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چکیده
پژوهنده در این پژوهش با عنوان «بررسی کالمی نگرۀ نسخ شرایع پیشین از منظر سنت» ،در پی
تبیین دیدگاه سنت دربارۀ نسخ شرایع پیشین با ظهور شریعت اسالم به روش کالمی است .به سخنی
دیگر ،از آن جا که اثبات حقانیت اسالم و نسخ شرایع گذشته بر عهدۀ دانش کالم است ،پژوهنده
نیز به روش کالمی در پی بررسی این مسئله است .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که از منظر
سنت ،اسالم که آخرین و کاملترین برنامۀ خداوند برای بشر است ،ناسخ شرایع پیشین است و پس
از بعثت پیامبر اکرم 6شرایع پیشین اعتبار و رسمیت خود را از دست دادهاند .جان سخن اینکه،
اثبات ناسخیت اسالم ،به اين حقيقت میانجامد که در عصر شریعت خاتم ،تنها شریعت حضرت
ّ
محمد 6حق است و پیروی از هر شریعت دیگری حتی اگر از شکل تحریفنشدۀ آن باشد ،پذیرفته
نیست.

کلید واژهها :اسالم ،سنت ،شرایع پیشین ،نسخ
* تاریخ دریافت 92/12/6 :تاریخ پذیرش92/12/27 :
 .1کارشناسی ارشد رشته علوم حدیث ،گرایش کالم ،دانشگاه قرآن و حدیث ،پردیس تهران( .نویسنده مسئول)
 .2دانشیار مؤسسه حکمت و فلسفه ایران.
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به گواهی تاریخ در طول اعصار ،شرایع متعددی از سوی خدا برای انسانها تشریع شده است .به باور
اندیشهمندان اسالمی هر شریعت جدیدی ،ناسخ شریعت پیشینش است .بر این پایه ،اسالم که آخرین
شریعت خداوند برای هدایت انسانها است ،ناسخ شرایع پیشین خواهد بود.
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اندیشهمندان متقدم و متأخر اصولی ،کالمی ،تفسیری و علوم قرآنی در ذیل بحثهایی چون شرایع
پیشین ،اثبات نبوت حضرت ّ
محمد 6و بحث نسخ به این مسئله اشاراتی داشتهاند .آن چه در این مقاله
مورد بازکاوی قرار میگیرد ،بررسی این مسئله از دیدگاه سنت است .به سخنی دیگر ،پژوهنده در پی آن
است که با نگاه کالمی ،اندیشۀ ناسخیت اسالم را در سنت بررسی کند تا روشن شود آیا با ظهور شریعت
اسالم که به شریعت خاتم نامبردار است ،شرایع پیشین منسوخ گشتهاند یا همچنان در کنار شریعت اسالم
از حقانیت برخوردار هستند؟ روشن شدن این مسئله ،مسائل کالمی دیگری مانند اعتبار آموزههای شرایع
پیشین ،حقانیت ،هدایت و نجات پیروان شرایع پیشین را آشکار میسازد.
بررسی کالمی

بحث نسخ و نسخ شریعت ،از مباحثی است که در دانشهایی مانند اصول ،علوم قرآن و کالم مورد بررسی
قرار گرفته است .اما دانشی که باید به اثبات مسئلۀ «نسخ شرایع پیشین» بپردازد ،دانش کالم است .در
تعریف این دانش آمده است:
کالم یک دانش از مجموعۀ دینپژوهی است که به استنباط ،تنظیم و تبیین معارف
و مفاهیم اعتقادی پرداخته ،آنها را بر اساس شیوهها و روشهای مختلف درون و
بروندینی ،اثبات و توجیه میکند و به اعتراضها و شبهات مخالفان اعتتقادی پاسخ
1
میدهد.
بنا بر این ،مسئلۀ نسخ شرایع پیشین ،که از مباحث مربوط به نبوت است و نبوت نیز به عنوان یک
مفهوم اعتقادی در علم کالم بحث میشود ،یک بحث کالمی است و باید چارچوب نظری آن در این علم
اثبات شود .از این رو ،اگر چه در دانشهایی مانند اصول فقه و علوم قرآن به بحث نسخ شریعت پرداخته
میشود ،اما جایگاه اصلی آن در دانش کالم است و این علوم از آن تنها به عنوان یک پیش فرض کالمی
 . 1خسروپناه ،عبدالحسین؛ کالم جدید با رویکرد اسالمی ،قم :نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها ،دفتر نشر
معارف ،چاپ اول 1388 ،ش  ،ص .27

برای طرح قاعدۀ ناسخ و منسوخ استفاده میکنند.
مفهومشناسی نسخ
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واژهشناسان برای واژۀ نسخ معانی متعددی ذکر کردهاند که گفتار بیشتر آنها حول سه محور است:
1ـ ازاله؛ 2ـ نقل؛ 3ـ ابطال.
خلیل بن احمد فراهیدی در العین در مادۀ «ن ،س ،خ» میگوید:

محمد بن یعقوب فیروزآبادی ،صاحب القاموس المحیط میگوید:
َ
ً
ََ َ
وأقام َشيئا َم َ
وأب َط َلهَ ،
أزالهَ ،وغ َّي َرهْ ،
َن َس َخهَ ،
قامه ،و الشئ :مسخه ،و الکتاب:
کم َن َعه:
َ َ
َْ َ
َ
َ
کت َبه َعن ُمعارضة ،کانت َسخه و ِا ْست ْن َسخه ،و المنقول منه :النسخة ،بالضم ،وما في
َ َّ َ
َ
غيرها؛ 2نسخ بر وزن َم َن َع یعنی زایل کرد و آن را تغییر داد و باطلش
الخلية :حوله إلى ِ
نموده و چیز دیگری را جایگزین آن کرد .و کتاب را از روی نوشتهای نسخهبرداری
کرد و نسخ مانند :انتسخ و استنسخ بوده و به یک معنا میباشند و نسخ ما فی ّ
الخلیة،
هر چه در کندو بود خالی کرده و به جای دیگری منتقل نمود.
از آنجا که پدیدۀ نسخ در دانشهای گوناگون علوم قرآنی ،فقه ،تفسیر ،اصول و کالم مطرح بوده
شهمندان آن را با عبارتهای گوناگون و تعاریفی گاه جامع و مانع و گاه ناقص و غیر
است ،هریک از اندی 
مانع با توجه به مشربهای فکری و موقعیتهای زمانی خویش به تعریف کشیدهاند که از میان این معانی
ف عالمه محمد هادی معرفت از بهترین تعریفها است:
اصطالحی تعری 
ُ
َ
َ
َ َ
َ َ َ َ
الحقِ ،ب َحیث
شریع
سابق ـ کان َیقتضی
شریع
هو َر ُفع ت
الدوام ح ّسب َ ُِ
ظاهره ـ ِبت ً ٍ
ٍ
ِ
ٍ
ً
ً
َ
ُ
ُ
کان التنافی َبینهما َب ّ
خاص،
ب
او
،
نا
ی
إذا
،
ذاتا
إما
،
معا
اجتماع ُهما
مک ُن
ال ی ِ
دلیل ٍ
ِ
ِ ٍ
من إجماع او َن ٍّص َ
ریح؛ 3نسخ رفع تشریع قبلی است ،که به حسب ظاهر
ص
ِ
ٍ
ٍ
اقتضای دوام را دارد ،با تشریع بعدی ،به طوری که جمع بین آن دو ،ممکن
 . 1ترتیب کتاب العین ،ج  ،3ص .1784
 . 2فیروزآبادی ،محمد بن یعقوب؛ القاموس المحیط ،بیروت :دار الفکر 2005 ،م  ،ص .238
 . 3معرفت ،محمد هادی؛ التمهید فی علوم القرآن ،قم :مؤسسۀ فرهنگی التمهید ،چاپ اول 1386 ،ش ،ج  ،2ص.263
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نسخ و انتساخ از روی چیزی نسخهبرداری کردن است .و «نسخ» یعنی ازالۀ امری
1
ل کرده و برمیداری و . ...
که بدان عمل شده سپس آن را با یک چیز جدیدی زای 

156

نباشد .این عدم امکان جمع بین آن دو ،یا ذاتی است و آن ،وقتی است که آن
دو به وضوح ،با یکدیگر منافی باشند و یا به دلیل خاصی اعم از اجماع و یا ّ
نص
صریح است.
چیستی دین و شریعت

واژهشناسان در معنای زبانی و قاموسی واژۀ دین ،معانی گوناگونی را بیان کردند؛ مانند :طاعت ،حساب،
1
جزا ،قهر ،عادت ،قانون و . ...
دوره  ،1شماره  ،1زمستان 1392

اما به گفتۀ ابن فارس صاحب مقاییس اللغه همۀ این معانی ،صورت دگرگون یافتۀ یک معنی است و
2
آن انقیاد و پیروی است.
معنای اصطالحی دین نیز بسیار گسترده است .پرداختن به این معانی در این جا چندان سودمند به نظر
نمیرسد؛ بلکه شایسته است آن چه در این جا مراد است ،روشن و آشکار شود .مراد از دین در این پژوهش
3
عبارت است از «رفتارها و اعمال مبتنی بر پیام پیشوایان و حدود الهی».
شریعت در نگاه واژهشناسان به راهی گفته میشود که در کنار نهرهای بزرگ آب برای دستیابی به
آب ایجاد میشود 4.و در اصطالح راه ویژهای است که برای امتی از امتها و یا پیامبری از پیامبران تعیین
5
و آماده شده باشد.
بر اساس معنای دین و شریعت ،دانسته میشود که دین معنایی عمومیتر از شریعت دارد و شریعت
اخص از دین است و دست تغییر و زوال در شریعت باز دیده میشود .اما دین به معنای عمومیاش
 . 1راغب اصفهانی ،ابو القاسم حسین بن محمد؛ المفردات فی غریب القرآن ،تحقیق صفوان عدنان داودی؛ دمشق بیروت:
دار العلم الدار الشامیة ،چاپ اول 1412 ،ﻫ  ،ص 323؛ ابن منظور ،جمال الدین محمد بن مکرم؛ لسان العرب ،بیروت:
دار صادر ،چاپ سوم 1414 ،ﻫ  ،ج  ،13ص 166؛ فیروزآبادی ،محمد بن یعقوب ،پیشین ،ص .1080
 . 2زکريا ،ابوالحسین أحمد بن فارس؛ معجم مقاییس اللغة ،تحقيق :عبد السالم محمد هارون؛ قم :مکتب االعالم االسالمی،
 1404ﻫ  ،ج  ،2ص .319
 . 3جبرئیلی ،محمدصفر؛ فلسفۀ دین و کالم جدید ،تهران :سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی ،چاپ
دوم 1387 ،ش  ،ص .204
 . 4ابن منظور ،جمال الدین محمد بن مکرم ،پیشین ،ج  ،8ص 175؛ جوادی آملی ،عبدالله؛ تفسیر موضوعی قرآن کریم:
قرآن در قرآن ،قم :مرکز نشر اسراء ،چاپ دوم 1378 ،ش ،ص .282
محمد حسین؛ ترجمۀ تفسیر المیزان ،ترجمۀ ّ
 . 5طباطباییّ ،
محمدباقر موسوی همدانی؛ قم :دفتر انتشارات اسالمی جامعۀ
مدرسین حوزۀ علمیه1374 ،ش  ،ج  ،5ص .574

نسخشدنی نیست .به سخنی دیگر ،این که هر ّامتی را راه ویژهای برای رسیدن به خدا باشد ،بیانگر این امر
است که شریعتهای مختلفی وجود دارد که هر یک با آمدن دیگری زوال مییابد و متحول میشود .آیات
قرآن نیز این دیدگاه را تأیید میکند .بر پایۀ نگاه قرآنی ،دین خدا و پیام همۀ انبیا از آدم 7تا خاتم6
یکی است و تفاوت آنها تنها در ّ
کمیت و کیفیت است .همین امر سبب پدید آمدن شرایع گوناگون شده
است .در قرآن کریم از دین الهی با عنوان اسالم یاد شده است:
﴿إِ َّن الدِّ ي َن ِعنْدَ اهللِ ْ ِ
ال ْسال ُم؛ 1در حقيقت ،دين نزد خدا مهان اسالم است﴾.

از جمله ویژگیهای پیامبران اولو العزم این است که تنها اینان صاحب شریعت هستند .بنا بر این ،مراد
از شرایع پیشین ،شریعتهای پیامبران اولو العزم :است که شامل شریعت حضرت نوح ،7حضرت
ابراهیم ،7حضرت موسی ،7حضرت عیسی 7و حضرت ّ
محمد 6است.
از قرآن کریم استفاده میشود که نخستین شریعت که از سوی خداوند برای انسانها تشریع شد
شریعت نوح 7بود و تا حضرت ابراهیم 7ادامه داشت و سپس با آمدن شریعت ابراهیم ،7شریعت
نوح 7و با آمدن شریعت موسی ،7شریعت ابراهیم 7و با آمدن عیسی 7شریعت موسی و با نزول
2
شریعت پیامبر خاتم شریعت عیسی نسخ گردید.
روایات نیز دلیل نامبردار شدن این پیامبران به اولو العزم را صاحب آیین و شریعت بودن آنها دانستهاند.
از جمله امام رضا 7در این باره میفرمایند:
ِ
الش ِائ ِع
الر َضاَ 7ق َال إِن ََّم ُس ِّم َي ُأو ُلو ا ْل َع ْز ِم ُأ ْو ِل ا ْل َع ْز ِم لَ َّنُ ْم کانُوا َأ ْص َح َ
ال َس ِن ِّ
َع ْن َأ ِب ْ َ
اب َّ َ
شي َعتِ ِه َو ِمن َْه ِ
کان َع َل َ ِ
َوا ْل َع َز ِائ ِم َو َذلِک َأ َّن َّ
ُوحَ 7
کل نَبِ ٍّي َب ْعدَ ن ٍ
اج ِه َوتَابِع ًا لِکتَابِ ِه إِ َل َز َم ِن
ِ
ِ
شي َعتِ ِه َو ِمن َْه ِ
کان َع َل َ ِ
الَ ِل ِ
يل َو ُّ
يم ْ
کل نَبِ ٍّي َ
يمَ 7و َب ْعدَ ُه َ
اج ِه َوتَابِع ًا
کان ِف َأ َّيا ِم إِ ْب َراه َ
إِ ْب َراه َ
کان َع َل َ ِ ِ
ِ ِ
وسىَ 7و ُّ
وسىَ 7و َب ْعدَ ُه َ
کل نَبِ ٍّي َ
وسى7
شي َعة ُم َ
کان ِف َز َم ِن ُم َ
لکتَابِه إِ َل َز َم ِن ُم َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
يسىَ 7و ُّ
يسىَ 7و َب ْعدَ ُه َ
کل نَبِ ٍّي َ
کان َع َل
کان ِف َأ َّيا ِم ع َ
َومن َْهاجه َوتَابِع ًا لکتَابِه إِ َل َأ َّيا ِم ع َ
ِمنْه ِ ِ
يسىَ 7و َ ِ
شي َعتِ ِه َوتَابِع ًا لِکتَابِ ِه إِ َل َز َم ِن نَبِ ِّينَا ُم َ َّم ٍدَ 6ف َه ُؤ َل ِء ْ
الَ ْم َس ُة ُأو ُلو ا ْل َع ْز ِم
َ
اج ع َ
 . 1آل عمران.19 /
 . 2شوری.13 /
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شرایع پیشین
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ِ
الر ُس ِل؛ 1پیامربان اولو العزم در حقیقت بدین سبب اولو العزم نامیده
َف ُه ْم َأ ْف َض ُل ْالَنْبِ َياء َو ُّ

158

شدند که دارای رشیعت و آینی بودند .چون هر پیامربی پس از نوح 7بر رشیعت و روش
او و تابع کتاب وی بود ،تا زمان ابراهیم خلیل و هر پیامربی در روزگار ابراهیم 7و پس از

او بر رشیعت و راه ابراهیم 7و پریو کتاب او بود ،تا زمان موسی 7و هر پیامرب در زمان

موسی 7و پس از آن بر رشیعت و طریقۀ موسی 7و تابع کتاب او بود ،تا زمان عیسی7

و هر پیامربی در روزگار عیسی 7و پس از آن بر روش رشیعت عیسی 7و پریو کتاب
او بود تا زمان پیامرب ما حممد .6این پنج تن اولو العزم هستند و لذا برترین پیامربان و
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رسوالناند.

بررسی نسخ شرایع پیشین از منظر سنت

بررسی روایات و سنت معصومین نشان میدهد که شریعت اسالم که آخرین و کاملترین برنامۀ خداوند
برای بشر است ،ناسخ شرایع پیشین است و پس از بعثت پیامبر اکرم 6شرایع پیشین اعتبار و رسمیت
خود را از دست دادهاند.
دالیل روایی که در این باره وجود دارد را میتوان در سه دسته جای داد:
1ـ دالیلی که از روایات مربوط به ویژگیهای قرآن و رسالت پیامبر اکرم 6به دست آمده است؛
2ـ دالیلی که از روایات مربوط به امتهای پیشین استنباط شده است؛
3ـ دالیلی که از روایات مربوط به احکام ارتداد گرفته شده است.
ویژگیهای قرآن و رسالت پیامبر اکرم6

بررسی روایاتی که دربارۀ ویژگیهای قرآن و رسالت پیامبر اکرم6است نشان میدهد که با آمدن
شریعت اسالم شرایع پیشین نسخ شدهاند .در پی به نمونههایی از این روایات اشاره میشود.

قرآن ،ناسخ و مهیمن بر کتب پیشین
پیامبر اکرم 6در احتجاج با اهل کتاب به گونهای آشکار ،از قرآن به عنوان کتاب ناسخ یاد میکند:
َّ َّ
َ َ
َّ َ َ ْ
َ ُ
1ـ ِ«إن الل َه َع َّز َو َجل َج َعل کت ِاب َي ال ُم َه ْي ِم َن َعلى کت ِب ِه ُم َّالن ِاسخ ل َها ...؛ خداوند متعال کتاب مرا حاکم و ناسخ
 . 1صدوق ،محمد؛ عیون اخبار الرضا ،بیروت :مؤسسة األعلمی للمطبوعات 1404 ،ﻫ  ،ج  ،1ص 86؛ میزان الحکمه ،ج ،4
ص .3018

کتابهای آنها (کتابهای آسمانی پیامبران صاحب شریعت) قرار داد .»...
َ َ َ ُ ُ َّ
ْ
ْ
َ َ َ ْ
ُ ْ ُ ُّ َ َ ِّ َ َ َ َ َّ ْ َ َ ُ ْ ُ
ه
الل
2ـ « ...قال رسول
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ئ
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ُ ِّ ْ ُ ْ ُ َ َّ َ َ ٌ َ ُّ َ ُ َ ً َ َ ُ َ ْ ٌ َ َ َ ْ ُ َ َّ ِ ْ َ ِ ُ
وأع ِطيت المث ِاني مکان الزب ِور وفضلت ِبالمفص ِل ثمان و ِستون سورة وهو مهي ِمن على سا ِئ ِر الکت ِب والتوراة
ْ ْ ُ
َ َ َّ َ
ل ُم َ
الز ُب ُور ِلد ُاود؛ سعد اسکافی از رسول خدا 6نقل میکند که ایشان فرمود:
وسى َو ِالن ِجيل ِل ِعيسى و
ِ
به من سورههاى طوالنى داده شده به جاى تورات ،و سورههاى صد آيهاى داده شدم به جاى انجيل و
سورههاى مثانى به من داده شد به جاى زبور و سورههاى مفصل (يعنى کوتاهآیه) را که شصت و هشت
سوره است افزون به من دادند و اين قرآن نگهبان و گواه است بر کتابهاى ديگر و تورات از موسى7
2
است و انجيل از عيسى 7است و زبور از داود 7است».
1

نتیجۀ بحث
این دو روایت به روشنی بیانگر ناسخیت قرآن است و نشان میدهد که با آمدن قرآن نیازی به مراجعه به
سایر کتب آسمانی نیست و قرآن بر همۀ آموزههای آن کتابها اشراف دارد و بلکه از معارف افزونتری
برخوردار است.
اسالم ،ناسخ شرایع پیشین
1ـ امام علی 7در یکی از خطبههای نهج البالغه دربارۀ فضیلت اسالم چنین گفتهاند:

ِ ِ ِ
ِ
ِ
ُث َّم إِ َّن َه َذا ْ ِ
اص َطنَ َع ُه َع َل َع ْينِ ِه َو َأ ْص َفا ُه ِخ َ َي َة َخ ْل ِق ِه َو َأ َقا َم
اص َط َفا ُه لنَ ْفسه َو ْ
ال ْس َل َم دي ُن اهلل ا َّلذي ْ
َد َع ِائ َم ُه َع َل َم َ َّبتِ ِه َأ َذ َّل ْالَ ْد َيان بِ ِع َّزتِ ِه َو َو َض َع ا ْلِ َل َل بِ َر ْف ِع ِه...؛ 3باری این اسالم دین خدا است
که برای خود برگزیده و زیر نظر عنایت خود ساخته ،و ویژۀ هبرتین آفریدگان خود ،حرضت

حممد6قرار داده و پایههایش را بر حمبت خود برپا داشته است .با ارج هنادن آن سایر دین
ّ

ها را خوار ساخت و با بلند داشتن آن مهه آینیها را فرو هناد.
از جمله فضایلی که امام علی 7در این خطبه برای اسالم برمیشمرد این است که خداوند با عزت

 . 1طبرسی ،فضل بن حسن؛ االحتجاج ،نجف اشرف :دار النعمان للطباعة و النشر 1996 ،م  ،ج  ،1ص 57؛ مجلسیّ ،
محمد
باقر؛ بحار االنوار ،بیروت :مؤسسة الوفاء ،چاپ دوم 1403 ،ﻫ  ،ج  ،9ص .292
 . 2کلینیّ ،
محمد بن یعقوب؛ الکافی ،تهران :دار الکتب االسالمیة ،چاپ چهارم 1365 ،ش  ،ج  ،2ص .601
 . 3نهج البالغه ،خطبۀ .198
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بر پایۀ این روایت برتری قرآن بر دیگر کتابهای آسمانی روشن میشود؛ زیرا آموزههایی افزون بر آنها
دارد و مهیمن بر آنها است.

159

160

دوره  ،1شماره  ،1زمستان 1392

بخشیدن و اعتالی اسالم ،ادیان و آیینهای دیگر را خوار ساخت .شارحان نهج البالغه مراد از ذلت ادیان
و وضع ملل را بیتوجهی خداوند به این ادیان و نسخ آنها و یا خواری اهل آن دانستهاند .البته روشن است
1
که عزت و اعتالی اسالم هر دو را موجب میشود.
ُ
َ
َّ
َ
ْ
ُ
َّ
َ
2ـ «َ ...س َم َاع َة ْبن م ْه َر َان َق َال ُق ْل ُت َلبي َع ْبد َّالله 7ق ْول الله َع َّز َو َجل﴿ :ف ْ
اص ِب ْر کما َص َب َر أولوا ال َع ْز ِم
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ُ ِْ ُ َ َ ُ
ْ َ ْ َ َ َ َّ ُ ً
م َن ُّالر ُسل﴾ َف َق َال ُن ٌ
َ
ُ
ْ
ّ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
وح و ِإبر ِاهيم وموسى و ِعيسى ومحمد 6قلت کيف صاروا أ ِولي العز ِم قال ِلن نوحا
ِ
ُ َ َ ِ َ َ َ َ ُّ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ
َ َّ
ُ
ْ
َ
َ
ُّ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
وح وش ِريع ِت ِه و ِمنه ِاج ِه حتى جاء ِإبر ِاهيمِ 7بالصح ِف
وح أخذ ِبکت ِ
ب ِعث ِبکت ٍ
اب ن ٍ
اب وش َ ِريع ٍة ُوکل َ من ْج ًاء بع َد ن ُّ ٍ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َوب َعز َيمة َت ْرک کتاب نوح ل کفرا به فکل نب ٍّي ج َاء َب ْعد إ ْب َراه َيم 7أخذ بشر َيعة إ ْب َراه َيم َومنهاجه َوب ُّ
الصح ِف
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ َِ َ ِ
َ
ُّ
َ
َّ ْ َ ٍ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ
َ
َّ
َّ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ُّ
ُ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ٍّ
َ
َحتى َجاء موسى ِبالتور ِاة وش ِريع ِت ِه و ِمنه ِاج ِه و ِبع ِزيم ِة ترک الصح ِف وکل ن ِبي جاء بعد موسى 7أخذ ِبالتور ِاة
َ ُّ َ
َ
َو َشر َيعته َوم ْن َهاجه َح َّتى َج َاء ْال َمس ُيح 7ب ْال ْنجيل َوب َعز َيمة َت ْرک َشر َيعة ُم َ
وسى َو ِم ْن َه ِاج ِه فکل ن ِب ٍّي َج َاء َب ْعد
ِ
ِ
ِ َِِ ِ ِ ِ
ِ
َ َّ َ َ ِ ِ ّ ِ ِ ِ ِ َ َ َ ْ ُ ْ ِ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ُ َ َ ٌ َ
َ َ َ
ْ
َ
َ
ْال َ
َ
يح أخذ ِبش ِريع ِت ِه و ِمنه ِاج ِه حتى جاء محمد 6فجاء ِبالقر ِآن و ِبش ِريع ِت ِه و ِمنه ِاج ِه فحلله حلل ِإلى
س
م
ِ
ْ ِ
َ َُ ُ ُ ْ
ْ
َ
َي ْو ِم ال ِق َي َام ِة َو َح َر ُام ُه َح َر ٌام ِإلى َي ْو ِم ال ِق َي َام ِة ف َهؤل ِء أولوا ال َع ْز ِم ِم َن ُّالر ُس ِل؛ 2سماعة بن مهران گويد :قول
خداوند متعال را« :چنان که پيغمبران اولو العزم صبر کردند تو هم صبر کن» به امام صادق 7عرض
کردم .فرمود :پيغمبران اولو العزم :نوح و ابراهيم و موسى و عيسى و ّ
محمد :هستند .عرض کردم:
اينها چگونه اولو العزم شدند؟ فرمود :زيرا جناب نوح با کتاب و شريعتى مبعوث شد و هر پيغمبرى که پس از
نوح آمد ،کتاب و شريعت و طريقۀ او را اخذ کرد ،تا زمانى که جناب ابراهيم 7آمد با صحف و فرمان ترک
کتاب نوح ،نه از راه کافر شدن به آن .سپس هر پيغمبرى که پس از ابراهيم 7آمد به شريعت و طريقه و
ک صحف
صحف او رفتار کرد ،تا زمانى که جناب موسى آمد و تورات و شريعت و طريقۀ خود را با فرمان تر 
آورد و هر پيغمبرى که پس از موسى 7آمد ،به تورات و شريعت و طريقه او متمسک شد ،تا زمانى که
جناب مسيح 7با انجيل و فرمان ترک شريعت و طريقۀ موسى آمد ،سپس هر پيغمبرى که پس از مسيح
آمد شريعت و طريقۀ او را گرفت ،تا زمانى که ّ
محمد 6آمد و قرآن و شريعت و طريقۀ خود را آورد ،پس
حالل او حالل است تا روز قيامت و حرام او حرام است تا روز قيامت و پيغمبران اولو العزم اينها هستند».
این روایت به روشنی نشان میدهد که هر شریعت جدیدی شریعت پیشین خود را نسخ میکند .البته
این به معنای کتمان و انکار شریعت پیشین نیست ،بلکه این فرمانی از سوی خدا است .بر این اساس
شریعت اسالم که خاتم شرایع است ناسخ شرایع پیشین است و چون شریعت خاتم است ،ناسخی برای
 . 1بحرانی ،ابن میثم؛ شرح نهج البالغه[ ،بی جا] :دفتر نشر الکتاب ،چاپ دوم 1362 ،ش  ،ج  ،3ص 452؛ مجلسی،
محمد باقر ،پیشین ،ج  ،65ص .345
 . 2کلینی ،محمد بن یعقوب ،پیشین ،ج  ،2ص .17

آن نخواهد بود.
ُ
ْ
ُ
َ
ٌ
َْ َ ُ ٌ ُ َ ْ َ 1
وح َوإ ْب َراه ُيم َو ُم َ
َ َ َُ َ ْ
وسى َوع َيسى َو ّ
محمد:
ِ
ُ 3ـ «قال أبو جع َف ٍر﴿ :7أولوا الْعز ِم ِمن ُّالرس ِل﴾ خمسة ن ِ َ ِ
ُ ْ
َ َ
ْ ْ
َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َّ
َوأولو ال َع ْز ِم ُه َو َم ْن أتى ِبش ِر َيع ٍة ُم ْستأنف ٍة ن َسخت ش ِر َيعة َم ْن تقد َم ِم َن الن ِب َياء؛ 2امام باقر 7فرموده است:
پیامبران اولو العزم پنج تن هستند؛ نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و ّ
محمد که درودهای خداوند بر همه
شان باد .و اولو العزم پیامبری است که شریعتی بیاورد که شریعت پیامبران پیشین را نسخ کند».

نتیجۀ بحث
بررسی این روایات نشان میدهد که اسالم ناسخ شرایع پیشین است و شریعتی در عرض آن هدایتکنندۀ
انسان به سوی حق نخواهد بود.
غلبۀ اسالم بر سایر شرایع
1ـ حضرت علی 7در مناظر ه با یکی از اندیشهمندان یهودی به سخن خداوند خطاب به رسول اکرم6
در شب معراج اشاره کردند که نشاندهندۀ غلبۀ اسالم بر سایر شرایع و آیینها است:
ِ
ِ
ِ
ش ِق ْالَ ْر ِ
ض َو َغ ْر ِ َبا ِد ْي ٌن إِ َّل ِدينُک
َح ٌّق َع َ َّل َأ ْن ُأ ْظ ِه َر دينَک َع َل ْالَ ْد َيان ـ َحتَّى َل َي ْب َقى ف َ ْ
ون إِ َل َأ ْه ِل ِدينِک ِْ
َو ُي َؤ ُّد َ
ال ْز َي َة؛ 3حق است بر من که دین تو را بر مهه ادیان پریوز گردانم تا

این که در رشق و غرب زمنی دینی نامند جز دین تو ،یا این که به اهل دین تو جزیه بپردازند.
بر اساس این روایت ،خداوند به پیامبر اکرم 6وعدۀ غلبه بر همۀ ادیان میدهد که این امر نشان
میدهد در عصر رسول خاتم ،تنها شریعت اسالم است که باید حاکم باشد و این انحصار حاکمیت بیانگر
آن است که دیگر شرایع در این عصر از حقانیت برخوردار نیستند.
َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َّ
ُ
2ـ «قال المقداد بن َ
األسود َس ِمعت الرسول 6یقول ل يبقى على ظه ِر الر ِض بيت مد ٍر ول وب ٍر ِإل
ِ
َ
َّ ُ ُّ ُ َ َ ْ َ ُ
َ َّ ُ ُّ
َ ْ َ َ ُ ُ َ َ ْ ْ َ َّ ٍّ َ َ َّ ُ ٍّ َ
ُ ْ ْ َ
ُ
ُ
ّ
ُ
یل ِإما ي ِعزهم فيجعلهم الله ِمن أه ِل ه فی ِعزوا به و ِإما ی ِذلهم
أدخله الله ِکلمة ِالسل ِم ِإما ِب ِعز ع ِز ٍيز و ِإما ِبذ 
ل ذ ِل ٍ
 . 1احقاف.35 /
ّ
 . 2فتال نیشابوری ،محمد؛ روضة الواعظین و بصیرة المتعظین ،قم :منشورات الشریف الرضی[ ،بی تا] ،ج  ،1ص .51
 . 3طبرسی ،فضل بن حسن ،پیشین ،ج  ،1ص 330؛ مجلسی ،محمد باقر ،پیشین ،ج ،10ص .44
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با توجه به این حدیث ،پیامبر اولی العزم کسی است که شریعت پیامبران پیشین را نسخ کند .از آن جا
که حضرت ّ
محمد 6از پیامبران اولی العزم و آخرین پیامبر است ،شریعت او ناسخ شرایع پیشین است
و شریعتی ناسخ شریعت او نخواهد بود.
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َ
َ
ف ُیدینون له؛ 1مقداد بن اسود گوید :شنیدم از رسول خدا6که میفرمود :هیچ خانۀ گلی و مویی در روی
زمین به جای نماند جز آن که کلمۀ اسالم در آن داخل شود ،یا با عزت و یا با خواری ،یا این که اسالم آنان
را عزیز گرداند و خدا آنان را اهل این دین گرداند و در نتیجه با آن عزیز گردند ،و یا خوارشان گرداند و به
خواری تحت اطاعت اسالم درآیند».
ُ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ْ
ُ
ُ
َ
لک أ َّمتی ما ُز ِوی لی
ومغاربها َو َس َیبلغ ُم 
3ـ «قال رسول اللهُ :6ز ِو َيت لي األرض فأريت مشارقها
ِمنها؛ 2پیامبر خدا فرمود :زمین برای من جمع شد و مشارق و مغارب آن به من نشان داده شد .به زودی
فرمانروایی امت من به همۀ جاهایی که برای من جمع شد خواهد رسید».
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این دو روایت نیز نشاندهندۀ غلبه و انحصار حاکمیت اسالم است .این امر گویای این واقعیت است
که در عصر شریعت خاتم حقانیت تنها از ِآن شریعت اسالم است.

نتیجۀ بحث
بررسی روایات پیشین بیانگر غلبۀ شریعت اسالم و حکومت آن است .این امر که تنها یک شریعت بر همه
جا حکمفرما خواهد شد ،نشان میدهد شریعت اسالم ناسخ شرایع پیشین است .هر چند که این امر هنوز
به دالیلی محقق نشده باشد .چنان که در روایات ،تحقق کامل این امر در زمان ظهور حضرت مهدی 4
َ
َّ َ َ
دانسته شده است؛ از جملۀ این روایات ،روایتی است که از امام باقر 7در ذیل آیۀ ﴿ ُه َو ال ِذي أ ْر َسل َر ُسول ُه
ْ ْ
ْ َ ِّ ُ ْ َ ُ َ َ ِّ
الدين ِّکله َو َل ْ
ب ْال ُهدى َ
کر َه ال ُمش ِرکون؛ 3او کسى است که پيامبرش را با هدايت
و
ى
ل
ع
ه
ر
ه
ظ
ي
ل
ق
ح
ال
ين
د
و
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
و دين درست ،فرستاد تا آن را بر هر چه دين است پيروز گرداند ،هر چند مشرکان خوش نداشته باشند﴾
نقل شده است که فرمودند:
وج ا َْل ْه ِد ِّي ِم  ِ
إن َذلِک َي ُ
ّ
کون ِعنْدَ ُخ ُر ِ
محمد6؛ اين جريان
حممد َف َل َي ْب َق 
ى َأ َحدٌ إِ ّل َأ َق َّر بِ ّ
ن آل ّ
حممد :است که احدى روى زمني باقى نامند جز آنکه
در زمان ظهور حرضت مهدى از آل ّ

حممد 6اعرتاف کند.
به نبوت ّ

4

رسالت جهانی پیامبر اکرم6
ّ
بررسی روایات نشان میدهد که رسالت حضرت محمد6رسالتی جهانی است که به نمونههایی از این

 . 1طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،تهران :انتشارات ناصر خسرو 1372 ،ش  ،ج  ،5ص .38
 . 2همان ،ج  ،7ص .239
 . 3توبه.33 /
 . 4بحرانی ،هاشم؛ البرهان فی تفسیر القرآن ،تهران :بنیاد بعثت 1416 ،ﻫ  ،ج  ،2ص .770

روایات اشاره میشود:
َ
َ
َ
َّ
ْ
َ
َّ
َّ
َ
َ
َ
َّ
محمد َصلى الل ُه َعل ْيک ق ْد أ ْر َسل ُت کل َر ُ
1ـ «َ ...ق َال َر ُس ُول الله6َ ... :م َّن َعل َّي َر ِّبي َوقال َيا ّ
ول ِإلى
س
ِ
ٍ
َ
ُ
ُّ ْ َّ َ ْ َ ْ
َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ ِّ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ
َ
ُ
1
ْ
أ َّم ِت ِه ِب ِلس ِانها وأرسلتک ِإلى کل أحمر وأسود ِمن خل ِقي ونصرتک ِبالرع ِب ال ِذي لم أنصر ِب ِه أحدا؛  ...جابر
بن عبدالله از پیامبر اکرم 6نقل میکند که ایشان فرمودند :خداوند بر من منت نهاد و به من گفت ای
ّ
محمد ،خداوند بر تو درود مىفرستد و من هر پيامبرى را به سوى امتش با زبان آنان فرستادم و تو را به
هر سرخ و سياهى از خلق خود فرستادهام و تو را با رعب (در دل دشمنان) پيروز کردهام که کسى را با آن
پيروز نکردهام».

مىشود؟! پيامبر 6کمى سکوت کرد ،سپس فرمود :آرى منم سيد فرزندان آدم و به اين افتخار
نمىکنم ،من خاتم پيامبران و پيشواى پرهيزکاران و فرستاده پروردگار جهانيانم .آنها پرسیدند به سوى
چه کسى؟ عرب يا عجم يا به سوى ما؟ خدا اين آيه را فرستاد« :بگو :اى مردم ،من پيامبر خدا به سوى
همه شما هستم».

پاسخ پیامبر 6به یهودیان به روشنی نشان میدهد که رسالتشان جهانی است.
َّ
ْ ََ
َ ْ
َ
ُ ُْ
َ َ َ
کان َأ ُبو َطالب َي ْضر ُب َع ْن َر ُ
س
ول الل ِهِ 6ب َس ْي ِف ِه َو َي ِق ِيه ِب َنف ِس ِه فل َّما َحض َرت ُه
3ـ «قال ع ِل ُّي ْبن الح َس ْين7
ِ
ٍ
ِ
َ َ
ْ َ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ُ ِ َّ
َ ْ
ُ ِ َّ َ َّ ُ ً َ َ
َ َ
الوفاة وقد ق ِويت دعوة رس
ول الل ِهَ 6و َعلت ِکل َمت ُه ِإل أن ق َر ْيشا َعلى َعد َاو ِت َها َو َح َس ِد َها ف ْاجت َم ُعوا ِإلى أ ِبي
َ َ ُ ُ َّ
َ ْ ُ َ ْ َ َ ُ َّ ُ َ ْ َ َ َّ ً َ ْ َ
َّ
َ
َِ َ ُ َ ََ َ
َّ
کاف ًة َف َق َال َأ ُبو َطالب ياَ
ه
الل
ط ِال ٍب ورسول
اس
الن
ى
ل
إ
م
أ
ة
اص
خ
ا
ن
ي
ل
إ
ه
الل
ه
ل
س
ر
أ
ه
ل
س
ب
ال
ط
ا
ب
أ
ا
ي
وا
ال
ق
ف
...
6
ٍِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
 . 1صدوق ،محمد؛ الخصال ،قم :جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم 1403 ،ﻫ  ،ص .425
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پیامبر اکرم 6در این روایت ،خود را مبعوث به هر سرخ و سیاهی معرفی میکند و این نشان میدهد
که رسالت ایشان تنها اعراب را شامل نمیشود ،بلکه رسالتشان جهانی است.
2ـ «ْ ...ال َح َسن ْبن َعل ِّي ْبن َأبي َطالبَ 7ق َال َج َاء َن َف ٌر م َن ْال َي ُهود إ َلى َر ُسول َّاللهَ 6ف َق ُالوا َيا ّ
محمد
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
َ ْ َ َّ َ ْ ُ ُ َِ َّ ِ َ ُ ُ ِ َّ ِ َ َ َّ ٍ َّ ُ َ َ
ََ َ
َ ُ َ َ ُ َ ْ َْ َ
ْ
وحي ِإلى موسى ب ِن ِعمران 7فسکت
أنت ال ِذي تزعم أنک رسول الل ِه وأنک ال ِذي يوحى ِإليک کما أ ِ
ين َو َر ُس ُول َر ِّب ْال َع َالمينَ
ين َوإ َم ُام ْال ُم َّتق َ
َّالنب ُّيَ 6س َاع ًة ُث َّم َق َال َن َع ْم َأ َنا َس ِّي ُد ُو ْلد َآد َم َو َل َف ْخ َر َو َأ َنا َخ َات ُم َّالنب ِّي َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
محمد ﴿يا َأ ُّيهاَ
َق ُالوا إ َلى َم ْن إ َلى ْال َع َرب َأ ْم إ َلى ْال َع َجم َأ ْم إ َل ْي َنا َف َأ ْن َز َل َّالل ُه َع َّز َو َج َّل َهذه ال َْي َة ُ﴿ق ْل﴾ َيا ّ
ِِ
ِ ُ َّ َ ِ ِ ً ِ ِ
ِ
َّالن ُاس إ ِّني َر ُسول الله إل ْي ْ
کم َج ِميعا﴾2؛ ... 3امام حسن 7فرمودند :عدهاى از يهود نزد پيامبر 6آمدند
ِ ِ
ِ
ّ
و گفتند :اى محمد تويى که گمان مىبرى فرستادۀ خدايى و همانند موسى 7بر تو وحى فرستاده
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َ
َّ ُ
َْ
َ َّ ً َ َ َ َ ْ َ َّ ُ ْ ُ َّ ً َ ْ َ
ْاب َن َأخ إ َلى َّ
کاف ًة أ ْرس ْل َت أ ْم إ َلى َق ْ
اس أ ْر ِسلت کافة ِإلى ال ْب َي ِض َوال ْس َو ِد
الن
ى
ل
إ
ل
ب
ل
ال
ق
ة
اص
خ
ک
م
و
اس
الن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ َ ْ ِ َ َ ْ َ َ ِّ َ ْ َ َ ِّ َ َّ َ ْ
َ َ َ ْ ُ َ َّ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ُ
وس
ْوالحم ِر والعر ِبي ُ والع ْج ِمي وال َ ِذي نف ِسي ِبي ِد ِه لدعون ِإلى هذا الم ِر البيض والسود ومن على رؤ ِ
َ َ ْ ُ َ َّ َّ َ َ
الس َنة ف ِار َس َو ُّالر َوم ...؛ 1امام سجاد 7فرمود :ابوطالب با شمشير
ال ِج َب ِال َو َم ْن ِفي ل َج ِج ال ِبح ِار ولدعون
خود از پيامبر 6دفاع و با جان و دل از ايشان نگهبانى و نگهدارى مىکرد .چون مرگ ابوطالب فرا
ک ورزيدن به
رسيد پيامبر6نيرومند و دعوتش آشکار شده بود ،ولى قريش همچنان در دشمنى و رش 
ايشان پايدارى مىکردند .در اين هنگام پيش ابوطالب آمدند و رسول خدا  6هم آنجا بودند .قريش به
ابوطالب گفتند :از او بپرس آيا خداوند او را ويژه ما فرستاده است يا براى همه مردم .ابوطالب گفت :اى
برادر زاده آيا براى همه مردم برانگيختهشدهاى يا تنها براى قوم خود؟ فرمود :براى همه مردم از سپيد و
سياه و سرخ و عرب و غير عرب مبعوث شدهام و سوگند به کسى که جان من در دست اوست من همگان
را ،سپيد و سياه را و هر کس را که بر سر کوهها و جزاير درياها است به اين آيين فرا مىخوانم و فارسيان
و روميان را هم همين امسال به اين کار فرا مىخوانم».
َ
ً
َ
َ
ُ
محمدا 6ش َرائ َع نوح َوإ ْب َراه َيم َو ُم َ
4ـ «َ ...أبي َع ْبد َّاللهَ 7ق َال إ َّن َّالل َه َت َب َارک َو َت َع َالى أ ْعطى ّ
وسى
ِ ٍ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ َّ ْ َ َ ْ ْ َ
َ َ ْ َ َ ُ َّ ً َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ِّ َ ْ ْ
َ
َ َ
2
الن ِس؛ امام صادق7
و ِعيسى :التو ِحيد و ِالخلص ...وأرسله کافة ِإلى البي ِض والسو ِد وال ِجن و ِ
فرمود :همانا خداى تبارک و تعالى شريعتهاى نوح و ابراهيم و موسى و عيسى :را به ّ
محمد6
عطا فرمود ،و آن شرايع يکتاپرستى است و اخالص ...و او را به سوى همگان از سفيد و سياه و جن و
انس فرستاد».
حوزۀ رسالت پیامبر 6در دو روایت پیشین نیز نشاندهندۀ جهانی بودن آن است.
نتیجۀ بحث

این روایات نشان میدهند که رسالت حضرت ّ
محمد 6جهانی است و ایشان فرستادۀ خدا به سوی
همۀ انسانها است .بر این پایه ،ناسخیت اسالم ثابت میشود؛ زیرا رسالت پیامبر خاتم شامل همۀ انسانها
است و پیروان سایر شرایع نیز از این امر خارج نیستند و مشمول این دعوت جهانی میشوند .از این رو،
آنها باید به حضرت ّ
محمد6ایمان بیاورند و تسلیم شریعت او شوند.
 . 1فتال نیشابوری ،محمد ،پیشین ،ج  ،1ص .54
 . 2برقی ،احمد بن ّ
محمد؛ المحاسن ،تهران :دار الکتب االسالمیة 1370 ،ش  ،ج  ،1ص 287؛ کلینی ،محمد بن یعقوب،
پیشین ،ج  ،2ص .17

اسالم شرط نجات
حضرت علی 7در یکی از خطبههای نهج البالغه پس از بیان ویژگیهای دعوت رسول اکرم،6
رهاورد پیروی از هر آیینی جز اسالم را زیانکاری ،سقوط و عذاب بیپایان میداند:
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ِ
ِ ٍ
ٍ
ِ ٍ ِ ٍ
ٍ ِ ٍ
الش ِائ َع ا َْل ْج ُهو َل َة َو َق َم َع بِ ِه ا ْلبِدَ َع
َأ ْر َس َل ُه بِ ُح َّجة کاف َية َو َم ْوع َظة َشاف َية َو َد ْع َوة ُمت ََلف َية َأ ْظ َه َر بِه َّ َ
ي بِ ِه ْالَ ْحکا َم ا َْل ْف ُصو َل َة َف َم ْن َي ْب َت ِغ َغ ْ َي ْ ِ
ال ْس َل ِم َد ْين ًا َتت ََح َّق ْق ِش ْق َو ُت ُه َو َتنْ َف ِص ْم ُع ْر َو ُت ُه
ا َْلدْ ُخو َل َة َو َب َّ َ
يل َوا ْل َع َذ ِ
ال ْز ِن ال َّط ِو ِ
اب ا ْل َوبِيل؛ 1خداوند او را با دلیلی بسنده
َو َت ْع ُظ ْم ک ْب َو ُت ُه َو َيک ْن َمآ ُب ُه إِ َل ْ ُ
را آشکار کرد و بدعتهای ساختگی را نابود ساخت و فرمانهای قطعی را روشن کرد.
پس هرکه جز اسالم آیینی بجوید ،بدبختیاش حتقق یابد و رشته سعادتش گسیخته شود و

سخت سقوط کند و عاقبت کارش به اندوه دراز و رنج و عذاب بیپایان انجامد.
در این روایت ،حضرت علی 7پیروی از هر شریعتی جز اسالم را موجب بدبختی میداند .این سخن
نشان میدهد که در عصر شریعت اسالم ،شرایع پیشین از حقانیت برخوردار نیست.

نتیجۀ بحث
بنا بر این سخن حضرت علی 7روشن میشود که تنها کسانی نجات مییابند که پس از آگاهی از رسالت
پیامبر اکرم 6از شریعت او پیروی کنند و دنبالهروی از هر آیین دیگری ،جز به تباهی سعادت و رنج
بیپایان نمیانجامد .پس ،با ظهور شریعت اسالم ،شرایع پیشین منسوخ گشتهاند.
ویژگیهای امتهای پیشین
روایاتی که در آنها از امتهای پیشین و به ویژه اهل کتاب سخن رفته است نشان میدهد که با آمدن
شریعت اسالم ،آنها نیز مانند دیگران باید تسلیم شریعت خاتم شوند و آخرین پیام الهی را به عنوان برنامۀ
زندگی خویش برگزینند .در ادامه به برخی از این روایات اشاره میشود.
گرفتن میثاق از پیامبران پیشین
ّ
برخی روایات نشان میدهد که خداوند از همۀ پیامبران پیشین بر نبوت حضرت محمد 6پیمان گرفت
و همچنین از ایشان خواست تا از امتهایشان نیز همین پیمان را بگیرند:
 . 1نهج البالغه ،ص ٔ ،230
خطبه .161
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و اندرزهای هببوددهنده و دعوتی جربانکننده به رسالت فرستاد .با او آینیهای ناشناخته
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ّ َ َ َ
َ
َ
نبينا 6أن ُيخبروا ُأ َم َم ُهم ب َ
قبل ِّ
بعثه
م
األنبياء
الله أخذ ميثاق َعلى
1ـ ُروي َعن أمير المؤمنين 7أن
ِ
ِ ِ
ِ
َ
َ ُ ُ َ
ُ َ ِّ ُ
صديقه؛ 1از امام علی 7روایت شده است که خداوند از همۀ پیامبران
ون ِعته ،ويبشروهم به ،ويأمروهم ِبت ِ
پیشین پیمان گرفت که بعثت و اوصاف پیامبر اکرم 6را برای امتهای خود تبیین کنند و آمدنش را به
آنان بشارت و به تصدیق آن حضرت فرمان دهند».

دوره  ،1شماره  ،1زمستان 1392

این روایت بیانگر بشارت پیامبران پیشن به امتهایشان مبنی بر آمدن رسول اکرم 6و فرمان به
تصدیق ایشان است .این امر نشان میدهد که پیروان شرایع پیشین در عصر شریعت اسالم باید تسلیم
پیامبر اکرم6باشند.
ّ
َ
َ
ً
َ
َ
َ
َ
الله َعنه) قال :لم َيبعث ُ
2ـ «على بن أبى طالب َ(رضى ُ
نبيا َ
الله ّ
آدم ف َمن َبعده إل أخذ عليه العهد في
ِ
َ
َ ْ َ َ َّ
َ َ ُ َ َّ َ ُ ُ َ َ ُ َ
ُ َ
َ
َ
ُ
وهو َح ٌّي َل ُي ُ
محمد َلئن ُبع َث ُ
َّ
ّ
قومه ثم تال ﴿و ِإذ أخذ الله ِميثاق
ؤمنن به ولينصرنه ويأمره فيأخذ العهد على ِ
ِ
ِ ِ
کم م ْن کتاب َوح َ
َّ ِّ َ َ َ ْ ُ ْ
کمة﴾2؛ 3حضرت علی 7فرمود :خداوند هیچ پیامبر ،از حضرت آدم تا
الن ِبيين لما آتيت ِ
ٍ ِ
پیامبران بعدی ،را به رسالت برنینگیخت ،مگر این که دربارۀ حضرت ّ
محمد 6از او پیمان گرفت که
اگر در دوران زندگی او ،آنحضرت مبعوث شد ،به وی ایمان آورد و یاریش کند .همچنین خداوند از هر
ْ ََ َ
پیامبری خواست تا از امتش همین پیمان را بگیرد؛ سپس آیۀ ﴿ َو ِإذ أخذ ﴾...را تالوت فرمود».

بر پایۀ این روایت خداوند از پیروان سایر شرایع در عصر شریعت خاتم میخواهد به پیامبر خاتم6

ایمان بیاورند و او را یاری کنند.
َ
َ ْ َ َ َ َّ ُ ُ ْ َ َ ُ ّ ً َ
محمدا َر ُسول
3ـ امام علی 7در یک از خطبههای نهج البالغه فرمودند«ِ :إلى أن بعث الله سبحانه
َّ
ْ َ َ َ ْ َ ُ ُ َّ َ ْ ُ ً
وذا َع َلى َّالنب ِّي َ
ين...؛ 4تا آن که خدای سبحان ّ
ه
الل
محمد رسول خدا6
خ
أ
م
ه
ت
و
ب
ن
ام
م
ت
إ
و
ه
ت
د
ع
از
ج
ن
ل
6
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
را برانگیخت تا وعدهاش را به انجام رساند و کار نبوتش را به پایان برد ،در حالی که پیمان پذیرش نبوتش
از همۀ پیامبران گرفته شده بود».
َ
ْ
َ َ َ ُ
ُْ َ
محمد َعن ْابن َم ْح ُبوب َع ْن ّ
«محمد َع ْن َأ ْح َم َد ْبن ّ
ّ
محمد ْب ِن الفض ْي ِل َع ْن أ ِبي ال َح َس ِن 7قال َول َية
4ـ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َ
َّ
ً
َّ
ْ
َ
ٌ
َ
ْ
ُ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
ُ
َعل ٍّيَ 7مکت َوبة في جميع صحف النب َي ِاء َول ْن َي ْب َعث الله َر ُسول إل بن ُب َّوة ّ
5
محمدَ 6و َو ِص ِّي ِة ع ِل ٍّي7؛
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
 . 1طبرسی ،فضل بن حسن ،پیشین ،ج  ،2ص 784؛ مجلسی ،محمد باقر ،پیشین ،ج  ،11ص .12
 . 2آل عمران.81 /
 . 3سیوطی ،جالل الدین؛ الدر المنثور فی تفسیر المأثور ،قم :کتابخانۀ آیت الله مرعشی نجفی 1404 ،ﻫ  ،ج  ،2ص 47؛
مجلسی ،محمد باقر ،پیشین ،ج  ،11ص  ،13با کمی تغییر.
 . 4نهج البالغه ،ص ٔ ،44
خطبه .1
 . 5کلینی ،محمد بن یعقوب ،پیشین ،ج  ،1ص 437؛ مجلسی ،محمد باقر ،پیشین ،ج  ،26ص .280

حضرت ابوالحسن 7فرمود :والیت علی 7در همۀ صحف پیامبران نوشته شده است و خدا هیچ
پیامبری را مبعوث نکرد مگر با باور به نبوت ّ
محمد6و جانشینی علی.»7

نارضایتی پیامبر اکرم از مراجعۀ مسلمانان به مظاهر شرایع پیشین
برخی برخوردهای پیامبر اکرم6با مسلمانان نشان میدهد که ایشان از مراجعۀ مسلمانان به شرایع
پیشین در عصر شریعت اسالم یا داشتن نشانهای از آن شرایع ناراضی بودند.
َ
َ
َ َّ
َ ََ َ
َ
َ َ َ َّ َ
ََ
ُ
ْ َ ُ
ََ
1ـ « َوأتى ُع َم ُر َر ُسول الل ِه6فقال ِإنا ن ْس َم ُع أ َح ِاديث ِم ْن َي ُه َود ت ْع ِج ُب َنا فت َرىأن نکت َب َب ْعض َها فقال
َ
َ
َّ
ً
ْ َ ُ ُ َ َّ َ َ َ َ ْ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ َّ ً َ َ ْ َ
کان ُم َ
ُ َ َ ِّ َ ْ ُ ْ َ َ َ َّ
وسى َح ّيا َما َو ِس َع ُه ِإل
کت اليهود والنصارى لقد ِجئتکم ِبها بيضاء ن ِقية ولو
أمتهوکون أنتم کما تهو ِ
ِّات َباعي؛ 1عمر خدمت پيامبر خدا 6آمد و عرض کرد :ما از يهود حديثهاى ّ
تعجبآورى مىشنويم.
ِ

آیا اجازه مىفرماید برخى از آنها را يادداشت کنيم؟ حضرت فرمود :که شما هم سرگشته و بىباکانه به
چيزى در آييد چنان که يهود و مسيحيان هستند ،من آیين روشن پاکيزه از هر عيبى براى شما آوردهام و
اگر حضرت موسى زنده بود جز پيروى من راه ديگرى در پيش نمىگرفت».
این که در این روایت رسول خدا 6میفرمایند :اگر موسی 7زنده بود از شریعت اسالم پیروی
میکرد نشان میدهد که با وجود شریعت اسالم ،پیروی از شریعت دیگری جایز نیست و تنها این شریعت
اسالم است که در این عصر از حقانیت برخوردار است.
َ
َ ََُْ َ
ّ
ََ ُ
رسول الله 6فقال يا رسول الله إني مررت ِب ٍأخ لي ِمن ب ِني قريظة
إلى
اب
الخط
2ـ «جاء ُع َم ُر ُبن
ِ
ِ
ُ
َ َ
کت َب لي َجوام َع من التوراة أال أعر ُضها َعليک قال َف َت َغ َّي َر َو ُ
سول الله 6قال عبدالله يعني ابن ثابت
جه َر
ف
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ً
ً
ُ
َ ً
َ
ُ
ُ
فقلت أال ترى ما ب َوجه َرسول الله 6قال فقال ع َم ُر َرضينا بالله َر ّبا وباإلسالم دينا ّوب ّ
محم ٍد 6رسوال
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ّ َ َ
ّ
ََ ُ
ُ ّ َّ َ ُ
َ َ ُ ِّ َ َ
َ
ُ
َ
رسول الله 6قال والذي نفس محم ٍد ِبي ِده لو أصبح فيکم موسى ثم اتبعتموه وترکتموني
قال فسرى عن ِ
 . 1صدوق ،محمد ،معانی االخبار ،قم :مؤسسة النشر االسالمی 1379 ،ش ،ص 282؛ مجلسی ،محمد باقر ،پیشین ،ج،73
ص  346و .347
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نتیجۀ بحث
بر اساس روایات پیشگفته روشن میشود که خداوند از پیامبران پیشین بر نبوت حضرت ّ
محمد6پیمان
گرفت و از آنها خواست که در صورت حضور در عصر ظهور پیامبر خاتم به او ایمان آورند و او را یاری کنند
و همچنین پیروان خود را نیز بر این عهد پایبند سازند .این امر نشان میدهد که شرایع پیشین در عرض
اسالم حجیت ندارند و گرنه گرفتن چنین پیمانی بیهوده بود.
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َّ
َ ََ ُ
األمم وأنا َح ُّظکم من َّالن َ
َ
بيين؛ 1عمر نزد پیامبر اکرم 6آمد و به آنحضرت گفت:
ِ
لضللتم .أنتم حظي ِمن ِ
من به برادری از بنی قریظه گذر کردم ،پس او برای من مجموعههایی از تورات نوشت ،آیا آن را بر شما
عرضه کنم؟ در این حال رنگ رخسار حضرت دگرگون شد .عبدالله بن ثابت به عمر نهیب زد که :آیا رخسار
پیامبر اکرم 6را نمیبینی که چه شده؟ پس عمر گفت :خشنودیم از این که الله پروردگار ما ،اسالم دین
محمد6پیامبر ما است .پس پیامبر 6آرامش یافت و فرمود :قسم به کسی که جان ّ
ماّ ،
محمد6
در دست او است اگر موسی هم اکنون در میان شما بود و شما از او پیروی میکردید و مرا وا میگذاشتید،
بیشک در گمراهی بودید .شما بهرۀ من از امتها هستید و من بهرۀ شما از پیامبران هستم».

دوره  ،1شماره  ،1زمستان 1392

این سخن پیامبر 6که فرمودند :من بهرۀ شما از پیامبران هستم به این معنا است که هر کس در
عصر شریعت خاتم خواستار بهره بردن از مزایای فرستادۀ خدا است تا در پرتو آن به حق برسد ،تنها باید از
رسول خاتم و شریعت او پیروی کند.
مفسران ذیل آیۀ  31سوره توبه روایت زیر را نقل میکنند که نشاندهندۀ نارضایتی پیامبر اکرم 6از
مظاهر مسیحیت منسوخ است:
َّ ْ َ ُّ ْ َ َ ْ َ ِّ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ َ ُ َ َّ
َ ُ ُ َ ٌ ْ ََ
3ـ َ«و َر َوى الثعل ِبي ِب ِإسن ِاد ِه عن ع ِدي ب ِن ح ِات ٍم قال أتيت رسول الل ِه 6و ِفي عن ِقي ص ِليب ِمن ذه ٍب
ْ ُ
َّ َ َ
َف َق َال َيا َعد ُّي ْاط َر ْح َه َذا ْال َو َث َن م ْن ُع ُنقک َق َال َف َط َر ْح ُت ُه َو ْان َت َه ْي ُت إ َل ْيه َو َ
هو َيق َرأ َه ِذ ِه ال َْية َحتى ف َرغ ِم ْن َها
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُ ْ ُ َ ُ َّ َ ْ َ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ِّ ُ َ َ َ َ َّ َّ ُ َ ُ َ ِّ ُ ِ َ ُ َ ُ ُّ َ َ َ َّ َ َّ ُ َ َ ْ َ ُّ َ ُ َ َ
فقلت له ِإنا لسنا نعبدهم فقال أ ليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه وي ِحلون ما حرم الله فتست ِحلونه قال
َُْ ُ َ َ َ َ ْ
ُ
فقلت َبلى قال ف ِتلک ِع َب َادت ُهم؛ 2و ثعلبى به سند خود از عدى بن حاتم روايت کرده که گفت :به نزد رسول
خدا 6رفتم و در آن حال صليبى از طال به گردن داشتم ،حضرت فرمود :اين بت را از گردنت بردار،
َ
َ َ ً
من آن را از گردنم برداشتم و به نزد وى رفتم ديدم همين آيۀ ﴿ َّات َخ ُذوا أ ْح َ
بار ُه ْم َو ُر ْهبان ُه ْم أ ْربابا  ﴾...را
قرائت کرد .من عرض کردم :ما آنان را پرستش نمیکنيم؟ فرمود :آيا چنان نيست که آنان حالل خدا را
حرام کرده و شما نيز حرام دانستيد و حرام خدا را حالل شمردهاند و شما نيز حالل شمرديد؟ گفتم :چرا،
فرمود :همين کار پرستش آنها است».

نتیجۀ بحث
بر اساس آنچه گزارش شده ،روشن شد که پیامبر اکرم 6از استفادۀ مسلمانان از مظاهر شرایع پیشین
نهی کردهاند و این نهی نشاندهندۀ نسخ و حجیت نداشتن شرایع پیشین در عصر شریعت خاتم است.
 . 1هیثمی ،علی بن ابی بکر؛ مجمع الزوائد و منبع الفوائد ،بیروت :دار الکتب العلمیة 1408 ،ﻫ  ،ج  ،1ص .173
 . 2طبرسی ،فضل بن حسن ،پیشین ،ج  ،5ص 37؛ بحرانی ،هاشم ،پیشین ،ج  ،2ص .769

دعوت پیروان شرایع پیشین به اسالم
در سال ششم هجری ،پس از صلح حدیبیه هنگامی که اسالم در سرزمین حجاز به اندازۀ کافی نفوذ
کرد ،پیامبر اکرم 6نامههای متعددی را به سران ،پادشاهان و رؤسای قبایل نوشت و آنها را به اسالم
دعوت کرد .برخی از این دعوت نامهها به قرار زیر است:

این نامه و دعوت به شریعت اسالم نشان از نسخ شرایع پیشین دارد .چون اگر همۀ شرایع در عصر
شریعت خاتم از حقانیت برخوردار باشند دعوت به یک شریعت خاص کاری بیهوده است .افزون بر این
َ ُ
ّ
ّ
سول الله إلى ّ
کاف ًة» نشاندهندۀ عمومیت رسالت حضرت ّ
محمد 6است.
اس
الن
که تعبیر «فإني أنا ر
ِ
ِ

نامۀ رسول خدا 6به نجاشی
به نام خداوند بخشایندۀ مهربان .این نامهای است از جانب پیامبر خدا به نجاشی
اصحم بزرگ حبشه .درود بر هر آن که پيرو هدايت شود و به خداوند و فرستادۀ او
ايمان آورد و به آن که خدایی جز َّالله نيست ،که يگانه و بىانباز است و آن که ّ
محمد
بنده و فرستاده اوست ،گواهى دهد .و تو را به دعوت الهی فرا مىخوانم ،زيرا که من
فرستادۀ اويم ،پس اسالم آور تا در امان باشى« .بگو :اى اهل کتاب ،بياييد بر سر
سخنى که ميان ما و شما يکسان است بايستيم که جز خدا را نپرستيم و چيزى را
شريک او نگردانيم و بعضى از ما بعضى ديگر را به جاى خدا به خدايى نگيرد .پس اگر
[از اين پيشنهاد] اعراض کردند ،بگوييد :شاهد باشيد که ما مسلمانيم [نه شما]» 2.و
 . 1احمدی میانجی ،علی؛ مکاتیب الرسول ،تهران :دار الحدیث ،چاپ اول 1419 ،ﻫ  ،ج  ،2ص .316
 . 2آل عمران.64 /
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نامۀ رسول خدا 6به پادشاه ایران
ّ
به نام خداوند بخشايندۀ مهربان .از محمد ،فرستادۀ خدا به کسرى ،بزرگ فارس.
درود بر هر آن که پيرو هدايت شود و به خداوند و فرستادۀ او ايمان آورد و به آن که
خدایی جز َّالله نيست ،که يگانه و بىانباز است و آن که ّ
محمد بنده و فرستاده اوست،
گواهى دهد .من تو را به دعوت الهى فرا مىخوانم؛ زیرا من فرستادۀ خدا به سوى
همۀ بشر هستم تا آنان را که زندهاند هشدار دهم و ّ
حجت بر کافران تمام شود .پس
1
اسالم آر تا در امان باشى و اگر سر بر تابى ،بىگمان گناه مجوسيان بر تو است.
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ْ َ َ
«فأس ِل ْم ت ْسلم» نشان میدهد که برای در امان بودن باید شریعت اسالم را پذیرفت و دیگر شرایع
تعبیر
در عصر شریعت اسالم از حقانیت ندارد.

دوره  ،1شماره  ،1زمستان 1392

نامۀ رسول خدا 6به یهود خیبر
ّ
به نام خداوند بخشايندۀ مهربان از محمد ،فرستاده خدا ،يار و برادر موسى و گواه
راستى و درستى آنچه موسى 7آورده است .بدانيد اى گروه پيروان تورات ،خداوند
ّ
«محمد 6پيامبر خدا است و
به شما فرموده و شما آن را در کتابتان مىيابيد که:
کسانى که با اويند بر کافران ،سختگير [و] با همديگر مهرباناند .آنان را در رکوع و
ّ
عالمت [مشخصه] آنان بر اثر
سجود مىبينى .فضل و خشنودى خدا را خواستارند.
ِ
ََ
سجود در چهرههايشان است .اين صفت ايشان است در تورات و مث ِل آنها در انجيل
چون کشتهاى است که جوانۀ خود برآورد و آن را مايه دهد تا ستبر شود و بر ساقههاى
[انبوهى] آنان [خدا] کافران را به خشم
خود بايستد و دهقانان را به شگفت آورد ،تا از
ِ
دراندازد .خدا به کسانى از آنان که ايمان آورده و کارهاى شايسته کردهاند ،آمرزش
َّ
و پاداش بزرگى وعده داده است» 2و من شما را به «الله» سوگند مىدهم و (نيز) به
آنچه خداوند بر شما فرو فرستاده است سوگند مىدهم .و (نيز) به ذاتى که دريا را براى
پدرانتان بخشکاند تا اينکه آنان را از فرعون و کردار او رهايى بخشيد ،سوگند مىدهم،
به من خبر دهيد .آيا در کتابى که خداوند بر شما فرو فرستاده است ،اين را مىيابيد
که به ّ
محمد ايمان آريد؟ اگر در کتابتان نيابيد ،اجبارى بر شما نبود« ،و راه از بيراهه
َّ
4
به خوبى آشکار شده است» 3پس شما را به سوى «الله» و پيامبر او فرا مىخوانم.
نامۀ پیامبر 6به یهودیان و دعوت آنها به اسالم نشان از نسخ شریعت یهود دارد .همچنین
پیامبر6خبر میدهد که در آموزههای یهود بر ایمان به پیامبر دستور داده شده است که خود بیانگر
نسخ شریعت یهود در عصر شریعت خاتم است.
 . 1احمدی میانجی ،علی ،پیشین ،ص .455
 . 2فتح.29 /
 . 3بقره.256 /
 . 4احمدی میانجی ،علی ،پیشین ،ص .487

نتیجۀ بحث
بر پایۀ نامههای پیشگفته ،نسخ شرایع پیشین روشن میشود؛ چون اگر شرایع پیشین با آمدن اسالم نسخ
نشده و در کنار آن از حقانیت برخوردار بودند دلیلی نداشت پیامبر اکرم 6برای سران ،پادشاهان و
پیروان شرایع پیشین را با ارسال نامه به اسالم دعوت کند .افزون بر آن ،پیامبر اکرم 6شرط در امان
بودن را پذیرش شریعت اسالم دانست که مراد از آن جز نسخ شرایع پیشین نیست.

بررسی روایات معصومین نشان میدهد که اگر مسلمانی از اسالم روی گرداند و شریعت دیگری را
برگزیند و یا به بتپرستی رو آورد ،مرتد شمرده میشود و مجازات سنگینی در پی دارد .از جمله احکام
دشوار شخص مرتد عبارت است از وجوب کشتن مرتد فطری مرد 3و حبس ابد برای زن مرتد 4.این احکام
نشان میدهد که در عصر شریعت خاتم ،تنها شریعتی که از حقانیت برخوردار است ،شریعت اسالم است.
از جمله روایاتی که به این احکام اشاره دارد عبارت است از:
ُ َ
َّ
َ َ
ْ َ
ُ ُ ُّ
َ
َ َّ
1ـ َ
«ع َّمار َّ
الس َاب ِاط ِّي قال َس ِم ْعت أ َبا َع ْب ِد الل ِهَ 7يقول کل ُم ْس ِل ٍم َب ْي َن ُم ْس ِل َم ْي ِن ْارتد َع ِن ِال ْسل ِم َو َج َحد
ُ
ِّ
َ
ْ
ََ َْ
ٌ
ََ
ً ٍ ُ َ َّ َ َّ
ُم َح َّمدا (ص) ن ُب َّوت ُه َوکذ َب ُه ف ِإن َد َم ُه ُم َب ٌاح ِلکل َم ْن َس ِم َع ذ ِلک ِم ْن ُه َو ْام َرأت ُه َبا ِئ َنة ِم ْن ُه فل تق َر ْب ُه َو ُيق َس ُم َمال ُه
َع َلى َو َر َثته َو َت ْع َت ُّد ْام َر َأ ُت ُه ع َّد َة ْال ُم َت َو َّفى َع ْن َها َز ْو ُج َها َو َع َلى ْال َمام َأ ْن َي ْق ُت َل ُه إ ْن ُأت َي به َو َل َي ْس َتت َيبه؛ّ 5
عمار
ِ
ِ ِ ِِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ساباطى گويد :از امام صادق 7چنين شنيدم :هر مسلمانى که پدر و مادرش مسلمان باشند اگر از اسالم
َّ
نبوت ّ
بيزارى جويد و ّ
محمد بن عبد الله 6را انکار و او را تکذيب کند ،خونش بر هر کس که اين کالم
را از وى بشنود مباح است و زوجهاش بايد از او کناره گيرد و با او نزديکى نکند و اموالش به ارث میان
ّ
ورثهاش تقسيم مىشود و عيالش عدۀ وفات نگهداشته و براى شوهر کردن آزاد مىشود ،و بر امام وقت
است که او را به جرم ارتداد به قتل رساند و توبهاش ندهد».
 . 1فیروزآبادی ،محمد بن یعقوب ،پیشین ،ص .256
 . 2حلی ،جعفر (محقق)؛ شرائع االسالم ،تهران :استقالل ،چاپ دوم 1409 ،ﻫ  ،ج  ،4ص .961
 . 3مرتد بر دو نوع است :مرتد فطری ،مرتد ملی.
 . 4حلی ،جعفر (محقق) ،پیشین ،ص  961و .962
 . 5کلینی ،محمد یعقوب ،پیشین ،ج  ،6ص 174؛ صدوق ،محمد ،من ال یحضره الفقیه ،قم :جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ
قم ،چاپ دوم 1404 ،ﻫ  ،ج  ،3ص  ،149با اندکی تغییر.
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احکام ارتداد
ارتداد از ریشۀ «رـ دـ د» و به معنای بازگشت است .معنای اصطالحی آن عبارت است از خارج شدن
2
مسلمان از شریعت اسالم و گراییدن به کفر.
1
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َ َ َْ ُ َ
ْ َ ِّ َ َ َ
ْ َ
َ
2ـ َ«و َع ْنه َع ْن ال َعل ِء َع ْن ُم َح َّم ِد ْب ِن ُم ْس ِل ٍم قال َسألت أ َبا َج ْعف ٍرَ 7ع ْن ال ُم ْرتد فقال َم ْن َر ِغ َب َع ْن
َُْ
َُ ْ َ َ
ْ َ
َُ ْ
َ
َْ
َ َ ََ َ َ َ َ ْ
ِال ْسل ِم َوکف َر ِب َما أن ِزل َعلى ُم َح َّم ٍدَ 6ب ْعد ِإ ْسل ِمه فل ت ْو َبة له َوقد َو َج َب قتله َو َبانت ِم ْنه ْام َرأت ُه َو ُيق َس ُم َما
َت َر َک َع َلى ُو ْلده؛ّ 1
محمد بن مسلم مىگويد :از امام باقر 7دربارۀ مرتد پرسیدم ،فرمود :هر که از اسالم
ِ
ّ
رويگردان شود ،و پس از آنکه مسلمان بوده ،به آنچه بر محمد 6نازل شده کفر ورزد ،توبهاش پذيرفته
نيست و کشتنش واجب است و همسرش از او جدا مىشود ،و اموالش ميان فرزندانش تقسيم مىشود».
َ
َ
َ َّ َ ّ ً َ َ َ َّ ْ َ ُ
ل ِإذا ْارتد ِت ال َم ْرأة َع ِن
3ـ َ«و ِفي ِر َو َاي ِة ِغ َي ِاث ْب ِن ِإ ْب َر ِاه َيم َع ْن َج ْعف ِر ْب ِن ُم َح َّم ٍد َع ْن أ ِب ِيه 8أن ع ِليا 7قا 
َ ً
ْ ْ َ َ ْ ُْ َْ ََ ْ ُ
کن ت ْح َب ُس أ َبدا؛ 2از غياث بن ابراهيم از امام صادق از پدرش 8از على 7نقل شده
ِالسل ِم لم تقتل ول
است که فرمود :هر گاه زن از اسالم برگردد کشته نمىشود ولى براى هميشه زندانى مىشود».

نتیجۀ بحث
بر اساس روایات پیشگفته ،نسخ شرایع پیشین آشکار میشود؛ چون اگر همۀ شرایع از حقانیت یکسانی
برخوردار بود ،هر مسلمانی میتوانست هر زمانی که بخواهد شریعت خود را رها کند و شریعت دیگری
برگزیند و چنین مجازاتی برای او تشریع نشود.
سخنان پیامبران پیشین
در منابع حدیثی روایاتی وجود دارد که از پیامبران پیشین نقل شده است .ممکن است گفته شود که این
روایات نشان میدهد که شرایع پیشین منسوخ نشده است و در عصر شریعت خاتم میتوان از این شرایع
پیروی کرد.
3

در پاسخ باید گفت :روایاتی که دربارۀ علم پیامبر 6و اوصیایش :وجود دارد نشان میدهد که این
بزرگواران علم همۀ پیامبران پیشین را به ارث بردهاند .به سخنی دیگر ،خداوند علم همۀ پیامبران پیشین
را به حضرت ّ
محمد 6داده است و سپس حضرت علی 7از پیامبر اکرم 6دریافت کرد و به ترتیب
هر امامی از امام پیشین خود این علم را به ارث برد .سه روایت زیر بر این موضوع تأکید دارد:
َ َ
ُ َ َ َ
ََ
َُ ُ ََ َ َ ُ َ َ َ
َ ْ َ َّ َ َ ُ َ
1ـ « ...قال َس ِم ْعت أ َبا ج ْعفر 7يقول نزل ج ْب َر ِئيل على ُمح َّم ٍدِ 6ب ُر َّمانت ْين ِمن الجن ِة فل ِق َيه ع ِل ٌّي7
ٍ
ِ
 . 1کلینی ،محمد بن یعقوب ،پیشین.
 . 2صدوق ،محمد ،پیشین ،ج  ،3ص .150
 . 3از جمله این روایات عبارت است از :محمد بن یعقوب ،پیشین ،ج  ،1ص  ،39ح3؛ ص  ،47ح 2؛ ج  ،2ص  ،319ح
13؛ ج  ،3ص  ،264ح1؛ صدوق ،محمد ،پیشین ،ج  ،4ص  ،400ح 5858؛ مجلسی ،محمد باقر ،پیشین ،ج  ،2ص ،97
ح 42؛ ج  ،4ص  ،142ح 9؛ ج  11تا  13که دربارۀ انبیای پیشین است ،روایات زیادی از آنها نقل شده است.

نتیجۀ بحث
بر پایۀ این روایات روشن میشود که اگر پیامبر اکرم 6و یا هر یک از امامان :از پیامبران پیشن
 . 1کلینی ،محمد بن یعقوب ،پیشین ،ج  ،1ص .263
 . 2همان ،ص .256
 . 3همان ،ص .225
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َ َ ٌ َ
ََ َ َ
ََ َ
َ ُ َ َ
َْ ْ ُ
َ
َ َ َّ َ
يب َوأ َّما َه ِذ ِه فال ِعل ُم ث َّم
فقال َما َهات ِان ُّالر َّمانت ِان اللت ِان ِفي َي ِدک فقال أ َّما َه ِذ ِه ف ُّالن ُب َّوة ل ْي َس لک ِفيها ن ِص
ُ َّ
ُ َّ
َ ََ َ
َََ
َ ََ َ
َ ُ َ َ َْ َ َ
ََ
فلق َها َر ُسول الل ِهِ 6ب ِن ْصف ْي ِن فأ ْعط ُاه ِن ْصف َها َوأخذ َر ُسول الل ِهِ 6ن ْصف َها ث َّم قال أنت ش ِريکي ِف ِيه َوأنا
ُ َّ
َ َ َ َ َ َّ
َّ َّ َ ْ َّ
َّ َّ
ً
َ
ً ُ َْ
ش ِريکک ِف ِيه قال فل ْم َي ْعل ْم َوالل ِه َر ُسول الل ِهَ 6ح ْرفا ِم َّما َعل َم ُه الل ُه َع َّز َو َجل ِإل َوقد َعل َم ُه َع ِل ّيا ث َّم انت َهى
ْ ْ َ ُ َ َ َ
ْ
ال ِعل ُم ِإل ْي َنا ث َّم َوض َع َيد ُه َعلى َصد ِره؛ 1محمد بن مسلم گويد :شنيدم امام باقر 7میفرمود :جبرئيل براى
ّ
محمد 6دو انار بهشتى آورد ،على 7او را مالقات کرد و گفت :اين دو انار که در دست دارید چيست؟
گفت اين يکى نبوت است که تو از آن بهرهای ندارى و اما اين يکى علم است ،سپس رسول خدا 6آن
را دو نيمه کرد ،نيمى را به على 7داد و نيمى را خود گرفت ،سپس فرمود :تو در اين با من شريک هستى
و من با تو .پس امام باقر 7فرمود :به خدا که پیامبر 6از آنچه خدايش تعليم داد حرفى نياموخت جز
آن که آن را به على 7تعليم داد ،سپس آن علم به ما رسيد ،آن گاه دست بر سينۀ خود نهاد».
َ
َ َ َّ َّ َ َّ َ َ َّ ْ َ ْ ْ ٌ َ َ ْ َ ُ ُ َّ َ َ ْ ٌ َ َّ َ ُ َ َ َ ُ َ ُ ُ َ ُ ََ
َ
2ـ « ...أ ِبي َج ْعف ٍر 7قال ِإن ِلل ِه عز وجل ِعلمي ِن ِعلم ل يعلمه ِإل هو و ِعلم علمه مل ِئکته ورسله فما
َ َ
َ َ
َّ َ َ
َعل َم ُه َمل ِئکت ُه َو ُر ُسل ُه ع ف َن ْح ُن ن ْعل ُمه؛ 2امام محمد باقر 7فرمود :خداى عز و جل دو گونه علم دارد:
1ـ علمى که جز خود او نداند؛ 2ـ علمى که به مالئکه و رسوالنش آموخته است آنچه خداوند به مالئکه
و رسوالنش :آموخته است ما میدانيم».
َ
َ
َ َ َ َ ُ َ ْ َّ
َّ
َْ
َ َ ْ ُ َْ
َ
3ـ «َ ...ع ْن ُض َر ْيس ْال َ
کن
اس ِّي قال کنت ِعند أ ِبي ع ْب ِد الل ِهَ 7و ِعند ُه أ ُبو َب ِصير فقال أبو عب ِد الل ِه7
ِ
َ َ ُ َ ْ َ َ ٍ َ َّ َ ْ َ ُ َ َّ ً
َّ َ ُ َ َ َ ْ َ ْ ٍ َ ْ َ َ َّ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َ َ َّ ُ َ َّ ً
ِإن داود ورث ِعلم الن ِبي ِاء و ِإن سليمان ورث داود و ِإن محمدا 6ورث سليمان و ِإنا ورثنا محمدا6
ِ
ِ
ِ
َ
َْ َ ُ َ ِ َ
هو ْالع ْل ُم َف َق َال َيا أ َبا ُم َح َّمد َل ْي َس َه َذا َ
وسى َف َق َال أ ُبو َبصير إ َّن َه َذا َل َ
َوإ َّن ع ْن َد َنا ُص ُح َف إ ْب َراه َيم َوأل َ
هو
م
اح
و
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ ٍِ
ْ ِ ْ َ َّ َ ْ ْ ُ َ َِ ْ ُ ُ َّ ْ َ َّ َ َ ْ ً
َ ْ َ َ َ ً َ َ 3
ال ِعلم ِإنما ال ِعلم ما يحدث ِباللي ِل والنه ِار يوما ِبيو ٍم وساعة ِبساع ٍة؛ ضريس کناسى گويد :من خدمت امام
صادق 7بودم و ابو بصير هم نزد آنحضرت بود .امام صادق 7فرمود :داود علم پيغمبران را به ارث برد
محمد 6از سليمان ارث برد و ما از ّ
و سليمان از داود ارث برد و ّ
محمد 6ارث بريم و صحف ابراهيم
و الواح موسى 8نزد ما است .ابو بصير گفت :علم کامل همين است .فرمود :اى ابا محمد ،علم کامل
اين نيست .علم کامل آن است که در هر شب و هر روز و ساعت به ساعت پديد آيد».
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سخنی را نقل کنند و یا به رویدادهایی که در عصر هر یک از انبیا رخ داده اشاره کنند ،این بدان معنا
نیست که این بزرگواران به منابعی که در دست پیروان هر یک از شرایع پیشین است ،مراجعه کردهاند تا
از آن چنین پنداشته شود که مراجعه به شرایع پیشین در عصر شریعت خاتم مجاز است؛ بلکه چنان که در
روایات اشاره شده است علم همۀ پیامبران پیشین به پیامبر خاتم 6و جانشینانش به ارث رسیده است.
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ناسخ شرایع پیشین است و پس از بعثت پیامبر اکرم 6شرایع پیشین اعتبار و رسمیت خود را از دست
دادهاند و پیروان این شرایع را در عصر شریعت خاتم ،هیچ ّ
حجتی نیست.
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