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الباب الثالث

منهج صديق حسن خان وتطبيقاته في التفسير

منهجه في التفسير .أ

الجمع بين التفسير بالمأثور والتفسير بالمعقول حيث يجمع بين الرواية والدراية. 1

املثال باملأثور (بالرواية): قال الشيخ صديق خان يف تفسريه لقوله تعاىل: "ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكْم )1

يًعا ُمثَّ اْستَـَوى ِإَىل السََّماِء َفَسوَّاُهنَّ َسْبَع َمسَاَواٍت َوُهَو ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم"،َما  وقد 1ِيف اْألَْرِض مجَِ

ثبت عن النّيب صلى اهللا عليه وسلم من حديث أيب هريرة يف الصحيح قال: أخذ النّيب صلى 

ت، وخلق فيه اجلبال يوم األحد، وخلق اهللا عليه وسلم بيدي فقال: "خلق اهللا الرتبة يوم السب

الشجر يوم اإلثنني وخلق املكروه يوم الثلثاء وخلق النور يوم األربعاء، وبث فيها الدواب يوم 

تِْلَك ُحُدوُد وأيضا عند تفسريه لقوله تعاىل "2اخلميس، وخلق آدم يوم اجلمعة بعد العصر".

وأخرج ابن ماجه عن أنس قال: قال رسول اهللا صلى قال:3اللَِّه إىل قوله َوَلُه َعَذاٌب ُمِهني"،

4اهللا عليه وسلم: "من قطع مرياث وارثه قطع اهللا مرياثه من اجلنة يوم القيامة".

29اآلية: ، سورة البقرة1
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َوَال تـَتَِّبُعوا ِمْن ُدونِِه "املثال باملعقول (بالدراية): قال الشيخ صديق خان يف تفسريه لقوله تعاىل: )2

6أحدًا من شياطني اإلنس واجلن ليحملوكم على األهواء والبدع،.وقال الزخمشري ال 5أَْولَِياَء"،

قال الكسائي: بغتهم 7وأيضا عند تفسريه لقوله تعاىل: "ِإْن أَتَاُكْم َعَذاُب اللَِّه بـَْغَتًة أَْو َجْهرًَة"

يبغتهم بغتا وبغتة إذا أتاكم فجأة أي من دون تقدمي مقدمات تدل على العذاب، واجلهرة أن 

ذاب بعد ظهور مقدمات تدل عليه، هذا ما جرى عليه القاضي، وقيل البغتة إتيان يأيت الع

8واألول أوىل.

َثُل الَِّذيَن  َومَ املثال بالرواية والدراية: قال الشيخ صديق حسن خان يف تفسريه لقوله تعاىل: ")3

مث 9َكَفُروا َكَمَثِل الَِّذي يـَْنِعُق ِمبَا َال َيْسَمُع ِإالَّ ُدَعاًء َونَِداًء ُصمٌّ بُْكٌم ُعْمٌي فـَُهْم َال يـَْعِقُلوَن"،

طريقهم يف التقليد "كمثل الذي ينعق مبا ال يسمع" فيه الزجر ملن يسمعه عن أن يسلك مثل 

تشبيه واعظ الكافرين وداعهم وهو حممد صلى اهللا عليه وسلم بالراعي الذي ينعق بالغنم أو 

اإلبل فال تسمع :إال دعاء ونداء" وال تفهم ما يقول، هكذا فسره الزجاج والفراء وسيبويه، وبه 
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يشبهوا بالناعق إمنا شبهوا باملنعوق به، واملعىن مثلك يا قال مجاعة من السلف، قال سيبويه: مل

حممد صلى اهللا عليه وسلم ومثل الذين كفرو كمثل الناعق واملنعوق به من البهائم اليت ال تفهم، 

فحذف لداللة املعىن عليه، وقال قطرب: املعىن مثل الذين كفروا يف دعائهم ما ال يفهم يعين 

ق بغنمه وهو ال يدري أين هي، وبه قال ابن جرير الطربي، وقال االصنام كمثل الراعي إذا نع

ابن زيد: املعىن مثل الذين كفروا يف دعائهم اآلهلة اجلماد كمثل الصائح يف جوف الليل فيجيبه 

الصدى فهو يصيح مبا ال يسمع وجييبه ما ال حقيقة فيه، فهذه أربعة أقوال.

ربوا اضطرابًا شديدا. والذي خلصناه وقد اختلف الناس يف هذه اآلية إختالفا واضط

تضرب املثل براعي الغنم يف اجلهل ويقولون أجهل من راعي ضان، قال ابن عباس: مثل الذين  

يقولو غري أنه يسمع صوتك، كفروا مثل البقرة واحلمار والشاة إن قلت لبعضها كالما مل ما

10صوتك، وحنوه قال جماهد والدعاء والنداء مبعىن واحد وسوغ العطف اختالف اللفظ.

وأيضا قال الشيخ صديق حسن خان عند تفسريه لقوله تعاىل يف معىن "العقود" يف 

اْلُعُقودِ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْوُفوا بِ ": املائدةسورة

َر حمُِلِّي الصَّْيِد َوأَنـُْتْم ُحُرٌم ِإنَّ اللََّه َحيُْكُم َما يُرِيُد"، العهود وأصلها الربوط واحدها عقد، يقال  َغيـْ

340- 339.ص.1. جاملصدر السابق، ،خانصديق حسن10
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قدت احلبل والعهد فهو يستعمل يف األجسام واملعاين، وإذا استعمل يف املعاين كما هنا أفاد ع

، قال 

الزجاج: املعىن أوفوا بعقد اهللا عليكم وبعقدكم بعضكم على بعض انتهى. وعن قتادة قال: هي 

عقود اجلاهلية احللف، وعنه قال ذكر لنا أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقول: أوفوا 

: أي بعقد اجلاهلية، وال حتدثوا، وال عقدًا يف اإلسالم، وقال ابن جرير اخلطاب ألهل الكتاب

خطاب للمؤمنني وهذا هو الظاهر، والعقود مخس: عقد اليمني وعقد النكاح وعقد العهد 

وعقد البيع وعقد الشركة، وزاد بعضهم وعقد احللف، قال الطربي: وأوىل األقوال ما قاله ابن 

عباس، وقد تقدم ألن اهللا تعاىل أتبعه بالبيان عما أحل لعباده وحرم عليهم فقال: " ُأِحلَّْت 
11

تفسير الفي 12تطبيقاتهب.

التعريف بالسورة قبل تفسيرها )1

322-321.ص.3.جاملصدر السابق،،خانصديق حسن11
عرض تفسري كتاب اهللا من خالهلا: هو الطريقة الذي سلكه املفسر أثناء تفسريه لكتابه اهللا، واألسلوب اليتتطبيقال12
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املثال قبل تفسري سورة البقرة، بني عن مكية ومدنية، وبعض فضائله مث عدد السورة على أقوال 

العلمآء املتقدمني. قال الشيخ صديق خان: قال القرطيب: مدنية نزلت يف مدد شىت، وقيل هي أول 

ة نزلت من 13سورة نزلت باملدينة إال قوله تعاىل: "واتقوا يومًا ترجعون فيه إىل اهللا"

السماء. ونزلت يوم النحر يف يوم حجة الوداع مبىن. قاله ابن عباس: وآيات الربا أيضا من أواخر ما 

نزل من القرآن: وقد ورد يف فضلها أحاديث وآثار كثرية يف الصحاح والسنن وغريها: ومن فضائلها 

ها وفضل آل ما هو خاص بآية الكرسي وما هو خاص خبواتيم هذه السورة: وما هو يف فضل

عمران: وما هو يف فضل السبع الطوال. وليطلب ذلك من مواطنه. وهي مائتان وست وقيل وسبع 

14وتركها حسرة ال تستطيعها البطلة، وهم السهرة.

اتشرح معاني المفردات وإعراب اللكلم)2

ذكر الشيخ صديق حسن خان يف تفسريه شرح معاين املفردات اللغوية حقيقة وجمازا وشرح  

اإلعراب الكلمات كما يف املثال:

أوال، مثاله يف شرح معىن املفردات اللغوي: قال الشيخ صديق خان يف تفسري لقوله تعاىل 

ُهْم ُرْشًدافَإِ "َوابـْتَـُلوا اْلَيَتاَمى َحىتَّ ِإَذا بـََلُغوا النَِّكاَح  فَاْدفـَُعوا إِلَْيِهْم أَْمَواَهلُْم َوَال تَْأُكُلوَها ْن آَنْسُتْم ِمنـْ

2: اآلية، سورة املائدة13
63.ص.1.جاملصدر السابق، ،خانصديق حسن14
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فَِإَذا َدفـَْعُتْم 

"فإن ءانستم" أبصرمت ورأيتم، "منهم رشدا" 15فََأْشِهُدوا َعَلْيِهْم وََكَفى بِاللَِّه َحِسيًبا"،إِلَْيِهْم أَْمَواَهلُمْ 

بضم الراء وفتحها قيل مها لغتان، واختلف أهل العلم يف معىن الرشد ههنا، فقيل الصالح يف 

تفسري وأيضا يف16العقل والدين، وقيل يف العقل خاصة، قال الضحاك: وإن كان بلغ مائة سنة.

الشعاعر مجع شعرية على وزن 17يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال حتُِلُّوا َشَعائَِر اللَِّه"،لقوله تعاىل: "اآليـــــــــــة

فعلية، قال ابن فارس: ويقال للواحدة شعارة وهو أحسن، ومنه اإلشعار للهدى، واملشاعر املعامل 

18وقيل الصفا واملروة واهلدى والبدن.

عراب الكلمات، قال الشيخ يف تفسري اآلية: "يسئلونك عن ثانيا، مثال يف شرح اإل

هو سؤال استفاء ألن هذا أول تشريع الغنيمة، وفاعل السؤال من حضر بدرا، وقال 19األنفال"

الضحاك وعكرمة: هو سؤال طلب، وعن مبعىن من، وهذا ال ضرورة تدعو إليه، وقيل صلة ويؤيده 

قراءة سعد بن أيب وقاص وابن مسعود وعلي 

6اآلية: ،سورة النساء15
27.ص.3. ج،املصدر السابق،خانصديق حسن16
2اآلية: ، سورة املائدة17
326.ص. 3.جاملصدر السابق،،خانصديق حسن18
1اآلية: ،سورة األنفال19
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ِمَن اْلُمْشرِِكَني اْسَتَجاَرَك فََأِجْرُه َوِإْن َأَحدٌ وأيضا يف تفسري اآلية لقوله تعاىل: "20إرادة حرف اجلر.

إن أحد" مرتفع بفعل شرط َحىتَّ َيْسَمَع َكَالَم اللَِّه ُمثَّ أَبِْلْغُه َمْأَمَنُه َذِلَك بِأَنـَُّهْم قـَْوٌم َال يـَْعَلُموَن"و 

مضمر يفسره الظاهر ال باإلبتداء ألن "إن" ال تدخل إال على الفعل "من املشركني" االناقضني 

21للعهد الذين أمرت بالتعريض هلم يف قوله "فإذا انسلخ االشهر احلرم فاقتلوا املشركني".

ذكر وجوه القراءات .3

هو بيان وجوه القراءات، ويعتمد على قراءات بعض من مناهج الشيخ صديق خان يف تفسريه 

السبعة املتواترة، وإمام قراءاة السبعة هي: أبو عمرو، ونافع، وعاصم، ومحزة، والكسائى، وابن 

22عامر، وابن كثري.

مثال لذلك كما قال الشيخ صديق خان يف تفسريه لقوله تعاىل: "إن الذين كفروا سواء 

قرئ بتحقيق اهلمزتني وإبدال الثانية ألفا، قال 23يؤمنون"،أم مل تنذرهم ال عليهم 

البيضاوي وهذا اإلبدال حلن، ورد عليه على القارئ بأن ما قاله تقليدا للكشاف خطأ ألن 

127.ص. 5.، جاملصدر السابق، خانصديق حسن20
5اآلية: ،سورة التوبة21
172.صم)2000الرياض: مكتبة املعارف،(مباحث يف علوم القرآن،القطان، مّناع، 22
.6سورة البقرة اآلية:23
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وأيضا عند تفسريه لقوله 24القراءة به متواترة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فإنكارها كفر.

وقال ابن زيد: هذا مرض يف الدين وليس مرضاً 25"َمَرًضااَدُهُم اللَُّه 

يف األجسام، وقال عكرمة وطاوس املرض الرياء، والقراء جمموعون على فتح الراء من مرض إال 

26أبا عمرو فإنه قرأ بالسكون.

ذكر أسباب النزولد. 

يف سورة عبس بّني وقد ذكر الشيخ صديق خان يف تفسريه من أسباب النزول كما 

سبب النزول اآليات "عبس وتوىل" قال الشيخ صديق خان: وقد أمجع املفسرون على أن سبب نزول 

اآلية (أن قوما من أشراف قريش كانوا عند النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد طمع يف إسالمهم، فأقبل 

عليه ابن أم مكتوم كالمه، عبد اهللا ابن أم مكتومة، فكره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يقطع

هذه السورة.27فأعرض عنه، فنزلت

وأيضا عند تفسري اآلية "أهلاكم التكاثر حىت زرمت املقابر" يف سورة التكاثر، وقال 

الكليب نزلت يف حيني من قريش بين عبد مناف وبين سهم وتعادوا أو تكاثوا بالسيادة واإلشراف يف 

ثر سيدًا وأعز عزيزًا وأعظم نفرًا وأكثر قائدا فكثر بنو عبد اإلسالم، فقال كل حي منهم حنن أك

89.ص.1.جملصدر السابق،،خانصديق حسنا24
10اآلية: ،سورة البقرة25
92.ص.1.جاملصدر السابق، ،خانصديق حسن26
75.ص.15.جاملرجع السابق، ،خانصديق حسن27
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28مفتخرين باألموات.

ترجيح الآء في آيات األحكام و بيان اختالف العلمه. 

لقد ذكر الشيخ صديق حسن خان يف تفسري آيات األحكام األرآء بني العلماء. 

واملثال لذلك كما يلي: 

الطََّالُق َمرَّتَاِن" أي عدد " واملثال لذلك كما قال الشيخ صديق خان يف تفسريه لقوله تعاىل: ")1

هو الرجعي بدليل ما الطالق الذي تثبت  فيه الرجعة للزواج هو مرتان، فاملراد بالطالق املذكور 

تقدم يف اآلية أي الطلقة األوىل والثانية إذ ال رجعة بعد الثالثة، وإمنا قال سبحانه "مرّتان" ومل يقل 

طلقتان إشارة إىل أنه ينبغي أن يكون الطالق مرة بعد ال طلقتان دفعة واحدة، كذا قال مجاعة 

من املفسرين. وملا مل يكن بعد الطلقة الثانية إال أحد أ

أو اإلمساك هلا واستدامة نكاحها، وعدم ايقاع الثالثة عليها، قال سبحانه "فامساك" أي بعد 

الرجعة ملن طلقها زوجها طلقتني "مبعروف" أي مبا هو معروف عند الناس من حسن العشرة 

ثالثة من دون ضرار هلا. وقد اختلف أهل وحقوق النكاح " أو تسريح بإحسان" أي بإيقاع طلقة 

العلم يف إرسال الثالث دفعة واحدة هل تقع ثالث أو واحدة فقط فذهب إىل األول اجلمهور، 

وذهب إىل الثاين من عداهم وهو احلق، وقد قرره الشوكاين يف مؤلفاته تقريراً بالغاً، وأفرده برسالة 

365.ص.15.جاملرجع السابق، ،خانصديق حسن28
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بلوغ املوقعني وقّررته يف شرحي على ان وإعالماغاثة اللهفمستقلة وكذا احلافظ ابن القيم يف 

29.املرام

30ُفورًا"،)2

مالك وأبو حنيفة قال الشيخ صديق خان: وقد اختلف أهل العلم فيما جيزئ التيمم به، فقال 

والثوري والطرباين: أنه جيزئ بوجه األرض كله ترابا كان أو رمال أو حجارة، ومحلوا قوله "طيباً" 

الك استدلوا بقوله "طيبا" فقط، واستدلوا بقوله تعاىل "صعيدا زلقاً" أي ترابا أملس طيبا، وكذ

قالوا: والطيب الرتاب الذي ينبت. وقد تنوزع يف معىن الطيب فقيل الطاهر كما تقدم وقيل املنبت  

كما هنا، وقيل احلالل، واحملتمل ال تقوم به حجة. ولو مل يوجد يف الشيئ الذي يتيمم به إال ما 

صحيح مسلم من حديث حذيفة بن ما قاله األولون لكن ثبت يفلكان احلقيف الكتاب العزيز 

اليمان قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم: (فضلنا على الناس بثالث: جعلت 

صفوفنا كصفوف املالئكة وجعلت لنا األرض كلها مسجداً وجعلت تربتها لنا الطهور إذا مل جند 

21-20.ص.2.، جاملرجع السابق،خانصديق حسن29
43اآلية: ،سورة النساء30
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ملذكور يف األية أو خمصص فهذا مبني ملعىن الصعيد ا31

32لعمومه أو مقيد ال طالقه.

لون تفسير "فتح البيان في مقاصد القرآن"ج.

: اللون األديب، اللون الفلسفي، اللون 33قال قريش شهاب أن التفسري ينقسم إىل ستة ألوان

تفسري القرآن العلمي، اللون الفقهي، اللون الصويف، اللون األديب و االجتماعي. وقد تأثر املفسرون يف 

بكل هذه األلوان على اخللفيات وامليول من حيث تعمقهم يف العلم من العلوم والبيئات واألماكن 

واألحوال حىت يكون له ألوان متعددة.

منهج الباحثة يف معرفة لون هذا التفسري فهو النظر إىل أكثر ميول املؤلف يف شرح األيات وأما

، فوجدت الباحثة أنه تكلم كثريا يف تفسري األيات من الناحية قرآنفتح البيان يف مقاصد اليف كتابه 

األدبية واإلجتماعية، وكما  تكلم كثريا يف باب الفقه.

واملثال من ناحية األدبية واإلجتماعية هو كما قال الشيخ صديق حسن خان يف كتابه لقوله 

ُهْم َوَال ِنَساٌء ِمْن ِنَساٍء تعاىل: " يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال َيْسَخْر قـَْوٌم  رًا ِمنـْ ِمْن قـَْوٍم َعَسى َأْن َيُكونُوا َخيـْ

ُهنَّ َوَال تـَْلِمُزوا أَنـُْفَسُكْم َوَال تـََنابـَُزوا بِاْألَْلَقاِب بِْئَس اِالْسُم اْلُفُسوقُ  رًا ِمنـْ ميَاِن َعَسى َأْن َيُكنَّ َخيـْ بـَْعَد اْإلِ

522مسلم 31
133-132.ص.3.جاملصدر السابق، ، خانصديق حسن32
73-72ص قريش شهاب، املصدر السابق،33
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) يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثريًا ِمَن الظَّنِّ ِإنَّ بـَْعَض الظَّنِّ ِإْمثٌ 11ُم الظَّاِلُموَن(َوَمْن ملَْ يـَُتْب فَُأولَِئَك هُ 

َه ِإنَّ َواتـَُّقوا اللَّ َوَال َجتَسَُّسوا َوَال يـَْغَتْب بـَْعُضُكْم بـَْعًضا َأحيُِبُّ َأَحدُُكْم َأْن يَْأُكَل حلََْم َأِخيِه َمْيًتا َفَكرِْهُتُموهُ 

) " يَا أَيـَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنـَْثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقـََباِئَل لِتَـَعاَرُفوا ِإنَّ 12اللََّه تـَوَّاٌب َرِحيٌم (

ق خان: " َعَسى َأْن َيُكونُوا قال الشيخ صدي34)،13َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَتْـَقاُكْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبٌري (

على االستهزاء مبن تقتحمه عينه إذا رآه رث احلال، أو ذا عاهة يف بدنه، أو غري لبق يف حمادثته، فلعله 

ضد صفته، فيظلم نفسه بتحقري َمن وقره اهللا تعاىل، قال ابن أخلص ضمريًا وأتقى قلبًا ممن هو على 

مسعود: إن البالء موكل بالقول لو سخرت من كلب خلشيت أن أحول كلبا، وملا كان لفظ صوم خمتصاً 

"منهن" يعين من الساخرات منهن وقيل أفرد النساء بالذكر ألن السخرية منهن 

أكثر، عن مقاتل قال: نزلت يف قوم من بين متيم استهزأوا من فقراء املسلمني كبالل وسليمان وعمار 

وخباب وصهيب وابن فهرية وسامل موىل أيب خذيفة، وعن أنس نزلت يف نساء النيب صلى اهللا عليه 

ن أمَّ سلمة بالقصر، وعن ابن عباس نزلت يف صفية بنت حيي، قال هلا بعض نساء النيب وسلم عريَّ 

صلى اهللا عليه وسلم: يهودية بنت يهودي. 

13-11اآلية: ،سورة احلجرات34
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" َوَال تـَْلِمُزوا أَنـُْفَسُكْم" أي: ال تطعنوا أهل دينكم. واللمز العيب والطعن وقد مضى حتقيقه يف 

قات قال ابن جرير: اللمز باليد والعني واللسان واإلشارة، سورة براءة عند قوله ومنهم من يلمزك يف الصد

واهلمز ال يكون إال باللسان، واملعىن: ال يلمز بعضكم بعضاً، كما يف قوله، "وال تقتلوا أنفسكم" وقوله 

"فسلموا على أنفسكم"، واملؤمنون كنفس واحدة، فإذا عاب املؤمُن املؤمَن فكأمنا عاب نفسه، وقيل: ال 

لمزون به، ألن فعل ما استحق به اللمز فقد ملز نفسه حقيقة، قال جماهد وقتادة وسعيد بن تفعلوا مات

جبري: ال يطعن بعضكم على بعض، وبه قال ابن عباس، وقال الضحاك: ال يلعن بعضكم بعضا. 

، "َوَال تـََنابـَُزوا بِاْألَْلَقاِب" واملراد هنا لقب السوء والتنابز باأللقاب أن يلقب بعضهم بعضاً 

أسلم يا يهودي يا نصراين، قال عطاء: هو كل شيء اخرجت به أخاك من اإلسالم كقولك يا كلب يا 

نصراين فنزلت، وبه قتادة محار يا خنزير قال احلسن وجماهد كان الرجل يعري بكفره فيقال له يا يهودي يا 

وأبو العالية وعكرمة. عن أيب جبرية بن الضحاك قال: فينا نزلت يف بين سلمة، "قدم رسول اهللا صلى 

اهللا عليه وسلم املدينة وليس فينا رجل إال وله امسان أو ثالثة، فكان إذا دعا واحداً منهم باسم من تلك 

"وال تنابزوا باأللقاب" أخرجه البخاري يف األدب، وأهل األمساء قالوا: يارسول اهللا إنه يكرهه، فنزلت

السنن األربع، وغريهم، وعن ابن عباس حنوه، وعنه قال التنابز أن يكون الرجل عمل السيئات مث تاب 

منها وراجع احلق، فنهى اهللا أن يعري مبا سلف من عمله.
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وعن ابن مسعود يف اآلية قال: إذا كان الرجل يهوديًا فأسلم فيقول: يا يهودي يا جموسي، 

ويقول للرجال املسلم يا فاسق، قيل والتلقيت املنهي عنه هو ما يتداخل املدعوبه كراهة لكونه تقصرياً به، 

ش واألعمش وما 

أشبه ذلك قال القرطيب: إنه يستثىن من هذا من غلب عليه االستعمال، كاألعرج واألحدب، ومل يكن له 

سبب جيد يف نفسه منه عليه فجوزته األئمة واتفق أهل اللغة على قوله انتهى، وأما األلقاب اليت  

بكر عتيق ولعمر الفاروق ولعثمان تكسب محداً أو مدحًا وتكون حقًا وصدقًا قال تكره، كما قيل أليب 

ذو النورين ولعلي أبو تراب، واخلالد سيف اهللا. " بِْئَس اِالْسُم اْلُفُسوُق" أي بئس االسم أن يذكر 

بالفسق، واالسم هنا ليس املراد به ما يقابل اللقب والكنية، وال يقابل الفعل واحلرف، بل املراد به الذكر 

م: طار امسه يف الناس باملكرم أو باللؤم، وحقيقة ما مسا من ذكره وارتفع املرتفع ألنه من السمو من قوهل

بني الناس، كأنه قيل: بئس الذكر املرتفع للمؤمنني بسبب ارتكاب هذه اجلرائم أن يذكروا بالفسق "بعد" 

دخوهلم يف "اإلميان" استقباح للجمع بني اإلميان والفسق الذي حيظره اإلميان، كما تقول: بئس الشأن

بعد الكربة الصبوة، قال ابن زيد: أي لفسق أن يسمى الرجل كافراً أو زانياً بعد إسالمه وتوبته، وقيل أن 

بة، وظلموا انفسهم مبا لزمها من اإلمث. " 

أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثريًا ِمَن الظَّنِّ" يقال: جنبه الشر إذا أبعده عنه، وحقيقته جعله يف جانب، 

فيعدى إىل مفعولني، قال تعاىل: "وآجنببين وبّين أن نعبد األصنام" ومطاوعه اجتنب الشر فنقض 
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هنا جمرد التهمة اليت ال سبب هلا كمن يتهم غريه بشيء من الفواحش، ومل يظهر عليه ما مفعوال، والظن

ألن من الظن ماجيب اتباعه، فإن أكثر األحكام الشرعية مبنية على الظن، كالقياس، وخرب الواحد 

وداللة العموم ولكن هذا الظن الذي جيب العمل به قد قوي بوجه من الوجوه املوجبة للعمل به، فارتفع 

عن الشك والتهمة. 

بأخيه املسلم سوءاً، وال بأس الذي ظهر منهم، قال مقاتل بن سليمان ومقاتل بن حيان: هو أن يظن 

به مامل يتكلم به، فإن تكلم بذلك الظن وأبداه إمث، وحكى القرطيب عن أكثر العلماء أن الظن القبيح 

مبن ظاهره اخلري ال جيوز، وأنه ال حرج يف الظن القبيح مبن ظاهره القبيح. ومجلة: " ِإنَّ بـَْعَض الظَّنِّ ِإْمثٌ " 

باجتناب كثري من الظن، وهذا البعض هو ظن السوء بأهل اخلري، واإلمث هو ما تعليل ملا قبلها من األمر 

يستحقه الظان من العقوبة، ومما يدل على تقييد هذا الظن املأمور باجتنابه بظن السوء قوله تعاىل: 

اعه "وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بوراً" فال يدخل يف الظن املأمور باجتنابه  شيء من الظن املأمور باتب

من مسائل الدين، فإن اهللا قد تعبد عباده باتباعه، وأوجب العمل به مجهور أهل العلم، ومل ينكر ذلك 

إال بعض طوائفاملبتدعة، كيادًا للدين، وشذوذاً عن مجهور املسلمني، وقد جاء التعبد بالظن يف كثري من 

تباعه كالظن فيما ال قاطع فيه من الشريعة املطهرة، بل يف أكثرها، قال أبو السعود: من الظن ما جيب ا

العمليات وحسن الظن باهللا تعاىل، ومنه ما حرم كالظن يف اإلهليات والنبوات، وحيث خيالفه قاطع وظن 
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السوء بامللؤمنني ومنه ما يباح كالظن يف األمور املعاشية أ ه. وقيل: الظن أنواع فمنه واجب ومأمور به، 

مندوب إليه، وهو الظن احلسن باألخ املسلم الظاهرة العدالة، وهو الظن احلسن باهللا عز وجل، ومنه

اهللا املؤمن أن يظن باملؤمن سوءاً.

ب مبا يسوءه، يقال اغتياباً "َوَال يـَْغَتْب بـَْعُضُكْم بـَْعًضا" أي ال يتناول بعضكم بعضًا بظهر الغي

إذا وقع فيه واإلسم الغيبة، وهي ذكر العيب بظهر الغيب يعين: أن تذكر الرجل مبا يكرهه. كما يف 

حديث أيب هريرة الثابت يف الصحيح ملسلم "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ 

كره، فقيل: أفرئيت إن كان يف أخي ما أقول؟ فقال: إن  قالوا: اهللا ورسوله أعلم، قال: ذكرك أخاك مبا ي

وإن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن كان يف أخي ما أقول ؟ فقال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته،

"رواه مسلم قال: ابن عباس: حرم اهللا أن يغتاب املؤمن بشيء كما حرم امليتة 

الغيبة كثرية جداً معروفة يف كتب احلديث، قال احلسن: الغيبة ثالث أوجه كلها يف واألحاديث يف حترمي 

كتاب اهللا تعاىل، الغيبة، واالفك والبهتان، فأما الغيبة: فهي أن تقول يف أخيك ما هو فيه، وأما اإلفك: 

يبة من فهو أن تقول فيه ما بلغك عنه، وأما البهتان: فهو أن تقول ما ليس فيه، وال خالف أن الغ

الكبائر، وأن على من اغتباب أحدًا التوبة إىل اهللا أو االستغفار ملن اغتابه أو اإلستحالل منه، 

وللشوكاين رسالة يف ذلك، مساها: رفع الريبة عن مسألة الغيبة، وهي نفيسة جداً. 
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امليتة ألن امليت ال يعلم "َأحيُِبُّ َأَحدُُكْم َأْن يَْأُكَل حلََْم َأِخيِه َمْيًتا" مثل سبحانه الغيبة بأكل

بأكل حمله، كما أن احلي ال يعلم بغيبه من اغتبابه، ذكر معناه الزجاج، وفيه إشارة إىل أن عرض اإلنسان  

كلمحة وأنه كما حيرم أكل حمله حترم اإلستطلة يف عرضه، ويف هذا من التنفري عن الغيبة والتقبيح هلا 

فى، فإن حلم اإلنسان مما تنفر عنه الطباع اإلنسانية، وتستكرهه والتوبيح لفاعلها والتشنيع عليه ما ال خي

اجلبلة البشرية فضال عن كونه حمرما شرعا، وفيه مبالغات، منها االستفهام الذي معناه التقرير، ومنها 

جعل ما هو يف الغاية من الكراهة موصوال باحملبة، ومنها إسناد الفعل إىل أحدكم للتعميم، واإلشعار بأن 

من األحدين ال حيب ذلك، ومنها أنه مل يقتصر على متثيل االغتياب بأكل حلم اإلنسان حىت أحداً 

35جعل اإلنسان أخاً، ومنها أنه مل يقتصر على حلم األخ حىت جعله ميتا، فهذا متثيل على أفحش وجه.

" يَا أَيـَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنـَْثى" مها آدم وحواء

أن كل واحد منكم من أب وأم، فالكل سواء. عن ابن أيب مليكة قال: "ملا كان يوم الفتح رقى بالل 

د األسود يؤذن على ظهر الكعبة؟ وقال بعضهم: إن فأذن على الكعبة، فقال بعض الناس: أهذا العب

سخط اهللا هذا يغريه، فنزلت هذه اآلية" أخرجه ابن املنذرو ابن أيب حامت والبيهقي يف الدالئل. " 

َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقـََباِئَل" الشعوب مجع شعب بفتح الشني، وهو احلي العظيم مثل مضر وربيعة، 

من ربيعة، وبين متيم من مضر، قال الواحدي: هذا قول مجاعة من املفسرين مسوا 

150- 144.ص.13.جاملصدر السابق، ،خانصديق حسن35
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شعبًا لتشعبهم واجتماعهم، كشعب أغصان الشجرة، والشعب من أمساء األضداد يقال شعبته إذا 

ال اجلوهري: الشعب ما تشعب من قبائل العرب والعجم، واجلمع الشعوب وقال جماهد: الشعوب ق

البعيد من النسب والقبائل دون ذلك وقال قتادة: الشعوب النسب األقرب وقيل: أعلى طبقات 

النسب، وقيل إن الشعوب عرب اليمن من قحطان والقبائل من ربيعة ومضر، وسائر عدنا وقيل: 

ن العجم والقبائل بطون العرب. وحكى أبو عبيدة أن الشعب أكثر من القبيلة، مث العمارة الشعوب بطو 

مث البطن. مث الفخذ، مث الفصيلة، مث العشرية، وكل واحدة تدخل فيها قبلها فالقبائل حتت الشعوب، 

والعشائر والعمائر حتت القبائل، والبطون حتت العمائر واألفخاذ حتت البطون، والفصائل حتت األفخاذ،

حتت الفصائل، فخزمية شعب، وكنانة قبيلة، وقريش عمارة، وقصي بطن، وعبد مناف فخذ، وبنو هاشم 

فصيلة، والعباس عشرية، وليس بعد العشرية حي يوصف، ومما يؤيد ما قاله اجلمهور من أن الشعب 

أكثر من القبيلة قول الشاعر: 

وال جنيبقبائل من شعوب ليس فيهم          كرمي قد يعد

ِ"تـََعاَرُفوا" أي: خلقناكم كذلك ليعرف بعضكم بعضا. والفوائدة يف التعارف أن ينتسب كل 

واحد منهم إىل نسبه وال يعتزي إىل غريه، ويصل رمحه واملقصود من هذا أن اهللا سبحانه خلقهم كذالك 

وهذه القبيلة أكرم 

من هذه القبيلة، وهذا البطن أشرف من هذا البطن، وإمنا الفخز بالتقوى، قرأ اجلمهور لتعارفوا بتخفيف 
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التاء، وأصله لتتعارفوا، وقرئ بتشديدها على اإلدغام، وقرئ بتائني مث علل سبحانه ما يدل عليه الكالم 

ِعْنَد اللَِّه أَتْـَقاُكْم" أي أن التفاصل بينكم أمنا هو بالتقوى من النهي عن التفاخر فقال: " ِإنَّ َأْكَرَمُكْم 

التفاخر باألنساب فإن ذلك ال يوجب كرماً، وال يثبت شرفاً، وال يقتضي فضًال، قرأ اجلمهور بكسر إن 

36ها أي ألن أكرمكم.وقرئ بفتح

واملثال من ناحية الفقه هو كما قال الشيخ صديق حسن خان يف كتابه لقوله تعاىل: ""يَا أَيـَُّها 

وِسُكْم َوأَْرُجَلُكمْ الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَىل الصََّالِة فَاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوأَْيِدَيُكْم ِإَىل اْلَمرَاِفِق َواْمَسُحوا ِبُرءُ 

ِمَن اْلَغاِئِط أَْو ِإَىل اْلَكْعبَـْنيِ َوِإْن ُكْنُتْم ُجُنًبا فَاطَّهَُّروا َوِإْن ُكْنُتْم َمْرَضى أَْو َعَلى َسَفٍر أَْو َجاَء َأَحٌد ِمْنُكمْ 

ْيِديُكْم ِمْنُه َما يُرِيُد اللَُّه لَِيْجَعَل َالَمْسُتُم النَِّساَء فـََلْم جتَُِدوا َماًء فـَتَـَيمَُّموا َصِعيًدا طَيًِّبا فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم َوأَ 

) وقد ألف الشيخ صديق 6َعَلْيُكْم ِمْن َحرٍَج َوَلِكْن يُرِيُد لُِيَطهِّرَُكْم َولُِيِتمَّ نِْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن (

ل الصالة: " يَا حسن خان طويلة يف شرح هذه اآلية وكتبت واحدا منهم يعين عن وجوب الوضوء قب

أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَىل الصََّالِة" أي إذا أردمت القيام تعربًا باملسبب عن السبب كما يف قوله "وإذا 

أو غريه. وقد اختلف أهل العلم يف هذا األمر عند إرادة القيام متطهراً أو حمدثا فإنه 

ينبغي له إذا قام إىل الصالة أن يتوضأ وهو مروي عن علي وعكرمة، وهذا القول يقتضي وجوب الوضوء 

153-151.ص.13.جاملصدر السابق،،خانصديق حسن36
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ن لكل عند كل صالة وهو ظاهر اآلية، وإليه ذهب داود الظاهري، قال ابن سريين: كان اخللفاء يتوضئو 

صالة. وقال طائفة أخرى: إن هذا األمر خاص بالنيب صلى اهللا عليه واله وسلم وهو ضعيف، فإن 

اخلطاب للمؤمنني واألمر هلم، وقالت طائفة: األمر للندب طلبًا للفضل، وقال آخرون إن الوضوء لكل 

خاص مبن كان حمدثاً، وقال آخرون: املراد إذا قمتم من النوم إىل وقال مجاعة: هذا األمر

الصالة فيعم اخلطاب كل قائم من نوم، وقد أخرج أمحد ومسلم وأهل السنن عن بريدة قال: كان النيب 

صلى اهللا عليه وسلم يتوضأ عند كل صالة فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفية وصلى 

له عمر: يا رسول اهللا إنك فعلت شيأ مل تكن تفعله فقال: عمدا فعلته يا الصلوات بوضوء واحد، فقال

37عمر، وهو مروي من طريق كثري بألفاظ متفقة يف املعىن.

وأخرج البخاري وأمحد وأهل السنن عن عمرو بن عامر األنصاري مسعت أنس بن مالك يقول:  

فأنتم كيف كنتم تصنعون ؟ قال: كنا كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يتوضأ عند كل صالة قال: قالت 

نصلي الصلوات بوضوء واحد ما مل حندث. فتقرر مبا ذكر أن ذكر أن الوضوء ال جيب إال على احملدث، 

وبه قال مجهور أهل العلم وهو احلق، وقد مجع النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم اخلندق أربع صلوات 

277،مسلم37
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متم إىل الصالة وأنتم على غري طهر، وهذا أحد بوضوء واحد، ويف الباب أحاديث، والتقدير إذا ق

38اختصارات القرآن وهو كثري جدا.

359-358.ص.3.جاملصدر السابق، ،خانصديق حسن38


