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نسخ در قران

 

 

 

 

 

 مِ یِبِسمِ اهللِ الرَّحمَانِ الرَّح

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

 

نماز شب است، و  یگرینجواست، د هیآ یکیموارد نسخ که در قرآن ذکر شده است  از
سلمان در مقابل  10تعداد  زین شده و ا نیکه ا کیمجاهد م سخ  سخ؛ موقت  نیهم ن ن

 .است

 

 نسخ انواع

حُ   ای لیانج ایتورات  ایمذکور در قرآن  یاهیناسووخِ آ ایناسووخ؛  یهیآ اصووواً  ایصووُ
و در  سوووتیمنسوووور در قرآن مذکور ن یهیآ کهنیا ایاسوووت، و  هیکتب سوووماو ریسوووا
ست. و ا گرید یهاکتاب سخ  نیمذکور ا ست  یکلّ نیُتَبا این ِسخ  ای ،یجزئ نیتبا ایا نا

ناسخ  ایعکس، ناسخ عام و منسور مخصّص است،  به ایمَخَصِّص و منسور عام است، 
سور مطلق،  دیق ست و من سور مق ایا ست و من موارد خارج  نیو از ا د،یّناسخ مطلق ا

 .ستین

 و مخصص دیناسخ با مق نیب تفاوت

مخصّص، مخصّص  نیناسخ؟ ا ایاست  دیّمق د،یق نیکه ا میبدان دیما با ایسؤال: آ حاا
مطلقِ منسور عمل شده و  ایبه عامِ منسور  انًایناسخ؟ چون فرق است، اگر اح ایاست 
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شده تب نیمطلق آمده؛ ا دِیِّبعد از عمل، مخّصصِ عام، و مق ست. اگر عمل ن سخ ا  نیین
ست. و به عکسِ آن، اگر ع شد، مطلق؛ مطلق کننده اما شد؛ آ دیقِ یمعمِّمِ خاص با  ایبا

ناسخ است، چه  یبعد نیعمل نشده؟ اگر عمل شده است؛ ا ایعمل شده است  یبه قبل
 نیباشد. اگر عمل نشده است؛ ا دیمطلق باشد چه عام باشد چه مخّصص باشد چه ق

 .است. اگر عمل شده است نسخ است نیّمب

 

 ندارد یو مخصص تفاوت دیما ناسخ با مق یبرا گریاز نزول کلّ قرآن؛ د بعد

 

که  یخاصوووو نیندارد. ا یما فرق یبرا گریمطالب د نیبعد از نزول کلّ قرآن ا کنیول
که بعدًا آمده و مطلق را  یدیق نیا ایداده اسووت؛  صیعام را تخصوو نیبعدًا آمده، بَعد ا

است،  دیکرده است، چه بعد از زمان عمل چه قبل از زمان عمل در هر صورت ق دییتق
شد چه ق دیچه ق سخ با شد چه مخّصصِ غد. یِّمق دینا سخ با سخ.  ریچه مخّصص نا نا

 کنیمطلب هسووت؛ ول نیتمام نشووده آن وقت ا اتیکه هنوز آ اتیبله در زمان نزول آ
شر لیبعد از تکم شد  دیِّمق نیچه ا کند،ینم یبا هم فرق هانیا گرید  یقرآن  سخ با نا

ص ّصص تخ صورت مخ شد، در هر  شد چه نبا ّصص با شد، چه خاص مخ  صیچه نبا

 .ستا

 

 قرآن یهاعام و مطلق انواع

 

اسووت که نص  یعام و مطلق ایقرآن سووه قسووم اسووت:  یهاقرآن و مطلق یهاعام حاا
که نص در عموم و اق.ق باشوود؛ اگر در خودِ  یاسووت در عموم و اق.ق. عام و مطلق

اگر در قرآن نباشد  کنینسخ است. ول ریغ ایباشد نسخ است  یدییتق ای صیقرآن تخص
شد؛ حت سنت با سنتِ قطع یو در  شد، نم واترهمت یهیاگر  عام را که نصّ  تواندیهم با
 دییمطلق را که نص در اق.ق اسووت تق تواندیبزند. و نم صیدر عموم اسووت؛ تخصوو

معها، ربا چرا حرام است؟ چون  اساتُهایق یالت ی، ربا من القضا«وحَرَّمَ الرِّبا»کند. مث.ً: 
مادام که  سوووت،بر حکم ا لِیچون ربا اسوووت که مو،ووووع، دل نیا ن،یبا اسوووت. بنابرر

ست، بنابر صد ه صد در  ست، حکم هم با آن  ،وع ا و قابل  دییربا قابل تق نیا نیمو
الزوج  نیالوالد والولد، وب نیکه وارد اسووووت که: ب یاتی. رواسووووتیهرگز ن صیتخصوووو

خود  نیوووو تضادّ ب1: ستیقابل قبول ن تیروا نیا لیبه دو دل ستیوالزوجه، ربا حرام ن
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متواتر بود خ.فِ نصِّ اق.قِ قرآن  ایبود  ضیمستف اتین روایو اگر هم ا2 اتیروا نیا
 .است

 

 تنها در احکام امکان دارد نه در اِخبارات، و مو،وعات نسخ

 

در عموم  نص« کلّ( »77)نحل،« إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شووووَ قَد قَدِیرٌ»درباره نصّ عموم:  ای
در قرآن اگر  ی. حتاتیدارد و نه در روا صینه در قرآن امکان تخصووو نیاسوووت. بنابر

 یواقعِ ثابت کیچون اِخبارِ از  شوووود،یتناقض م نیا شوووود؟یبدهند چه م صیتخصووو
 عِیامکان دارد نه در اِخبارات، و مو،وووعات و در وقا کاماسووت، و اصووواً نسووخ در اح

خواهد  بیندارد. در آن صووورت نسووخ تکذ یکه نسووخ اصوو.ً در آن معن یاحکام ریغ

 .بود

 ستین دییو تق صیتخص ایقرآن در عموم و اق.ق، هرگز با سنت قابل نسخ  نصوص

 صیاق.ق باشووند؛ هرگز قابلِ تخصوو ایمطلق، نصّ در عموم  ایاگر عام  نیبنابر خوب،
نصّ  نیا یعنیعنوانِ نصّ قابل است.  در قرآن هم، به ی. حتستندین اتیبا روا دییتق ای

مخصووووص  ایزد  یدیرا، اگر قرآن ق ینصّ در اق.ق احکام ایرا،  یدر عموم احکام
چون کل صد در صد است، عام که  ست،ین نیّمبناسخ است و  نیا ست؟یچ نیآورد ا

 .نسخ بشود صد در صد است، مطلق که نسخ باشد صد در صد است

 

سخ به ا نیا بر ضًا  یمعنا که حکمِ قبل نیمبنا، ن شد؛ خ ایبع شده با سخ  کم  یلیک.ً ن
ستنند. بعض طیافراط و تفر نیو عموم ب میندار شتریتا بشش ایپنج  م،یدار  ادیز هایه

 یخوئ یآقا ،یخوئ یاند، مثل آقامنکر کلّ نسووووخ شووووده یحت یذکر کردند. بعضوووو

 .مورد بحث کردم چند نیدر ا شانینسخ در قرآن وجود ندارد. من با ا ندیگویم

 

 [نجوا است یهیهم آمورد نسخ در قرآن را قبول دارند آن کیفقط  شانیا ایگو]

 

نکاح ناهمسان  ایحد زنا نسخ نشده است؟  ند؟یگویچه م شانیخوب حدّ زنا را ا بله،
افراط و  نیما ب نینسووخ نشووده؟ بنابر ایآن سووه مورد که عرک کردم آ اینسووخ نشووده؟ 
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هست، نسخِ داخل قرآن هست، چه حکمِ منسور، مذکور باشد چه . نسخ میهست طیتفر
 .ستین شتریتا بشش ای جپن یمذکور نباشد، نسخ در قرآن هست؛ ول

 

 .بحث کنم اتیآ یتا من رو دییرا بفرما دیاکرده ادداشتیکه  یاتیشما آ حاا

 

 همراه است« اا ما قد سل »که با مضمون  یاتیآ

 

وَأَنق تَجقمَعُوا بَیقنَ األُْختَیقنِ إِاَّ مَا قَدق »مثل « الّا ما قد سوول » دیگویکه م ییهاآن بحث]

 [ست؟ینسخ ن ایچگونه است؟ آ هانی( ا23)نساَ،« سَلَ َ

 

ست:  سل  شر یکیدو گونه ا ست، و  عتیسل ِ کتابِ  شرک کیا  نیسل  که کارِ م
 نیبنابر گر،ید دمنسور ثابت بشو دیکدامش ثابت است؟ با« قد سل » یبرا نجایاست. ا

بوده،  نیاخت نِیکه جمعِ ب کندیدو احتمال اسووووت پس سوووول  ثابت نم نیسوووول ، ب
 کنیکرد، ول نیاُختِ نی( جمع بمالسووو. هی)علیکه موسووو کنندیم الیخ ونیآقا یوانگه

 یزن گرفت، و دو معن کیزن گرفت، نصّ قرآن اسووووت که  کینصّ تورات اسووووت که 
 نیچننبوده اسووت و هم عیاز شوورا یشوورع چیک.ً در ه نیاخت نیجمع ب نیندارد. بنابر
َسلَ»زنانِ پدر  َساَِ إِاَّ مَا قَدق  َشةً وَمَْقتًا   َوَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمق مِنق النِّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِ
در بوده؟ نه بلکه  عتیدر شر «.ًیفاحشهً و مقتًا و ساََ َسبِ» نی( ا22)نساَ،« وََساََ َسبِی.ً

شده که ازدواج با زنان پدر فاحشه و مقتًا و ساَ  حیبوده است. منتها تصر عتیشر ریغ
ن حرمتش کمتر و وقاحتش یگفته نشووده؛ چون جمع اخت نیجمع اخت یاما برا .ً،یسووب

 .کمتر است

 

نسخ  اتیآ دیینکردم، اما اصلِ مو،وعِ خودِ نسخ، بفرما ادداشتیموارد نسخ شده را ]

 [هستند؟ و خود مادّه نسخ به چه معناست؟ یاتیچه آ

 

 لی. نسخ از إزاله )زالیتبد یهیهم آ یکینص است و  یهیآ یکی: ستین شتریب هیآ دو
 عی. نسخ در تشرعًایو تشر نًایو مسخ و رسخ و فسخ؛ تکو میشدن( است؛ ما نسخ دار

 .است نیاست، مسخ و رسخ و فسخ در تکو
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 ی،وود هم دارد و به معنا یاند معناگفته هایبعضووچون  م؟یدار ییهم معنا نی،وود ا]
 [(29ه،ی)جاث« إِنّا كُنّا نَستَنسِخُ ما كُنتُم تَعمَلونَ»اثبات مثل: 

سار غرینخ ستن ،راب در مقابل  ری! ا ،رب با إ ،راب.  ،رب و إ ست؛ مثل  سخ ا از ن
از استنسار است. استنسار نسخه  ریاند. نسخ، غاند. نسخ و استنسار هم مقابل همهم

 .بردن است نیاست، اما نسخ از ب یبردار

 

 [بزن؟ یعنی،رب  ه؟یچ یعنی،رب و ا،راب  دییلطفًا بفرما]

 یعنیگرداندن اسووت. ف.نٌ ،وورب ف.ن  یرو یا،ووراب به معنا یزدن ول یعنی ،وورب
 .گرداند یرو یاز ف.ن یعنیرا زد، و ف.نٌ ا،رب عن ف.ن  یف.ن

 

 [نوشتم کتاب را؟ یعنی ایچه؟ آ یعنیختُ الکتاب در لغت نَسَ]

نبوده و بعدًا در آن نوشووته شووده، پس نسووخ اسووت.  یزیقب.ً در کتاب چ نکهیا یبرا نه،
 یدیکتاب را از حالت سووف نیا یعنیبوده پس نسووخت الکتاب  دیقب.ً کتاب کاغذِ سووف

 .معناست نیدادم به حالت نوشته، نسخ به ا رییتغ

 

امکان نداشووت  یعنیاسووت،  یزمان تیها به حسووابِ مصووالح و موقعنسووخ نیا یهمه]
به  یازیزمان باشوووود و ن نیا یآن زمان هم برا یبدهد که هم برا یقانون کیخداوند 

 [نسخ نباشد؟

 

اََ اللَّهُ لَجَعَلَكُمق أُمَّ»اسوووت  هیآ نیا جوابش رقعَةً وَمِْنهَاجًا وَلَوق شوووَ ةً لِكُلٍّ جَعَْلنَا مِْنكُمق شوووِ
اول،  عتِیخواسووت در شوور ی( اگر خدا م48)مائده،« وَاحِدَةً وَلَكِنق لِیَبقلُوَكُمق فِ  مَا آتَاكُمق

ابت.َ دو گونه است:  نیا کنیول شد؛یذکر م امةیالق ومی یال یو جزئ یتمام احکامِ کلّ

 .است یعتیابت.َِ درون شر کیو  یعتیابت.َِ برون شر کی

 

قرآن  عتِیقرآن نسووخ تورات اسووت، در شوور عتیتورات تناسووخ هسووت، شوور عتِیشوور در
قبل،  عِیاز شرا یو ناسخِ احکام1تناسخ هست و قرآن ناسخ است. قرآن دو ناسخ است، 

 .از خود قرآن یو ناسخِ احکام2
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 شیابت.َ و آزما  ،یخودِ تکل نکهیابت.َ اسوووت. کما ا نیدو نسوووخ اسوووت، منتها ا نیا
پررنگ بودنش، کم رنگ بودنش، عوک شدنش، منتها عرک کردم  ، یاست. رنگِ تکل

بلکه در احکام اسووت. منتها در قرآن  سووتین یکه: نسووخ در امورِ واقع کنمیو تکرار م
سخ هست؛   کنیول شهیشکلِ مو،وع عوک م ای شود؛یشکل حکم عوک م ایکه ن

ست:  شتریب ایهمان است  ایآن  یمؤدّا ِسها نَأتِ بِخَیرٍ»ا َسخ مِن آیَةٍ أَو نُن مِنها أَو  ما نَن
دو خارج  نیو هم احکامش؛ از ا شیایخمسووه، هم انب عِی(. و در شوورا106)بقره،« مِثلِها

صوورت حکم  کند،یم فرقصوورت  جه؛یدر مؤدّا و در نت دیآیها ممانند آن ای: سوتین
 نیاند، ااحکام یهاپوسوووته هانی. او،وووو، غسووول، صووو.ة و.. مم،یت کند،یرا عوک م
 ایا از نظر لُب و مغز « بِخَیقرٍ مِْنهَا أَوق مِْثلِهَا» کنیول شوووودیاحکام عوک م یهاپوسوووته

 .ستیبرابر است، کمتر ن ایبهتر است 

 

 [چطور؟ نیا« من قبلکم نیالذ یکما کتب عل»در روزه که ]

بود که از صووبح، از قلوع فجر که  نیتورات بر حسووب نصِّ تورات ا عتِیدر شوور روزه
بعد از افطار  دند؛یآشووامیو نم خوردندینم یزیتا شووب موقع افطار چ گرفتندیروزه م

سحر باز هم ست نیبه ا قور،نیهم تا  شب مجاز به تناول ه  میمعنا که ما در ماه روزه 
 .آنها شب مجاز نبودند یول

 

سخِ حکمِ قبل« احلّ ومیال»و « احلّ لکم»مثل  یاتیآ ست در ن شاره ا که حرام بوده  ،یا
 است

ائِكُمق» حاا یَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسوووَ (، اُحِلَّ منسووووخش، هم 187)بقره،« أُحِلَّ لَكُمق لَیقلَةَ الصوووِّ
است که قب.ً  نیمذکورش ا یول ست،یدر قرآن مذکور ن ست،یمذکور است هم مذکور ن

منسور در  نیدر تورات مذکور است. پس ا کنیشده؛ ول« احِلَّ»بوده حاا  نیحکم چن
یَامِ الرَّفَثُ إِلَى »مذکور اسوووت  ریاسوووت، و در قرآن غ ذکورتورات م أُحِلَّ لَكُمق لَیقلَةَ الصوووِّ

ائِكُمق هُنَّ لِبَاٌَ لَكُمق وَأَْنتُمق لِبَاٌَ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمق كُنتُمق تَْخ كُمق فَتَابَ نِسووووَ تَانُونَ أَنفُسووووَ
«  وَابقتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمق وَكُلُوا وَاْشرَبُوا حَتَّى یَتَبَیَّنَ  هُنَّعَلَیقكُمق وَعَفَا عَْنكُمق فَاآلنَ بَاِشرُو

قلوع فجر  کیتا نزد یکه عمل جنسوو میکن یاسووتناد م هیآ نی(، و به نصّ ا187)بقره،
ناسووخِ  هیآ نی. اهیآ نیبه نص ا سووت؛یبل از فجر واجب نغسوول ق نیاسووت، بنابر زیجا

 هیآ نیبود. ا نیقرآن است که قبل از آن، چن عتِیشر حکمِاست و ناسخِ  یحکمِ تورات
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بود که در تورات  یاست، پس در مکه همان یبقره هم مدن یهیدر سوره بقره است و آ
حرام بوده اسوووت،  نیقب.ً ا یعنی« احل لکم»نازل شووود که  یوقت هیآ نیا کنیبود، ول

 یهم حرمت قرآن رفت، نیاز ب یهم حرمت تورات نیداشووته اسووت، بنابر یحرمت تورات
 .بود یکه استمرارِ حرمت تورات

 [کرده بود؟ انیب امبریپ یعنیبودند؟  یمردم قبق همان سنت موسو یدر عهد مک]

 

سنت بعد از قرآن نمبله ست،  سنت قبل از قرآن ا با قرآن مخالفت کند،  دتوانی! منتها 

 .سنت قبل از قرآن نه موافق قرآن است نه مخال  یول

شر یبرا شام عتیروزه در   یدر شب ممنوع بوده و فقط افطار دنیتورات، خوردن و آ
 مجاز بوده یو سحر

 

اما در تورات  م؛یسوووتیشوووب روزه ن یول میاروز، روزه میریگیکه روزه م یما وقت یبرا
هم روز، روزه است هم شب، و فقط سر شب و سحر حق افطار داشتند  ست؛ین نطوریا

 .و قول شب روزه بودند

 

 [گرفتند؟یدر تورات سه روز در ماه روزه م]

اسووت؛ گاه سووه روز اسووت، گاه ده روز اسووت، گاه دو ماه اسووت. مختل  اسووت  مختل 
 ستیهم ن تیفیدر ک ست،یعدد ندر « کما( »183)بقره،« كُتِبَ عَلَیقكُمق الصِّیَامُ كَمَا كُتِبَ»

اصل است.  ایاست،  تیفیک ایعدد است،  ایدر اصلِ صوم است. چون سه بُعد است: 
ست نه در ک نیا شد؛ ک تیفیکما نه در عدد ا شب  گونهنیا تیفیکه عرک  سر  بود که 

 تیاسووت نه در تعداد و کم تیفیو تا سووحر ممنوع بودند. پس نه در ک کردندیافطار م
 عیکه شرا ییزهایاست. همان چ ییزهایاز چ یخوددار یعنیاصل است  است پس در

 .اس.م هم هست عتیدر شر ت،یو کم تیفیک یسابق بوده است؛ منها

 

 [م؟یکنیرا استثناَ م شیکما مطلق است چگونه دوتا نیا]

نبوده و حاا  نیکه قب.ً چن شوووودی( اسوووتفاده م5)مائده،« اْلیَوقمَ أُحِلَّ»مانند  یاتیآ از
 .نبوده نیچن  یشده است. پس قب.ً قطعًا نه از نظر کمّ و نه از نظر ک قورنیا
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 [امیواجب است ص یعنی( 183)بقره،« عَلَیقكُمق الصِّیَامُ كُتِبَ»دیآیهم در م هیاز خود آ]

 یعنی امیاست؟ الص امیکدام ص امیالص«. كَمَا كُتِبَ»که  یامیآن ص ؟یامیچه ص خوب

 .مییگویاست که خودمان م یامیص نیهم

 [ستیو عدد ن تیفیکه ک میبگو خواهمیم]

ص یول  دیکه با یاروزه نی. ادیریبگ دیکه با یاروزه یعنی امیشامل هر دو هم هست. 
تورات؛ شب هم  عتیدر شر کهنیا لیروزه به دل نیبر شما کتابت شده. حاا ا دیریبگ

 .کندیم یرا مستثن تیفیو ک تیکم نیبنابر ست،یدر اس.م ن کنیروزه بودند، ول

سور هر دو با دییفرمایم] سخ و من سور نیِّبَ دینا شند، اان ما من که در  میدار ییهابا

 [شود؟یچطور م نیبوده است، ا یکه منسوخ میفهمیقرآن ذکر نشده؛ از ناسخ م

مث.ً  کند،یکه فرق نم انیاز خودِ منسور. ب ایاز خودِ ناسخ است  ایمنسور  انِیب یعنی
 ومیال»از خودِ ناسووووخ که  نجایقب.ً حرام بوده. پس در ا یعنی( 5)مائده،« اُحلَّ ومیال»

قب.ً حرام بوده. پس گاه منسوور ذکر شوده، گاه منسوور  نیکه ا میفهمیاسوت م« احل

 .شودیاستفاده م ناسخذکر نشده و از خود 

 

 [گر؟یاست د تیحلّ اَیاصل در اش]

 .است تی( اصل حل29ّ)بقره،« هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمق مَا فِ  األَرقکِ جَمِیعًا» بله؛

 

 .نسخ شده؟[ بله یآن قاعده کل دهدیآمد نشان م« حُرِّمَ»اگر  س]پ

 

و  سووت؟یقرآن را نسووخ بکند؛ فرقِ سوونت با قرآن در چ تواندیسوونت نم دیفرمود نکهیا]
 [ست؟یها در چوجه شباهت آن

از نظر  ه،یسووونتِ قطع کنیول ،یاسوووت هم از نظر معنو یانیوح یهم از نظر لفظ قرآن
که از نظر  هیسنت قطع نی. حاا، استین یانیوح یاست و از نظر لفظ یانیوح یمعنو
باشوود که از قرآن  یانیوح تواندیم یدر صووورت یاز نظر معنو سووت،ین یانیوح یلفظ

وَاْتلُ مَا أُوحِ َ إِلَیقكَ مِنق كِتَابِ رَبِّكَ ا »: هسوره که  ک 27 هیمستفاد باشد. براساَ آ
َاتِهِ وَلَنق تَجِدَ مِنق دُونِهِ مُْلتَحَدًا ( محال اسووووت که دون کتاب، 27)که ،« مُبَدِّلَ لِكَلِم

 .ملتحد باشد
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چون  سووووت؛یهم قابل قبول ن تیبود خ.فش هزاران روا یاگر در کتاب، مطلب نیبنابر
و موثق، اگر مخال   حیو صح ضیمتواتر و مستف نین. بنابرملتحد منحصر است به قرآ

ست قبول ن ست. اگر نه مخال  و نه موافق  ستیقرآن ا ست قبول ا و اگر موافق قرآن ا
از رموزِ قرآن است.  یمستفادِ رسول گرام نینباشد؛ ا یباشد و اخت.ف یاست، اگر قطع

صد  ای صد در صد، بنابر ایرموز  سنت  مییگویم یوقت نیرموزِ چند در سنت، منظور 

 .تیاست نه روا هیقطع

 

نداشوووته باشووود مقبول  ییمخال  با قرآن نباشووود و معارکِ روا ایکه موافق  یخبر هر
 خبر واحد یاست، حت

چه  ض،یمتواتر. چه واحد، چه مستف ض،یواحد، مستف تِیچند قسم است؛ روا ت،یروا
سه حال دارد:  ست، ایمتواتر  ست که قبول ا   ی،ع تشیروا کهنیولو ا موافق قرآن ا

ولو متواتر باشوود. اگر نه موافق اسووت نه  سووتیمخال  قرآن اسووت که قبول ن ایباشوود. 
 یکه اص.ً مخالف تیچند روا نیندارد، ا  که مخال تیمخال  است ]..[ اگر چند روا

. چرا؟ میرا ما قبول دار نیندارد و در قرآن نه مخال  و نه موافق اسووووت؛ ا تیدر روا
َةُ»چون  َالِغ َّةُ اْلب َّهِ اْلحُج ُْل فَلِل عام،« ق نا اتیروا نی( اگر ا149)ان  یغلط بود؛ و بر مب
است. پس حجت بالغه بودِن  هچون حجت بالغ اد،یمخالفش ب دیقرآن نبود با تیانیوح

ظاهر مسووتقر  هیمخال  قطع اینصِّ قرآن  یِاسووت که مخال ِ قطع یانهیسوونت، در زم
 .قرآن نباشد

 

 [کجاست؟ یقدس ثیاحاد گاهیجا]

 

 یقدس ثیاحاد انواع

س ثیاحاد س ثیعرک کردم، حد روزیرا د یقد ض یقد ست؛ بع  ثِیاز احاد یدو بُعد ا
س س یقد سند ول اریب ض غمبریلفظ از پ یمقد ست. ودر بع هم لفظ  ث،یاحاد نیاز ا یا
 کهنیا ی. براستیبودن ن یقرآن یبودنِ لفظ مقتض یربان کنیاست هم معنا. ول یربان

حُ یربان لیاسووت، انج یتورات ربان ها خدا، در آن کنیاسووت، ول یربان  اسووت، صووُ
ست  یقدس یثیاگر حد نیهم نکرده. بنابر یمعنو یو حت یدر بُعدِ اعجازِ لفظ یتحدِّ ا
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 کنی. ولسووتین یتحدّ یاسووت ول یدرسووته و آن را خدا فرموده اسووت. از نظر لفظ ربان
 در ایدر ظاهر مسوووتقر قرآن  ایدر نصّ قرآن  ایهم، در قرآن اسوووت،  یربان یمعنا نیا

محال است. « وَلَنق تَجِدَ مِنق دُونِهِ مُْلتَحَدًا». چون ستیقرآن قابل قبول ن ریرموز قرآن، غ
از  ریاسووت، محال اسووت که بدون قرآن و غ یوح یاعلم علما نکهیبزرگوار با ا غمبریپ

 .ابدیب یانیوح رسالت ای یرسول یقرآن، پناهگاه

 

معراج داشووته و در معراج هم  شووانیچون ا شووود؛یمنحصوور به قرآن که نم امبریعلم پ]

 [دندید یزهایچ

،وعات هیمعراج، قرآن نبوده؟  مگر صرِ یاحکام کی میدار یمو ست، مخت . اگر احکام ا
با الفاظ کم ]..[،  ایقرآن در نصّ، ظاهرِ مسووووتقر، رمز، بدون لفظ  یِاحکامِ سووووه بُعد

 .میراجع به احکام کار دار م،یندار یمو،وعات را ما کار

 

 [...دندیمطالب را د یلیدر معراج خ]

بدِهِ ما أَوحىٰ»که  یوح نیاسووووت، ا یاز وح ریغ دنید  نی( ا10)نجم،« فَأَوحىٰ إِلىٰ عَ
 از قرآن است؟ شتریب ست؟یچ یوح

 

 [...و یقسمتش است؛ اصول اعقاد کی عیشرا ست،ین عیشرا ست،یبحث ما احکام ن]

کتاب رب اسووووت.  ن،یا« ولن تجد من دونه ملتحدا»اسووووت که  نیما بحثمان ا د،ینیبب
 نیفرک اسوووت سووولبًا، واجبات و محرمات. بنابر ایچه را فرک اسوووت اثباتًا، آن یعنی

شر شد، در هر  عتیآنچه در  س.م، بر خ.ف قرآن با سه بُعد، ا کیا قابل قبول  ن،یاز 
شرا ست؛ین ست؛ و عیبله در  شر یلقبل ممکن ا س.م؛ انحصار دارد در م عتیدر   انیا

 نیکتاب و سووونت و عقل و اجماع، و در ا دیگویم عهیشووو ند؛یگویم انیکه آقا یاادله
و استحسان و استص.ح،  اَی: قندیگویم هایو سن ره،یخبر واحد و شهرت و س نیب

 !میدار یو نصف لیدل کی ای. میدار لیدل کیما فقط  لیده دل نیدر ا

 

است که در  یزیچ انگریب ایسنت است. چون سنت  اشیقرآن است و نصف لیدل کی
ست؛ که ا شد.  نیقرآن ه شد هم نبا سنت اگر نبا سم از  ست که در  یزیچ انگریب ایق ا

نه مخال ِ قرآن است  ایبرخ.فش )در قرآن( هست،  ایصورت  نیکه در ا ست،یقرآن ن
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 یسوونت قابل قبول اسووت بر مبنا نیا سووتو نه موافق آن. اگر نه مخال  و نه موافق ا
ما فقط قرآن  لیدل نیقرآن است. بنابر یاستشهاد و استشعار رسول اهلل از حروف رمز

 .است

 [م؟یباشد و هم معنا ندار یکه هم لفظ ربان یقدس ثیحد یعنی]

 

 ثِیحد رِیخدا به تعب یعنیمستفاد از قرآن است.  یول ؛یربانو هم معنا  یلفظ ربان هم
نّصًا  ایمطلب، مستفادِ از خود قرآن است  نیرا فرموده که ا یمطلب ،یتحدّ رِیغ یِقدس

 .یرمز ایظاهر مستقرًا  ای

 [چه؟ یعنیکه « ما ننسخ او ننسها» دیانساَ را نفرمود]

 «ما ننسخ او ننسها» هیانساَ در آ قیمصاد یو برخ معنا

است،  گرید یهیناسخِ آ یاهیکه، مث.ً؛ آ ستیکه انساَ از رسول ن میرا عرک کرد انساَ
سخِ حکم د یاهیآ ای ست. اگر آ گرینا سخ آ یاهیا شد دو حالت دارد؛  گرید یهینا  ایبا
اگر در قرآن موجود  ست؛یدر قرآن موجود ن ایدر قرآن موجود است  ای گرِید یهیآ نیا

: مثل نکاح ناهمسان و حد زنا و... اگر میاست که عرک کرد یاست مثل همان موارد
که در قرآن ذکر نشووده که حرام  «امیالصوو لةیاُحل لکم ل»مثل  سووت؛یدر قرآن موجود ن

اسووت که ح.ل شووده و اشوواره اسووت که حرام  نیناسووخ، متنش ا یهیآ نیا یاسووت، ول

 .شده است یتذکرمنسور هم لفظًا انساَ است، هم اشارتًا  ن؛یاست. بنابربوده

 

 [خودش انساَ است؟ نیا« الیوم احلت لکم»مث.ً ]

 

له، ُلَّ ذِي ظُفُرٍ»قب.ً حرام بوده  یعنی ب َا ك َادُوا حَرَّمقن َّذِینَ ه عام،« وَعَلَى ال  نی( ا146)ان
( 4)مائده،« مق الطَّیِّبَاتُأُحِلَّ لَكُ» میهم نداشته باش ینصّ  نیاگر ما چن کنینص است؛ ول

لَكُمق  ألُحِلَّوَ»تورات حرام بوده  عتیدر شر باتیّاز ق یقب.ً حرام بوده، قب.ً بعض یعنی
احکام،  نیاسوووت که در ا لیانج عتی( که شووور50)آل عمران،« بَعقضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَیقكُمق

 .تورات است ییِناسخ احکام ابت.

 ادیاصوووو.  نکهیا ایدهدیم یبعد فراموشوووو کندیم میاسووووت که اول تعل نیانسوووواَ ا]

 [دهد؟ینم
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ساَ سخ ندارد. ا ان ص.ً ن شود؛ نخ قورنیا سخ  شد و ن إِنَّا نَحقنُ ».رینبوده که در قرآن با
نقطه از قرآن نه کم  کیاعراب،  کیلفظ،  کی( 9)حجر،« نَزَّْلنَا الذِّْكرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

 .شده، )نه فراموش شده!( ادیشده نه ز

 [؟«میفراموشان یما م»است که  نیا اشیمعن د؛یبگو خواهدیچه م« ننسها» نیپس ا]

معنا را نسخ کرده  نی. ناسخ، استین حیمعنا در قرآن صر یعنیاست،  یمعنو «ننسها»
بلکه اشاره  ست،یکه عرک کردم؛ مذکور ن نیمثل هم ست،یدر قرآن ن حیمعنا صر یول

 .ستیاست نص ن

معلوم اسووت که درسووت نتونسووتم  سووت؛یامروز چون حالم خوب ن خواهمیم معذرت
 .صحبت کنم

 

    

 

 


