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نسخ در قران

بِسمِ اهللِ الرَّحمَانِ الرَّحیِمِ
ألحَمدُ هللِ ربِّ العالَمینَ وصلّی اللّه عَلَی مُحمّدٍ وَعَلَی آلهِ الطّاهِریِن

بحث ت سل سلی تف سیری ما بر مبنای تبیینِ آیات م شکلهی قرآن به آیهی ن سخ ر سید:
أعوذ باهلل من ال شّ یطان الرّجیم «مَا نَن سَ خ مِن آیَةٍ أو نُن سِ هَا نَأتِ بِخَیرٍ مِنهَا أو مِثلِهَا ألَم
تَعلَم أنَّ اللَّهَ عَلَی کُلِّ شَیءٍ قَدِیر» (بقره.)106،

ما این جا دو بحث داریم ،یک بحث از نظرِ اهل کتاب مخصووووصووو یهودیها و یک
بحث از نظر قرآن و اسالم.

یهودیها مدّعی هسووتند که در احکامِ ادا هر ه هیچ نسووخی وجود ندارد ،و بر همین
مبنا ،از مبانیِ رد کردنِ قرآنِ شووریف ،نهد آنها این اسووک که قرآن ،ناسووخِ احکامی از
تورات ا سک ،و چون این ن سخ ،دلیل بر جهالکِ ذ شته ا سک؛ ا ر عالمانه و حکیمانه
احکامی در شرایع سابقه بوده ،نسخ این احکام ،بر االف علم و حکمک ربّانی اسک.
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جوابش این اسک که اوّالً در اودِ تورات تناسخ وجود دارد ،نسبک به اودِ تورات که
تفصویالً در کتاب «المقارنات بین الکتب السووماویّة» و «بشوواراتِ عهدین» و «عقائدنا»
ذکر شده ،و همچنین تنا سخِ ن سبک به شرایع؛ محقَّق ا سک .که مثالً انجیل بع ضی از
آیاتِ تورات را ن سخ کرده ،و تورات بع ضی آیاتِ صُ حُف را ن سخ کرده ا سک .ثانی در
پاسخِ این اِشکال که نسخ دلیل بر جهالک نسبک به حکم ذشته میباشد؛ می وییم
که نخیر ،حکمِ ذشته در فالن مدّتِ مخصوص ،موردِ حکمکِ ربّانی بوده ،و در زمانِ
بعدی حکمک ربّانی ،از نظرِ موضوعِ و حُکم؛ به حُکمِ دیگری منتقل شده اسک.

از آیات قرآن که به طور کلّی ،دلیل بر نسووخ اسووک؛ همین آیهی سوووره بقره اسووک «مَا
ُنسوهَا نَأتِ بِخَیرٍ مِنهَا أو مِثلِهَا ألَم تَعلَم أنَّ اللَّهَ عَلَی کُلِّ شَویءٍ قَدِیر»
َنسوخ مِن آیَةٍ أو ن ِ
ن َ
(بقره )106،این جا یک نسخ مطرح اسک و یک إنساء مطرح اسک .اوّل در مورد إنساء
صحبک میکنیم بعد در مورد نسخ.
آیتی از آ یاتِ ربّانی که إنسوووواء میشووووود ،یا مانندِ آن نازل می ردد و یا بهتر از آن.
سؤال :آیا این إن ساء شاملِ ر سول رامی هم ه سک؟ مثالً آیا حکمی از احکامِ قرآنی
نسبک به قرآن ،و یا حکمی از احکام غیر قرآنی برای قبل از قرآن ،برای رسول رامی
ذکر شده اسک ،که بعد إن ساء شده باشد؟ یا اصالً ذکر نشده باشد؟ جواب هر دو منفی
اسک .برای اینکه آیاتی از قبیل « َسنُقرِئُکَ فَال تَن َسی * إأل مَا شَاءَ اللَّهُ إنَّهُ یَعلَمُ الجَهرَ
وَمَا یَخفَی» (اعلی )7،این إأل مَا َشواءَ اللَّه به اصوول محوری کالم میاورد َسونُقرِئُکَ...
إأل مَا شَ اءَ اللَّهُ .ما اقراء میکنیم ،نتیجهی اقراء فال تنسَ نی سک ،نهی نی سک ،فال تن سی
اسک .یعنی نتیجهی اقراءِ احکامی در شریعکِ الهی بهصورتِ وحیانیِ ربّانی ،این اسک
که هر ه نس ویان نمیکنی .فال تنسَ نیسووک که نهی باشوود .نهی قابل ترک اسووک ،قابل
فعل ا سک ،قابل شدن ا سک ،قابل ن شدن ا سک .ولیکن این اِابار ا سک و اِابارِ ربّانی
صد در صد درسک اسک.
بنابرین آن چه از احکام و آیات قرآنی و از احکام و آیاتِ کتابهای وحیانیِ قبل ،بر
رسول رامی اقراء شده اسک؛ هم در اقراءاش ،و هم در عدم نسیاناش؛ تضمین ربّانی
ا سک .همانطوری که همهاش بر آن ح ضرت اقراء شده ا سک؛ همانطور هم برای آن
حضوورت انسوواء نشووده اسووک ،چرا؟ برای این که فال تنس وی ،یعنی در نتیجهی این اقراءِ
ربّانی ،ما بنا داریم که تو فراموش نکنی .بنابرین فراموشووویِ حکمی از احکامِ قرآن ،یا
احکامِ غیر قرآن که بر رسووول رامی اقراء شووده اسووک؛ از جملهی محاالت اسووک .بله
برای دیگران محال نیسک.
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اضافه بر این اصوالً رسول رامی باید احکامِ ذشتهی شرایعِ سابق را بداند یا نداند؟
ا ر نداند شوورعش ناقا اسووک ،چون اصوووالً صوواحبِ هر شووریعتی باید واقف باشوود به
مبانیِ شریعکِ سابق ،تا تبلیغ و دعوت رسالکاش کامل باشد.

[تمام شرایع؟]

بله.

[یعنی لهومی دارد شرائع کوچکی که در ذشته بودند را هم بداند؟]
شرائعِ کوچک نبوده ،فقط پنج شریعک اسک ،چهار شریعک قبل از اسالم اسک .چهار
شریعک که در چهار کتاب اصلیِ قبل از قرآن ،احکامشان ذکر شده اسک؛ چه در اودِ
کتاب آسمانی ،چه در سنّکِ رسالتی ،این احکامِ اصلی در کلّ کتب اصلیِ آسمانی ،و
احکامِ غیر اصوولی در کلّ سووننِ رسووالتی ،اینها را پیغمبر بعدی باید بداند .ا ر نداند
ناقا اسک .مخصوص پیغمبر بهر وار اسالم که شریعکاش شریعکِ پایانی اسک؛ باید
دو اطالع داشته باشد :یک اطالع بر احکام شرایعِ سابقه که در حقیقک پیش مطالعه
اسک .ا ر استادی پیش مطالعه نداشتهباشد درسش کامل نی سک .باید نقض و ابرامها،
نفی و اثباتها را راجع به مطلبی که میاواهد بگوید؛ بداند ،تا درسش کامل شود.
[کلیّتش تا چه حدّی اسووک؟ ما میدانیم رسووول اهلل موقعی که میاواهد رسووالتش را
انجام دهد ،آ اهی باید داشوووته باشووود ،آ اهی در حدّ رسوووالتی ،حاال فراتر از این آیا
لهومی دارد؟]
فراتر از این نداریم ،نخیر ،در موضوووعات نه ،بلکه در احکام .در احکامِ ربّانیِ شوورایعِ
سابقه ،و شریعکِ اسالم باید اطالع کلّی داشتهباشد .ا ر اطّالع کلّی نداشتهباشد تبلیغ
رسالتیاش ناقا اسک و اود رسالک هم ناقا اسک .حاال عرض میکنیم.
پیغمبر بهر وار که شب قدر بر او وحی شد؛ چه وحی شد؟ وحیِ رسالتیِ مجملِ کاملِ
صد در صد ،نسبک به کلّ شرایع ربّانی و نسبک به شریعک قرآنی به طور مجمل ،و به
طور نامفهوم برای دیگران ،ولی برای حضووورتش مفهوم بود منتهی مفهومِ به صوووورت
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مجمل ،به صووووورت مختصوووور ،احیان بدونِ لفظ ،بعد از آن «کِتَابٌ أُحکِمَک آیَاتُهُ ثُمَّ
فُصِّلَک مِن لَدُن حَکِیمٍ اَبِیر» (هود.)1،
بنابرین اقراءِ وحیانی قرآنی مخصوص  ،و اقراء وحیانی قبل از قرآنی عموم  ،بر پیغمبر
بهر وار در دو بُعد شدهاسک .یک بُعد در لیلهی قدر که به طور اجمال هسک ،بُعد دوم
در طول بیسووک و سووه سووال که در مکّه ،در مدینه ،در جنگ ،در صوول  ،در اینجا ،در
آنجا بر حضرت وحی میشد.
حاال« ،مَا نَن سَ خ مِن آیَةٍ» این آیة چه آیتی ا سک؟ آیة ،مطلق ا سک :آیکِ ر سولی ،آیک
رسالتی که معجهه اسک ،آیکِ لفظی ،آیکِ عینی ،اود رُسُل؛ آیات اهلل هستند ،معجهاتِ
رُ سُ ل؛ آیات اهلل ه ستند ،کتب وحیانیِ رُ سُ ل؛ آیک اهلل ه ستند .آیا ن سخ و ان ساء ن سبک
به همه اتفاق میافتد؟ بله ،ما ننسووخ من آیةِ لفظیّة چه در قرآن نسووبک به اودِ قرآن،
چه در قرآن نسبک به سائر کتب آسمانی .مثالً ا ر شریعک ابراهیم نسخی دارد نسبک
صووحُفِ نوح ،این نسووخ اعم اسووک از نسووخ مذکور یا انسوواء .و ا ر
به بعضووی احکامِ ُ
صوحُف دارد ،شووریعک عیسوی چنین جریانی
شووریعک موسوی چنین جریانی نسووبک به ُ
نسووبک به تورات دارد؛ شووریعک قرآن چنین جریانی نسووبک به تمامِ کتب سووابقه دارد؛
تمامش هم انساء اسک و هم نسخ اسک .یا انساء میشود یا نسخ میشود.

نسخ و انساء
حاال ،ن سخ با ان ساء چه فرقی دارند؟ در ن سخ ،من سوخ معلوم ا سک و نا سخ هم معلوم
اسک .در انساء منسوخ معلوم نی سک ،ولی ناسخ معلوم اسک که تفصیل اواهیم داد.
حال این ما ننسوووخ من آیةٍ در بعضوووی از معانیِ آیة معلوم اسوووک ،آیات لفظی ،آیات
لفظیِ قرآن ،انجیل ،تورات ،صحف ابراهیم ،کتاب نوح «مَا نَن سَخ مِن آیَةٍ أو نُن ِسهَا» که
قبال حکمی بوده اسووک؛ و چه در اودِ شووریعک چه در شووریعک بعدی؛ قبلی را نسووخ
کرده؛ یا در اودِ شریعک تناسخ اسک یا در این شریعک حکمی یا احکامی از شریعک
قبل نسخ شده ،و این بر مبنای حکمک ربّانی اسک.

حکمک ربّانی تناقص وی نیسووک بلکه یا تکاملی اسووک یا مماثل اسووک .مثالً حکمی در
شریعک ابراهیم بوده ،ا ر این حکم در شریعک تورات ن سخ ب شود یا مثل او میآید یا
بهتر از آن ،در چه بُعدی مثل او میآید؟ مثالً فالن واجب ،در صووووحف ابراهیم فالن
شکل بوده ا سک ،عین همین واجب به شکل دیگری میآید ،یعنی مُؤدّایِ هر دو یکی
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اسووک ،رچه شووکل آن با شووکل دیگر فرق دارد ،این مثلها اسووک .یا اینکه بخیر منها
بهتر از آن (قبلی) اسووووک ،کاملتر از آن اسووووک؛ چون آن در زماناش کاملترین بوده
ولی در زمانِ بعدی کاملترین به نحو دیگری (چیه دیگری) اسک.

نسووووخ بر مبنای عدم حکمک ،بر مبنای جهالک ،بر مبنای نقا شووووریعک هر ه نبوده
ا سک .ن سخ کلّ  ،چه ن سخ تباین کلّی با شد ،چه تباین جهئی با شد ،ن سخِ عام با شد،
نس وخِ مطلق باشوود ،هر نسووخی از نسووخها ،با درجات و مراتبی که دارند ،این نسووخ یا
مماثلِ من سوخ را در بُعدِ بازدهی میآورد؛ و در بُعد شکلی فرق میکند ،یا بهتر از آن
را .و هر دو برای امتحان اسک .کما این که «لِکُلٍّ جَعَلنَا مِنکُم شِرعَةً وَمِنهَاج وَلَو شَاءَ
اللَّهُ لَجَعَلَکُم أُمَّةً وَاحِدَةً وَ لَکِن لِیَبلُوَکُم فِی مَا آتَاکُم» (مائده )48،اصووووالً و کلّ احکامِ
الهی چه نسخ بشود ،چه نسخ نشود ،چه زیاد بشود ،چه کم بشود ،چه مماثل باشد،
بر مبنای حکمک ربّانی دارای چند اصل اسک :یک اصل امتحان اسک ،اصل دوم که
اصل محوری اسک عمل کردن به شریعک مقدّسهی ربّانی اسک.

انواع آیات در آیه «ما ننسخ من آیة»
1وووو آیکِ لفظی« :مَا نَنسَخ مِن آیَةٍ أو نُنسِهَا نَأتِ بِخَیرٍ مِنهَا أو مِثلِهَا» یا مماثلش میآید
یا بهترش میآید .مماثلش میآید برای این که حکم و مو ضوع از نظر صورت ،عوض
شووده ولیکن از نظر مُؤدّی یکسووان اسووک .آیکِ بهتر میآید که حکم واسووعتر ،راحکتر،
عملیتر ،حکیمانهتر و منا سبتر ا سک .ما تف صیلِ تنا سخِ داالیِ قرآن را به جل سهی
بعد می ذاریم ،و حاال راجع به این آیات بحث میکنیم.
2ووووو من آیةٍ رسالیّة (که) معجهات (هستند) .ا ر معجهاتی قبالً بوده ،معجهات بعدی یا
مماثلِ آنهاسک یا بهتر از آنهاسک ،و کمتر از آنها نیسک.
3من آیةٍ رسولی ،چون رُ سُل ،مخصوص اولوالعهم من الرُّ سُل که میآیند ،یا رسولِبعدی مماثل قبلی اسک و یا برتر و باالتر و مهمتر از آن اسک.
بنابرین این معجهاتِ انبیاء ،و اودِ انبیاء در دو بُعد اسک :یکی انبیاء و معجهاتشان در
بُعدِ رسوووالکِ والیکِ عهم که پنج نفرند .دوم انبیاء غیر ولیّ عهم که رسوووالک غیر والیکِ
عهم دارند.
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انبیاء اولوالعهم شامل آیه نسخ به مماثل یا برتر هستند اما غیر آنها نه
در انبیائی که دارایِ والیکِ عهم هسووتند؛ دومی یا مانندِ اوّلی اسووک یا برتر ،سوووّمی یا
مانندِ دومی اسووک یا برتر ،چهارمی همینطور و پنجمی برتر از کلّ اسووک .دالیلِ قاطعِ
قرآنی بر برتر بودن ااتم النبییّن( صلّی اهلل علیه وآله و سلم) بر کلّ پیامبرانِ اولوالعهم
تا چه رسوود به غیر اولوالعهم زیاد داریم؛ ولیکن آیا عیس وی برتر از موس وی بوده اسووک؟
چندان معلوم نیسک ،قطع پایینتر نبوده چون یا مماثل اسک یا برتر .پس در بین انبیاء
اولوا العهم هر نبیِّ بعدی مثل نبیِّ قبلی (عقال) در این مثلّث مختصووور اسوووک :یا کمتر
اسووک که نیسووک ،یا برابر اسووک که احیان هسووک ،یا برتر اسووک که احیان هسووک .و در
مورد پیغمبر ااتم(صلّی اهلل علیه وآله وسلّم) بر حسب نصوصی از قرآن شریف از هر
نظر ،از نظر شریعک ،معجهه ،شخصیّک رسول ،از نظر علمی ،احکامی ،ااالقی و همه
چیه برتر اسک .این در بُعدِ رسالک های والیک عهم اسک.
امّا رسالک هایِ غیرِ والیکِ عهم :رُ سُلی که اولیاء عهم هستند؛ همهمان یکدیگر نی ستند،
ولی رسوووول و باالتر از آنها انبیاءِ غیر ولیّ عهم ،اینها همهمان هسووووتند .این انبیاء و
رسووولِ هم زمان که بعضوووی میروند و بعضوووی میآیند یا انسووواء میشووووند یا انسووواء
نمی شوند ،آیا در این جا هم مثلها و ایر منها اسک؟ نخیر .برای این که انبیائی که در
السووووالم) یا بعد از آن ،نبی بودند یکی میمیرد و دیگری میآ ید،
زمان ابراهیم(عل یه ّ
یکی زنده می شود بعد از دیگری ،این سه بُعدی اسک :یا این رسولی که میمیرد کمتر
از قبلی ا سک یا برتر ا سک یا م ساوی .پس چرا مثلها أو ایر منها در این مورد ن شده؟
برای این که مثلها أو ایر منها در بُعدِ اعجاز اسووک ،در بُعدِ مقام و رسووالک اسووک ،در
بُعدِ کتاب اسوووک .در بُعد کتاب نیسوووک؛ چون کُتبِ انبیاءِ غیر اولوالعهم احکام جدیدی
ندارد ،بلکه کُتبِ انبیاء غیر اولوالعهم مروّج و توضوووی دهنده و مبیّن احکام کتابهای
والیک عهم قبلی اسک .بنابرین اینجا مثلها اسک و ایر منها نیسک.
رسووول الهی که در زمان انبیاء اولوالعهم یا بین دو نبیّ اولوالعهم بودند صووود در
و این ُ
صد مثلها أو ایر منها نیستند بلکه بعضی کمترند ،بعضی برترند ،بعضی برابرند ،چرا؟
برای این که در یک زمان هسوتند .بله ،ا ر در یک زمان کلّ انبیاءِ غیر ولیّ عهم از بین
رفتند و به جایش انبیاءِ غیر ولیّ عهم دیگری بیایند اینها یا مثلها هسووتند یا ایر منها
ولیکن در زمانی که مثلّثی وجود دارد ،سوولیمان وجود دارد ،انبیاء و رسوول مادون هم
وجود دارد ،در اینجا مادون بودن اشووکال ندارد ،برابر بودن اشووکال ندارد ،برتر بودن
اشووووکال ندارد .پس در بُعد اول در میان انبیاء اولوالعهم که رأس قواعدِ شوووورایعِ الهی
هسووووتند در اینها یا مثلها اسووووک یا ایرٌ منها ،و با تفاوت زمانی که همهمان با هم
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نبودهاند رچه هم زمینه در بُعد رسووووالک بودند .پس رفتنِ ابراهیم موجب اسووووک که
موسوووی با او یا برابر باشووود یا برتر ،و همچنین تا ااتم النبیّین(صووولّی اهلل علیه وآله
وسلّم).

معجههی ااتم النبیین برتر از همه معجهات پیامبران الهی اسک

از نظر معجهات ،معجهات هم یا معجهاتِ انب یاء اولوالعهم اسووووک یا غیر اولوالعهم .در
معجهات انبیاء اولوالعهم ،معجهاتِ نبیّ دوم یا مانند اولی اسوووک یا بهتر؛ کمتر نیسوووک.
الس والم) که از معجهاتش کشووتی بود ،آیا کشووتیِ نجات مهمتر اسووک یا
مثالً نوح(علیه ّ
قضووایای معجهاتِ ابراهیمی؟ رچه معجهاتِ ابراهیمی از نظر صووورت ،مانند کشووتی
نجات نبوده ،امّا از نظر سویرت یا همانند بوده یا برتر بوده ،همچنین موسوی نسوبک به
ابراهیم ،همچنین عیس وی نسووبک به موس وی و همچنین و برتر ،ااتم النبیّین(صوولی اهلل
علیه وآله وسووولّم) اسوووک .معجههی رسوووالتی پایانیِ ااتم النبیّین از هر جهتی از کلّ
معجهات برتر اسک.
کلّ معجهات انبیاء معجهات جسووومانی بوده و منفصووول از کتاب و شوووریعک بوده ولی
معجههی اسوووالم ،معجههی معنوی و علمی و معرفتی و احکامی اسوووک که اود قرآن
میفرما ید «أوَلَم یَکفِهِم أن َّا أنهَلن َا عَلَ یکَ الکِت َابَ یُتلَی عَلَیهِم» (عنکبوت .)51،بنابرین
این معجهات در میانِ انبیاء اولوالعظم یا مثلها اسک یا ایر منها اسک ،ولیکن در میان
پ یامبران غیر اولوالعهم که یک زمان بودند؛ دیگر مِن بعدِها نیسووووک ،بلکه در زمان
همدیگر هسووتند .سوولیمان یک طور معجهه دارد ،داود یک طور معجهه دارد ،لوط یک
طور معجهه دارد و بعضی کمترند ،بعضی بیشترند ،بعضی برابرند.

و این مثلّثِ آیات که مستفاد از ما ننسخ منها میباشد:
 1و آیه لفظی :چه درونی و چه برونی :درونی؛ قرآن نسبک به اودش ،تورات نسبک به
اودش .برونی؛ هر کتابِ شووریعکِ مسووتقلِ ولیّ عهم نسووبک به قبلیاش ،چه درونی و
چه برونی آیات لفظی اسک که «مَا نَن سَخ مِن آیَةٍ أو نُن ِسهَا»2 .ووووو آیات رسولی :اود
رسل 3و آیات رسالتی :معجهات
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این آیةٍ هر سه آیه را شامل ا سک و منح صر به آیهی لفظی یا آیهی ر سالتی یا آیهی
رسولی نیسک.
والسّالم علیکم ورحمة اهلل وبرکاته ،حاال من وش میدهم آقایان بفرمایید.

[ایریّک به چه معناسک؟ آیاتی که به حساب زمان نسخ میشود ،یعنی یک زمان یک
آیهای بجاسک در زمانِ دیگر یک آیهی دیگر جا دارد ،این نسخ به حساب زمان اسک،
پس ایریّک ندارد].

این نس وخِ مماثل هسووک ،ایریک یعنی این که در بُعد تکاملی مثالً شووریعکِ اسووالم که
شریعکِ اکملِ شرایع اسک؛ آیا معجههی قرآنی از عصای موسی بهتر اسک؟ از معجهات
عی سی(علیه السالم)؟ بله بهتر اسک .چرا بهتر اسک؟ برای این که این شریعک ،شریعک
آارین و پایانی اسک که در همهی زمانها باید اجرا شود .شریعتی که باید معجههاش
در همهی زمانها اسووتمرار داشووته باشوود ،همینطور باید معجههاش در اودِ کتاب و
شریعک باشد؛ ولیکن معجهاتِ سائر انبیاء جدا بوده اسک( ،کما اینکه قرآن میفرماید)
فرقانِ (مو سی) و توراتِ (مو سی ،یعنی کتاب و فرقانش جدا بوده ا سک) .اما قرآن هم
فرقان اسک و هم قرآن .و نا هیر ا ر معجههی شریعکِ اسالم جسمانی باشد الزم اسک
که فقط همان ک سانی که زمان پیغمبر بودند (ر سالتش را) بفهمند (و نتیجت ) بقیّه در
ترقّیِ عقل و ترقّیِ علم و ترقّیِ حاجات و تکامالت دیگر دستشان االی بماند...
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