني إليه. أما اإلعراض عن إال يف كتاب هللا، فهو الذ
أدلة القرآن والذهاب مع أدلة املكلفني الصعبة ذات العبارات اصطالحية، فإنه من اهلجر لكتاب هللا وتصعيب 

امة املسلمني من اجلهل طريق العلم إىل عباده وهم يف أشد احلاجة إليه. لقد كان من نتيجة ما نراه اليوم يف ع
 بعقائد اإلسالم وحقائقه. 

أن يذكروا أدلة القرآن والسنة لفتاويهم ومواعظهم، ليقربوا  -إذا أفتوا أو أرشدوا–ومما ينبغي ألهل العلم أيضا 
املسلمني إىل أصل دينهم ويذيقوهم حالوته، ويعرفوهم منزلته، وجيعلوه منهم دائمًا على ذكر، وينيلوهم العلم 

أيها –كمة من قريب، ويكون لفتواهم ومواعظهم رسوخ يف القلوب، وأثر يف النفوس. فإىل القرآن والسنة واحل
 إن كنتم للخري تريدون.  -العلماء

 الفرع الثالث: 

 –اجملتهد إذا أفىت مستندًا إىل ما يفيد الظن من أخبار اآلحاد، أو األقيسة أو النصوص األخرى الظنية الداللة 
 لغري العلم؟ هل هو متبع 
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 اجلواب ال؛ بل هو متبع العلم، وذلك من ثالثة وجوه: 

يصري يقينًا إذا عرض على كليات الشرع ومقاصده، وشهدت له –األول: أن كل دليل يكون ظنيًا مبفرده 
 الصواب، وهذا هو شأن اجملتهدين يف األدلة الفردية. 

 ية ملا له من العلم ابألدلة الشرعية الدالة على اعتبارها. الوجه الثاين: أن اجملتهد يعتمد يف األخذ ابألدلة الظن

علما، فما  -كما تقدم–الوجه الثالث: أن تلك األدلة مبفردها تفيد الظن القوي، الذي يكون جزمًا ويسمى 
 اتبع اجملتهد إال العلم. 

 الفرع الرابع: 

ليه وسلم من احلديث الضعيف؛ ألنه ال تعتمد يف إثبات العقائد واألحكام على ما ينسب للنيب صلى هللا ع
ليس لنا علم به. فإذا كان احلكم اثبتًا ابحلديث الصحيح مثل قيام الليل، مث وجدان حديثًا يف فضل قيام الليل 

جاز عند األكثر أن نذكره مع التنبيه على ضعفه الذي مل يكن شديدًا على –يذكر ثواب عليه مما يرغب فيه 
حلكم قد ثبت ملا جاز االلتفات إليه، وهذا هو معىن قوهلم: )احلديث الضعيف وجه الرتغيب. ولو مل يكن ا

يعمل به يف فضائل األعمال(، أي يف ذكر فضائلها املرغبة فيها ال يف أصل ثبوهتا. فما مل يثبت ابلدليل 
 . الصحيح يف نفسه، ال يثبت مبا جاء من احلديث الضعيف يف ذكر فضائله، ابتفاق من أهل العلم أمجعني

 الفرع اخلامس: 

أحوال ما بعد املوت كلها من الغيب، فال نقول فيها إال ما كان لنا به علم: مبا جاء يف القرآن العظيم، أو ثبت 
يف احلديث الصحيح. وقد كثرت يف تفاصيلها األخبار من الرواايت مما ليس بثابت، فال جيوز االلتفات إىل 

الغيب مثل املالئكة واجلن والعرش، والكرسي، واللوح، والقلم،  شيء من ذلك. ومثل هذا كل ما كان من عامل
 وأشراط الساعة، وما مل يصل إليه علم البشر. 

 سؤال اجلوارح يوم اهلول األكرب: 

}إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤواًل{. من قال ما مل يسمع، سئل يوم القيامة مسعه فشهد 
ر سئل بصره فشهد عليه. ومن قال: عرفت، ومل يعرف، أو اعتقد ما مل يعلم، سئل عليه. ومن قال: رأيت ومل ي

فؤاده فشهد عليه: ألنه يف هذه األحوال الثالثة قد اتبع ما ليس به علم. وهذه الشهادة كما قال تعاىل: }يوم 
ى وجوه منها ما ( هذه الثالثة تسئل عل2يشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم مبا كانوا يعملون{ )النور: 

 تقدم، وهو الذي يرتبط به هذا الكالم مبا تقدم من النهي. 

 ومنها سؤال السمع: مل مسع ما ال حيل؟ ومل مل يسمع ما جيب؟ 

وسؤال البصر: مل رأى ما ال حيل؟ وعن مجيع أعمال البصر، من نظر البغض واالحتقار وحنو ذلك؟ وسؤال 
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 مال القلوب؟ الفؤاد: عما اعتقد؟ وعما قصد؟ ومجيع أع

 فوائد ختام اآلية: 

مبا يؤول إليه  يعلم وترهيب لإلنسان من اتباع ما مل .واحدةً  وتنبيه على لزوم حفظها واحدة العلم، لطرق فختام
 أن جيعلنا متبعني للعلم يف مجيع ما نسأل وخزي بشهادة جوارحه عليه. فاهلل القيامة، أمره من فضيحة يوم

 مستقيم.  صراط ويف اآلخرة، إنه يهدي من يشاء إىل الدنيا ابت يف احلياةويثبتنا ابلقول الث نعمل،
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