
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  ايدولوژيک مسايل

  
 :تـتـبع، نگارش و نوشـته  از

  » سعيد افغانی–ی سعيد«ح الدين داکـتر صال و » سعيد افغانی–سعيدی  «اميـن الــدين داکتر الـحـاج 
  ٢٠١٥ دسمبر ٣٠

  )رجم(ۀ شرعی حـد سنگسارادل

٣  

 : رجم در قرآنتنسخ آي

از قرآن و يا حکمی جديد توسط خداوند بر پيامبرش نازل می تی که آي قبل از ھمه بايد متذکر شويم که  ناسخ، يعنی آن

  و حکمی که نسخت يا حکم سابق ھم منسوخ گويند، يعنی آيتر می کند، به آييي يا حکم سابق تغتگردد و توسط آن، آي

 .شده است

  :ن به سه روش رخ داده استأنسخ در قرآن عظيم الش: قابل تذکر است که 

 :قسم اول

  :ت و ھم حکمش نسخ شود مانند آيتت آيئھم قرا: عبارت از نسخ است که : قسم اول نسخ

وت آن ھر که ھم حکم و ھم تال» کند  ده بار شير دادن محرميت ايجاد می« :  يعنی» ّعشر رضعات معلومات يحرمن « 

که ده بار شير دادن موجب محرميت و رضاعت شود، خداوند متعال حکم را بر  جای آنه دو توسط منسوخ شدند، و ب

 .را به پنج بار شير دادن تقليل داد منان آسانتر نمود و آنؤم

ل من القرآن عشر کان فيما أنز«: امام مسلم در صحيح خود از ام المؤمنين عايشه رضی هللا عنھا روايت کرده که گفته

. »فتوفی رسول هللا صلی هللا عليه وسلم و ھن فيما يقرأ من القرآن. رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن، بخمس معلومات

 ).١٤٢٥(مسلم 

ده بار شير دادن معلوم : يعنی «. بود) عشر رضعات معلومات يحرمن (ت آيات نازل شده در قرآن، آيۀاز جمل«: يعنی

 . »کند حرام می) نکاح را(

سپس پيامبر صلی هللا عليه . »يعنی با پنج بار شيردادن معلوم«. نسخ شد) بخمس معلومات( با تسپس لفظ و حکم اين آي

 .»تالوت می شد) ھنوز( نسخ شده از جمله آياتی بود که تآي) به خاطر تأخير نسخ آن(وسلم فوت کرد ولی 

 عايشه در ۀ اين گفتۀاند، و دربار اين را شيخين روايت کرده «:می گويد» االتقان فی علوم القرآن « امام سيوطی در 

سخن » تالوت می شد) ھنوز( نسخ شده از جمله آياتی بود که تپيامبر صلی هللا عليه وسلم فوت کرد ولی آي«: حديث

 .که اينطور نيست اند، چون ظاھرش آن است که تالوت آنھا باقی بوده و حال آن گفته
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مردم نرسيده ۀ که تالوت نيز نسخ شده بود ولی به ھم منظور تا نزديکی وفات است، يا اين: اند فتهو در جواب اين ادعا گ

بود مگر بعد از وفات رسول هللا صلی هللا عليه وسلم که ايشان وفات يافت در حالی که ھنوز برخی از مردم آنھا را 

 .خواندند می

 .نازل شد سپس برداشته شد: و ابوموسی اشعری گفته

 .»شناسم شود و نه ناسخ، و نظيرش را نمی در اين مثال نه منسوخ تالوت می: کی گفتهو م

 :قسم دوم

ْوإن تبدوا ما فی أنفسکم  « تقرائتش ثابت بماند ولی حکمش نسخ شود مانند آي:  قسم دوم نسخ عبارت  از نسخ است که ُ ِ ُِ َ َ ُ ْ ُ ْ ِ َ
ُأو تخفوه يحاسبکم به هللا َّ ِ ِِ ْ ُ ْ َ ُ ُ ُ ْ ُ ْ و اگر آنچه که در نفس خود پنھان داريد و يا آشکار کنيد خداوند «: يعنی) ٢٨٤: قرة البۀسور(» َ

 ».را از شما محاسبه خواھد کرد آن

 : و بقای تالوتشتمثال برای نسخ حکم آي: دوم

ابھا کت) از نسخ(و از اين نوع «: می گويد» اتقان « تعداد آيات برای اين نوع نسخ بسيار کم است، امام سيوطی در کتاب 

اند، ولی تعداد آن آيات بسيار کم است، ھر چند که نويسندگان تعداد بسياری از آيات را از ھمين  آن تأليف کردهۀ دربار

که (اند  اند، ولی محققانی از قبيل قاضی ابوبکربن العربی اين را بيان نموده و به خوبی توضيح داده گونه نسخ شمرده

 .»)تعداد اين آيات بسيار کم ھستند

سال  زنانی که شوھرشان مرده بود که می بايست يکۀ اما مثالی که برای اين نوع از نسخ می توان ذکر کرد، مدت عد

ْوالذين يتوفون منکم  «: باقی است و چنين می باشد) ٢٤٠(ت بقره آيۀ در عده می ماندند، چنانکه تالوت آن در سور ُ ِ َِ َْ َّ َ ََ ُ َّ

َويذرون أزواجا وصية أل َِّ ً َّ ِ َ َ ًَ ْ َ ُ َ ِزواجھم متاعا إلی الحول غير إخراج فإن خرجن فال جناح عليکم فی ما فعلن فی أنفسھن من َ ِ ِ ِ ََّّ ِ ِ ِ ُِ َ َ ََ َ َْ َْ َ َ َ َ ََ َ َْ ُ ْ ْ َْ ََ َ َ َُ َ ْ ِ ِ ٍِ ْ ْْ ً َ
ٌمعروف وهللا عزيز حکيم ِ ََّ ٌ ِ َ ُ ّ َ ٍ ُ  ).٢٤٠بقره (» ْ

   کنند که  وصيت ھمسرانشان رند، بايد برای گذا  می  برجای رسد و ھمسرانی  فرا می  مرگشان  از شما که و کسانی«: يعنی

 خود  ۀ دربار  آنان  که  در آنچه  نيست  بروند بر شما گناھی اگر بيرون  نکنند پس مند سازند و بيرون  بھره  سال  را تا يک آنان

 »  است  و خداوند عزيز حکيم طور پسنديده دھند به  می انجام

جای يکسال عده، مدت زمان آن به ه بقره منسوخ گشت و بۀ از سور) ٢٣٤(ه شمارت  توسط آيتًاما بعدا حکم اين آي

  :ناسخ چنين استت منان آسانتر نمود، آيؤرا بر م چھار ماه و ده روز تقليل يافت و بدين ترتيب خداوند متعال آن

َوالذين يتوفون منکم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسھن أربعة أشھر وعشرا فإذا بلغن أجلھن فال جناح عليکم فيما فعلن  « َ َ َ َ َ َ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ََ ِ ِ ِ ِْ ُْ ُْ ْ َْ َ َ َ ََ َ َُ ُ ُ ُ َُ َّ ََّ َ َ َ َْ ِْ ً ًْ َْ َ َ َ ٍَ ِ ُ ِ َّ ْ َّ َّ

ٌفی أنفسھن بالمعروف وهللا بما تعملون خبير ِ ِ َِ ََ ُ َ َ َْ ُْ ّ َ ِ ِ ُِ ْ َّ ِ ُ  ).٢٣٤قره ب(» َ

ّو عده نگه (گذارند، بايد چھار ماه و ده روز، انتظار بکشند  ميرند و ھمسرانی باقی می و کسانی که از شما می: يعنی

 خودشان به طور ۀخواھند، در بار و ھنگامی که به آخر مدتشان رسيدند، گناھی بر شما نيست که ھر چه می)! دارند

  .کنيد، آگاه است و خدا به آنچه عمل می). ود، ازدواج کنندو با مرد دلخواه خ(شايسته انجام دھند 

 نسخ شده ولی باز تالوت آن در قرآن باقی مانده تکه حکم آي جود دارد که با وجود آنوشايد گفته شود که چه حکمتی 

  است؟

 :نقل می کنيم که می گويد" اتقان"ال اين سخن امام سيوطی را از کتابش ؤدر پاسخ به اين س

 چه حکمتی در اين ھست که حکم برداشته شده ولی تالوت باقی بماند؟: ئیاگر بگو«

 :جواب آن به دو وجه است
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شود، چون کالم خداوند است خوانده  که ھمانطور که قرآن برای شناختن حکم از آن و عمل به آن تالوت می اين: يکی

  .قرار داده شد) اب قرائت آنيعنی ثو(شود و تالوتش ثواب دارد، پس تالوت آن برای اين حکمت  نيز می

گيرد، پس تالوت آيات منسوخه باقی ماند تا يادآور نعمت و رفع  ًغالبا برای تخفيف و آسان گرفتن نسخ انجام می: دوم

 .»مشقت باشد

 :قسم سوم

ت ھمين عله  رجم، و شايد بتتش نسخ شود و لی حکمش باقی بماند مانند آيأقر: قسم سوم نسخ عبارت از نسخ است که 

شمار ه  قرآن بتتش نسخ شده بود ديگر آيأکه قر ئیرا در قرآن ننوشت زيرا از آنجا حضرت عمر رضی هللا عنه آن

 ١٥٦٠المنتقی شرح الموطأ حديث رقم "برای توضيح بيشتر به کتاب . (رفت پس نوشتن آن در قرآن جائز نبود نمی

 )مراجعه شود

رجم و ت مانند آي. ھمچنان باقی است و می بايست به آن عمل گردد نسخ می شود ولی حکم آن تدر اين نوع تالوت آي

 و تالوتش جزئی از قرآن بود ولی سپس تالوتش منسوخ گشت ولی حکم آن باقی ت خود آيءسنگسار زناکار که در ابتدا

  .ماند

اال من هللا و هللا عزيز و إذا زنيا فارجموھما البتة نک« : فرمايد  رجم که تالوتش نسخ شده میت و در روايتی آمده که آي

ًاگر مرد و زن محصن زنا کردند حتما آنان را رجم کنيد تا پند و عبرتی از جانب خدا برای مردم باشد، و » «حکيم

 .»خداوند بلندمرتبه و حکيم است

ا وجود  رضی هللا عنھم است که بهسنگسار عمل پيامبر صلی هللا عليه وسلم و صحابت و بزرگترين دليل بر بقای حکم آي

رجم ھمچنان زناکار محصن را رجم می کردند، و حتی در دوران خالفت خلفای راشدين نيز ت منسوخ شدن تالوت آي

  .رجم می باشدت  می گشت و اين دليلی بر بقای حکم آيءحکم سنگسار اجرا

لم فحدثه أنه قد زنی، أن رجال من أسلم، أتی رسول هللا صلی هللا عليه وس: (از جابر بن عبدهللا انصاری روايت است 

 اسلم نزد ۀمردی از قبيل«) فشھد علی نفسه أربع شھادات، فأمر به رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرجم، و کان قد أحصن

ام، پيامبر صلی هللا عليه  زنا کرده: ام، چھار بار اقرار کرد و گفت  زنا کرده: پيامبر صلی هللا عليه وسلم آمد و به او گفت 

  )٤٤٠٧(د وابوداو. »بود) ازدواج کرده(ور داد تا رجم شود، آن مرد محصن وسلم دست

 :چھارم

 حالل شدن گوشت حيوانات اھلی برای مسلمانان که در برخی ًنسخ احکامی که مربوط به اديان پيش از اسالم بوده؛ مثال 

 منسوخ شدند و تعداد آنھا اندک ًبعدااز اديان سابق حرام بود، و يا نسخ احکامی که در اوايل اسالم برقرار بودند ولی 

َو المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه هللا إن هللا   «تباشد، مانند نسخ قبله از مسجداالقصی به کعبه، يعنی آي می َ َ َ َّ ّ َّّ ِ ِ َّ ِ ُِ ُْ َْ َُ َْ ْ ُّْ َ َ ََ َ ِ ِْ ُ ْ

ٌواسع عليم ِ َِ ٌ   ).١١٥بقره (» َ

  !نياز و داناست خداوند بی! و رو کنيد، خدا آنجاستو به ھر س! مشرق و مغرب، از آن خداست :يعنی

 :زير منسوخ گشتت توسط آي

َفول وجھک شطر المسجد الحرام و حيثما کنتم فولوا وجوھکم شطره « َ َ َ َ َ ََ َ ََ ُ ُ ُّ َ َ َ ََ َُ ْ ُ َ َُ ِ ِْ ِ ْ ْْ   )١٥٠: بقره  ( »ِّ

 و چه در حضر در ھمه اقطار ای مؤمنان چه در سفر(رو به سوی مسجدالحرام کن و ) واز ھر جا که بيرون رفتی(«

  .»ھر جا که بوديد روبه سوی آن کنيد) زمين به ھنگام نماز

َيا أيھا  «: زير نازل شدت و يا تحريم شراب که در اوايل اسالم حرام نبود ولی بعدھا در چندين مرحله حرام گشت و آي َُّ َ

ُالذين آمنوا إنما الخمر والميسر واألنصاب ُ َُ َ َ َِ ِْ َ َ َْ ْ ْْ َ َّ ِ ُ َ َ واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلکم تفلحونَّ َُ ُِ ِْ ُ َْ ُ ََّ َ ُ َُ ْ ْ َْ ِ َّ ِْ َ ْ َِّ ٌ ِ َ  ).٩٠مائده ۀ سور(» َ
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، پليد و از عمل شيطان است،  ]ئیآزما نوعی بخت[= شراب و قمار و بتھا و ازالم ! ايد ای کسانی که ايمان آورده: يعنی

  !از آنھا دوری کنيد تا رستگار شويد

  ردادامه دا

 

 
 


