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الباب االول

مقدمة

خلفية البحث.أ

القرآن هو أساس اإلسالم وقاعدته، وهو سبيل الفوز والسعادة للمسلمني إىل السلطان والنصر 

يف الدنيا واآلخرة، وهو الكتاب الذى حرر اإلنسان من ذلة اخلضوع لغري اهللا على سلطان العلم 

الدنيا مسئولة لصاحلها هي أن تسري يف هذا النور وسلطان العقل، والذى بث اإلميان وقرر العدل يف كل 

إذا كان الكالم يستمد قيمته من قيمة موضوعه، فتفسري القرآن من أجلِّ العلوم وأنفعها. وكالم 

فيما يتعلق باأللفاظ اليت تبدو غريبة على اهللا يف نفسه مبني، ميسر لكل طالب له إملام مبنت اللغة

املستعجمني ممن يعرفون العربية، وقد ال تزيد عن مائة لفظ. قال ابن مسعود : "كان الرجل منا إذا تعلم 
1

كالم اهللا، ويقول ابن كثري يف مقدمة تفسريه : فالواجب على العلماء الكشف عن معاين  

وتفسري ذلك وطلبه، وتعلم ذلك وتعليمه؛ كما قال تعاىل : "َوِإْذ َأَخَذ اللَُّه ِميثَاَق الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب 

127(مكتبة الشاملة) ص. األصالن يف علوم القرآن، ، القيينحممد عبد املنعم1
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وما أقبح 2ُروَن".َيْشتَـ لَُتبَـيـِّنـُنَُّه لِلنَّاِس َوال َتْكُتُمونَُه فـََنَبُذوُه َورَاَء ظُُهورِِهْم َواْشتَـَرْوا بِِه َمثًَنا قَِليًال فَِبْئَس َما

يعمل مبا ال يفهم حلامل القرآن أن يتلو فرائضه وأحكامه عن ظهر قلب، وهو ال يفهم ما يتلو! فكيف

وما أقبح أن ُيسأل عن فقه 3معناه؟ قال تعاىل : "َوُقِل اْعَمُلوا َفَسيَـَرى اللَُّه َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنوَن".

4ما يتلوه فال يدريه، فما مثل من هذه حالته إال كمثل احلمار حيمل أسفارًا!

وقد بدأ التفسري على اآليات القرآنية منذ عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم، كان الصحابة 

القرآن فيجدون رضي اهللا عنهم يرجعون إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم فيما أشكل عليهم فهمه من 

وانتهى هذا احلال بوفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم. وتطور  بعد وفاة الرسول صلى اهللا 5اجلواب الشايف،

عليه وسلم،  ونشأ املفسرون من الصحابة والتابعني حىت وصل إىل عصرنا املعاصر.

وحمدودا بقواعد ويف البداية قد حاول بعض املفسرين تفسري اآليات من القرآن اجتهادا ومقيدا

اللغة الىت تضمنتها الكلمات واجلمل. ولكن مبرور الزمان وبفضل التنمية املعرفية، ازداد دور العقل يف 

اإلجتهاد يف تفسري آيات القرآن. حىت ظهرت الكتب الواردة يف التفسري متعددة األنواع واأللوان.

أن التفسري له ستة ومن ألوان التفاسري املعروفة، ذكر (قريش شهاب) يف كتابه 

6ألوان:

187آية:سورة ال عمران،2
105سورة التوبة، اآلية: 3
129املصدر السابق، ص. ، القيينحممد عبد املنعم4
15.ص) 1419: مكتبة التوبةه، (حبوث يف أصول التفسري ومناهجفھد الروم،  5
73-72.ص)1992،: ميزانبندونج(، Membumikan al-Qur’anشهاب،قريش6
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اللون األديب، وقد ورد هذ اللون بسبب كثري من العجم الذين آمنوا ودخلوا يف اإلسالم، .1

وبسبب ضعف العرب أنفسهم يف اللغة واألدب، حىت شعروا حباجة إىل هذا اللون وسلكوا يف 

بيان مميزات القرآن وما يتضمن من املعاىن لغة وأدبا.

اللون الفلسفي، و .2

أخرى دخلت األمم من األديان املتعددة إىل اإلسالم، ومازالوا يؤمنون بعقائدهم القدمية.

اللون العلمي، وقد ورد هذا اللون بسبب تقدم الزمان وانتشار احلضارة وتسرب العلوم احلديثة .3

ري آيات القرآن استعانة باملنهج العلمي وباالكتشافات العلمية. 

اللون الفقهي، وقد ورد هذا اللون بسبب نشأة علم الفقه، وانتشار املذاهب الفقهية، وأتباع  .4

كل مذهب حاولوا االنتصار آلرائهم عن طريق تفسري القرآن مبا يوافق مذهبهم خاصة يف 

فهمهم اآليات األحكام. 

اللون الصويف، وقد ظهر هذا املسلك حني نشأت احلركة الصوفية واليت كان هلا أثر يف الرد .5

على املاديني.

-1849اللون األديب و االجتماعي، وقد ظهر هذا اللون يف عصر شيخ حممد عبده ( .6

)، الذي فسر القرآن من الناحية االجتماعية.1905

ىل طرق جديدة يف تفسري القرآن حىت يكون القرآن ذهب املفسرون املعاصرون إىل أننا حنتاج إ

صاحلا لكل زمان ومكان.
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أما الكتاب "فتح البيان يف مقاصد القرآن" فإنه درة نادرة بني كتب التفسري، ألن عالمتنا، أبا 

الطيب صديق حسن خان نتيجة ملدارسته كتب التفسري املختلفة، وعى حقيقة مهمة وهي أن بعض   

لو مما دسه األعداء وأهل األهواء على اإلسالم، بقصد هدم هذا الدين املتني عن كتب التفسري ال خت

طريق الدّس والوضع حينمنا أعيتهم احليل من النيل منه عن طريق احلرب والقوة أو عن طريق الدليل 

ن واحلجة. فجرد حسامه وبرى يراعته للدفاع عن كتاب اهللا تعاىل فقرأ جّل ما كتب األقدمون وتبني له ا

7النحوي ليس له هم يف تفسريه إال اإلعراب وتكثري االوجه املتحملة فيه وإن كانت بعيدة.

ومن املفسرين من اقتصر يف تفسريه على جمرد الرواية ومنهم من اكتفى مبجرد الدراية وقليل من 

يات مجع بني الرواية والدراية فاختار الشيخ صديق حسن خان أن يكتب تفسريا خاليا من اإلسرائل

فجمع بني الرواية 

والدراية مع جتديد ما طال به العهد وقصر للطالبني فيه اجلد واجلهد ايقاظا للنائمني وحتريضا 

8للمتثبطني.

املتبعة اليت ال يسوغ خمالفتها. مث فاختار صفوة الصفوة مما ثبت من التفسري النبوي ألن احلجة 

تفاسري عظماء الصحابة املختصني برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. مث تفاسري التابعني ومن بعدهم من 

سلف األمة وأئمتها املعتربين. مث أهل اللغة العربية الذين يفسرون كتاب اهللا جل جالله باللغة العربية 

1.ص1) ج. م1992بريوت:مكتبة العشرية،(فتح البيان يف مقاصد القرآن، خان،صديق حسن7
قاملرجع الساب8
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قيقة شرعية تراعي النقل عن السلف أو رعاية األصول املعتربة أو حقيقة وجمازا إن مل تثبت يف ذلك ح

قواعد اللغة العربية.

وقد سلك يف أمور العقائد وفق منهج السلف وخاصة يف آيات الصفات وباجلملة فإن تفسريه 

ال تنزاه عنه شبه املبطلني وحتريف الغالني وتأويل اجلاهلني، خلي من كثرة احلشو والدخيل واخلرفات اليت 

9يقوم عليها دليل. فكان درة بني كتب التفسري.

بنـاء على تلك اخللفيات أريد أن أكتب حبثا علميا عن منهجه يف التفسري. وقد 

صديق حسن خان ومنهجه في التفسير مسيت هذه الرسالة العلمية حتت املوضوع: " 

(دراسة تحليلية لكتابه فتح البيان في مقاصد القرآن)."

الموضوعب.أسباب اختيار

ومن أهم األسباب اليت دفعتين إىل اختيار املوضوع مايلى :

درة نادرة بني  نظرا إىل كتاب التفسري (فتح البيان يف مقاصد القرآن) للشيخ صديق حسن خان،.1

كتب التفسري، ويستند إىل أحاديث النيب صلى اهللا عليه وسلم، وعظماء الصحابة، و التابعني ومن 

و أهل اللغة العربية.بعدهم من سلف األمة،

فات اليت يقوم الدليل على امجع بني الرواية والدراية ويكتب تفسريا خاليا من اإلسرائليات واخلر .2

2-1. ص1، املرجع السابق ج. خانصديق حسن9
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ونظرا إىل شخصيته وجهوده العظيمة  يف كتابة تفسري (فتح البيان يف مقاصد القرآن)..3

أغراضهأهمية البحث وج.

خالل كتابة هذا البحث مايلي:ألغراض اليت أرمي إليها منافإن 

معرفة سرية الشيخ صديق حسن خان رمحه اهللا عليه رمحة واسعة..1

معرفة منهج الشيخ صديق حسن خان يف كتابه فتح البيان يف مقاصد القرآن..2

معرفة لون تفسري الشيخ صديق حسن خان يف كتابه فتح البيان يف مقاصد القرآن..3

ان يف كتابه فتح البيان يف مقاصد القرآن.معرفة جهود الشيخ صديق حسن خ.4

د. بيان المصطلحات الواردة في البحث

التفسير (دراسة  تحليلية فيومنهجه حسن خانصديق"وأما املوضوع هلذه الرسالة فهي

صطالحات مللفهم امل."القرآن)فتح البيان في مقاصد لكتابه

املوجودة فيه كما يأيت: 

10املنهج، وهو يف اللغة : كما قال الراغب األصفهاىن يف املفردات مبعىن الطريق الواضح..1

11الكرمي.

اإليضاح و التبيني.اإلبانة والكشف أو التفسري، وهو يف اللغة:.2

) 2004: دار الكتب العلمية، بريوت(مفردات يف اللغةاألصفهاىن،الراغب10
17، 15م ) ص. 2008، (دمشق: دار القلم، تعريف الدارسني مبناهج املفسرين،اخلالدعبد الفتاح11
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عرفه أبو حيان يف البحر احمليط بأنه علم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ ويف اإلصطالح:

12وتتمات لذلك.

ىل منهج صديق خان.ستخراج املعلومات اجلديدة عن القضية مستندا إاحتليلية: .3

تحديد البحثه.

:إن املسألة األساسية املوجودة ىف هذا البحث هي

معرفة ودراسة حياة الشيخ حممد صديق حسن خان..1

بيان منهج الشيخ صديق حسن خان يف كتابه فتح البيان يف مقاصد القرآن..2

بيان أفكار الشيخ صديق حسن خان يف التفسري..3

و. الدراسات السابقة

لك كتب بعض املتنوعة واملقاالت العلمية، وكذقد سبق البحث عن التفاسري يف الكتب 

املؤلفني عن حممد صديق حسن خان كما يلي: 

دكتور حممود حممد احلنطور عن منهج صديق حسن خان يف فتح البيان يف مقاصد القرآن الكتب .1

" ... وجهوده يف علوم القرآنكتب أبو حممد الظاهري "اإلمام صديق حسن خان القنوجي مفسرًا .2

رد التثليث والتقليد.ويف هذه املقالة ذكر عن كتبه اليت طبعت يف التفسري ودليل وجود الصانع و

18- 17.صم) 2005القاهرة: دار احلديث، (، التفسري املفسرون، الذهيبحممد حسني12
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" عن اسم صديق حسن القنوجي الظاهريوأبو مالك العقرباوي يف مقالته "ترمجة صديق حسن خان .3

ذلك مما يتعلق برتمجته عامة.ووالدته ونشأته وشيوخه وتالميذه وغري القنوجي الظاهريخان 

وكذلك أبو حممد املصري يف مقالته "ترمجة صديق حسن خان" خاصة عن ترمجته كما سبق..4

لك، يف هذا البحث أريد أن أبرز كل ما يتعلق بالشيخ حممد صديق حسن خان ومنهجه لذ

ولونه يف التفسري.

منهج البحثز.

كالتايل:أما املنهج الذي أسري يف هذا البحث فهو  و

قمت  بالدراسة املوضوعية والتحليلية.1

املنهج املوضوعي وهو الرتكيز جبمع البيانات واملعلومات املتعلقة بالشيخ صديق حسن خان )1

ومنهجه يف كتابه فتح البيان يف مقاصد القرآن.

املنهج التحليلي هو استخراج املعلومات اجلديدة عن هذه القضية مستندا إىل منهج الشيخ )2

حسن خان يف التفسري.صديق 

وضعت الفهارس الالزمة اليت تعني القارئ يف فهم هذا البحث وهي كاآليت:.2

فهرس املصادر واملراجع حسب ترتيب احلروف االجبدية، وقسمت هذه املراجع إىل )1

قسمني: املراجع العربية واملراجع األجنبية.

فهرس املوضوعات.)2
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ح. خطة البحث

بواب: ويشتمل هذا البحث على مخسة أ

الباب األول: مقدمة

وتشتمل على خلفية البحث، وأسباب اختيار املوضوع، وأمهية البحث وأغراضه، وبيان 

املصطلحات الواردة يف البحث، وحتديد البحث، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطة البحث.

كتابهدراسة عامة في ترجمة الشيخ محمد صديق حسن خان ولمحة  الباب الثاني : 

حملة  كتاب تفسريه.وترمجة الشيخ صديق حسن خانيشتمل على 

منهج صديق حسن خان وتطبيقاته في التفسير الباب الثالث : 

.لونه يف التفسريوتطبيقاتهومنهجهيشتمل على

الباب الرابع : دراسة تحليلية لتفسير الشيخ صديق حسن خان

وأفكاره.   حتليل كتابهعلى يشتمل 

الباب الخامس : الخاتمة

يف هذا الباب األخري خلصت أهم النتائج والتوصيات والدروس والعرب املستفادة من هذا 
البحث. وأمتمت بوضع فهرس املصادر واملراجع حسب ترتيب احلروف على قسمني : املراجع العربية 

واملراجع األجنبية، وفهرس املوضوعات.


