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نسخ در قران

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

به چند منا سباتِ عقالنی و وحیانی ،رُ سُ ل اولوالعزم مخ صو صًا ر سول گرامی ا سالم
باید گزار شات وحیانیِ کلّ ر سالتها را مخ صو صًا ر سالتِ چهار پیغمبر اولوالعزم را
بداند .از نظر وحی آیهی  120سوووره هو «وکُالًّ نَقُصُّ عَلَیکَ مِن أنبَاءِ الر ُُّسوولِ مَا نُبَبِّتُ
بِهِ فُؤَا َکَ وَجَاءَکَ فِی هَذِهِ الحَقُّ ومَوعِظَةٌ وَذِکرَی لِلمُؤمِنِینَ» .کلًّا نقصٌّ نصّ ر کلّیّ ِ
ت
این گزارش اسووت .گزارش چیسووت مِن أنبَاءِ الر ُُّس ولِ ،حتمت آن چیسووت مَا نُبَبِّتُ بِهِ
فُؤَا َک ،خبرِ جمعی آن چیست وجَاءَکَ فِی هَذِهِ الحَقُّ وَ مَوعِظَةٌ وَذِکرَی لِلمُؤمِنِینَ.

سؤال :آیا این من أنباء الرّسل لیل بر تبعیضِ انباءِ رسالتی نی ست ممتن است کسی
این طور خیال کند که انباءِ ر سالتیِ ر سل ،کلًّا برای ر سول گرامی گزارش ا ه ن شده
است؛ جواب :از و جهت میگوییم که نخیر .یتی اینته کلًّا استغراق ر صد ر صد
ا ست .وم این که مِن تبعیض نی ست ،بلته مِن جن سیّة ا ست .مِن انباء الرّ سل یعنی از
جنس خبرهایِ رسووالتیِ از ر ُُسول .بنابرین بر این و مبنا کلِّ انباء (برای پیغمبر گزارش
ا ه شووده  .انباء خبرهای مهم اسووت ،خبر اعم اسووت از نبغ و یر نبغ ،وبینهما عمومٌ و
خصوصٌ مطلقٌ ،کلُّ نبإٍ خبرٌ ولیس کلُّ خبرٍ نبغ.

ر أنباء الر سل ،انباء خبرهای مهمّ ر سالتیِ احتامی و بعدًا مو ضوعاتِ احتامیِ ر سُ ل
اسوووت که خدا فرمو ه اسوووت که نَقُصُّ علیک .و این نَقُصُّ هم ارای چند بُعد اسوووت:
یک :قَصّ و گزارشِ وح یانیِ لی لة ال قدر .و :قَصّ و گزارشِ وح یانیِ نصّ یا ظاهر
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مسووتقر .سووه :گزارش وحیانیِ بر مبنای حروف رمزی .خدا بر این سووه مبنا انباء یعنی
خبرهای مهمّ رسالتی را گزارش ا ه است؛ و این قابل نقض نیست .مبالً کسی بگوید
که ممتن ا ست این کلّیّت ن سخ شده با شد ،میگوییم ن سخ ر احتام ا ست ،ر اخبار
که نسخ نی ست .اگر خدا می فرمو که موسی چنین کر بعد بگوید که چنین نتر این
تناقض است ،تضا ّ است ،کذب است .بنابرین نسخ جایگاهش فقط ر احتامی است
که قابل تبدّل و تغیّر از لحاظ شووتل یا از لحاظ اصوول اسووت .پس این که «وکُالًّ نَقُصُّ
عَلَیکَ مِن أنبَاءِ الرُّ سُ ل» اوّالً کلًّا مقدّم ا ست و تقدُّمِ کلًّا تغکیدِ ر تغکیدِ این کلیّت صد
ر صوود اسووت .نقصّ علیک من أنباء الرّسوول ،پس مِن تبعیض نیسووت بلته مِن جنس
است.

«مَا نُبَبِّتُ بِهِ فُؤَا َکَ» از نظر عقالنی هم عرض کر یم که اصوالً اگر شخص استا پیش
مطالعه نداشته باشد ر تدریس خیلی کامل نیست؛ والسیّما (مخصوصًا مقام رسالت
عُظمایِ ختمیّه هم باید از زمان رسووالت از آ از رسووالت تا انقراض عالم بر او احتام
بیاید که احتام قرآنی است و هم اطّالع بر احتام گذشته اشته باشد .بداند که کدام
منسوخ است؛ کدام متتامل است؛ کدام باقی است .این کدامها برای تببیت فؤا است.
فؤا هم اخصّ از قلب است «مَا کَذَبَ الفُؤَا ُ مَا رَأی * وَلَقَد رَآهُ نَزلَةً أُخرَی» (نجم13،
فؤا یا قلب نورانی اسووت یا قلب ناری و آتش وین اسووت «نَارُ اللَّهِ المُوقَدَةُ * الَّتِی تَطَّلِعُ
عَلَی األفئِدَةِ» (همزة. 7،

بنابرین قلبِ تبلور یافتهی ر راه نور و ای مان؛ فؤا اسووووت .و قلب تنزّل یافتهی ر
ظلمات و کفر که ناری است و کلّش آتش است ،قلبِ کفّار است .فؤا ِ پیغمبر که اعم ِ
ق
اعماقِ ا راکات و محلِّ معارف رسول گرامی است (باید تببیت فؤا (شو  ،چون اگر
پیغمبر نمی انسووووت ر ُُسوووولِ اولوالعزم یا یر اولوالعزم چه کر هاند لنگران بو  ،این
مطالبِ جدید بیآ ازِ بیسابقه ،موجب لنگرانی است .بنابرین ل پیغمبر ر صورتی
گرانبار میشو ؛ تببیت میگر ؛ شرحِ صدر پیدا میکند؛ و نور فؤا بیشتر میشو که
انباء و قضوووایای مهمِّ رسوووالتیِ ر ُُسووول ،مخصووووصوووًا ر بُعد احتامی و سووودس ر بُعد
موضوعاتِ احتامی برایش تبیین شده باشد.
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«وَجَاءَکَ فِی هَذِهِ الحَق» هذه یعنی ر این آیات قرآنی الحق آمده ا ست ،حقٌ نی ست،
حقٌ حقّی اسووووت ،الحق کلّ حق اسووووت .چه الن و الم جنس باشوووود چه الن و الم
اسووتغراق .پس کلّ حقایقِ وحیانی ر این کتاب آمده اسووت .این کل و بُعدی اسووت:
یک بُعد حقایقِ وح یانی رسووووالتی خاتمیّت ،این یک بُعد .یتی هم حقائقِ وح یانی
گذشووته .ر و بُعد ،کلّ حقایقِ وحیانی ،چه ر چهار ولیِّ عزم قبلی ،و چه نسووبت به
رسول اسالم برایش آمده است .پس این هم تغکید است که انباءِ وحیانیِ حقّانیِ رسُل،
کلًّا و صد ر صد بر مَنزلِ قلب و فؤا ِ ر سول اهلل ( صلّی اهلل علیه وآله و سلّم نزول
کر ه« .وموعظةُ وذِکرًا» حق مال توست ووو ای پیامبر ووو ولیتن «وموعِظَةٌ وَذِکرَی» از آن
مؤمنین است.

[«مَا نُبَبِّتُ بِهِ فُؤَا َک» اینجا محدو نمیکند ] نه ،چرا محدو کند

[چون به این صورت آمده ،یعنی امنه نَقُصُّ را محدو میکند] نخیر ،چرا

[چون میگوید آنچه که قلب تو را ثابت نگه می ار ]...

آن چه ،کلّ اسوووت .زیرا کلًّا نقصّ ،این کلًّا ،نببّت (همین کالً ،قلب را تببیت می کند .
کل ًّا نقصّ ،کل ًّا نبب ّت و کل ًّا جائک فی هذا الحق و کل ًّا موعظة و کل ًّا ذکرا للمؤمنین،
کلّ شامل تمامِ مراحل است.

حال آیهای یگر که خیال کر هاند که نقض میکند این آیه را ر سوووره مبارکه نسوواء
آیه  164است« :ورُ ُسالً قَد قَ صَصنَاهُم عَلَیکَ مِن قَبلُ وَرُ ُسالً لَم نَق صُصهُم عَلَیکَ وَکَلَّمَ
ُوسووی تَتلِیمًا» این جا خیال شووده که بینِ این آیه و آیه قبلی تضووا اسووت این
اللَّهُ م َ
گونه نیسووت .این جا ر ُُسول اسووت ،آن جا رسووالتها اسووت .ممتن اسووت اسووماء رسوول،
رسوول ،از نظر شووخصووی ،بشووری ،مقداری ذکر شووو و بقیّه ذکر نشووو  ،یا
گزارشووات ُ
رسوول،
مقداری ذکر نشووو و بقیّه ذکر شووو  ،ولیتن انباء یعنی خبرهای رسووالتی کلّ ُ
مخ صو صًا چهار پیغمبر اولوالعزمِ قبل از ر سول ا سالم باید حتمًا ذکر شده با شد ،و
این منافات ندار  .آنجا رسالت است ،اینجا رُ سُل است .ر قرآنِ شرین از اسماء صد
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و بیست و چهار هزار پیغمبر فقط بیست و ششتا آمده است .بله بقیّه هم ممتن است
ر ا شاراتِ حروف رمزی با شد ولی کلیّت ندار برای این که ورُ سُ الً قَد قَ صَ صنَاهُم.
ص صنَاهُم ر بُعدِ
ص صنَاهُم ر بُعدِ اللتِ قرآن ،قَ َ
ص صنَاهُم ر بُعدِ وحیِ شبِ قدر ،قَ َ
قَ َ
رمزی ،ولی تمام این سه قَصَصنَاهُم بعض است« .ورُ ُسالً قَد قَصَصنَاهُم عَلَیکَ مِن قَبلُ
وَرُ سُ الً لَم نَق صُ صهُم»؛ لَم نَق صُ صهُم یعنی ا سم نیاور یم ،چه سنّی بو  ،چه متولّدی
بو  ،ولیتن کارهایی که بر مبنای رسوووالت انجام شوووده ،چه بر مبنایِ رسوووالت اصووولیِ
اولیای عزم ،و چه بر مبنای رسووووالت فرعی یر اولوالعزم که مبیّن مطالب آنهاسووووت
یعنی تحریفاتی که نسووبت به کتب قبلی شووده را از بین بر ه را گزارش ا یم .بنابرین
پیغمبر بزرگوار ا سالم اعلم ر سل ر بُعد وحیانیّت از نظر احتامی و از نظر مو ضوعی
است.

حاال ،بحبی که ر باره نسخ اریم این است که آیا قرآن ناسخ است ناسخ خو ی و
نا سخ یری ،هر و ه ست یا نه بله ه ست .اوّالً معنی والیتِ عزم ،مخ صو صًا والی ِ
ت
عزمِ آخرین ،این اسووووت که جدیدهایی آور ه اسووووت که قبالً نبو ه ،کم یا زیا بحث
نمیکنیم .بعدًا عرض میکنیم .بر حسووب نصوووصووی از قرآن شوورین ،احتام منسوووخِ
شوورایعِ قبل ،با ناسووخهای قرآن ،از نظرِ اصوول خیلی خیلی کم اسووت ،و از نظر تتاملی
زیا است .از نظر تببیتی هم زیا است .بنابرین تورات که احتامی بر خالفِ عقل ،بر
خالفِ عدل ،بر خالف فضل ار  ،این احتام منسوخ نی ست ،این احتام وحی ب شری
است ،وحی ربّانی نیست (یعنی این احتام جعلی و تحرین انسانها ر تورات است .
َسووووا حَظًّا مِمَّا ذُکِّرُوا»
َاضوووعِهِ ون ُ
بر حسوووب نصووووصوووی از قرآن «یُحَرِّفُونَ التَلِمَ عَن مَو ِ
(مائده . 13،بنابرین اگر نسووخی هسووت ،نس وخِ تغییر شووتلی بعض وی عبا ات و بعض وی
معامالت ا ست و یا تغییر تتاملی ا ست .امّا ن سخِ ا صلی که کلًّا عبا تی را از بین ببر
نی ست .حج از قبل بو ه ،صالة بو ه ،صوم بو ه ،امر و نهی بو ه و ...همه بو ه منتهی
یا ر بُعد اصلیِ برابرِ ،اَشتالِ اینها به شتل یگر است یا ر بُعد اصلیِ نابرابر ،چه با
آن شتل ،و یا با شتل یگر است.

ر قرآن چند تا نسخ نسبت به خو ش اریم نسبت به یر از خو ش زیا اریم ولی
نسبت به خو ش چند تا اریم بنده که حساب کر م بیشتر از چهار وووو پنج تا نداریم،
از جمله راجع به از واج ر آ یه  10سوووووره مبارکه ممتحنه« :یَا أیُّه َا ال َّذِینَ آمَنُوا إذَا
ج َاءَکُم المُؤمِنَاتُ مُه َاجِرَاتٍ ف َامتَحِنُوهُنَّ ،الل َّهُ أعلَمُ ب ِإیم َانِهِنَّ ف َإن عَلِمتُمُوهُنَّ مُؤمِن َاتٍ
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فَال تَرجِعُوهُنَّ إلَی التُفَّار» پس حرام است زنانِ مهاجری که مؤمن شدهاند به شوهرانِ
کافرشان برگشت ا ه شوند .کفّار چه کسانی هستند کسانی خیال می کنند که کفّار
یعنی مشوورکین نخیر ،کفّار اعمّ هسووتند از مشوورکین .کلُّ مشوورکٍ کافرٌ ولیس کلّ کافرٍ
م شرکٌ ،شخ صی کافر ه ست ولی م شرک نی ست .مبالً موحّدِ یر کتابی کافر ا ست و
مشرک نی ست ،اهل کتاب کافر است و مشرک نی ست ،مشرک فقط و بُعدی است «لَم
یَتُن الَّذِینَ کَفَرُوا مِن أهلِ التِتَابِ والمُشرِکِینَ مُنفَتِّینَ حَتَّی تَغتِیَهُم البَیِّنَةُ» (بینة 1،پس
اشراکِ ر قرآن؛ بتپرستیِ رسمی است ،اینها (مسیحیان خیال میکنند سه تا یتی
اسوووت ،اشوووتباه کر ند ،چه ثالوثیها چه تبنیهایها ،اینها فترِ شووورک آمیز ر توحید
ارند ،توحیدشووان منحرف اسووت نه توحید مبدَّلِ به شوورک اسووت .این را بعدًا بحث
میکنیم.

«فَال تَرجِعُوهُنَّ إلَی التُفَّار» اآلن خطاب به م سلمانان ا ست ،یعنی م سلمان حق ندار
زنِ مسولمانِ مهاجر را که امتحان ا ه اسوت؛ و ثابت شوده مسولمان اسوت؛ را به کافر
برگر اند ،کافر چه مشرک باشد چه کتابی باشد.

[امتحان به چه معنا که گفتید امتحان ا ه است ]

آزمایش کند ببیند روغ میگوید یا راسووووت میگوید ،چون زنانی مهاجرت کر ند از
متّه به مدینه ،این زنان شوووهرانشووان کافر بو ند ،خو شووان هم طبعًا یا کافر بو ند یا
کافر شوووودند .بنابرین این زنانِ مهاجر که از مته به مدی نه آمدند نبا ید همین طوری
ایمانشووان را قبول کر  .باید امتحان شوووند ،آزمایش میشوووند که راسووت میگویند یا
راسوووت نمیگویند« ،فَإن عَلِمتُمُوهُنَّ مُؤمِنَات» (ممتحنة 10،اگر انسوووتید که مؤمناند
«فَال تَرجِعُوهُنَّ إلَی التُفَّار».

پس اینگونه نتیجهگیری میشووو که بر حسووب نصّ این آیه ،زن مسوولمان حق ندار
از واج با مر ِ یر مسوولمان کند ،اگر هم کر ه اسووت قبالً کر ه ،مبالً قبل از آمدن این
حتم زن مسوووولمان از واج با شوووووهر کافر کر ه چون قبالً حرام نبو ه ،قبالً نه زن
مسلمان با کافر ،نه مر مسلمان با زن کافر حرام نبو ه ،کما اینکه زن فرعون شوهرش
بدترین کافر بو ه ،و کما این که زن نوح و لوط مشوووورک بو ند .پس به این ل یل ر
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شریعت تورات و ر شریعت صُ حُن این از واج جایز بو ه .ر شریعتِ صُ حُن برای
صحُن بو و این برا ر زا ه که تابعِ
این که لوط برا ر زا ه ابراهیم بو و تابع شریعت ُ
شریعتِ صحن بو زنش مشرک بو  ،پس زن مشرک اشتن اشتال نداشت.

همچنین فرعون که زمان موسووووی جنجال کر  ،و چنان کر حضوووورت موسووووی(علیه
ال سّالم اشخاص مؤمنی بعد از خو ش از واج با مشرکان کر ند ،مبل چه کسی مبل
زن فرعون ،زن فرعون که مؤمن به شریعت ابراهیم و بَعد مو سی(علیهما ال سّ الم بو ،
آیا ایمانش به حضرت موسی مقتضی بو که اگر از واج زن مؤمن با کافر جایز نباشد
شوهرش را رها کند رها نتر پس جایز بو ه.

پس هم ر شریعت نوح ،هم ر شریعت ابراهیم از واج ناهمسان حالل بو ه ،مر کافر
با زن مؤمن ،زن کافر با مر مؤمن ،این جایز بو ه ولیتن این آ یه تحریم کر ه «فَال
تَرجِعُوهُنَّ إلَی التُفَّارِ» .پس از اینجا ثابت میشو که هرگز مر کافر حق از واج با زن
مسلمان ندار .

حاال عرض میشووووو که «ال هُنَّ ح ِلٌّ لَهُم» (ممتحنة 10،نه زنان مؤمنه به مر کافر
حاللند «وال هم یحلّون لهنَّ» و نه مر کافر بر آن زنان ،حاال این چه از واج استمراری
باشوود چه آ ازگر باشوود ،اینجا اسووتمرار اسووت ،شوووهر این زنان کافر بو ه ،هنوز هم
کافرند ،حاال که آمدند و ثابت شده است که مسلماناند و مؤمناند از حاال از شوهران
سوووابق جدا بشووووند .یعنی عدّه نگه ارند بعد از واج با مر ان مسووولمان بتنند .اینجا
منطلق هسووتند ولی طالق نیسووت .گاه طالق اسووت ،گاه انطالق اسووت ،مبالً اگر مر و
زنی مسوولماناند ،مر مرتد بشووو طالق الزم اسووت نه ،انطالق اسووت .اگر مر و زنی
م سلمان بو ند زن م شرکه ب شو طالق الزم ا ست نه ،انف صال ا ست .پس ر موار ی
انطالق است و ر موار ی طالق است.

«ال هُنَّ ح ِلٌّ لَهُم وَال هُم یَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم م َا أنفَقُوا وال جُن َاحَ عَلَیتُم أن تَنتِحُوهُنَّ
ِصووومِ التَوَافِر» (ممتحنة 10،کوافر چه کسوووانی
ُمسوووتُوا بِع َ
إذَا آتَیتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وال ت ِ
ه ستند مخاطب ر ال تُم سِ تُوا م سلمانانند ،م سلمانان ام ساک به عِ صَ م و عفّتهایِ
زنانِ کافر ا شته با شند .التُم سِ تُوا بِعِ صَ مِ التَوَافِر چه می خواهد بگوید میگوید ای
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مر مسلمان اگر قبالً زن کافر اشتید از حاال به بعد باید جدا بشوید ،انطالق است ،و
کوافر اعم است از مشرکات و یر مشرکات ،چه مشرکه باشند چه یر مشرکه باشند.

این آیه ر بُعدِ کوافر نسخ شده ولی ر بُعدِ «فَال تَرجِعُوهُنَّ إلَی التُفَّارِ» نسخ نشده .ر
بُعد کافر بو نِ مر  ،هر نوعی از کفر که باشوووود ،زن مسوووولمان نمیتواند یا ابتدائًا یا
اسووووتمرارًا با او از واج کند .ولیتن ر بُعدِ عتس؛ آیا زنِ کتابیّة میتواند با مر مؤمن
ِصوومِ التَوَافِرِ» چه مشوورکات باشووند چه
ُمسووتُوا بِع َ
از واج کند ر این آیه نخیر «وال ت ِ
ُحصووونَا ُ
ت
ُحصووونَاتُ مِن المُؤمِنَاتِ والم َ
کتابیان .ولیتن بر مبنای نصّ آیهی مائده «وَالم َ
مِن الَّذِینَ أُوتُوا التِتَاب» إلی آخر ،این آیه نصّ اسووووت ر ائمات و ظاهر اسووووت ر
منقطعات (از واج ائم و موقت  .آیا وقتی که با زنی از واج میکنید از واج و بُعدی
ر هر و مطلق ا ست یا ر یتی مطلق ا ست و ر یگری مطلق نی ست میگوییم ر
هر و مطلق اسوووت ،این مطلق که ارای و فر اسوووت ،یک فر ش ائم اسوووت و یک
فر ش منقطع .مطلق اهل محصوووونات ر از واج ائم با زن کتابیِّ نص اسووووت ،و ر
منقطع ظاهر است .این به عتس آنچه که آقایان ووووو فقهاء ووووو میگویند است .آقایان
میگویند این محصوونات مختصّ به عقد منقطع اسووت ،این حرف بر خالف نصّ قرآن
است .چون این و فر  ،فر ِ اصلیِ قطعی است؛ ائمه است ،و فر ِ فرعی منقطع است.
ُحصوونَاتُ مِن
آقایان فر ِ فرعی را جلو انداختند و فر اصوولی را کنار گذاشووتند« .والم َ
ُحص ونَاتُ مِن الَّذِینَ أُوتُوا التِتَاب» قطعًا طبق نصّ این آیه مر مسوولمان
المُؤمِنَاتِ وَالم َ
اجازه ار که با زن کتابیّه ،یهو یّه ،ن صارانیّه از واج کند امّا این شرط ار  ،مبالً ر
سوووووره بقره «وَال تَنتِحُوا المُشوووورِکَاتِ حَتَّی یُؤمِنَّ وألمَةٌ مُؤمِنَةٌ خَیرٌ مِن مُشوووورِکَةٍ وَلَو
أعجَبَتتُم وال تُنتِحُوا المُ شرِکِینَ حَتَّی یُؤمِنُوا ولَعَبدٌ مُؤمِنٌ خَیرٌ مِن مُ شرِکٍ ولَو أعجَبَتُم
أُولَئ ِکَ یَدعُونَ إلَی الن َّار» (بقره 221،اگر مر مسوووول مان زن یهو ی بگیر و این زن
عوت ناری ا شته با شد؛ این از واج حرام ا ست .حتّی اگر مر ِ م سلمان زن م سلمان
بگیر و این زن مسلمان عوت ناری اشته باشد باز از واج باطل است.

یعنی زن باید مسلمان باشد و انسان را مبتالی به نار ،مبتالی به عصیان و آتش نتند.
بنابرین آن گناهی که م ستلزم نار ا ست یا نارِ خلو یا یرِ خلو  ،اگر زن م سلمان این
گناه را بتند؛ مر مسوووولمان با او نمیتواند از واج بتند .ولیتن ر بُعدِ کلّی ،از واجِ
مر مشرک با زن مسلمان ،از واج زن مشرک با مر مسلمان ،کاالً حرام است .استبناء
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ر جایی است که عوت إلی النّار نباشد ،چون حتمت است «أُولَئِکَ یَدعُونَ إلَی النَّارِ
وَاللَّهُ یَدعُو إلَی الجَنَّةِ وَالمَغفِرَة» (بقره 221،این یک مور از نسخ ر قرآن.

مور ِ یگر از واجِ ناهمسان ر بُعد از واج با زناکار است ،که بر حسب آیاتی از سوره
نور این از واج ناهمسوووان حرام اسوووت «الزَّانِی ال یَنتِحُ إأل زَانِیَةً أو مُشووورِکَةً وَالزَّانِیَةُ ال
یَنتِحُهَا إأل زَانٍ أو مُ شرِکٌ وحُرِّمَ ذَلِکَ عَلَی المُؤمِنِینَ» (نور 3،از واج ناهم سان به و
نصِّ این آیه باطل اسووت .یتی ال ینتح انشوواء اسووت به لغتِ اخبار ،اگر بگویید اخبار
اسوووت و انشووواء نیسوووت ،آیا مر ِ زنا کار فقط با زن زناکار از واج میکند این «فقط»
روغ اسوت ،نو و نه رصودش روغ اسوت .آیا اگر مر زناکار میخواهد از واج کند
میرو زن فاحشه میگیر یا اگر زن زناکار بخواهد از واج کند با مر زناکار از واج
میکند این صوووود ر صوووود روغ اسووووت .ثانیًا وحرّم ذلک ،و حرّمت نفرمو ه ،هذه
نفرمو ه ،حرّم مذکر ا ست ،زنا مؤنّث ا ست ،بع ضیها میگویند حُرِّمَ به زنا بر میگر
این یعنی زنا حرام اسوووت ،ثانیًا آیا زنا بر مؤمنین حرام اسوووت برای یر مؤمنین حرام
نی ست ک سی که فا سق ا ست ،ک سی که کافر ا ست ،ک سی که منحرف ا ست زنا برایش
حرام نیسوووووت شوووورابخواری برای مر م عا ل حرام و برای مر م یر عا ل حالل
همچنین چیزی میشو این اوّالً ،ثانیًا حرّم ذلک.

پس به سووه بُعد ما اسووتدالل میکنیم :یتی ال ینتح ،یتی حُرِّمَ ،یتی ذلک .ذلک نتاح
اسووت ،نتاح مذکّر اسووت و مرجعِ ذلک اسووت ،ولیتن زنا مؤنّث اسووت .پس حرّم ذلک
یعنی نتاح ناهمسووان بر مؤمنان حرام اسووت .اگر کس وی مؤمن نیسووت کافر اسووت به او
کاری نداریم ،ولی ر شریعت اسالم که نا سخ بعضی از احتامِ شرایعِ قبلی است حرّم
ذلک علی المؤمنین .این نسوووخ اوّل اسوووت یعنی قبل از این آیه نتاح ناهمسوووان جایز
بو ه حتی ر باالتر از زنا ،آیا شرک باالتر ا ست یا زنا فرعون و آ سیه و زن فرعون و
زن نوح مومنان و مشرکانی بو ند که با مشرکان یا مومنانی از واج کر ند.

ر شوووریعت اسوووالم برای اوّلین بار نتاحِ ناهمسوووان حرام شوووده و ر آیه مائده نتاح
ُحصوووون َاتُ مِن المُؤمِن َاتِ
همسووووانِ زانی و زان یة هم حرام اسووووت برای این ته «وَالم َ
ُحصوونِینَ َیرَ
ُحصوونَاتُ مِن الَّذِینَ أُوتُوا التِتَابَ مِن قَبلِتُم إذَا آتَیتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ م ِ
والم َ
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مُ سَ افِحِین» (مائده ، 5،هم عفین بو ن ر مر شرط ا ست ،هم ر زن شرط ا ست .اگر
مر و زن هر و یر عفیناند و زانی هستند؛ از واجشان حرام است.

قبالً از واج ناهمسان برای تغ یب حرام شد ،برای تا یب بیشتر که سر مر و زن زناکار
صنِینَ َیرَ مُسَافِحِین این زن باید محصنه
کلًّا بیکاله بماند إذَا آتَیتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُح ِ
با شد ،مر هم مح صن با شد ،هم خو را نگهبان با شد هم زن را ،زن هم؛ هم خو را
نگهبان باشووود هم مر را ،همدیگر را از زنا باز ارند .بنابرین اینجا نسوووخ وم اسوووت،
نسووووخ اوّل همان نتاح ناهمسووووان حرام بو  ،نسووووخ وم نتاح ناهمسووووان بین زُنات
(زناکاران هم حرام است.

ر باب حدّ هم ،چنین است؛ (نسخ رون قرآنی است  .ر سوره مبارکه نساء «والألتِی
یَغتِینَ الفَاحِ َشةَ مِن نِ سَائِتُم فَاستَشهِدُوا عَلَیهِنَّ أربَعَةً مِنتُم فَإن َشهِدُوا فَغم ِستُوهُنَّ فِی
البُیُوتِ حَتَّی یَتَوَفَّاهُنَّ المَوتُ أو یَجعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ َسووبِیالً» (نسوواء 15،إمسوواک ر بیوت
شةَ ،یَغتِینَ حساب ار  ،أَتَینَ فاحشة نیست ،یغتین یعنی
نسبت به زنانی که یَغتِینَ الفَاحِ َ
کارشان فحشاست ،زنانی که کارشان فحشاست طوری که چهار شاهد عا ل میتواند
ِشووةَ را أتَینَ معنی
أمسووتُوهُنَّ فِی البُیُوتِ اسووت .بعضووی یَغتِینَ الفَاح َ
ببیند ،این حدّش ِ
میکنند یعنی کسی که فحشاء ا  ،خوب کسی که فحشاء بصورت مخفی ا ؛ کسی
نمیتواند او را ببیند .یَغتِینَ (یعنی کارش فحشوووواسووووت منتهی کمتر پیش میآ ید که
چهار عا ل این فحشاء را ببیند.

[فاحشة چطور معنی میشو که ر خفاست ]

زیرا أَتَینَ اعم اسووت ،أتین اعم از جِهار و خِفاء اسووت ،ولی یغتین یعنی کارش فحشوواء
است .کسی که کار و شغلش فحشا است این هم ظهور ار و هم خِفاء ار .

حاال ،ر صورتی امتان ار که چهار مر عا ل این فح شاء را ببینند که یغتین با شد
نه أتین ،یعنی کارش فحشوواء اسووت و ر گذر ،ر عبور ،ر جایی که مر م هسووتند ر
ضوووومن عبور کنندگان چهار تا عا ل اسووووت (که میتوانند ببینند بر این مبنا این
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حدهایی که (اکنون جاری می شو کلًّا باطل ا ست ،چه (اثبات کنند با علم قا ضی،
چه با رؤیتِ کمتر از چهار عا ل ،چه حتی با اقرارِ حتّی صد مرتبه باشد؛ زیرا حدِّ زنا،
حدِّ اصلِ زنا نی ست ،حدِّ بُعدِ بی عفّتی است .این مر و این زن به قدری باید بیعفّت
باشووند که نه ر خانه ،نه ر اتاق ،نه رِ بسووته ،بلته مبل و حیوان بروند ر خیابان،
ر کوچه ،ر گذرِ خان (ا شاره به یک گُذر شلوغ ر شهر قم یا گذر کجا این کار را
بتنند .و ر این حال این حدّ جاری اسوووت ،این حد را به حیوان میزنند ،این بدتر از
هر حیوانِ یرِ عفینِ ناجور اسووووت که با ید این حدّ را بخور  .بنابرین حدو ی که
میزنند این حدو کلًّا باطل است.

بعد ،حبسِ ر بیوت برای زنان و ایذاء برای مر ان ر نوعِ حدّ ،نسووخ شووده اسووت .ر
این جا نوعِ حدّ تتامل یافته «ن َغتِ بِخَیرٍ مِنه َا أو مِبلِه َا» (بقره . 106،این حد جد ید
(صد تازیانه به جای ماندن ر خانه خیر منها است .خیر منها صد تازیانه است .صد
تازیانه ر آورتر اسووت و آبروی بیشووتری میبر یا ر خانه ماندن ر خانه ماندن که
سر و صدا ندار  .بنابرین این حدِّ جدید ( صد تازیانه خیر منها ا ست و مبلها نی ست،
این و یا سووه بُعدِ اصوولیِ احتامی که یک مرتبه یا و مرتبه یا سووه مرتبه نسووخ شووده
است ،و تتمهاش را هم ان شاء اهلل جلسات بعد...
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