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 نسخ در قران

 

 

 میِبِسمِ اهللِ الرَّحمَانِ الرَّح

 نیِآلهِ الطّاهِر یمُحمّدٍ وَعَلَ یاللّه عَلَ یوصلّ نَ یهللِ ربِّ العالَم ألحَمدُ

 

سباتِ عقالن به سول گرام ،یانیو وح یچند منا صًا ر ُسل اولوالعزم مخصو سالم  یرُ ا
شات وح دیبا سالت یِانیگزار سالتِ چهار پکلّ ر صًا ر اولوالعزم را  غمبریها را مخصو

لِ مَا نُبَبِّتُ  کَیوکُالًّ نَقُصُّ عَلَ»سوووره هو   120 یهیآ یبداند. از نظر وح مِن أنبَاءِ الرُّسووُ
 تِیّکلًّا نقصٌّ نصّ  ر کلّ. «نَیلِلمُؤمِنِ یهَذِهِ الحَقُّ ومَوعِظَةٌ وَذِکرَ یوَجَاءَکَ فِ ؤَا َکَبِهِ فُ

لِ، حتمت آن چمِن أنبَاءِ سووت یگزارش اسووت. گزارش چ نیا مَا نُبَبِّتُ بِهِ  سووت ی الرُّسووُ

 .نَیلِلمُؤمِنِ یکرَهَذِهِ الحَقُّ وَ مَوعِظَةٌ وَذِ یوجَاءَکَ فِ ست یآن چ یفُؤَا َک، خبرِ جمع

 

 یممتن است کس ست ین یانباءِ رسالت ضِیبر تبع لیمن أنباء الرّسل  ل نیا ای: آسؤال
سالت الیطور خ نیا سل، کلًّا برا یِکند که انباءِ ر سول گرام یر شده  یر گزارش  ا ه ن

کلًّا استغراق  ر صد  ر صد  نتهیا یتی. ریکه نخ مییگویاست؛ جواب: از  و جهت م
ست.  وم ا س ست،ین ضیکه مِن تبع نیا سل  ةیّبلته مِن جن ست. مِن انباء الرّ از  یعنیا
ل. بنابر یِرسووالت یِجنس خبرها گزارش  غمبریپ ینباء )برا و مبنا کلِّ ا نیبر ا نیاز رُسووُ

عمومٌ و  نهماینبغ، وب ریمهم اسووت، خبر اعم اسووت از نبغ و   ی ا ه شووده . انباء خبرها
 .نبغ کلُّ خبرٍ سیخصوصٌ مطلقٌ، کلُّ نبإٍ خبرٌ ول

 

سالت یأنباء الرسل، انباء خبرها  ر ُسل  یِو بعدًا موضوعاتِ احتام یاحتام یِمهمّ ر ر
چند بُعد اسوووت:  ینَقُصُّ هم  ارا نی. و اکیاسوووت که خدا فرمو ه اسوووت که نَقُصُّ عل

قدر.  و: قَصّ و گزارشِ وح لةیل یِانی: قَصّ و گزارشِ وحکی ظاهر  اینصّ  یِانیال
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 یعنیسووه مبنا انباء  نی. خدا بر ایحروف رمز یمبنا بر یِانیمسووتقر. سووه: گزارش وح
 دیبگو ی. مبالً کسستیقابل نقض ن نیزارش  ا ه است؛ و ارا گ یمهمّ رسالت یخبرها

ست ا شد، م تیّکلّ نیکه ممتن ا شده با سخ  ست،  ر اخبار  مییگوین سخ  ر احتام ا ن
 نینتر  ا نیچن هک دیکر  بعد بگو نیچن یفرمو  که موس ی. اگر خدا مستیکه نسخ ن

است  یفقط  ر احتام گاهشینسخ جا نیتناقض است، تضا ّ است، کذب است. بنابر
وکُالًّ نَقُصُّ »که  نیاز لحاظ اصوول اسووت. پس ا ایاز لحاظ شووتل  ریّکه قابل تبدّل و تغ

ُسل کَیعَلَ ست و تقدُّمِ کلًّا تغک« مِن أنبَاءِ الرُّ صد  تیّکل نیا دِی ر تغک دِیاوّالً کلًّا مقدّم ا
لته مِن جنس ب سووتین ضیمن أنباء الرّسوول، پس مِن تبع کی ر صوود اسووت. نقصّ عل

 .است

 

 شیکه اصوالً اگر شخص استا  پ میهم عرض کر  یاز نظر عقالن« نُبَبِّتُ بِهِ فُؤَا َکَ مَا»
)مخصوصًا  مقام رسالت  مایّوالس ست؛یکامل ن یلیخ سیمطالعه نداشته باشد  ر تدر

از زمان رسووالت از آ از رسووالت تا انقراض عالم بر او احتام  دیهم با هیّختم یِعُظما
شته باشد. بداند که کدام  ینکه احتام قرآ دیایب است و هم اطّالع بر احتام گذشته  ا

فؤا  است.  تیتبب یها براکدام نیاست. ا یمنسوخ است؛ کدام متتامل است؛ کدام باق
  13)نجم، «ی* وَلَقَد رَآهُ نَزلَةً أُخرَ یمَا کَذَبَ الفُؤَا ُ مَا رَأ»فؤا  هم اخصّ از قلب است 

تَطَّلِعُ  ینَارُ اللَّهِ المُوقَدَةُ * الَّتِ»اسووت  نیو آتشوو یا قلب ناریاسووت  یقلب نوران ایفؤا  
 . 7)همزة،« األفئِدَةِ یعَلَ

 

نابر  ر  یافتهیفؤا  اسووووت. و قلب تنزّل  مان؛ی ر راه نور و ا یافتهیقلبِ تبلور  نیب
که اعمقِ  غمبری ِ پاست و کلّش آتش است، قلبِ کفّار است. فؤا یظلمات و کفر که نار

فؤا  )شو  ، چون اگر  تی  تببدیاست )با یاعماقِ ا راکات و محلِّ معارف رسول گرام
 نینگران بو ، ااند  لاولوالعزم چه کر ه ری  ایاولوالعزم  لِرُسووووُ   انسووووتینم غمبریپ

 ی ر صورت غمبری ل پ نیاست. بنابر ینگرانموجب  ل سابقه،یب آ ازِیب دیمطالبِ جد
که  شو یم شتریو نور فؤا  ب کند؛یم دایشرحِ صدر پ گر  ؛یم تیتبب شو ؛یبار مگران

ل، م یِمهمِّ رسوووالت یایانباء و قضوووا و سووودس  ر بُعد  ی ر بُعد احتام خصووووصوووًارُسوووُ
 .شده باشد نییتب شیبرا یموضوعاتِ احتام
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ست، حقٌ نالحق آ یقرآن اتیآ نی ر ا یعنیهذه « هَذِهِ الحَق یفِ وَجَاءَکَ»  ست،یمده ا
اسووووت، الحق کلّ حق اسووووت. چه الن و الم جنس باشوووود چه الن و الم  یحقٌ حقّ

اسووت:  یکل  و بُعد نیکتاب آمده اسووت. ا نی ر ا یانیوح قِیاسووتغراق. پس کلّ حقا
عد حقا کی عد.  کی نیا ت،یّخاتم یرسووووالت یانیوح قِیبُ  یانیهم حقائقِ وح یتیبُ

و چه نسووبت به  ،یعزم قبل یِّچه  ر چهار ول ،یانیوح قِیگذشووته.  ر  و بُعد، کلّ حقا
رسُل،  یِحقّان یِانیاست که انباءِ وح دیهم تغک نیآمده است. پس ا شیرسول اسالم برا

صلّ سول اهلل ) صد بر مَنزلِ قلب و فؤا ِ ر صد  ر  سلّم  نزول یاهلل عل یکلًّا و  ه وآله و
از آن  «یوموعِظَةٌ وَذِکرَ» تنیووو ول امبریپ یحق مال توست ووو ا« وموعظةُ وذِکرًا»کر ه. 

 .است نیمؤمن

 

 [ نه، چرا محدو  کند کند یمحدو  نم نجایا« مَا نُبَبِّتُ بِهِ فُؤَا َک]»

 

 چرا  ر،ی[ نخکندی امنه نَقُصُّ را محدو  م یعنیصورت آمده،  نی]چون به ا

 

 [... ار یآنچه که قلب تو را ثابت نگه م دیگویچون م]

 

کند .  یم تیکالً، قلب را تبب نیکلًّا، نببّت )هم نیکلًّا نقصّ، ا رایچه، کلّ اسوووت. ز آن
ًّا نببّت و کلًّا جائک ف  ن،یهذا الحق و کلًّا موعظة و کلًّا ذکرا للمؤمن یکلًّا نقصّ، کل

 .کلّ شامل تمامِ مراحل است

 

سوووره مبارکه نسوواء را  ر  هیآ نیا کندیاند که نقض مکر ه الیکه خ گری  یاهیآ حال
وَکَلَّمَ  کَیمِن قَبلُ وَرُُسالً لَم نَقُصصهُم عَلَ کَیورُُسالً قَد قََصصنَاهُم عَلَ»است:  164 هیآ

 نیاتضووا  اسووت   یقبل هیو آ هیآ نیا نِیشووده که ب الیجا خ نیا «مًایتَتلِ یاللَّهُ مُوسووَ 
ل اسووت، آن جا رسووالت نی. اسووتیگونه ن ها اسووت. ممتن اسووت اسووماء رسوول، جا رُسووُ

ل، از نظر شووخصوو  ایذکر نشووو ،  هیّذکر شووو  و بق یمقدار ،یبشوور ،یگزارشووات رسووُ
ل،  یرسووالت یخبرها یعنیانباء  تنیذکر شووو ، ول هیّذکر نشووو  و بق یمقدار کلّ رسووُ

صًا چهار پ صو س غمبریمخ سالم با ولاولوالعزمِ قبل از ر شد، و حتمًا دیا شده با  ذکر 
ُسل است.  ر قرآنِ شر نجایمنافات ندار . آنجا رسالت است، ا نیا از اسماء صد  نیرُ
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هم ممتن است  هیّتا آمده است. بله بقو شش ستیفقط ب غمبریو چهار هزار پ ستیو ب
شاراتِ حروف رمز شد ول ی ر ا ُسالً قَد قَ نیا یندار  برا تیّکل یبا صنَاهُمکه ورُ . َص

شبِ قدر، قََصصنَاهُم  ر بُعدِ  اللتِ قرآن، قََصصنَاهُم  ر بُعدِ  یِاهُم  ر بُعدِ وحقََصصنَ
مِن قَبلُ  کَیورُُسالً قَد قََصصنَاهُم عَلَ»سه قََصصنَاهُم بعض است.  نیتمام ا یول ،یرمز

صهُم ُص ُسالً لَم نَق صهُم «وَرُ ُص سم ن یعنی؛ لَم نَق سنّ م،یاور یا  یچه متولّد بو ، یچه 
 یِرسوووالت اصووول یِرسوووالت انجام شوووده، چه بر مبنا یکه بر مبنا ییکارها تنیبو ، ول

هاسووووت مطالب آن نیّاولوالعزم که مب ری  یرسووووالت فرع یعزم، و چه بر مبنا یایاول
 نی. بنابرمیبر ه را گزارش  ا  نیشووده را از ب یکه نسووبت به کتب قبل یفاتیتحر یعنی
سل   سالمبزرگوار ا غمبریپ  یو از نظر موضوع یاز نظر احتام تیّانیر بُعد وحاعلم ر

 .است

 

و  یقرآن ناسخ است  ناسخ خو  ایاست که آ نیا میکه  ر باره نسخ  ار یبحب حاال،
سخ   ست  ،یرینا ست. اواّلً معن ایهر  و ه صًا وال تِیوال ینه  بله ه صو  تِیعزم، مخ
بحث  ا یز ایآور ه اسووووت که قبالً نبو ه، کم  ییدهایاسووووت که جد نیا ن،یعزمِ آخر

احتام منسوووخِ  ن،یاز قرآن شوور ینصوووصوو سووب. بر حمیکنی. بعدًا عرض ممیکنینم
 یکم اسووت، و از نظر تتامل یلیخ یلیقرآن، از نظرِ اصوول خ یهاقبل، با ناسووخ عِیشوورا

عقل، بر  بر خالفِ یتورات که احتام نیاست. بنابر ا یهم ز یتیاست. از نظر تبب ا یز
 یشرب یاحتام وح نیا ست،یاحتام منسوخ ن نیخالفِ عدل، بر خالف فضل  ار ، ا

ها  ر تورات است . انسان نیو تحر یاحتام جعل نیا یعنی) ستین یربّان یاست، وح
وا حَظًّا مِمَّا ذُکِّرُوا حَرِّفُونَیُ»از قرآن  یبر حسوووب نصووووصووو عِهِ ونَسوووُ « التَلِمَ عَن مَوَاضوووِ

 یعبا ات و بعضوو یبعضوو یشووتل رییهسووت، نسووخِ تغ یاگر نسووخ نی . بنابر13)مائده،
ست و  صل یتتامل رییتغ ایمعامالت ا سخِ ا ست. امّا ن ببر   نیرا از ب یکه کلًّا عبا ت یا

 یبو ه و... همه بو ه منته یو نه. حج از قبل بو ه، صالة بو ه، صوم بو ه، امر ستین
نابرابر، چه با  یِ ر بُعد اصل ایاست  گریبه شتل   هانیبرابرِ، اَشتالِ ا یِ ر بُعد اصل ای

 .است گریبا شتل   ایآن شتل، و 

 

 یول می ار ا یاز خو ش ز رینسبت به   م یقرآن چند تا نسخ نسبت به خو ش  ار  ر
 م،یاز چهار وووو پنج تا ندار شتریبنده که حساب کر م ب م ینسبت به خو ش چند تا  ار

آمَنُوا إذَا  نَیالَّذِ هَایُّأ ایَ»سوووووره مبارکه ممتحنه:  10 هیاز جمله راجع به از واج  ر آ
ِإ اتُجَاءَکُم المُؤمِنَ َّهُ أعلَمُ ب َامتَحِنُوهُنَّ، الل َاجِرَاتٍ ف فَإن عَلِمتُمُوهُنَّ مُؤمِنَاتٍ  مَانِهِنَّیمُه
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اند به شوهرانِ که مؤمن شده یپس حرام است زنانِ مهاجر« التُفَّار یال تَرجِعُوهُنَّ إلَفَ
 ارکنند که کفّ یم الیخ یهستند  کسان یکافرشان برگشت  ا ه شوند. کفّار چه کسان

کلّ کافرٍ  سی. کلُّ مشوورکٍ کافرٌ ولنیکفّار اعمّ هسووتند از مشوورک ر،ی  نخنیمشوورک یعنی
شخص شرکٌ،  ست ولکافر  یم شرک ن یه ست و  یکتاب ری. مبالً موحّدِ  ستیم کافر ا

لَم »است  یمشرک فقط  و بُعد ست،یاهل کتاب کافر است و مشرک ن ست،یمشرک ن
  پس 1نة،ی)ب «نَةُیِّالبَ هُمیَتَغتِ یحَتَّ نَیمُنفَتِّ نَیوالمُشرِکِ التِتَابِکَفَرُوا مِن أهلِ  نَیالَّذِ تُنیَ

 یتیسه تا  کنندیم الی  خانیحی)مس هانیاست، ا یرسم یِپرستبتاشراکِ  ر قرآن؛ 
 دی ر توح زیفترِ شووورک آم هانیا ها،یاهیچه تبن هایاسوووت، اشوووتباه کر ند، چه ثالوث

را بعدًا بحث  نیمبدَّلِ به شوورک اسووت. ا دینه توح سووتمنحرف ا دشووانی ارند، توح
 .میکنیم

 

ست، « التُفَّار یتَرجِعُوهُنَّ إلَ فَال» سلمانان ا سلمان حق ندار   یعنیاآلن خطاب به م م
زنِ مسولمانِ مهاجر را که امتحان  ا ه اسوت؛ و ثابت شوده مسولمان اسوت؛ را به کافر 

 .باشد یبرگر اند، کافر چه مشرک باشد چه کتاب

 

 [امتحان  ا ه است  دیامتحان به چه معنا که گفت]

 

مهاجرت کر ند از  یچون زنان د،یگویراسووووت م ای دیگوی روغ م ندیکند بب شیآزما
 ایکافر بو ند  ایزنان شوووهرانشووان کافر بو ند، خو شووان هم طبعًا  نیا نه،یمتّه به مد

 یطور نیهم دیآمدند نبا نهیزنانِ مهاجر که از مته به مد نیا نیکافر شوووودند. بنابر
 ای ندیگویراسووت مکه  شوووندیم شیشوووند، آزما متحانا دیرا قبول کر . با مانشووانیا

اند که مؤمن دی  اگر  انسوووت10)ممتحنة،« فَإن عَلِمتُمُوهُنَّ مُؤمِنَات» ند،یگویراسوووت نم

 .«التُفَّار یفَال تَرجِعُوهُنَّ إلَ»

 

زن مسوولمان حق ندار   ه،یآ نیکه بر حسووب نصّ ا شووو یم یریگجهینت گونهنیا پس
 نیمسوولمان کند، اگر هم کر ه اسووت قبالً کر ه، مبالً قبل از آمدن ا ریاز واج با مر ِ  

نه زن  کافر کر ه چون قبالً حرام نبو ه، قبالً  با شوووووهر  حتم زن مسوووولمان از واج 
زن فرعون شوهرش  کهنیزن کافر حرام نبو ه، کما ا بامسلمان با کافر، نه مر  مسلمان 

 ر  لی ل نیوط مشوووورک بو ند. پس به اکه زن نوح و ل نیکافر بو ه، و کما ا نیبدتر
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شر عتیشر شر زیاز واج جا نیُصحُن ا عتیتورات و  ر   یُصحُن برا عتِیبو ه.  ر 
ن برا ر زا ه که تابعِ یُصحُن بو  و ا عتیبو  و تابع شر میکه لوط برا ر زا ه ابراه نیا

 .صحن بو  زنش مشرک بو ، پس زن مشرک  اشتن اشتال نداشت عتِیشر

 

 هی)علیجنجال کر ، و چنان کر  حضوووورت موسوووو یرعون که زمان موسووووف نیهمچن
مبل   یبعد از خو ش از واج با مشرکان کر ند، مبل چه کس یالّسالم  اشخاص مؤمن

شر س میابراه عتیزن فرعون، زن فرعون که مؤمن به  ّسالم  بو ،  همای)علیو بَعد مو ال
نباشد  زیزن مؤمن با کافر جا  واجبو  که اگر از یمقتض یبه حضرت موس مانشیا ایآ

 .بو ه زیشوهرش را رها کند  رها نتر  پس جا

 

از واج ناهمسان حالل بو ه، مر  کافر  میابراه عتینوح، هم  ر شر عتیهم  ر شر پس
با مر  مؤمن، ا کافر  فَال »کر ه  میتحر هیآ نیا تنیبو ه ول زیجا نیبا زن مؤمن، زن 

که هرگز مر  کافر حق از واج با زن  شو یثابت م نجایس از اپ«. التُفَّارِ یتَرجِعُوهُنَّ إلَ

 .مسلمان ندار 

 

  نه زنان مؤمنه به مر  کافر 10)ممتحنة،« ال هُنَّ حِلٌّ لَهُم»که  شووووو یعرض م حاال
 یچه از واج استمرار نیو نه مر  کافر بر آن زنان، حاال ا« لهنَّ حلّونیوال هم »حاللند 

زنان کافر بو ه، هنوز هم  نیاسووتمرار اسووت، شوووهر ا نجایباشوود چه آ ازگر باشوود، ا
اند از حاال از شوهران اند و مؤمنو ثابت شده است که مسلمان دکافرند، حاال که آمدن
 نجایعدّه نگه  ارند بعد از واج با مر ان مسووولمان بتنند. ا یعنیسوووابق جدا بشووووند. 

ق اسووت، مبالً اگر مر  و . گاه طالق اسووت، گاه انطالسووتیطالق ن یمنطلق هسووتند ول
 یانطالق اسووت. اگر مر  و زن ،اند، مر  مرتد بشووو  طالق الزم اسووت  نهمسوولمان یزن

ست. پس  ر موار  ست  نه، انفصال ا شو  طالق الزم ا شرکه ب سلمان بو ند زن م  یم
 .طالق است یانطالق است و  ر موار 

 

أن تَنتِحُوهُنَّ  تُمیآتُوهُم مَا أنفَقُوا وال جُنَاحَ عَلَلَهُنَّ وَ حِلُّونَیَهُنَّ حِلٌّ لَهُم واَل هُم  ال»
مِ التَوَافِر تُمُوهُنَّیإذَا آتَ تُوا بِعِصوووَ  ی  کوافر چه کسوووان10)ممتحنة،« أُجُورَهُنَّ وال تُمسوووِ

سلمانان  سلمانانند، م ِستُوا م ستند  مخاطب  ر ال تُم ساکه َصم و عفّت ام  یِهابه عِ
شند. ال شته با َصمِ التَوَافِر چه مزنانِ کافر  ا ِستُوا بِعِ  یا دیگویم د یخواهد بگو یتُم
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انطالق است، و  د،یجدا بشو دیاز حاال به بعد با دیمر  مسلمان اگر قبالً زن کافر  اشت
 .باشند رکهمش ریمشرکات، چه مشرکه باشند چه   ریکوافر اعم است از مشرکات و  

 

نسخ نشده.  ر « التُفَّارِ یفَال تَرجِعُوهُنَّ إلَ» ر بُعدِ  ی ر بُعدِ کوافر نسخ شده ول هیآ نیا
 ایابتدائًا  ای تواندیاز کفر که باشوووود، زن مسوووولمان نم یبُعد کافر بو نِ مر ، هر نوع

 منبا مر  مؤ تواندیم ةیّزنِ کتاب ای ر بُعدِ عتس؛ آ تنیاسووووتمرارًا با او از واج کند. ول
مِ التَوَافِرِوال» رینخ هیآ نیاز واج کند   ر ا تُوا بِعِصووَ چه مشوورکات باشووند چه «  تُمسووِ

نَاتُ »مائده  یهینصّ آ یبر مبنا تنی. ولانیکتاب نَاتُ مِن المُؤمِنَاتِ والمُحصوووَ وَالمُحصوووَ
نصّ اسووووت  ر  ائمات و ظاهر اسووووت  ر  هیآ نیآخر، ا یإل« أُوتُوا التِتَاب نَیمِن الَّذِ

 یاز واج  و بُعد دیکنیاز واج م یکه با زن یقتو ای)از واج  ائم و موقت . آ نقطعاتم
ست  ست و  ر   یتی ر  ای ر هر  و مطلق ا  ر  مییگویم ست یمطلق ن یگریمطلق ا
 کیفر ش  ائم اسوووت و  کی و فر  اسوووت،  یمطلق که  ارا نیهر  و مطلق اسوووت، ا

نص اسووووت، و  ر  یِّبا زن کتاب  ائمفر ش منقطع. مطلق اهل محصوووونات  ر از واج 
 انیاست. آقا ندیگویووووو فقهاء ووووو م انیبه عتس آنچه که آقا نیمنقطع ظاهر است. ا

حرف بر خالف نصّ قرآن  نیمحصوونات مختصّ به عقد منقطع اسووت، ا نیا ندیگویم
منقطع است.  یاست؛  ائمه است، و فر ِ فرع یقطع یِ و فر ، فر ِ اصل نیاست. چون ا

نَاتُ مِن »را کنار گذاشووتند.  یانداختند و فر  اصوولرا جلو  یفر ِ فرع انیآقا والمُحصووَ
نَاتُ مِن الَّذِ مر  مسوولمان  هیآ نیقطعًا طبق نصّ ا« أُوتُوا التِتَاب نَیالمُؤمِنَاتِ وَالمُحصووَ

صاران ه،یّهو ی ه،یّاجازه  ار  که با زن کتاب شرط  ار ، مبالً  ر  نیاز واج کند امّا ا هیّن
مِن مُشوووورِکَةٍ وَلَو  رٌیوألمَةٌ مُؤمِنَةٌ خَ ؤمِنَّیُ یحُوا المُشوووورِکَاتِ حَتَّوَال تَنتِ»بقره  رهسووووو

شرِکِ شرِکٍ ولَو أعجَبَتُم  رٌیولَعَبدٌ مُؤمِنٌ خَ ؤمِنُوایُ یحَتَّ نَیأعجَبَتتُم وال تُنتِحُوا المُ مِن مُ
ِکَ  َّار یإلَ دعُونَیَأُولَئ مان  اگر مر  مسوووو221)بقره،« الن زن  نیو ا ر یبگ یهو یزن  ل

شد؛ ا ی عوت نار شته با ست. حتّ نی ا سلمان  یاز واج حرام ا سلمان زن م اگر مر ِ م
 . اشته باشد باز از واج باطل است یزن مسلمان  عوت نار نیو ا ر یبگ

 

و آتش نتند.  انیبه عص یبه نار، مبتال یمسلمان باشد و انسان را مبتال دیزن با یعنی
ستلزم یآن گناه نیبنابر ست  که م سلمان ا رِی  اینارِ خلو   اینار ا  نیخلو ، اگر زن م

از واجِ  ،ی ر بُعدِ کلّ تنیاز واج بتند. ول تواندیگناه را بتند؛ مر  مسوووولمان با او نم
مر  مشرک با زن مسلمان، از واج زن مشرک با مر  مسلمان، کاالً حرام است. استبناء 



8 

 

النَّارِ  یإلَ دعُونَیَأُولَئِکَ »النّار نباشد، چون حتمت است  یاست که  عوت إل یی ر جا
 .مور  از نسخ  ر قرآن کی نی  ا221)بقره،« الجَنَّةِ وَالمَغفِرَة یإلَ دعُویَوَاللَّهُ 

 

از سوره  یاتیاز واجِ ناهمسان  ر بُعد از واج با زناکار است، که بر حسب آ گری  مور ِ
ال  ةُیَأو مُشووورِکَةً وَالزَّانِ ةًیَإأل زَانِ نتِحُیَال  یالزَّانِ»اسوووت  از واج ناهمسوووان حرام نینور ا

شرِکٌ وحُرِّمَ ذَلِکَ عَلَ نتِحُهَایَ ناهمسان به  و  از واج  3)نور، «نَیالمُؤمِنِ یإأل زَانٍ أو مُ
اخبار  دییانشوواء اسووت به لغتِ اخبار، اگر بگو نتحیال  یتیباطل اسووت.  هیآ نینصِّ ا

«  فقط» نیا کند یمر ِ زنا کار فقط با زن زناکار از واج م ایآ سوووت،یء ناسوووت و انشوووا
از واج کند  خواهدیاگر مر  زناکار م ای روغ اسوت، نو  و نه  رصودش  روغ اسوت. آ

اگر زن زناکار بخواهد از واج کند با مر  زناکار از واج  ای ر  یگیفاحشه م زن رو یم
وحرّم ذلک، و حرّمت نفرمو ه، هذه  ًایصوووود  ر صوووود  روغ اسووووت. ثان نیا کند یم

ست، بعض ست، زنا مؤنّث ا   گر  یحُرِّمَ به زنا بر م ندیگویم هاینفرمو ه، حرّم مذکر ا
حرام  نیمؤمن ری  یحرام اسوووت برا نیزنا بر مؤمن ایآ ًایزنا حرام اسوووت، ثان یعنی نیا
ست، کس یکس ست ین سق ا ست، کس یکه فا ست زن یکه کافر ا  شیا براکه منحرف ا

عا ل حرام و برا یبرا یشوووورابخوار سوووووت یحرام ن عا ل حالل   ریمر م   یمر م 
 .حرّم ذلک ًایاوّالً، ثان نیا شو  یم یزیچ نیهمچن

 

ذلک. ذلک نتاح  یتیحُرِّمَ،  یتی نتح،یال  یتی: میکنیبه سووه بُعد ما اسووتدالل م پس
زنا مؤنّث اسووت. پس حرّم ذلک  تنیاسووت، نتاح مذکّر اسووت و مرجعِ ذلک اسووت، ول

کافر اسووت به او  سووتیمؤمن ن ینتاح ناهمسووان بر مؤمنان حرام اسووت. اگر کسوو یعنی
است حرّم  یقبل عِیاز احتامِ شرا یبعض سخاسالم که نا عتی ر شر یول م،یندار یکار

 زینتاح ناهمسوووان جا هیآ نیقبل از ا یعنینسوووخ اوّل اسوووت  نی. انیالمؤمن یذلک عل
ست  ای ر باالتر از زنا، آ یبو ه حت س ایشرک باالتر ا و زن فرعون و  هیزنا  فرعون و آ

 .نداز واج کر  یمومنان ایبو ند که با مشرکان  یزن نوح مومنان و مشرکان

 

مائده نتاح  هیبار نتاحِ ناهمسوووان حرام شوووده و  ر آ نیاوّل یاسوووالم برا عتیشووور  ر
تهیا یهم حرام اسووووت برا ةیو زان یهمسووووانِ زان َاتِ » ن َاتُ مِن المُؤمِن ن وَالمُحصووووَ

نَاتُ مِن الَّذِ نِ تُمُوهُنَّیأُوتُوا التِتَابَ مِن قَبلِتُم إذَا آتَ نَیوالمُحصووَ رَ ی َ نَیأُجُورَهُنَّ مُحصووِ
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َسافِحِ ست. اگر  نی ، هم عف5)مائده، «نیمُ شرط ا ست، هم  ر زن  شرط ا بو ن  ر مر  
 .هستند؛ از واجشان حرام است یو زان اندنیعف ریمر  و زن هر  و  

 

که سر مر  و زن زناکار  شتریب بیتا  یحرام شد، برا بیتغ  یاز واج ناهمسان برا قبالً
محصنه  دیزن با نیا نیمَُسافِحِ رَی َ نَیأُجُورَهُنَّ مُحِصنِ تُمُوهُنَّیبماند إذَا آتَ کالهیکلًّا ب

شد هم زن را، زن هم؛ هم خو  را  شد، هم خو  را نگهبان با شد، مر  هم محصن با با
نسوووخ  وم اسوووت،  نجایا نیرا از زنا باز ارند. بنابر گریباشووود هم مر  را، همد باننگه

زُنات  نینسووووخ اوّل همان نتاح ناهمسووووان حرام بو ، نسووووخ  وم نتاح ناهمسووووان ب
 .)زناکاران  هم حرام است

 

 یوالألتِ»است .  ر سوره مبارکه نساء  یاست؛ )نسخ  رون قرآن نیحدّ هم، چن باب  ر
شهِدُوا عَلَ نَیغتِیَ َسائِتُم فَاستَ َشةَ مِن نِ  یأربَعَةً مِنتُم فَإن َشهِدُوا فَغمِستُوهُنَّ فِ هِنَّیالفَاحِ

 وتی  إمسوواک  ر ب15)نسوواء، «الًیبِاللَّهُ لَهُنَّ سووَ  جعَلَیَالمَوتُ أو  تَوَفَّاهُنَّیَ یحَتَّ وتِیُالبُ
 یعنی نیغتی ست،یفاحشة ن نَیحساب  ار ، أَتَ نَیغتِیَالفَاحَِشةَ،  نَیغتِیَکه  ینسبت به زنان

 تواندیکه چهار شاهد عا ل م یکه کارشان فحشاست طور یکارشان فحشاست، زنان
تُوهُنَّ فِ نیا ند،یبب ةَا نَیغتِیَ یاسووت. بعضوو وتِیُالبُ یحدّش أمسووِ  یمعن نَیرا أتَ لفَاحِشووَ
 ی ا ؛ کس یکه فحشاء بصورت مخف یکه فحشاء  ا ، خوب کس یکس یعنی  کنندیم
که  دیآیم شیکمتر پ ی  کارش فحشوووواسووووت منتهیعنی) نَیغتِیَ. ندیاو را بب تواندینم

 .ندیفحشاء را بب نیچهار عا ل ا

 

 [که  ر خفاست  شو یم یفاحشة چطور معن]

 

کارش فحشوواء  یعنی نیغتی یاعم از جِهار و خِفاء اسووت، ول نیم اسووت، أتاع نَیأَتَ رایز

 .هم ظهور  ار  و هم خِفاء  ار  نیکه کار و شغلش فحشا است ا یاست. کس

 

صورت حاال، شاء را بب نیامتان  ار  که چهار مر  عا ل ا ی ر  شد  نیغتیکه  نندیفح با
که مر م هسووتند  ر  ییکارش فحشوواء اسووت و  ر گذر،  ر عبور،  ر جا یعنی ن،ینه أت

تا عا ل اسووووت )که م ندیبب توانندیضوووومن عبور کنندگان چهار  نا ا نی  بر ان  نیمب
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ض کلًّا شو یم یکه )اکنون  جار ییحدها ست، چه )اثبات کنند  با علم قا  ،یباطل ا
حدِّ زنا،  رایصد مرتبه باشد؛ ز یتّبا اقرارِ ح یکمتر از چهار عا ل، چه حت تِیچه با رؤ

 عفّتیب دیبا یزن به قدر نیمر  و ا نیاست. ا یعفّت یحدِّ بُعدِ ب ست،یحدِّ اصلِ زنا ن
 ابان،یبروند  ر خ وانیمبل  و ح هباشووند که نه  ر خانه، نه  ر اتاق، نه  رِ بسووته، بلت

شاره به  شهر قم   کی ر کوچه،  ر گذرِ خان )ا شلوغ  ر  کار را  نیگذر کجا ا ایگُذر 
بدتر از  نیا زنند،یم وانیحد را به ح نیاسوووت، ا یحدّ جار نیحال ا نیبتنند. و  ر ا

نابر نیا دیناجور اسووووت که با نِیعف رِی  وانِیهر ح که  یحدو  نیحدّ را بخور . ب
 .حدو  کلًّا باطل است نیا زنندیم

 

نوعِ حدّ، نسووخ شووده اسووت.  ر مر ان  ر  یبرا ذاءیزنان و ا یبرا وتیحبسِ  ر ب بعد،
َغتِ بِخَ» افتهیجا نوعِ حدّ تتامل  نیا َا رٍین  دیحد جد نی . ا106)بقره،« مِنهَا أو مِبلِه

است. صد  انهیمنها صد تاز ریمنها است. خ ریماندن  ر خانه  خ یبه جا انهی)صد تاز
 ر خانه ماندن   ر خانه ماندن که  ای بر یم یشووتریب یو آبرو اسووت ر آورتر  انهیتاز

صدا ندار . بنابر ست و مبلها ن ری  خانهی)صد تاز دیحدِّ جد نیا نیسر و   ست،یمنها ا
سووه مرتبه نسووخ شووده  ای و مرتبه  ایمرتبه  کیکه  یاحتام یِسووه بُعدِ اصوول ای و  نیا

 ...داش را هم ان شاء اهلل جلسات بعاست، و تتمه

 

    

 

 


