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Abstract
The Islamic nation has tried to understand the Book of Allah
Almighty and know its meanings since the dawn of the true religion.
The first to interpret this great book was our Prophet Muhammad
himself (May God bless him and grant him peace). Indian
subcontinent is very fertile in this discipline. Among the major
contributors is Sheikh Abdul Hayy -al-Faruqi. Al-Faruqi, was one of
scholars in Quranic Sciences who became famous in the scientific
circles and adhered to the Sheikh of India Mahmood al-Hassan alDeobandi and extracted from the knowledge of his approach, and
among the most prominent students of Sheikh Ubaidullah Sindhi
and Sheikh Abu al-Kalam Azad. Sheikh Abd al-Hayy al-Faruqi
authored different voluminous and short books in the field of
Quranic sciences. But his best contribution is the book; “Tafsīr-al23
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Qurān fi Marif –al-Qurān.” This commentary on Quran has some
distinguishing features and distinctive aspects in the art of
interpreting the Qur’an following the principles established by Shah
Wali Allah in his book “al-fawz al-Kabir fi Usul al-Tafsir”. In this
article, the attempts will be made to search his scientific and balanced
approach used in his given Quranic exegesis and to explore to what
extend he succeeded.
Keywords: Hermeneutics, Shah Wali Allah, Abrogation, Abdul Hayy
al-Faruqi, Sub-Continent, Balanced Approach, Exegesis
مقدمة
فقدحاولت األمة اإلسالمية فهم كتاب هللا عز وجل ومعرفة معانيه منذ فجر الدين الحنيف فأول من
َْ ْ َ
فسر هذ الكتاب العظيم  ،هو نبينا محمد صلي هللا عليه وسلم؛ولقد قال هللا عزوجلَ ":وأن َزل َنا ِإل ْي َك
الذ ْك َر ل ُت َبي َن ل َّلناس َما ُنز َل إ َل ْيه ْم َو َل َع َّل ُه ْم َي َت َف َّك ُر َ
ون" 1ثم أصحابه رضوان هللا عليهم أجمعين وأتباعهم
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
وأتباع أتباعهم حتى مفسرو عصرنا الراهن الذين قامو لخدمة الدين بالقرآن العظيم حسب
استطاعاتم ومقتضيات العصر وحاجات الناس؛ فمنهم في شبه القارة الهندية الشيخ عبد الحي
الفاروقي۔والشيخ عبد الحي الفاروقي رحمه هللا كان من أجل العلماء الذين اشتهرو باألوساط العلمية
والزموا شيخ الهند محمود حسن الديوبندي 2واقتطفوا من معارف منهجه ،ومن أبرز تالمذة الشيخ
ً
ً
عبيد هللا السندهي 3والشيخ أبو الكالم آزاد.4قد ألف الشيخ عبد الحي الفاروقي تفسيرا وكتبا ورسائل
علمية؛ منها والرسالة بالبصائر على قصص القرآن ،.الرسالة"الخالفة الكبرى" في تفسير سورة البقرة،
و تقسير الفرقان في معارف القرآن۔وله مميزة خاصة في فن تفسير القرآن۔ تفيسر الشيخ له مكان وثقل
ُ
علمي في فنه .وستبذل محاوالت في في البحث لتسليط الضوء على القيمة العلمية وفائدة هذا الفسير۔
حياة الشيخ خواجه عبدالحي الفاروقي و مكانته العلمية
مولده:
هو الشيخ املحدث خواجه عبد الحي الفاروقي بن خواجه عبدالرحيم رحمهما هللا .ولد الشيخ في منطقة
الهند "كورداس بور" في قرية "شكركره" عام 1887م5.
حياته العلمية:
.1
وقد تربى على يد والده تربية مثالية،فكان والده من شيوخ القرية املتدينين ،فنشأ الشيخ الفاروقي في
ً
بيت العلم والدين  ،و كان معروفا بالتقوى وغض البصر ،فعند ما بلغ الخامسة من عمره بدأ حفظ
القرآن الكريم على يد والده  ،وفي الثالث عشر أنجز تعلم الثانوية من مدرسة "كورداس بور" ،وقد
فازاملرحلة املاجستير من الكلية اإلسالمية "إسالمية كالج" في نفس املنطقة.
رحالته:
.2
24
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رحلته لطلب األحاديث الشريفة:
❖
رحل الشيخ الفاروقي إلى دارالعلوم ديوبند؛وهي تعتبر أزهر الهند ،فرغب الشيخ الفاروقي هناك بتحقيق
العلوم الدينية 6.واستفاد من صحبة العلماء األجالء في دارالعلوم ديوبند ،ثم تخرج من دارالعلوم في
سنة 1913م وحصل إجازة درس الحديث من شيخ الهند املحدث الكبيرمحمود حسن الديوبندي7
ويصل سنده في الحديث إلى اإلمام الترمذي ،8والشيخ ابن عابدين الحنفي 9رحمهم هللا بسند مشائخ
ديوبند ،وهكذا أخذ الشيخ إجازة درس الحديث عن محدثي الهند و أسنادهم كما تلي10:
محمود حسن الديوبندي عن رشيد أحمد الكنكوهي 11وعن محمد قاسم النانوتوي 12كالهما
•
عن عبد الغني الدهلوي 13رحمهم هللا .
محمود حسن الديوبندي عن عبد الغني الدهلوي مباشرة.
•
محمودحسن الديوبندي عن محمد مظهر النانوتوي14
•
17
16
15
ومملوك علي النانوتوي كالهما عن رشيد خان الدهلوي وعبد العزيز الدهلوي عن اإلمام شاه ولي
هللا رحمه هللا.
محمود حسن الديوبندي عن عبد الرحمان 18عن محمد إسحاق 19عن عبد العزيز عن
•
الشاه ولي هللا الدهلوي رحمه هللا .20
رحالته العلمية
❖
رحل الشيخ عبدالحي الفاروقي بعد تخرجه من املدرسة دار العلوم ديوبند فبدأ بالتدريس في مدرسة
"ميرته" و اتصل مع" نظارة املعارف القرآنية" في" دهلى" و أخذ املناهج السلوكية منها ،وانشغل في حركة
"ريشمي رومال" وهي بحركة عاملية لتحرير الهند  ،ثم عندما هاجر الشيخ عبيد هللا السندهي إلى
منطقة كابل ،ترك الشيخ الفاروقي مدرسة ميرته ورحل إلى منطقة كولكته ،وفي أثناء ذلك بدء تبليغ
الجهاد في منطقة كورداس بور ،وحث الناس إلى الجهاد21.
شيوخه و تالميذه:
.3
شيوخه:
❖
كان له شيوخ كثيرة ،وقد استفاد منهم الشيخ في شتى العلوم ،ونكتفي بذكر بعض العلماء األجالء
الذين لهم دور ومقام كبير في العلوم اإلسالمية في السطور التالية:
الشيخ العالمة محمود حسن الديوبندي رحمه هللا.
•
الشيخ خليل أحمد السهارنبوري رحمه هللا22.
•
الشيخ أبوالكالم آزاد23.
•
الشيخ عبيدهللا السندهي24.
•
الشيخ الشاه عبدالقادر الرائبورى25.
•
تالميذه:
❖
25
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ترك الشيخ الفاروقي رحمه هللا آثار العليمة بـ صورة التالمذة والكتب املؤلفة؛ ومن أشهر تالميذ الشيخ
الفاروقي الشيخ أحمد علي الالهوري 26الذي اشتهر بتفسير القرآن العظيم في أقليم بنجاب.
مؤلفاته:
.4
ً
ً
ألف الشيخ عبد الحي الفاروقي تفسيرا وكتبا و رسائل علمية؛ أما التفسير الذى وصل إلى حددالتكميل
في حياتة :
تقسير الفرقان في معارف القرآن.
•
"الرسالة البصائر" على قصص القرآن.
•
الرسالة"الخالفة الكبرى" في تفسير سورة البقرة.
•
الرسالة"البيان "في تقسير سورة آل عمران.
•
الرسالة"الصراط املستقيم" في تفسير سورة االنفال ،والتوبة.
•
الرسالة"عبرت"في تفسير سورة يوسف.
•
الرسالة"برهان" في تفسير سورة النور.
•
الر سالة"سبيل الرشاد" في تفسير سورة الحجرات.
•
الرسالة"ذكرى" في تفسير جزء عم األخير.
•
درس قرآن.
•
قصص النبيين.
•
األربعين عن خلفاء األربعة.
•
كل هذه املؤلفات املتقدمة مطبوعة باللغة األردية27.
منهجه في "تفسير الفرقان في معارف القرآن" ومكانته في علم الفسير
ً
ً
ً ً
ً
لقد إهتم املسلمون بالقرآن الكريم إهتمامابالغا دراسة ،وحفظا ،وتفسيرا في شتى أنحاء العالم
وبمختلف اللغات؛ ومنها اللغة األردية ،فقد كتب الشيخ عبد الحي الفاروقي "تفسير الفرقان في معارف
القرآن "باللغة األردية بأسلوب رائع يحتوي هذا التفسير على مجلدين ويشتمل تفسير الفرقان في
معارف القرآن على مقدمة وتفسير عدة سور ،وتحدث في املقدمة عن فلسفة القصص القرآنية ،ثم
تفسير سورة البقرة سماه:بـ"الخالفة الكبرى" ثم السورة آل عمران سماه" :البيان" ثم تفسير سورة
األنفال والتوبة سماه بـ " الصراط املستقيم" ثم سورة البراءة ثم سورة يوسف سماه بـ"عبرت" ثم
جزء األخير من سورة "عم" إلى سورة الناس املسمى "ذكرى"  28وقد إهتم الشيخ فيه بتفسير الرواية
والدراية ،وبترجمة معاني ألفاظ القران الكريم ،ببيان مسائل الفقهية املعاصرة  ،والرد على الفرق
الضالة ،والترجيح في مسائل املختلف فيها ،والنكات العلمية ،اضافة على ذلك يبين املسائل الدقيقة ،
إن الشيخ الفاروقي رحمه هللا خاص فى هذ املضمار ،وتدبر فاجاد ،وأتى بأر ٍاء قيمة فى تفسير مما
التنس ى ومنهجه في التفسير الفرقان في معارف القرآن من املمكن أن أبين أسلوب املؤلف ،فإن املفسر
قد تأثر في أسلوب التفسير من اإلمام الشاه ولى هللا الدهلوى 29،فله أسلوب دعوى اجتماعي مبني على
26

القمر ،املجلد  ،5العدد( ،1ینایر -مارس)2022

تفسير القرآن بالقرآن ،وبالسنة املطهرة ،وعمل الصحابة الكرام وال يعتمد على تفاصيل القيل والقال
والخالفات بين املفسرين واملحدثين والفقهاء واللغويين فيركز على ما يريده القرآن الكريم من تربية
األفراد والحكمة االجتماعية واألخالق مشيرا إلى كليات القرآن الكريم وإطالقاته على كل زمان ومكان،
فكذلك الشيخ عبد الحي الفاروقي يهتم بأسلوبه فتأثر الشيخ الفاروقي عن مسلك شيخه اإلمام عبيد
هللا السندهي رحمه هللا الذي انتهج الشاه ولي هللا الدهلوي رحمه هللا.
استخدامه أسلوب اإلمام الشاه ولي هللا الدهلوي في تفسيره:
إن املقصد األساس ي لفكراإلمام الشاه ولي هللا الدهلوي رحمه هللا في تفسير القرآن الكريم" إيصال
علوم القرآن ومعارفها إلى كل من الكبار والصغار حسب متطلبات الزمن بأسلوب سهل" كما يقول
اإلمام الدهلوي في مقدمة ترجمته ما ملخصه  :إن نصيحة املسلمين تتنوع أشكالها وصورها ،وتتطلب
مقتضيات مختلفة حسب اختالف الزمان واملكان ،ومن ثم سلك علماء الدين وكبراء أهل اليقين
مناهج مختلفة في تأليف الكتب في التفسير والحديث والفقه والعقائد ،وألفوا كتبا متنوعة ،فالطائفة
الشهيرة منهم اختاروا طريقة اإلطناب ،وطائفة صغيرة اختارت االختصار واإليجاز ،وألف جماعة بلغة
العجم بينما صنفت طائفة أخرى بلغة العرب ،وتقتض ي نصيحة املسلمين في هذه الديار التي نحن فيها
وهذه الفترة الزمنية التي نعيش فيها أن تكتب ترجمة القرآن الكريم بلغة فارسية سهلة ،متداولة بين
العامة من غير تكلف ،ومن غير إظهار للفضل ،ومن غير تكلف في العبارة ،ومن غير تعرض للقصص
املناسبة ،ومن غير إيراد التوجيهات املتشعبة ليفهمها عامة الناس وخاصتها سواء بسواء ،وليتمكن
الصغار والكبار من فهمها على حد سواء 30.ويلخص من هذه العبارة وغيرها أسلوب اإلمام الشاه ولي
هللا الدهلوي في النكات اآلتية:
االهتمام بتفسير القرآن بالقرآن؛ كما يقول اإلمام شاه ولي هللا الدهلوي في الفوز الكبير تحت
•
عنوان تفسير القرآن بالقرآن ":وهنا نكتة دقيقة البد من معرفتها ،وهي أن القرآن الكريم أحيانا يذكر
َ َ
َ َ َ َ
القصة في موضع باإلجمال ،وفي موضع آخر بالتفصيل كقوله تعالىَ ":ق َ
ال ِإ ِني أ ْعل ُم َما ال ت ْعل ُمون" 31ثم
َ ْ َ ُ َ ْ َ َّ َ َ َ ْ َ
َ َ
ُ
ُ َ
قال هللا تعالى بعد ذلك قولهَ ":أ َل ْم َأ ُق ْل َل ُك ْ
األ ْ
ض َوأ ْعل ُم َما ت ْب ُدون َو َما ك ْن ُت ْم
و
ات
او
م
الس
ب
ي
غ
م
ل
ع
أ
ي
ن
إ
م
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
َت ْك ُت ُمو َن"32.و33
َ َ
ْ َ
اط ْاملُ ْس َتق َ
يم"34
الصر
•
ِ
الهتمام بتفسير القرآن بالسنة النبوية املطهرة مثال:قوله تعالى":اه ِدنا ِ
يقول اإلمام الشاه ولي هللا الدهلوي ":الصراط املستقيم كتاب هللا"  35وهذا تفسير القرآن بالسنة
النبوية املطهرة كما في تفسير جامع البيان في تأويل القرآن" :عن علي ابن ابى طالب رض ي هللا عنه عن
النبي صلى هللا عليه وسلم "أنه قال ،وذكر القرآن ،فقال :هو الصراط املستقيم"36.و 37
االهتمام بأقوال الصحابة _رضوان هللا عليهم أجمعين_ كما يقول اإلمام شاه ولي هللا
•
الدهلوي في الفوز الكبير:
وأحسن الطرق في شرح الغريب ما صح عن ترجمان القرآن عبد هللا بن عباس 38عن طريق أبي
طلحة39.
27
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واعتمد عليه إمام البخاري 40في صحيحه غالبا ،ثم طريق الضحاك 41عن ابن عباس رض ي
•
هللا عنه ثم ما نقله اإلمام البخاري من شرح الغريب عن آئمة التفسير ،ثم مارواه سائر املفسرين عن
الصحابة رض ي هللا عنه والتابعين رحمهم هللا وأتباعهم من شرح غريب القرآن42.
فهم القرآن من الصحابة كحزب وجماعة مثال :كما في مقدمة "إزالة الخفاء عن خالفة
•
الخلفاء" ما ملخصه:إن األحكام القرآنية أكثرها مجملة وال يتبين إجمالها إال بتفسير السلف الصالح_
رضوان هللا عليهم أجمعين_ 43كما سئل عبد هللا ابن عباس عن وجه التطبيق والتوصيح بين قوله
الص َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ (ْ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ 44
تعاليَ ":فإ َذا ُن ِف َخ في ُّ
ض
ِ
ِ
ِ
ور فال أنساب بينهم يوم ِئ ٍذ وال يتساءلون "وأقبل بعضهم على بع ٍ
َي َت َس َ
اء ُلو َن" 45فقال _رض ي هللا عنه_ بأن عدم التساؤل يوم الحشر ،والتساؤل بعد دخول الجنة46.
فتبين مفهوم اآليتين بتفسير الصحابي.
استخراج خصال الفرق املوجودة في عصر النبي _صلى هللا عليه وسلم_كاليهود والنصارى،
•
واملشركين واملنافقين وقياس أمراء وعلماء عصره على هؤالء.مثال يذكر اإلمام الدهلوي بعد بيان
خصال املنافقين":إن شئت أن ترى نموذجا للمنافقين فانطلق إلى مجالس األمراء،وانظر إلى مصاحبيهم
وندماءهم الذين يؤثرون رضا أمرائهم على رضاء هللا " 47وغير ذلك من األمثلة املتعددة.
تسهيل القرآن الكريم نفسه بلغة القوم( الفارسية ) كما ذكرته أوال.
•
ْ ْ َ ُ َ ُْ ََ
اإلسالم يعلو وال
•
االدعاء بأن القرآن يريد غلبته على األديان كلها استدالال بحديث الرسولِ " :
َ
ُي ْعلى" 48كما يقول اإلمام شاه ولي هللا الدهلوي في حجة هللا البالغة :فاملراد من نصب هذه األمة أن
تكون كلمة هللا هي العليا ،وأال يكون في األرض دين أعلى من اإلسالم49".
إبراز استدالل القرآن الكريم من العلوم الخمسة في كتابه الفوز الكبير في أصول التفسير.
•
كما يقول شاه ولي هللا الدهلوي رحمه هللا" :إنه ملا فتح هللا تعالى علي بابا من كتابه الحكيم،
•
ً
ً
خطر لي أن أقيد الفوائد والقواعد النافعة التي تفتح للطالب طريقا واسعا إلى فهم معاني كتاب هللا،
وإنهم لو قضوا أعمارهم في مطالعة كتب التفسير أو قراءتها على املفسرين ما ظفروا بهذه القواعد
واألصول بهذا الضبط والتناسق ،وسميتها "بالفوز الكبير في أصول التفسير".وجمع في هذه الرسالة
امليمونه القيمة خمسة أبواب ،وهي كالتالي:
ً
الباب األول :في العلوم الخمسة التي يدل عليها القرآن الكريم نصا.
الباب الثاني :في وجوه خفاء نظم القرآن بالنسبة إلى أفهام أهل هذا العصر ،وتجليتها بأوضح بيان.
الباب الثالث :في بيان لطائف نظم القرآن ،واألسلوب القرآني البديع.
الباب الرابع :في مناهج التفسير ،وبيان أسباب االختالف ووجوهه في تفسير الصحابة والتابعين.
الباب الخامس :في بيان غريب القرآن ،وأسباب النزول التي البد من حفظها للمفسر ،ويحظر بدونها
الخوض في التفسيرنقله إلى العربية50.
النسخ عند الشيخ عبد الحي الفاروقي:
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يقول الشيخ الفاروقي كما قال اإلمام الشاه ولى هللا الدهلوي رحمه هللا " ال نسخ إال في خمس آيات
لكن الشيخ عبيد هللا السندهي 51حقق في خمس آيات املنسوخة لدى اإلمام الدهلوي وأجاب عنها
أجوبة شافية ،فال نسخ في القرآن حسب موقفه" 52قد تبعه معظم املفسرين واملحققين الذين
يعتمدون على اإلمام الدهلوي في دراساتهم يرون أن اإلمام الدهلوي وإن قال بالنسخ في اآليات الخمس
لكن يمكن تأويلها على أسلوب اإلمام الدهلوي بحيث اليبقى فيها النسخ53 .
سلك الفاروقي مسلك شيخه عبيد هللا السندهي رحمه هللا في باب النسخ:
يقيد الشيخ الفاروقي النسخ بنسخ شريعة موس ى عليه السالم وعيس ى عليه السالم وال يقول بنسخ
اآليات القرآنية  ،وهو يروي املفهوم الشائع للنسخ ويصححه بالحكمة ؛كما ذهب إليه الشيخ عبيد هللا
َ
السندهي رحمه هللا ،فيقول الشيخ عبد الحي الفاروقي عند تفسير قوله تعالى " َما َن َ
نس ْخ ِم ْن َآي ٍة أ ْو
َْ
َ
َ ْ َ َ َ َ َ َّ َ ُ َ
َ
ُ
نس َها نأ ِت ِبخ ْي ٍر ِم ْن َها أ ْو ِمث ِل َها أل ْم ت ْعل ْم أ َّن الل َه َعلى ك ِل ش ْي ٍء ق ِدير"ٌ 54اليهود كانوا يعترضون على نزول
ن ِ
الوحي على محمد صلى هللا عليه وسلم ونسخ شريعة موس ى عليه السالم فبين هللا تعالى ملا ينسخ حكم
ما من أحكامه فيدل بواسطة النبي صلى هللا عليه وسلم بحكم أنسب منه عند املفسر آية يراد به
الرسالة ومن ثم يراد به اآليات من التوراة وفي اآلية بيان سنة هللا تعالى أنه إنما ينسخ األحكام
بااألحكام األفضل منها كما أن الشجرة تجف بعد بهجتها فصاحبها يقلعها ويبدلها بشرة أخرى أما
شريعة موس ى عليه السالم فكانت مخصوصة بقوم خاص إلى زمن خاص وهذه الشريعة كفيلة
ألحوالهم وحالهم فقد فنسخت هذه الشريعة وبدلت بخير منها وهي شريعة محمد صلى هللا عليه وسلم
املطابقة بقانون الفطرة ومطابقة من جميع الوجوه فهذه اآلية خاصة ببيان نسخ شريعة موس ى عليه
السالم55.
سلك الشيخ عبد الحي الفاروقي بتعريف املتقدمين للنسخ على مسلك املفسر عبيد هللا السندهي رحمه
هللا بأن تعريفه متوسع أم املتأخرين؟ فاملتاخرين يحددون مفهوم النسخ فمن ثم جاء الشبهات حول
نسخ آيات القرآن الكريم ألن اآلية القرآنية تكون منسوخة عند بعض العلماء وغير منسوخة عند
اآلخرين ،لو اعتبرنا تعريف النسخ عند املتقدمين فيوجد النسخ بالكثرة في القرآن الكريم ،والحقيقة
بأن السور املكية مشتملة على األصول والكليات  ،والسور املدينة مشتملة على شرح هذه األصول
والكليات أو القواعد املتطورة الكلية من الطبعي أن ملة ما عليها أن يمر من عهود محدودة حتى تكمل
ٌ
ٌ
طبعي وال عيب فيه وال تؤدي إلى إثارة
تغاير
املنازل فمن ثم أي تغاير يكون بسبب االرتقاء التدريجي
الشبهات وأما املتأخرون فحدود النسخ عندهم بمفهوم خاص فيرون أنه هناك بعض اآليات القرآنية
ناسخة لألخرى فال يجوز العمل هؤآلء اآليات املنسوخة فهذا املفهوم للنسخ إنما شاع بعد وقوع
االختالف بين الفقهاء56.
اآليات القرآنية التي قيل بنسخها:
إن اإلمام عبيد هللا السندهي رحمه هللا يجوز النسخ ولكنه ليس بخاص في القرآن الكريم بل بالشرائع
السابقة 57،فهو يؤول في اآليات املنسوخة كما أول اإلمام ولي هللا الدهلوي بتنسيخها؛ وهي كما يلي :
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َ َ َ َ َ ُ َْْ ُ ْ َ َ َ ْ ً ْ َ ُ ْ
َْْ
ََ ُ
ُ
وال َد ْي ِن َواألق َرِب َين
األولى :كما قوله تعالى":ك ِت َب عل ْيك ْم ِإذا حض َر أحدك ُم املوت ِإن ت َرك خيرا الو ِص َّية ِلل ِ
ب ْاملَ ْع ُروف َح ًّقا َع َلى ْاملُ َّتق َ
ين"58
ِ
ِ
ِ
سلك الشيخ عبد الحي الفاروقي فيها على مسلك اإلمام ولي هللا الدهلوي :بإن هذه اآلية منسوخة بقوله
ْ ُْ َ
َّ
َ َ ُ
ُ
َّ َ ْ
وصيك ُم الل ُه ِفي أ ْوال ِدك ْم ِللذك ِر ِمث ُل َح ِظ األنث َي ْي ِن"  59وحديث "الوصية للوارث"  60مبين
تعالى" :ي ِ
للنسخ61.
وكما ذكر الشيخ عبيد هللا السندهي بتوجيهه :إن األبوين أو أحدهما لو كانا غير مسلمين فعلى امليت أن
يوص ي لهما أو ألحدهما من باب صلة الرحم ألن الكافر ال يرث املسلم ثم ذكر قصة أمه حيث أنها كانت
غير مسلمة ،فثبت بأن اآلية معمولة بها والنسخ62.
وكما ذكر الشيخ حسين علي :63إن اآلية املذكورة واحدة من اآليات الخمسة املنسوخة لدى اإلمام
الدهلوي،
ولكن بعض املفسرين يرون أن اآلية غير منسوخة ،فقد قال النسفي 64:إن اآلية نزلت في حق من ليس
بوارث بسبب الكفر .فشرعت الوصية فيما بينهم قضاء لحق القرابة ندبا ،وكان شيخنا يوجه ذلك.
( عدم النسخ) بأن اآلية التذكر تشريع الوصية للوالدين واألقربين ،واملراد منها أنه يجب على من
حضره املوت أن يوص ى الوالدين واألقربين أن يقسموا تركته حسب الشرع65.
وفي تفسير مفاتيح الغيب :يقول اإلمام فخر الدين الرازي  ": 66ثم آية امليراث تخرج القريب الوارث ويبقى
الوارث الذي اليكون وارثا داخال تحت اآلية ،وذلك ألن من الوالدين من يرث ،ومنهم من اليرث ،وذلك
بسبب اختالف الدين إلى قوله  :ومن لم يكن وارثا جازت الوصية له ألجل صلة الرحم ،فقد أكد هللا
َْ
َّ ْ
ْ
َّ َّ
َ ُ َ
تعالى ذلك بقوله َ " :و َّات ُقوا الل َه ال ِذي ت َس َاءلون ِب ِه َواأل ْر َح َام  67"...وبقوله أيضا" ِإ َّن الل َه َيأ ُم ُر ِبال َع ْد ِل
ْ
َ ْ
ُْ َ
ْ َ
اإل ْح َس ِان َوِإ َيت ِاء ِذي ال ُق ْرَبى َو َي ْن َهى َع ِن ال َف ْحش ِاء َوامل ْنك ِر 68"...فثبت من كالم الشيخ الفاروقي بأن اآلية
و ِ
غير منسوخة في حق الوالدين الكافرين مثل ما قاله اإلمام عبيد هللا السندهي.
َ
َ َّ َ ُ َ َ َّ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ً َ َّ ً َ ْ َ
اعا إ َلى ْال َح ْول َغي َرْ
ْ َ ً
ِ
الثانية :كما قوله تعالى ":وال ِذين يتوفون ِمنكم ويذرون أزواجا و ِصية ِألزو ِاج ِهم مت َ ِ
َ َّ َ ُ َ َ َّ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ َ ْ ً
ْ
واجا َي َت َرَّب ْ
ص َن
ِإخ َر ٍاج 69"...إنها منسوخة بآية العدة وهي قوله تعالى":وال ِذين يتوفون ِمنكم ويذرون أز
ْ ً
َ َ َ ْ
َْ
ِبأن ُف ِس ِه َّن أ ْرَب َعة أش ُه ٍر َو َعشرا"  .70كما نسخها اإلمام ولي هللا الدهلوي وقال :هي قال منسوخة عند
جمهور املفسرين و يمكن أن يقال  :يستحب أو يجوز للميت الوصية ،وال يجب على املرأة أن تسكن في
وصية ،وعليه عبد هللا ابن عباس_71رض ي هللا عنهما_ وهذا التوجيه ظاهر من اآلية 72.
ذكر اإلمام عبيد هللا السندهي توجيهه ما ملخصه:إن الحكم مشتمل على اإلحسان مع املرأة املتوفىعنها
زوجها فثبت بأن اآلية معمولة بها والنسخ73.
لو حملنا هذه اآلية على الندب ،فال حاجة إلى دعوى النسخ فيها ،واليزال هذا الحكم باقيا ،بمعنى أن
األرمل لو مكثت في بيت زوجها املتوفى عنها زوجها فال تضيقوها لتخرج ،ولكن لو خرجت بطيب نفسها
بعد أربعة أشهر وعشرا وتزوجتفال حرج عليكم ،فثبت بأن بقاءها حوال كامال في بيت زوجها مندوب
وليس واجبا ،وبذلك تنتفى ضرورة دعوى النسخ في اآلية املذكورة 74.
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َ ٌ ْ َْ
ُ
ُ
َ
ْ َُ ْ ُْ ْ ْ ُ َ َ ُ َ ْ
ون َيغ ِل ُبوا ِمائ َت ْي ِن َوِإ ْن َيك ْن ِم ْنك ْم ِمائة َيغ ِل ُبوا أل ًفا ِم َن
الثالثة :قوله تعالى ِ ":إن يكن ِمنكم ِعشرون ص ِابر
َ َ َ
َّ َ َ
َ
ين ك َف ُروا ِبأ َّن ُه ْم ق ْو ٌم ال َي ْف َق ُهون"  75ذهب الشيخ عبد الحي الفاروقي إلى تنسيخ هذه اآلية باآلية التي
ال ِذ
تليها كما نسخ اإلمام الدهلوي بنسخها؛ فقال ":إن هذه اآلية منسوخة باآلية تليها"76.
وكما نسخها اإلمام عبيد هللا السندهي؛ بإن اآلية ليست بمنسوخة ألسباب وهي كما يلي:
إن النسخ اليكون في األحكام والحكم في هذه اآلية بل هو حكاية الواقع.
•
إن العزيمة هي إيضاح بمواجهة عشرة من الكفرة  .وقد يحدث هذا في عهد تكوين الحزب،
•
والرخصة بعد غلبة القيام من حيث أن الواحد يواجه ويزاحم اإلثنين.
إن سورة األنفال مدنية تخبر عما حدث في مكة املكرمة فثبت بأن اآلية معمولة بها والنسخ77.
•
وقال الشيخ حسين رحمه هللا على ما ملخصه" :إن قوله تعالى":يا أيها النبي حرض املؤمنين على القتال"
ترغيب على القتال ،فاليمكن نسخه ،أما الذهاب إلى أن قوله "إن يكن منكم عشرون صابرون"....
منسوخ فاليصح ألنه خبر والنسخ في األخبار( ،معناه) أنه لوقاتل هذا العدد من املؤمنين الصابرين
الكفار ينصرهم هللا فليست اآلية منسوخة ،نعم لو قيل املنسوخ وجوب قتال العشرين من املسلمين في
مقابلة املائتين من الكفار فممكن"78.
َ
َ
َ
الرابعة :قوله تعالى َ " :ال َيح ُّل َل َك الن َس ُاء م ْن َب ْع ُد َوَال أ ْن َت َب َّد َل به َّن م ْن أ ْز َواج َو َل ْو أ ْع َج َب َك ُح ْ
س ُن ُهن79 "...
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ٍ
سلك الشيخ عبد الحي الفاروقي بنسخ هذه اآلية على مسلك اإلمام الدهلوي؛ كما يقول ":إن هذه اآلية
منسوخة بقوله تعالى:
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َّ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ َ ُّ َ َّ
ُ
ْ
َ
َ
النب ُّي إ َّنا َأ ْح َل ْلنا لك أزو َ
اجك الالتي آتيت أ ُج َ
وره َّن َو َما َملكت َيمينك ِم َّما أف َ
اء الله عل ْيك80 "....
ِ
ِ
"ياأيها ِ ِ
ويكون الناسخ مقدما في التالوة"81.
وقد ورد في بلغة الحيران :أن مدار القول في نسخ هذه اآلية تفسير قوله" :اليحل لك النساء من بعد "
بأنه يحل لك النساء بعد الالتي في عقدك في هذا الزمن ،مع أن هذا التفسير اليصح ،بل املعنى أنه
اليحل لك من النساء سوى األقسام األربعة في قوله تعالى " ":يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك"..وقد
ذهب اإلمام الدهلوي لآلية في ترجمته ملعانى القرآن ،فدل ذلك أنه اليقول بنسخها وإن كان قد وافق
السيوطي 82في القول بنسخ اآلية في الفوز الكبير83
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ ُ َّ ُ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ ً
ص َدقة 84"..رأى
الخامسة :قوله تعالى" :ياأيها ال ِذين آمنوا ِإذا ناجيتم الرسول فق ِدموا بين يدي نجواكم
الشيخ عبد الحي الفاروقي بنسخ هذه اآلية باآلية التي تليها كما نسخ اإلمام الدهلوي فيقول ":إن هذه
اآلية منسوخة التي تليها"85.
وكما قال اإلمام عبيد هللا السندهي :إن اآلية األولى تبين اإلعانة املالية للحزب حتى يتميز املنافق من
املسلم بذلك ،واآلية الثانية في حق الذين اليستطيعون الصدقة ،فلهم أن التخافوا من أن يخرجوا
من حزب هللا تعالى فكلما اختلط املسلمون باملنافقين يعمل باآلية األولى فالنسخ86.
ومثله قال الشيخ حسين علي رحمه هللا :إن حكم الصدقة الثابت من اآلية األولى لم يكن واجبا
بقرينة قوله تعالى" :ذلكم خير لكم وأطهر،"..
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 فلما لم يكن الحكم وجوبا،)وكان املقصود أال يتمكن املنافقون من كثرة املشورة (النجوى مع الرسول
 ملا نزل حكم الصدقة قبل نجوى الرسول _صلى هللا عليه وسلم_ امتنع املنافقون من87.لم ينسخ
 واآلية غير منسوخة عند الشيخ الفاروقي ألن..  فرفع الحكم تيسيرا على املسلمين،نجواهم مع الرسول
 هذا هو املنهج88. وهو ما زال باقيا بمعنى أنه يستحسن الصدقة قبل التشاور،الحكم فيها كان للندب
.الذي تتبع الشيخ في تفسيره
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