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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. یافته های این پژوهش نشان می دهد که از منظر 
سنت، اسالم که آخرین و کامل ترین برنامۀ خداوند برای بشر است، ناسخ شرایع پیشین است و پس 
از بعثت پیامبر اکرم6 شرایع پیشین اعتبار و رسمیت خود را از دست داده اند. جان سخن اینکه، 
اثبات ناسخیت اسالم، به این حقیقت می انجامد که در عصر شریعت خاتم، تنها شریعت حضرت 
محّمد6 حق است و پیروی از هر شریعت دیگری حتی اگر از شکل تحریف نشدۀ آن باشد، پذیرفته 

نیست.
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مقدمه 
باور  به  انسان  ها تشریع شده است.  از سوی خدا برای  تاریخ در طول اعصار، شرایع متعددی  به گواهی 
پایه، اسالم که آخرین  بر این  اندیشه مندان اسالمی هر شریعت جدیدی، ناسخ شریعت پیشینش است. 

شریعت خداوند برای هدایت انسان  ها است، ناسخ شرایع پیشین خواهد بود. 
اندیشه  مندان متقدم و متأخر اصولی، کالمی، تفسیری و علوم قرآنی در ذیل بحث  هایی چون شرایع 
پیشین، اثبات نبوت حضرت محّمد6 و بحث نسخ به این مسئله اشاراتی داشته اند. آن چه در این مقاله 
مورد بازکاوی قرار می  گیرد، 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 نام بردار است، شرایع پیشین منسوخ گشته  اند یا همچنان در کنار شریعت اسالم 
از حقانیت برخوردار هستند؟ روشن شدن این مسئله، مسائل کالمی دیگری مانند اعتبار آموزه  های شرایع 

پیشین، حقانیت، هدایت و نجات پیروان شرایع پیشین را آشکار می  سازد.

بررسی کالمی
بحث نسخ و نسخ شریعت، از مباحثی است که در دانش  هایی 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 دین پژوهی است که به استنباط، تنظیم و تبیین معارف 
و مفاهیم اعتقادی پرداخته، آن  ها را بر اساس شیوه  ها و روش  های مختلف درون و 
برون دینی، اثبات و توجیه می  کند و به اعتراض  ها و شبهات مخالفان اعتتقادی پاسخ 

می  دهد.1 
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 می شود، یک بحث کالمی است و باید چارچوب نظری آن در این علم 
اثبات شود. از این رو، اگر چه در دانش  هایی مانند اصول فقه و علوم قرآن به بحث نسخ شریعت پرداخته 
می  شود، اما جایگاه اصلی آن در دانش کالم است و این علوم از آن تنها به عنوان یک پیش فرض کالمی 

1 . خسروپناه، عبدالحسین؛ کالم جدید با رویکرد اسالمی، قم: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، دفتر نشر 
معارف، چاپ اول، 1388 ش ، ص 27.
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برای طرح قاعدۀ ناسخ و منسوخ استفاده می کنند.

مفهوم شناسی نسخ
واژه شناسان برای واژۀ نسخ معانی متعددی ذکر کرده  اند که گفتار بیشتر آن ها حول سه محور است: 

1ـ ازاله؛ 2ـ نقل؛ 3ـ ابطال.
خلیل بن احمد فراهیدی در العین در مادۀ »ن، س، خ« می  گوید: 

نسخ و انتساخ از روی چیزی نسخه برداری کردن است. و »نسخ« یعنی ازالۀ امری 
که بدان عمل شده سپس آن را با یک چیز جدیدی زایل  کرده و برمی  داری و ... .1 

محمد بن یعقوب فیروزآبادی، صاحب القاموس المحیط می گوید: 
َره، وأْبَطَله، وأقاَم َشیئًا َمقاَمه، و الشئ: َمَسَخه، و الکتاب:  َنَسَخه، کَمَنَعه: أزاَله، وَغیَّ
کَتَبه َعن ُمعارَضة، کاْنَتَسَخه و ِاْسَتْنَسَخه، و المنقول منه: النسخة، بالضم، وما في 
َله إلی غیِرها؛2 نسخ بر وزن َمَنَع یعنی زایل کرد و آن را تغییر داد و باطلش  الَخلیة: َحوَّ
نموده و چیز دیگری را جایگزین آن کرد. و کتاب را از روی نوشته  ای نسخه برداری 
کرد و نسخ مانند: انتسخ و استنسخ بوده و به یک معنا می  باشند و نسخ ما فی الخلّیة، 

هر چه در کندو بود خالی کرده و به جای دیگری منتقل نمود. 
بوده  و کالم مطرح  اصول  تفسیر،  فقه،  قرآنی،  علوم  گوناگون  دانش  های  در  نسخ  پدیدۀ  که  آنجا  از 
است، هریک از اندیش ه مندان آن را با عبارت  های گوناگون و تعاریفی گاه جامع و مانع و گاه ناقص و غیر 
مانع با توجه به مشرب  های فکری و موقعیت  های زمانی خویش به تعریف کشیده  اند که از میان این معانی 

اصطالحی تعریف  عالمه محمد هادی معرفت از بهترین تعریف  ها است:
هو َرفُع َتشریٍع سابٍق ـ کاَن َیقَتضی الدواَم َحَسَب ظاهِره ـ ِبَتشریٍع الحِق، ِبَحیُث 
نًا، او ِبدلیٍل خاٍص،  ال ُیمِکُن اجتماُعُهما معًا، إما ذاتًا، إذا کاَن الّتنافی َبیَنُهما َبِیّ
به حسب ظاهر  که  است،  قبلی  تشریع  رفع  نسخ  َصریٍح؛3  َنصٍّ  او  إجماٍع  ِمن 
اقتضای دوام را دارد، با تشریع بعدی، به طوری که جمع بین آن دو، ممکن 

1 . ترتیب کتاب العین، ج 3، ص 1784.
2 . فیروزآبادی، محمد بن یعقوب؛ القاموس المحیط، بیروت: دار الفکر، 2005 م ، ص 238.

3 . معرفت، محمد هادی؛ التمهید فی علوم القرآن، قم: مؤسسۀ فرهنگی التمهید، چاپ اول، 1386 ش، ج 2، ص263.
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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 نّص 

صریح است.

چیستی دین و شریعت
واژه شناسان در معنای زبانی و قاموسی واژۀ دین، معانی گوناگونی را بیان کردند؛ مانند: طاعت، حساب، 

جزا، قهر، عادت، قانون و ... .1
اما به گفتۀ ابن فارس صاحب مقاییس اللغه همۀ این معانی، صورت دگرگون یافتۀ یک معنی است و 

آن انقیاد و پیروی است.2 
معنای اصطالحی دین نیز بسیار گسترده است. پرداختن به این معانی در این جا چندان سودمند به نظر 
نمی  رسد؛ بلکه شایسته است آن چه در این جا مراد است، روشن و آشکار شود. مراد از دین در این پژوهش 

عبارت است از »رفتار ها و اعمال مبتنی بر پیام پیشوایان و حدود الهی«.3
شریعت در نگاه واژه شناسان به راهی گفته می  شود که در کنار نهر های بزرگ آب برای دست یابی به 
آب ایجاد می  شود.4 و در اصطالح راه ویژه  ای است که برای امتی از امت  ها و یا پیامبری از پیامبران تعیین 

و آماده شده باشد.5 
بر اساس معنای دین و شریعت، دانسته می  شود که دین معنایی عمومی  تر از شریعت دارد و شریعت 
عمومی  اش  معنای  به  دین  اما  می  شود.  دیده  باز  شریعت  در  زوال  و  تغییر  دست  و  است  دین  از  اخص 

1 . راغب 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 13، ص 166؛ فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، پیشین، ص 1080.
2 . زکریا، ابوالحسین أحمد بن فارس؛ معجم مقاییس اللغة، تحقیق: عبد السالم محمد هارون؛ قم: مکتب االعالم االسالمی، 

1404 ه ، ج 2، ص 319.
3 . جبرئیلی، محمدصفر؛ فلسفۀ دین و کالم جدید، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی، چاپ 

دوم، 1387 ش ، ص 204.
4 . ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم، پیشین، ج 8، ص 175؛ جوادی آملی، عبد الله؛ تفسیر موضوعی قرآن کریم: 

قرآن در قرآن، قم: مرکز نشر اسراء، چاپ دوم، 1378 ش، ص 282.
5 . طباطبایی، محّمد حسین؛ ترجمۀ تفسیر المیزان، ترجمۀ محّمدباقر موسوی همدانی؛ قم: دفتر انتشارات اسالمی جامعۀ 

مدرسین حوزۀ علمیه، 1374ش ، ج 5، ص 574.
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نسخ شدنی نیست. به سخنی دیگر، این که هر اّمتی را راه ویژه  ای برای رسیدن به خدا باشد، بیانگر این امر 
است که شریعت  های مختلفی وجود دارد که هر یک با آمدن دیگری زوال می  یابد و متحول می  شود. آیات 
قرآن نیز این دیدگاه را تأیید می  کند. بر پایۀ نگاه قرآنی، دین خدا و پیام همۀ انبیا از آدم7 تا خاتم6 
یکی است و تفاوت آن ها تنها در کّمیت و کیفیت است. همین امر سبب پدید آمدن شرایع گوناگون شده 

است. در قرآن کریم از دین الهی با عنوان اسالم یاد شده است: 
يَن ِعنَْد اهللِ اْلِْسالُم؛1 در حقيقت، دين نزد خدا مهان اسالم است.﴾ ﴿إِنَّ الدِّ

شرایع پیشین
از جمله ویژگی  های پیامبران اولو العزم این است که تنها اینان صاحب شریعت هستند. بنا بر این، مراد 
از شرایع پیشین، شریعت  های پیامبران اولو العزم: است که شامل شریعت حضرت نوح7، حضرت 

ابراهیم7، حضرت موسی7، حضرت عیسی7 و حضرت محّمد6 است. 
شد  تشریع  انسان  ها  برای  خداوند  سوی  از  که  شریعت  نخستین  که  می  شود  استفاده  کریم  قرآن  از 
شریعت نوح7 بود و تا حضرت ابراهیم7 ادامه داشت و سپس با آمدن شریعت ابراهیم7، شریعت 
نوح7 و با آمدن شریعت موسی7، شریعت ابراهیم7 و با آمدن عیسی7 شریعت موسی و با نزول 

شریعت پیامبر خاتم شریعت عیسی نسخ گردید.2 
روایات نیز دلیل نامبردار شدن این پیامبران به اولو العزم را صاحب آیین و شریعت بودن آن ها دانسته  اند. 

از جمله امام رضا7 در این باره می  فرمایند:
اِئِع  َ ُْم کاُنوا َأْصَحاَب الشَّ َي ُأوُلو اْلَعْزِم ُأْوِل اْلَعْزِم ِلَنَّ َم ُسمِّ َضا7 َقاَل إِنَّ َعْن َأِب اْلََسِن الرِّ
يَعتِِه َوِمنَْهاِجِه َوَتابِعًا لِکَتابِِه إَِل َزَمِن  َواْلَعَزاِئِم َوَذلِک َأنَّ کلَّ َنبِيٍّ َبْعَد ُنوٍح7 کاَن َعَل َشِ
َوَتابِعًا  َوِمنَْهاِجِه  يَعتِِه  َوَبْعَدُه کاَن َعَل َشِ إِْبَراِهيَم7  اِم  َأيَّ َنبِيٍّ کاَن ِف  إِْبَراِهيَم اْلَِليِل َوکلُّ 
يَعِة ُموَسى7  لِکَتابِِه إَِل َزَمِن ُموَسى7 َوکلُّ َنبِيٍّ کاَن ِف َزَمِن ُموَسى7 َوَبْعَدُه کاَن َعَل َشِ
اِم ِعيَسى7 َوَبْعَدُه کاَن َعَل  اِم ِعيَسى7 َوکلُّ َنبِيٍّ کاَن ِف َأيَّ َوِمنَْهاِجِه َوَتابِعًا لِکَتابِِه إَِل َأيَّ
ٍد6َفَهُؤَلِء اْلَْمَسُة ُأوُلو اْلَعْزِم  يَعتِِه َوَتابِعًا لِکَتابِِه إَِل َزَمِن َنبِيِّنَا ُمَمَّ ِمنَْهاِج ِعيَسى7 َوَشِ

1 . آل عمران/ 19.
2 . شوری/ 13.
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ُسِل؛1 پيامربان اولو العزم در حقيقت بدين سبب اولو العزم ناميده  َفُهْم َأْفَضُل اْلَْنبَِياِء َوالرُّ
شدند که دارای شيعت و آينی بودند. چون هر پيامربی پس از نوح7 بر شيعت و روش 
او و تابع کتاب وی بود، تا زمان ابراهيم خليل و هر پيامربی در روزگار ابراهيم7 و پس از 
او بر شيعت و راه ابراهيم7 و پریو کتاب او بود، تا زمان موسی7 و هر پيامرب در زمان 
موسی7 و پس از آن بر شيعت و طريقۀ موسی7 و تابع کتاب او بود، تا زمان عيسی7 
و هر پيامربی در روزگار عيسی7 و پس از آن بر روش شيعت عيسی7 و پریو کتاب 
او بود تا زمان پيامرب ما ممد6. اين پنج تن اولو العزم هستند و لذا برترين پيامربان و 

رسولن اند. 

بررسی نسخ شرایع پیشین از منظر سنت
بررسی روایات و سنت معصومین نشان می  دهد که شریعت اسالم که آخرین و کامل  ترین برنامۀ خداوند 
برای بشر است، ناسخ شرایع پیشین است و پس از بعثت پیامبر اکرم6 شرایع پیشین اعتبار و رسمیت 

خود را از دست داده  اند. 
دالیل روایی که در این باره وجود دارد را می  توان در سه دسته جای داد:

1ـ دالیلی که از روایات مربوط به ویژگی  های قرآن و رسالت پیامبر اکرم6 به دست آمده است؛
2ـ دالیلی که از روایات مربوط به امت  های پیشین استنباط شده است؛

3ـ  دالیلی که از روایات مربوط به احکام ارتداد گرفته شده است.

وخژگا های قیآن و ررالب  گامبی یمیم6
آمدن  با  که  می دهد  نشان  اکرم6است  پیامبر  رسالت  و  قرآن  ویژگی  های  دربارۀ  که  روایاتی  بررسی 

شریعت اسالم شرایع پیشین نسخ شده  اند. در پی به نمونه  هایی از این روایات اشاره می  شود.

قیآن،  اری و مهگمن نی متب  گرگن
پیامبر اکرم6 در احتجاج با اهل کتاب به گونه  ای آشکار، از قرآن به عنوان کتاب ناسخ یاد می  کند:

اِسَخ َلَها ...؛ خداوند متعال کتاب مرا حاکم و ناسخ  َه َعزَّ َوَجلَّ َجَعَل کَتاِبَي اْلُمَهْیِمَن َعَلی کُتِبِهُم النَّ 1ـ »ِإنَّ اللَّ

1 . صدوق، محمد؛ عیون اخبار الرضا، بیروت: مؤسسة األعلمی للمطبوعات، 1404 ه ، ج 1، ص 86؛ میزان الحکمه، ج 4، 
ص 3018.
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کتاب  های آن  ها )کتاب های آسمانی پیامبران صاحب شریعت( قرار داد ...«.1 
ْنِجیِل  اْلِ َمکاَن  اْلِمِئیَن  ْعِطیُت 

ُ
َوأ ْوَراِة  التَّ َمکاَن  َواَل  الطِّ َوَر  السُّ ْعِطیُت 

ُ
أ ِه6  اللَّ َرُسوُل  اَل 

َ
ق  ...« 2ـ 

ْوَراُة  وَن ُسوَرًة َوهَو  ُمَهْیِمٌن َعَلی َساِئِر اْلکُتِب َوالتَّ ِل َثَماٌن َوِستُّ ْلُت ِباْلُمَفصَّ ُبوِر َوُفضِّ ْعِطیُت اْلَمَثاِنَي َمکاَن الزَّ
ُ
َوأ

ُبوُر ِلَداُود؛ سعد اسکافی از رسول خدا6 نقل می کند که ایشان فرمود:  ْنِجیُل ِلِعیَسی َوالزَّ ِلُموَسی َواْلِ
به من سوره های طوالنی داده شده به جای تورات، و سوره های صد آیه ای داده شدم به جای انجیل و 
سوره های مثانی به من داده شد به جای زبور و سوره های مفصل )یعنی کوتاه آیه( را که شصت و هشت 
سوره است افزون به من دادند و این قرآن نگهبان و گواه است بر کتاب های دیگر و تورات از موسی7 

است و انجیل از عیسی7 است و زبور از داود7 است«.2 
بر پایۀ این روایت برتری قرآن بر دیگر کتاب  های آسمانی روشن می شود؛ زیرا آموزه  هایی افزون بر آن  ها 

دارد و مهیمن بر آن ها است.

 تگجۀ نحث
این دو روایت به روشنی بیانگر ناسخیت قرآن است و نشان می  دهد که با آمدن قرآن نیازی به مراجعه به 
سایر کتب آسمانی نیست و قرآن بر همۀ آموزه  های آن کتاب  ها اشراف دارد و بلکه از معارف افزون تری 

برخوردار است.

یر م،  اری شییخس  گرگن
1ـ امام علی7 در یکی از خطبه  های نهج البالغه دربارۀ فضیلت اسالم چنین گفته  اند:

َة َخْلِقِه َوَأَقاَم  ِذي اْصَطَفاُه لِنَْفِسِه َواْصَطنََعُه َعَل َعْينِِه َوَأْصَفاُه ِخرَیَ ْساَلَم ِديُن اهلل الَّ ُثمَّ إِنَّ َهَذا اْلِ
تِِه َوَوَضَع اْلَِلَل بَِرْفِعِه...؛3 باری اين اسالم دين خدا است  َدَعاِئَمُه َعَل َمَبَّتِِه َأَذلَّ اْلَْدَيان بِِعزَّ
که برای خود برگزيده و زير نظر عنايت خود ساخته، و ويژۀ هبرتين آفريدگان خود، حرضت 
مّمد6قرار داده و پايه  هايش را بر مبت خود بر پا داشته است. با ارج نادن آن ساير دين

 ها را خوار ساخت و با بلند داشتن آن مهه آينی  ها را فرو ناد. 
از جمله فضایلی که امام علی7 در این خطبه برای اسالم برمی  شمرد این است که خداوند با عزت 
1 . طبرسی، فضل بن حسن؛ االحتجاج، نجف اشرف: دار النعمان للطباعة و النشر، 1996 م ، ج 1، ص 57؛ مجلسی، محّمد 

باقر؛ بحار االنوار، بیروت: مؤسسة الوفاء، چاپ دوم، 1403 ه ، ج 9، ص 292.
2 . کلینی، محّمد بن یعقوب؛ الکافی، تهران: دار الکتب االسالمیة، چاپ چهارم، 1365 ش ، ج 2، ص 601.

3 . نهج البالغه، خطبۀ 198.
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بخشیدن و اعتالی اسالم، ادیان و آیین  های دیگر را خوار ساخت. شارحان نهج البالغه مراد از ذلت ادیان 
و وضع ملل را بی توجهی خداوند به این ادیان و نسخ آن ها و یا خواری اهل آن دانسته اند. البته روشن است 

که عزت و اعتالی اسالم هر دو را موجب می  شود.1 
وُلوا اْلَعْزِم 

ُ
: ﴿َفاْصِبْر کما َصَبَر أ ِه َعزَّ َوَجلَّ ْوَل اللَّ

َ
ِه7 ق ِبي َعْبِد اللَّ

َ
ْلُت ِل

ُ
اَل ق

َ
2ـ »... َسَماَعَة ْبِن ِمْهَراَن ق

نَّ ُنوحًا 
َ
اَل ِل

َ
وِلي اْلَعْزِم ق

ُ
ْلُت کْیَف َصاُروا أ

ُ
ُسِل﴾ َفَقاَل ُنوٌح َوِإْبَراِهیُم َوُموَسی َوِعیَسی َومحّمد6 ق ِمَن الرُّ

ُحِف  ی َجاَء ِإْبَراِهیُم7 ِبالصُّ َخَذ ِبکَتاِب ُنوٍح َوَشِریَعِتِه َوِمْنَهاِجِه َحتَّ
َ
ُبِعَث ِبکَتاٍب َوَشِریَعٍة َوکلُّ َمْن َجاَء َبْعَد ُنوٍح أ

ُحِف  َخَذ ِبَشِریَعِة ِإْبَراِهیَم َوِمْنَهاِجِه َوِبالصُّ
َ
َوِبَعِزیَمِة َتْرک کَتاِب ُنوٍح اَل کْفرًا ِبِه َفکلُّ َنِبيٍّ َجاَء َبْعَد ِإْبَراِهیَم7 أ

ْوَراِة  َخَذ ِبالتَّ
َ
ُحِف َوکلُّ َنِبيٍّ َجاَء َبْعَد ُموَسی7 أ ْوَراِة َوَشِریَعِتِه َوِمْنَهاِجِه َوِبَعِزیَمِة َتْرک الصُّ ی َجاَء ُموَسی ِبالتَّ َحتَّ

ْنِجیِل َوِبَعِزیَمِة َتْرک َشِریَعِة ُموَسی َوِمْنَهاِجِه َفکلُّ َنِبيٍّ َجاَء َبْعَد  ی َجاَء اْلَمِسیُح7 ِباْلِ َوَشِریَعِتِه َوِمْنَهاِجِه َحتَّ
ی َجاَء محّمد6 َفَجاَء ِباْلُقْرآِن َوِبَشِریَعِتِه َوِمْنَهاِجِه َفَحاَلُلُه َحاَلٌل ِإَلی  َخَذ ِبَشِریَعِتِه َوِمْنَهاِجِه َحتَّ

َ
اْلَمِسیِح أ

قول  گوید:  بن مهران  ُسِل؛2 سماعة  الرُّ ِمَن  اْلَعْزِم  وُلوا 
ُ
أ َفَهُؤاَلِء  اْلِقَیاَمِة  َیْوِم  ِإَلی  َحَراٌم  َوَحَراُمُه  اْلِقَیاَمِة  َیْوِم 

خداوند متعال را: »چنان که پیغمبران اولو العزم صبر کردند تو هم صبر کن« به امام صادق7 عرض 
کردم. فرمود: پیغمبران اولو العزم: نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محّمد: هستند. عرض کردم: 
اینها چگونه اولو العزم شدند؟ فرمود: زیرا جناب نوح با کتاب و شریعتی مبعوث شد و هر پیغمبری که پس از 
نوح آمد، کتاب و شریعت و طریقۀ او را اخذ کرد، تا زمانی که جناب ابراهیم7 آمد با صحف و فرمان ترک 
کتاب نوح، نه از راه کافر شدن به آن. سپس هر پیغمبری که پس از ابراهیم7 آمد به شریعت و طریقه و 
صحف او رفتار کرد، تا زمانی که جناب موسی آمد و تورات و شریعت و طریقۀ خود را با فرمان ترک  صحف 
آورد و هر پیغمبری که پس از موسی7 آمد، به تورات و شریعت و طریقه او متمسک شد، تا زمانی که 
جناب مسیح7 با انجیل و فرمان ترک شریعت و طریقۀ موسی آمد، سپس هر پیغمبری که پس از مسیح 
آمد شریعت و طریقۀ او را گرفت، تا زمانی که محّمد6 آمد و قرآن و شریعت و طریقۀ خود را آورد، پس 

حالل او حالل است تا روز قیامت و حرام او حرام است تا روز قیامت و پیغمبران اولو العزم اینها هستند«.
این روایت به روشنی نشان می  دهد که هر شریعت جدیدی شریعت پیشین خود را نسخ می  کند. 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 

1 . بحرانی، ابن میثم؛ شرح نهج البالغه، ]بی جا[: دفتر نشر الکتاب، چاپ دوم، 1362 ش ، ج 3، ص 452؛ مجلسی، 
محمد باقر، پیشین، ج 65، ص 345.

2 . کلینی، محمد بن یعقوب، پیشین، ج 2، ص 17.
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آن نخواهد بود.
َوِإْبَراِهیُم َوُموَسی َوِعیَسی َومحّمد:  ُنوٌح  ُسِل﴾1 َخْمَسٌة  الرُّ اْلَعْزِم ِمَن  وُلوا 

ُ
﴿أ َجْعَفٍر7:  ُبو 

َ
أ اَل 

َ
3ـ »ق

ْنِبَیاء؛2 امام باقر7 فرموده است: 
َ
َم ِمَن اْل َنَفٍة َنَسَخْت َشِریَعَة َمْن َتَقدَّ

ْ
َتی ِبَشِریَعٍة ُمْسَتأ

َ
وُلو اْلَعْزِم ُهَو َمْن أ

ُ
َوأ

پیامبران اولو العزم پنج تن هستند؛ نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محّمد که درودهای خداوند بر همه 
شان باد. و اولو العزم پیامبری است که شریعتی بیاورد که شریعت پیامبران پیشین را نسخ کند«. 

با توجه به این حدیث، پیامبر اولی العزم کسی است که شریعت پیامبران پیشین را نسخ کند. از آن جا 
که حضرت محّمد6 از پیامبران اولی العزم و آخرین پیامبر است، شریعت او ناسخ شرایع پیشین است 

و شریعتی ناسخ شریعت او نخواهد بود.

 تگجۀ نحث
بررسی این روایات نشان می  دهد که اسالم ناسخ شرایع پیشین است و شریعتی در عرض آن هدایت کنندۀ 

انسان به سوی حق نخواهد بود.

غلبۀ یر م نی راخی شییخس
1ـ حضرت علی7 در مناظره  با یکی از اندیشه  مندان یهودی به سخن خداوند خطاب به رسول اکرم6 

در شب معراج اشاره کردند که نشان دهندۀ غلبۀ اسالم بر سایر شرایع و آیین  ها است: 
ِق اْلَْرِض َوَغْرهِبَا ِدْيٌن إِلَّ ِدينُک  َحقٌّ َعَلَّ َأْن ُأْظِهَر ِدينَک َعَل اْلَْدَياِن ـ َحتَّى َل َيْبَقى ِف َشْ
ْزَيَة؛3 حق است بر من که دين تو را بر مهه اديان پریوز گردانم تا  َوُيَؤدُّوَن إَِل َأْهِل ِدينِک اْلِ
اين که در شق و غرب زمنی دينی نمند جز دين تو، يا اين که به اهل دين تو جزيه بپردازند. 
بر اساس این روایت، خداوند به پیامبر اکرم6 وعدۀ غلبه بر همۀ ادیان می  دهد که این امر نشان 
می  دهد 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.
ْرِض َبْیُت َمَدٍر َواَل َوَبٍر ِإالَّ 

َ
2ـ »قال الِمقداد بن السَود َسِمعُت الرسول6 َیقول اَل َیْبَقی َعَلی َظْهِر اْل

ُهم  ا ُیِذلُّ ْهِله  َفُیِعّزوا به َوِإمَّ
َ
ُهم َفَیْجَعُلُهم  اللُه ِمْن أ ا ُیِعزُّ ا ِبُذلٍّ  َذِلیٍل ِإمَّ ا ِبِعزٍّ َعِزیٍز َوِإمَّ ْساَلِم ِإمَّ ْدَخَلُه اللُه کِلَمَة اْلِ

َ
أ

1 . احقاف/ 35.
2 . فتال نیشابوری، محّمد؛ روضة الواعظین و بصیرة المتعظین، قم: منشورات الشریف الرضی، ]بی تا[، ج 1، ص 51.

3 . طبرسی، فضل بن حسن، پیشین، ج 1، ص 330؛ مجلسی، محمد باقر، پیشین، ج10، ص 44.
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َفُیدینون َله؛1 مقداد بن اسود گوید: شنیدم از رسول خدا6که می فرمود: 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«. 
تی ما ُزِوی لی  مَّ

ُ
ها ومغارَبها َوَسَیبُلُغ ُملُک  أ

َ
ریُت مشارق

ُ
رُض فأ

َ
3ـ »قال رسول الله6: ُزِوَیْت لي ال

ِمنها؛2 پیامبر خدا فرمود: زمین برای من جمع شد و مشارق و مغارب آن به من نشان داده شد. به زودی 
فرمان روایی امت من به همۀ جاهایی که برای من جمع شد خواهد رسید«. 

این دو روایت نیز نشان دهندۀ غلبه و انحصار حاکمیت اسالم است. این امر گویای این واقعیت است 
که در عصر شریعت خاتم حقانیت تنها از آِن شریعت اسالم است. 

 تگجۀ نحث
بررسی روایات پیشین بیانگر غلبۀ شریعت اسالم و حکومت آن است. این امر که تنها یک شریعت بر همه 
جا حکم فرما خواهد شد، نشان می  دهد 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 
ْرَسَل َرُسوَلُه 

َ
ِذي أ دانسته شده است؛ از جملۀ این روایات، روایتی است که از امام باقر7 در ذیل آیۀ ﴿ُهَو الَّ

ِه َوَلْو کِرَه اْلُمْشِرکون؛3 او کسی است که پیامبرش را با هدایت  یِن کلِّ ِباْلُهدی  َوِدیِن اْلَحقِّ ِلُیْظِهَرُه َعَلی الدِّ
و دین درست، فرستاد تا آن را بر هر چه دین است پیروز گرداند، هر چند مشرکان خوش نداشته باشند﴾ 

نقل شده است که فرمودند: 
إّن َذلِک َيکوُن ِعنَْد ُخُروِج اْلَْهِديِّ ِمن  آِل مّمد َفاَل َيْبَقى  َأَحٌد إِّل َأَقرَّ بِمحّمد6؛ اين جريان 
در زمان ظهور حرضت مهدى از آل مّمد: است که احدى روى زمنی باقى نمند جز آنکه 

به نبوت مّمد6 اعرتاف کند.4 

ررالب جها ا  گامبی یمیم6
بررسی روایات نشان می  دهد که رسالت حضرت محّمد6رسالتی جهانی است که به نمونه  هایی از این 

1 . طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران: انتشارات ناصر خسرو، 1372 ش ، ج 5، ص 38.
2 . همان، ج 7، ص 239.

3 . توبه/ 33.
4 . بحرانی، هاشم؛ البرهان فی تفسیر القرآن، تهران: بنیاد بعثت، 1416 ه ، ج 2، ص 770.
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روایات اشاره می  شود: 
ْرَسْلُت کلَّ َرُسوٍل ِإَلی 

َ
ْد أ

َ
ُه َعَلْیک ق ی اللَّ اَل َیا محّمد َصلَّ

َ
ي َوق ِه6 : ... َمنَّ َعَليَّ َربِّ اَل َرُسوُل اللَّ

َ
1ـ »... ق

َحدا؛1 ... جابر 
َ
ْنُصْر ِبِه أ

َ
ِذي َلْم أ ْعِب الَّ ْسَوَد ِمْن َخْلِقي َوَنَصْرُتک ِبالرُّ

َ
ْحَمَر َوأ

َ
ْرَسْلُتک ِإَلی کلِّ أ

َ
ِتِه ِبِلَساِنَها َوأ مَّ

ُ
أ

بن عبد الله از پیامبر اکرم6 نقل می  کند که ایشان فرمودند: خداوند بر من منت نهاد و به من گفت ای 
محّمد، خداوند بر تو درود می فرستد و من هر پیامبری را به سوی امتش با زبان آنان فرستادم و تو را به 
هر سرخ و سیاهی از خلق خود فرستاده ام و تو را با رعب )در دل دشمنان( پیروز کرده ام که کسی را با آن 

پیروز نکرده ام«.
پیامبر اکرم6 در این روایت، خود را مبعوث به هر سرخ و سیاهی معرفی می کند و این نشان می  دهد 

که رسالت ایشان تنها اعراب را شامل نمی  شود، بلکه رسالتشان جهانی است.
ِه6 َفَقاُلوا َیا محّمد  اَل َجاَء َنَفٌر ِمَن اْلَیُهوِد ِإَلی َرُسوِل اللَّ

َ
ِبي َطاِلٍب7 ق

َ
2ـ »... اْلَحَسِن ْبِن َعِليِّ ْبِن أ

َفَسکَت  ِعْمَراَن7  ْبِن  ُموَسی  ِإَلی  وِحَي 
ُ
أ کَما  ِإَلْیک  ُیوَحی  ِذي  الَّ نَّک 

َ
َوأ ِه  اللَّ َرُسوُل  نَّک 

َ
أ َتْزُعُم  ِذي  الَّ ْنَت 

َ
أ

ِقیَن َوَرُسوُل َربِّ اْلَعاَلِمیَن  یَن َوِإَماُم اْلُمتَّ ِبیِّ َنا َخاَتُم النَّ
َ
ُد ُوْلِد آَدَم َواَل َفْخَر َوأ َنا َسیِّ

َ
اَل َنَعْم أ

َ
6 َساَعًة ُثمَّ ق ِبيُّ النَّ

َها  یُّ
َ
أ ﴿یا  محّمد  َیا  ْل﴾ 

ُ
﴿ق الَْیَة  َهِذِه  َوَجلَّ  َعزَّ  ُه  اللَّ ْنَزَل 

َ
َفأ ِإَلْیَنا  ْم 

َ
أ اْلَعَجِم  ِإَلی  ْم 

َ
أ اْلَعَرِب  ِإَلی  َمْن  ِإَلی  اُلوا 

َ
ق

ِه ِإَلْیکْم َجِمیعًا﴾2؛3 ... امام حسن7 فرمودند: عده ای از یهود نزد پیامبر6 آمدند  ي َرُسوُل اللَّ اُس ِإنِّ النَّ
فرستاده  وحی  تو  بر  موسی7  همانند  و  خدایی  فرستادۀ  می بری  گمان  که  تویی  محّمد  ای  گفتند:  و 
افتخار  این  به  و  آدم  فرزندان  سید  منم  آری  فرمود:  سپس  کرد،  سکوت  کمی  پیامبر6  می شود؟! 
نمی کنم، من خاتم پیامبران و پیشوای پرهیزکاران و فرستاده پروردگار جهانیانم. آن ها پرسیدند به سوی 
چه کسی؟ عرب یا عجم یا به سوی ما؟ خدا این آیه را فرستاد: »بگو: ای مردم، من پیامبر خدا به سوی 

همه شما هستم«. 
پاسخ پیامبر6 به یهودیان به روشنی نشان می  دهد که رسالتشان جهانی است.

ا َحَضَرْتُه  ِه6 ِبَسْیِفِه َوَیِقیِه ِبَنْفِسِه َفَلمَّ ُبو َطاِلٍب َیْضِرُب َعْن َرُسوِل اللَّ
َ
اَل َعِليُّ ْبُن اْلُحَسْیِن7 کاَن أ

َ
3ـ »ق

ِبي
َ
َرْیشًا َعَلی َعَداَوِتَها َوَحَسِدَها َفاْجَتَمُعوا ِإَلی أ

ُ
نَّ ق

َ
ِه6 َوَعَلْت کِلَمُتُه ِإالَّ أ ِوَیْت َدْعَوُة َرُسوِل اللَّ

َ
ْد ق

َ
اْلَوَفاُة َوق

ُبو َطاِلٍب َیا 
َ
ًة َفَقاَل أ اِس کافَّ ْم ِإَلی النَّ

َ
ًة أ ُه ِإَلْیَنا َخاصَّ ْرَسَلُه اللَّ

َ
َبا َطاِلٍب َسْلُه أ

َ
ِه6 ... َفَقاُلوا َیا أ َطاِلٍب َوَرُسوُل اللَّ

1 . صدوق، محمد؛ الخصال، قم: جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، 1403 ه ، ص 425.
2 . اعراف/ 158.

3 . االمالی، ص 254.
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ْسَوِد 
َ
ْبَیِض َواْل

َ
ًة ِإَلی اْل ْرِسْلُت کافَّ

ُ
اِس أ اَل اَل َبْل ِإَلی النَّ

َ
ًة ق ْوِمک َخاصَّ

َ
ْم ِإَلی ق

َ
ْرِسْلَت أ

ُ
ًة أ اِس کافَّ ِخ ِإَلی النَّ

َ
اْبَن أ

ْسَوَد َوَمْن َعَلی ُرُؤوِس 
َ
ْبَیَض َواْل

َ
ْمِر اْل

َ
ْدُعَونَّ ِإَلی َهَذا اْل

َ
ِذي َنْفِسي ِبَیِدِه َل ْحَمِر َواْلَعَرِبيِّ َواْلَعَجِميِّ َوالَّ

َ
َواْل

وَم ...؛1 امام سجاد7 فرمود: ابو طالب با شمشیر  َنَة َفاِرَس َوالرُّ ْدُعَونَّ السَّ اْلِجَباِل َوَمْن ِفي ُلَجِج اْلِبَحاِر َوَلَ
خود از پیامبر6 دفاع و با جان و دل از ایشان نگهبانی و نگهداری می کرد. چون مرگ ابو طالب فرا 
رسید پیامبر6نیرومند و دعوتش آشکار شده بود، ولی قریش همچنان در دشمنی و رشک  ورزیدن به 
ایشان پایداری می کردند. در این هنگام پیش ابو طالب آمدند و رسول خدا 6 هم آنجا بودند. قریش به 
ابو طالب گفتند: از او بپرس آیا خداوند او را ویژه ما فرستاده است یا برای همه مردم. ابو طالب گفت: ای 
برادر زاده آیا برای همه مردم برانگیخته شده ای یا تنها برای قوم خود؟ فرمود: برای همه مردم از سپید و 
سیاه و سرخ و عرب و غیر عرب مبعوث شده ام و سوگند به کسی که جان من در دست اوست من همگان 
را، سپید و سیاه را و هر کس را که بر سر کوه ها و جزایر دریاها است به این آیین فرا می خوانم و فارسیان 

و رومیان را هم همین امسال به این کار فرا می خوانم«. 
َوُموَسی  َوِإْبَراِهیَم  ُنوٍح  َشَراِئَع  ْعَطی محّمدًا6 

َ
أ َوَتَعاَلی  َتَباَرک  َه  اللَّ ِإنَّ  اَل 

َ
ق ِه7  اللَّ َعْبِد  ِبي 

َ
أ  ...« 4ـ 

امام صادق7  ْنِس؛2  َواْلِ َواْلِجنِّ  ْسَوِد 
َ
َواْل ْبَیِض 

َ
اْل ِإَلی  ًة  ْرَسَلُه کافَّ

َ
َوأ ْخاَلَص...  َواْلِ ْوِحیَد  التَّ َوِعیَسی: 

فرمود: همانا خدای تبارک و تعالی شریعت  های نوح و ابراهیم و موسی و عیسی: را به محّمد6 
عطا فرمود، و آن شرایع یکتاپرستی است و اخالص... و او را به سوی همگان از سفید و سیاه و جن و 

انس فرستاد«.
حوزۀ رسالت پیامبر6 در دو روایت پیشین نیز نشان دهندۀ جهانی بودن آن است.

نتیجۀ بحث
این روایات نشان می دهند که رسالت حضرت محّمد6 جهانی است و ایشان فرستادۀ خدا به سوی 
همۀ انسان  ها است. بر این پایه، ناسخیت اسالم ثابت می  شود؛ زیرا رسالت پیامبر خاتم شامل همۀ انسان  ها 
است و پیروان سایر شرایع نیز از این امر خارج نیستند و مشمول این دعوت جهانی می  شوند. از این رو، 

آن  ها باید به حضرت محّمد6ایمان بیاورند و تسلیم شریعت او شوند.

1 . فتال نیشابوری، محمد، پیشین، ج 1، ص 54.
2 . برقی، احمد بن محّمد؛ المحاسن، تهران: دار الکتب االسالمیة، 1370 ش ، ج 1، ص 287؛ کلینی، محمد بن یعقوب، 

پیشین، ج 2، ص 17.
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یر م شیط  جات
اکرم6،  بیان ویژگی  های دعوت رسول  از  البالغه پس  نهج  از خطبه  های  حضرت علی7 در یکی 

رهاورد پیروی از هر آیینی جز اسالم را زیان کاری، سقوط و عذاب بی پایان می  داند:
اِئَع اْلَْجُهوَلَة َوَقَمَع بِِه اْلبَِدَع  َ ٍة کافَِيٍة َوَمْوِعَظٍة َشافَِيٍة َوَدْعَوٍة ُمَتاَلفَِيٍة َأْظَهَر بِِه الشَّ َأْرَسَلُه بُِحجَّ
ْق ِشْقَوُتُه َوَتنَْفِصْم ُعْرَوُتُه  ْساَلِم َدْينًا َتَتَحقَّ َ بِِه اْلَْحکاَم اْلَْفُصوَلَة َفَمْن َيْبَتِغ َغرْیَ اْلِ اْلَْدُخوَلَة َوَبنیَّ
َوَتْعُظْم کْبَوُتُه َوَيکْن َمآُبُه إَِل اْلُْزِن الطَِّويِل َواْلَعَذاِب اْلَوبِيل؛1 خداوند او را با دليلی بسنده 
و اندرز های هببوددهنده و دعوتی جربان کننده به رسالت فرستاد. با او آينی  های ناشناخته 
را آشکار کرد و بدعت های ساختگی را نابود ساخت و فرمان  های قطعی را روشن کرد. 
پس هرکه جز اسالم آيينی بجويد، بدبختی  اش حتقق يابد و رشته سعادتش گسيخته شود و 

سخت سقوط کند و عاقبت کارش به اندوه دراز و رنج و عذاب بی پايان انجامد. 
در این روایت، حضرت علی7 پیروی از هر شریعتی جز اسالم را موجب بدبختی می  داند. این سخن 

نشان می  دهد که در عصر شریعت اسالم، شرایع پیشین از حقانیت برخوردار نیست.

 تگجۀ نحث
بنا بر این سخن حضرت علی7 روشن می  شود که تنها کسانی نجات می  یابند که پس از آگاهی از رسالت 
پیامبر اکرم6 از شریعت او پیروی کنند و دنباله روی از هر آیین دیگری، جز به تباهی سعادت و رنج 

بی پایان نمی  انجامد. پس، با ظهور شریعت اسالم، شرایع پیشین منسوخ گشته  اند.

وخژگا  های یمب  های  گرگن
روایاتی که در آن  ها از امت  های پیشین و به ویژه اهل کتاب سخن رفته است نشان می  دهد که با آمدن 
شریعت اسالم، آن  ها 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 می  شود.

گیفتن مگثاق یز  گامبیین  گرگن
برخی روایات نشان می  دهد که خداوند از همۀ پیامبران پیشین بر نبوت حضرت محّمد6 پیمان گرفت 

و همچنین از ایشان خواست تا از امت  هایشان نیز همین پیمان را بگیرند:

1 . نهج البالغه، ص 230، خطبٔه 161.
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َمَمُهم ِبَمبعِثه 
ُ
نا6 أن ُیخِبروا أ 1ـ ُروي َعن أمیر المؤمنین7 أّن اللَه أَخَذ میثاَق َعلی النبیاِء قبَل نبیِّ

روُهم به، وَیأُمروُهم ِبَتصدیِقه؛1 از امام علی7 روایت شده است که خداوند از همۀ پیامبران  وَنعِته، وُیَبشِّ
پیشین پیمان گرفت که بعثت و اوصاف پیامبر اکرم6 را برای امت  های خود تبیین کنند و آمدنش را به 

آنان بشارت و به تصدیق آن حضرت فرمان دهند«. 
این روایت بیان گر بشارت پیامبران پیشن به امت  هایشان مبنی بر آمدن رسول اکرم6 و فرمان به 
تصدیق ایشان است. این امر نشان می  دهد که پیروان شرایع پیشین در عصر شریعت اسالم باید تسلیم 

پیامبر اکرم6باشند.
2ـ »علی بن أبی طالب )َرِضی اللُه َعنه( قال: َلم َیبعث اللُه نبّیًا آدَم َفَمن َبعَده إاّل أَخَذ علیه العهَد في 
ُه ِمیثاَق  َخَذ اللَّ

َ
ه وَیأُمُره َفَیأُخَذ العهَد علی قوِمه ُثم َتال ﴿َوِإْذ أ محّمد َلِئن ُبِعَث وُهو َحيٌّ َلُیؤِمُننَّ به وَلَینُصَرنَّ

یَن َلما آَتْیُتکْم ِمْن کتاٍب َوِحکَمة﴾2؛3 حضرت علی7 فرمود: خداوند هیچ پیامبر، از حضرت آدم تا  ِبیِّ النَّ
پیامبران بعدی، را به رسالت برنینگیخت، مگر این که دربارۀ حضرت محّمد6 از او پیمان گرفت که 
اگر در دوران زندگی او، آن حضرت مبعوث شد، به وی ایمان آورد و یاری ش کند. همچنین خداوند از هر 

َخَذ...﴾ را تالوت فرمود«.
َ
پیامبری خواست تا از امتش همین پیمان را بگیرد؛ سپس آیۀ ﴿ َوِإْذ أ

بر پایۀ این روایت خداوند از پیروان سایر شرایع در عصر شریعت خاتم می خواهد به پیامبر خاتم6 
ایمان بیاورند و او را یاری کنند. 

ُه ُسْبَحاَنُه محّمدًا َرُسوَل  ْن َبَعَث اللَّ
َ
3ـ امام علی7 در یک از خطبه  های نهج البالغه فرمودند: »ِإَلی أ

یَن...؛4 تا آن که خدای سبحان محّمد رسول خدا6  ِبیِّ ُخوذًا َعَلی النَّ
ْ
ِتِه َمأ ْنَجاِز ِعَدِتِه َوِإْتَماِم ُنُبوَّ ِه6 ِلِ اللَّ

را برانگیخت تا وعده اش را به انجام رساند و کار نبوتش را به پایان برد، در حالی که پیمان پذیرش نبوتش 
از همۀ پیامبران گرفته شده بود«. 

اَل َواَلَیُة 
َ
ِبي اْلَحَسِن7 ق

َ
ْحَمَد ْبِن محّمد َعِن اْبِن َمْحُبوٍب َعْن محّمد ْبِن اْلُفَضْیِل َعْن أ

َ
4ـ »محّمد َعْن أ

7؛5  َعِليٍّ ِة  ِة محّمد6َوَوِصیِّ ِبُنُبوَّ ِإالَّ  َرُسواًل  ُه  اللَّ َیْبَعَث  َوَلْن  ْنِبَیاِء 
َ
اْل 7 َمکُتوَبٌة ِفي َجِمیِع ُصُحِف  َعِليٍّ

1 . طبرسی، فضل بن حسن، پیشین، ج 2، ص 784؛ مجلسی، محمد باقر، پیشین، ج 11، ص 12.
2 . آل عمران/ 81.

3 . سیوطی، جالل الدین؛ الدر المنثور فی تفسیر المأثور، قم: کتابخانۀ آیت الله مرعشی نجفی، 1404 ه ، ج 2، ص 47؛  
مجلسی، محمد باقر، پیشین، ج 11، ص 13، با کمی تغییر.

4 . نهج البالغه، ص 44، خطبٔه 1.
5 . کلینی، محمد بن یعقوب، پیشین، ج 1، ص 437؛ مجلسی، محمد باقر، پیشین، ج 26، ص 280.
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هیچ  خدا  و  است  شده  نوشته  پیامبران  صحف  همۀ  در  علی7  والیت  فرمود:  ابو الحسن7  حضرت 
پیامبری را مبعوث نکرد مگر با باور به نبوت محّمد6و جانشینی علی7«. 

 تگجۀ نحث
بر اساس روایات پیش گفته روشن می  شود که خداوند از پیامبران پیشین بر نبوت حضرت محّمد6پیمان 
گرفت و از آن  ها 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 پای بند سازند. این امر نشان می  دهد که شرایع پیشین در عرض 

اسالم حجیت ندارند و گرنه گرفتن چنین پیمانی بیهوده بود.

 ارضاختا  گامبی یمیم یز مییجعۀ مسلما ان نه م اهی شییخس  گرگن
برخی برخورد های پیامبر اکرم6با مسلمانان نشان می  دهد که ایشان از مراجعۀ مسلمانان به شرایع 

پیشین در عصر شریعت اسالم یا داشتن نشانه ای از آن شرایع ناراضی بودند.
َفَقاَل  َبْعَضَها  َنکُتَب  ْن 

َ
َفَتَری أ ُتْعِجُبَنا  َیُهوَد  ِمْن  َحاِدیَث 

َ
أ َنْسَمُع  ا  ِإنَّ ِه6َفَقاَل  اللَّ َرُسوَل  ُعَمُر  َتی 

َ
» َوأ 1ـ 

ًة َوَلْو کاَن ُموَسی َحّیًا َما َوِسَعُه ِإالَّ  َصاَری َلَقْد ِجْئُتکْم ِبَها َبْیَضاَء َنِقیَّ کِت اْلَیُهوُد َوالنَّ ْنُتْم کَما َتَهوَّ
َ
کوَن أ ُمَتَهوِّ

َ
أ

از یهود حدیث های تعّجب آوری می شنویم.  پیامبر خدا6 آمد و عرض کرد: ما  َباِعي؛1 عمر خدمت  اتِّ
آیا اجازه می فرماید برخی از آن ها را یادداشت کنیم؟ حضرت فرمود: که شما هم سرگشته و بی باکانه به 
چیزی در آیید چنان که یهود و مسیحیان هستند، من آیین روشن پاکیزه از هر عیبی برای شما آورده ام و 

اگر حضرت موسی زنده بود جز پیروی من راه دیگری در پیش نمی گرفت«. 
پیروی  از شریعت اسالم  بود  زنده  اگر موسی7  روایت رسول خدا6 می  فرمایند:  این  این که در 
می کرد نشان می  دهد 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.
َرْیَظَة 

ُ
ق َبِني  ِمن  ِبأٍخ لي  َمَررُت  إني  الله  یا رسوَل  الله6 فقال  إلی رسوِل  الخّطاِب  بُن  ُعَمُر  2ـ »جاء 

َر َوجُه َرسوِل الله6 قال عبدالله یعني ابن ثابت  عِرُضها َعلیک قال َفَتَغیَّ
ُ
َفکَتَب لي َجواِمَع ِمن التوراِة أال أ

فُقلُت أال َتری ما ِبَوجِه َرسوِل الله6 قال فقال ُعَمُر َرضینا باللِه َرّبًا وِبالسالِم دینًا وّبمحّمٍد6 َرسواًل 
َبعُتموه وَتَرکُتموني  َی َعن رسوِل الله6 قال واّلذي نفُس محّمٍد ِبَیِده َلو أصَبَح فیکم موسی ُثّم اتَّ قاَل َفُسرِّ

1 . صدوق، محمد، معانی االخبار، قم: مؤسسة النشر االسالمی، 1379 ش، ص 282؛ مجلسی، محمد باقر، پیشین، ج73، 
ص 346 و 347.
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بییَن؛1 عمر نزد پیامبر اکرم6 آمد و به آن حضرت گفت:  کم ِمن النَّ َلَضَللُتم. أنتم َحّظي ِمن الَمِم وأنا َحظُّ
من به برادری از بنی قریظه گذر کردم، پس او برای من مجموعه  هایی 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 اکرم6 را نمی  بینی که چه شده؟ پس عمر گفت: خشنودیم از این که الله پروردگار ما، اسالم دین 
ما، محّمد6پیامبر ما است. پس پیامبر6 آرامش یافت و فرمود: قسم به کسی که جان محّمد6 
در دست او است اگر موسی هم اکنون در میان شما بود و شما از او پیروی می  کردید و مرا وا می  گذاشتید، 

بی شک در گمراهی بودید. شما بهرۀ من از امت  ها هستید و من بهرۀ شما از پیامبران هستم«. 
این سخن پیامبر6 که 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 31 سوره توبه روایت زیر را نقل می  کنند که نشان دهندۀ نارضایتی پیامبر اکرم6 از 

مظاهر مسیحیت منسوخ است:
ِه6 َوِفي ُعُنِقي َصِلیٌب ِمْن َذَهٍب  َتْیُت َرُسوَل اللَّ

َ
اَل أ

َ
ْعَلِبيُّ ِبِإْسَناِدِه َعْن َعِديِّ ْبِن َحاِتٍم ق 3ـ »َوَرَوی الثَّ

ی َفَرَغ ِمْنَها   َهِذِه الَْیة َحتَّ
ُ
اَل َفَطَرْحُتُه َواْنَتَهْیُت ِإَلْیِه َوهَو َیْقَرأ

َ
َفَقاَل َیا َعِديُّ اْطَرْح َهَذا اْلَوَثَن ِمْن ُعُنِقک ق

اَل 
َ
وَنُه ق ُه َفَتْسَتِحلُّ َم اللَّ وَن َما َحرَّ ُموَنُه َوُیِحلُّ ُه َفُتَحرِّ َحلَّ اللَّ

َ
ُموَن َما أ  َلْیَس ُیَحرِّ

َ
ا َلْسَنا َنْعُبُدُهْم َفَقاَل أ َفُقْلُت َلُه ِإنَّ

اَل َفِتْلک ِعَباَدُتُهم؛2 و ثعلبی به سند خود از عدی بن حاتم روایت کرده که گفت: به نزد رسول 
َ
َفُقْلُت َبَلی ق

خدا6 رفتم و در آن حال صلیبی از طال به گردن داشتم، حضرت فرمود: این بت را از گردنت بردار، 
ْربابًا ...﴾ را 

َ
ْحباَرُهْم َوُرْهباَنُهْم أ

َ
َخُذوا أ من آن را از گردنم برداشتم و به نزد وی رفتم دیدم همین آیۀ ﴿اتَّ

قرائت کرد. من عرض کردم: ما آنان را پرستش نمی کنیم؟ فرمود: آیا چنان نیست که آنان حالل خدا را 
حرام کرده و شما نیز حرام دانستید و حرام خدا را حالل شمرده اند و شما نیز حالل شمردید؟ گفتم: چرا، 

فرمود: همین کار پرستش آن ها است«. 

 تگجۀ نحث
بر اساس آن چه گزارش شده، روشن شد که پیامبر اکرم6 از استفادۀ مسلمانان از مظاهر شرایع پیشین 

نهی کرده اند و این نهی نشان دهندۀ نسخ و حجیت نداشتن شرایع پیشین در عصر شریعت خاتم است.

1 . هیثمی، علی بن ابی بکر؛ مجمع الزوائد و منبع الفوائد، بیروت: دار الکتب العلمیة، 1408 ه ، ج 1، ص 173.
2 . طبرسی، فضل بن حسن، پیشین، ج 5، ص 37؛ بحرانی، هاشم، پیشین، ج 2، ص 769.



169

ب
رر
 ی 
 مر
ن یز
رگ
س  گ
ییخ
ی ش
 س
یه 
  ی
ما
م 
را 
یر
ن

دعوت  گیوین شییخس  گرگن نه یر م
نفوذ  اندازۀ کافی  به  از صلح حدیبیه هنگامی که اسالم در سرزمین حجاز  در سال ششم هجری، پس 
کرد، پیامبر اکرم6 نامه  های متعددی را به سران، پادشاهان و رؤسای قبایل نوشت و آن  ها را به اسالم 

دعوت کرد. برخی از این دعوت نامه  ها به قرار زیر است:

 امۀ ررول خدی6 نه  ادشاه یخیین
به نام خداوند بخشایندۀ مهربان. از محّمد، فرستادۀ خدا به کسری، بزرگ فارس. 
درود بر هر آن که پیرو هدایت شود و به خداوند و فرستادۀ او ایمان آورد و به آن که 
ه نیست، که یگانه و بی انباز است و آن که محّمد بنده و فرستاده اوست،  خدایی جز اللَّ
گواهی دهد. من تو را به دعوت الهی فرا می خوانم؛ زیرا من فرستادۀ خدا به سوی 
همۀ بشر هستم تا آنان را که زنده اند هشدار دهم و حّجت بر کافران تمام شود. پس 

اسالم آر تا در امان باشی و اگر سر بر تابی، بی گمان گناه مجوسیان بر تو است.1 
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 

که تعبیر »فإّني أنا َرسوُل اللِه إلی الّناِس کاّفًة« نشان دهندۀ عمومیت رسالت حضرت محّمد6 است.

 امۀ ررول خدی6 نه  جاشا
به نام خداوند بخشایندۀ مهربان. این نامه  ای است از جانب پیامبر خدا به نجاشی 
اصحم بزرگ حبشه. درود بر هر آن که پیرو هدایت شود و به خداوند و فرستادۀ او 
ه نیست، که یگانه و بی انباز است و آن که محّمد  ایمان آورد و به آن که خدایی جز اللَّ
بنده و فرستاده اوست، گواهی دهد. و تو را به دعوت الهی فرا می خوانم، زیرا که من 
فرستادۀ اویم، پس اسالم آور تا در امان باشی. »بگو: ای اهل کتاب، بیایید بر سر 
سخنی که میان ما و شما یکسان است بایستیم که جز خدا را نپرستیم و چیزی را 
شریک او نگردانیم و بعضی از ما بعضی دیگر را به جای خدا به خدایی نگیرد. پس اگر 
]از این پیشنهاد[ اعراض کردند، بگویید: شاهد باشید که ما مسلمانیم ]نه شما[«.2 و 

1 . احمدی میانجی، علی؛ مکاتیب الرسول، تهران: دار الحدیث، چاپ اول، 1419 ه ، ج 2، ص 316.
2 . آل عمران/ 64.



170

13
92
ان 
ست
 زم
،1 
اره
شم
 ،1
ره 
دو

اگر سر بر تابی، بی گمان گناه نصارای قوم تو بر ]گردن[ تو است.1 
تعبیر »فأْسِلْم َتْسَلم« نشان می  دهد که برای در امان بودن باید شریعت اسالم را پذیرفت و دیگر شرایع 

در عصر شریعت اسالم از حقانیت ندارد.

 امۀ ررول خدی6 نه خهود خگبی
به نام خداوند بخشایندۀ مهربان از محّمد، فرستاده خدا، یار و برادر موسی و گواه 
راستی و درستی آنچه موسی7 آورده است. بدانید ای گروه پیروان تورات، خداوند 
به شما فرموده و شما آن را در کتابتان می یابید که: »محّمد6 پیامبر خدا است و 
کسانی که با اویند بر کافران، سختگیر ]و[ با همدیگر مهربان اند. آنان را در رکوع و 
سجود می بینی. فضل و خشنودی خدا را خواستارند. عالمِت ]مشّخصه [ آنان بر اثر 
سجود در چهره هایشان است. این صفت ایشان است در تورات و َمَثِل آن ها در انجیل 
چون کشته ای است که جوانۀ خود برآورد و آن را مایه دهد تا ستبر شود و بر ساقه های 
خود بایستد و دهقانان را به شگفت آورد، تا از ]انبوهِی [ آنان ]خدا[ کافران را به خشم 
دراندازد. خدا به کسانی از آنان که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند، آمرزش 
ه« سوگند می دهم و )نیز( به  و پاداش بزرگی وعده داده است«2 و من شما را به »اللَّ
آنچه خداوند بر شما فرو فرستاده است سوگند می دهم. و )نیز( به ذاتی که دریا را برای 
پدرانتان بخشکاند تا اینکه آنان را از فرعون و کردار او رهایی بخشید، سوگند می دهم، 
به من خبر دهید. آیا در کتابی که خداوند بر شما فرو فرستاده است، این را می یابید 
که به محّمد ایمان آرید؟ اگر در کتابتان نیابید، اجباری بر شما نبود، »و راه از بیراهه 

ه« و پیامبر او فرا می خوانم.4 به خوبی آشکار شده است«3 پس شما را به سوی »اللَّ
همچنین  دارد.  یهود  شریعت  نسخ  از  نشان  اسالم  به  آن  ها  دعوت  و  یهودیان  به  پیامبر6  نامۀ 
پیامبر6خبر می  دهد که در آموزه  های یهود بر ایمان به پیامبر دستور داده شده است که خود بیانگر 

نسخ شریعت یهود در عصر شریعت خاتم است.

1 . احمدی میانجی، علی، پیشین، ص 455.
2 . فتح/ 29.

3 . بقره/ 256.
4 . احمدی میانجی، علی، پیشین، ص 487.
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 تگجۀ نحث
بر پایۀ نامه  های پیش گفته، نسخ شرایع پیشین روشن می  شود؛ چون اگر شرایع پیشین با آمدن اسالم نسخ 
پادشاهان و  پیامبر اکرم6 برای سران،  از حقانیت برخوردار بودند دلیلی نداشت  نشده و در کنار آن 
پیروان شرایع پیشین را با ارسال نامه به اسالم دعوت کند. افزون بر آن، پیامبر اکرم6 شرط در امان 

بودن را پذیرش شریعت اسالم دانست که مراد از آن جز نسخ شرایع پیشین نیست.

یحکام یرتدید
ارتداد از ریشۀ »رـ دـ د« و به معنای بازگشت است.1 معنای اصطالحی آن عبارت است از خارج شدن 

مسلمان از شریعت اسالم و گراییدن به کفر.2 
بررسی روایات معصومین نشان می  دهد که اگر مسلمانی از اسالم روی گرداند و شریعت دیگری را 
بر گزیند و یا به بت پرستی رو آورد، مرتد شمرده می شود و مجازات سنگینی در پی دارد. از جمله احکام 
دشوار شخص مرتد عبارت است از وجوب کشتن مرتد فطری مرد3 و حبس ابد برای زن مرتد.4 این احکام 
نشان می  دهد 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:
ْساَلِم َوَجَحَد  ِه7 َیُقوُل کلُّ ُمْسِلٍم َبْیَن ُمْسِلَمْیِن اْرَتدَّ َعِن اْلِ َبا َعْبِد اللَّ

َ
اَل َسِمْعُت أ

َ
اَباِطيِّ ق اٍر السَّ 1ـ »َعمَّ

َتُه َباِئَنٌة ِمْنُه َفاَل َتْقَرْبُه َوُیْقَسُم َماُلُه 
َ
َبُه َفِإنَّ َدَمُه ُمَباٌح ِلکلِّ َمْن َسِمَع َذِلک ِمْنُه َواْمَرأ َتُه َوکذَّ دًا )ص( ُنُبوَّ ُمَحمَّ

عّمار  َیْسَتِتیَبه؛5  َواَل  ِبِه  ِتَي 
ُ
أ ِإْن  َیْقُتَلُه  ْن 

َ
أ َماِم  اْلِ َوَعَلی  َزْوُجَها  َعْنَها  ی  اْلُمَتَوفَّ َة  ِعدَّ ُتُه 

َ
اْمَرأ َوَتْعَتدُّ  َوَرَثِتِه  َعَلی 

ساباطی گوید: از امام صادق7 چنین شنیدم: هر مسلمانی که پدر و مادرش مسلمان باشند اگر از اسالم 
ه6 را انکار و او را تکذیب کند، خونش بر هر کس که این کالم  بیزاری جوید و نبّوت محّمد بن عبد اللَّ
را از وی بشنود مباح است و زوجه اش باید از او کناره گیرد و با او نزدیکی نکند و اموالش به ارث میان 
ورثه اش تقسیم می شود و عیالش عّدۀ وفات نگهداشته و برای شوهر کردن آزاد می شود، و بر امام وقت 

است که او را به جرم ارتداد به قتل رساند و توبه اش ندهد«. 
1 . فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، پیشین، ص 256.

2 . حلی، جعفر )محقق(؛ شرائع االسالم، تهران: استقالل، چاپ دوم، 1409 ه ، ج 4، ص 961.
3 . مرتد بر دو نوع است: مرتد فطری، مرتد ملی.

4 . حلی، جعفر )محقق(، پیشین، ص 961 و 962.
5 . کلینی، محمد یعقوب، پیشین، ج 6، ص 174؛ صدوق، محمد، من ال یحضره الفقیه، قم: جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ 

قم، چاپ دوم، 1404 ه ، ج 3، ص 149، با اندکی تغییر.
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َعْن  َرِغَب  َمْن  َفَقاَل  اْلُمْرَتدِّ  َعْن  َجْعَفٍر7  َبا 
َ
أ ْلُت 

َ
َسأ اَل 

َ
ق ُمْسِلٍم   ْبِن  ِد  ُمَحمَّ َعْن  اْلَعاَلِء  َعْن  »َوَعْنه   2ـ 

ُتُه َوُیْقَسُم َما 
َ
ْتُله َو َباَنْت ِمْنه اْمَرأ

َ
ْد َوَجَب ق

َ
دٍ 6 َبْعَد ِإْساَلِمه  َفاَل َتْوَبَة َله  َوق ْنِزَل َعَلی ُمَحمَّ

َُ
ْساَلِم َوکَفَر ِبَما أ اْلِ

َتَرَک َعَلی ُوْلِده؛1  محّمد بن مسلم می گوید: از امام باقر7 دربارۀ مرتد پرسیدم، فرمود: هر که از اسالم 
رویگردان شود، و پس از آنکه مسلمان بوده، به آنچه بر محّمد6 نازل شده کفر ورزد، توبه اش پذیرفته 
نیست و کشتنش واجب است و همسرش از او جدا می شود، و اموالش میان فرزندانش تقسیم می شود«.

ُة َعِن 
َ
ِت اْلَمْرأ ال  ِإَذا اْرَتدَّ

َ
نَّ َعِلّیًا7 ق

َ
ِبیِه8 أ

َ
ٍد َعْن أ 3ـ »َوِفي ِرَواَیِة ِغَیاِث ْبِن ِإْبَراِهیَم َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ

َبدًا؛2 از غیاث بن ابراهیم از امام صادق از پدرش8 از علی7 نقل شده 
َ
ْساَلِم َلْم ُتْقَتْل َوَلکْن ُتْحَبُس أ اْلِ

است که فرمود: هر گاه زن از اسالم برگردد کشته نمی شود ولی برای همیشه زندانی می شود«. 

 تگجۀ نحث
بر اساس روایات پیش گفته، نسخ شرایع پیشین آشکار می  شود؛ چون اگر همۀ شرایع از حقانیت یکسانی 
برخوردار بود، هر مسلمانی می  توانست هر زمانی که بخواهد شریعت خود را رها کند و شریعت دیگری 

برگزیند و چنین مجازاتی برای او تشریع نشود.

رخران  گامبیین  گرگن
در منابع حدیثی روایاتی وجود دارد که از پیامبران پیشین نقل شده است.3 ممکن است گفته شود که این 
روایات نشان می دهد که شرایع پیشین منسوخ نشده است و در عصر شریعت خاتم می توان از این شرایع 

پیروی کرد.
در پاسخ باید گفت: روایاتی که دربارۀ علم پیامبر6 و اوصیایش: وجود دارد نشان می دهد که این 
بزرگواران علم همۀ پیامبران پیشین را به ارث برده اند. به سخنی دیگر، خداوند علم همۀ پیامبران پیشین 
را به حضرت محّمد6 داده است و سپس حضرت علی7 از پیامبر اکرم6 دریافت کرد و به ترتیب 

هر امامی از امام پیشین خود این علم را به ارث برد. سه روایت زیر بر این موضوع تأکید دارد:
  7 ِة َفَلِقَیُه َعِليٌّ اَنَتْیِن ِمَن اْلَجنَّ ٍد6 ِبُرمَّ َبا َجْعَفٍر7 َیُقوُل َنَزَل َجْبَرِئیُل َعَلی ُمَحمَّ

َ
اَل َسِمْعُت أ

َ
1ـ »... ق

1 . کلینی، محمد بن یعقوب، پیشین.
2 . صدوق، محمد، پیشین، ج 3، ص 150.

3 . از جمله این روایات عبارت است از: محمد بن یعقوب، پیشین، ج 1، ص 39، ح3؛ ص 47، ح 2؛ ج 2، ص 319، ح 
13؛ ج 3، ص 264، ح1؛ صدوق، محمد، پیشین، ج 4، ص 400، ح 5858؛ مجلسی، محمد باقر، پیشین، ج 2، ص 97، 

ح 42؛ ج 4، ص 142، ح 9؛ ج 11 تا 13 که دربارۀ انبیای پیشین است، روایات زیادی از آن ها نقل شده است.
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ا َهِذِه َفاْلِعْلُم ُثمَّ  مَّ
َ
ُة َلْیَس َلک ِفیَها َنِصیٌب َوأ ُبوَّ ا َهِذِه َفالنُّ مَّ

َ
َتاِن ِفي َیِدک َفَقاَل أ اَنَتاِن اللَّ مَّ َفَقاَل َما َهاَتاِن الرُّ

َنا 
َ
ْنَت َشِریکي ِفیِه َوأ

َ
اَل أ

َ
ِه6 ِنْصَفَها ُثمَّ ق َخَذ َرُسوُل اللَّ

َ
ْعَطاُه ِنْصَفَها َوأ

َ
ِه6 ِبِنْصَفْیِن َفأ َفَلَقَها َرُسوُل اللَّ

َمُه َعِلّیًا ُثمَّ اْنَتَهی  ْد َعلَّ
َ
ُه َعزَّ َوَجلَّ ِإالَّ َوق َمُه اللَّ ا َعلَّ ِه6 َحْرفًا ِممَّ ِه َرُسوُل اللَّ اَل َفَلْم َیْعَلْم َواللَّ

َ
َشِریکک ِفیِه ق

اْلِعْلُم ِإَلْیَنا ُثمَّ َوَضَع َیَدُه َعَلی َصْدِره ؛1 محمد بن مسلم گوید: شنیدم امام باقر7 می فرمود: جبرئیل برای 
محّمد6 دو انار بهشتی آورد، علی7 او را مالقات کرد و گفت: این دو انار که در دست دارید چیست؟ 
گفت این یکی نبوت است که تو از آن بهره  ای نداری و اما این یکی علم است، سپس رسول خدا6 آن 
را دو نیمه کرد، نیمی را به علی7 داد و نیمی را خود گرفت، سپس فرمود: تو در این با من شریک هستی 
و من با تو. پس امام باقر7 فرمود: به خدا که پیامبر6 از آنچه خدایش تعلیم داد حرفی نیاموخت جز 

آن که آن را به علی7 تعلیم داد، سپس آن علم به ما رسید، آن گاه دست بر سینۀ خود نهاد«. 
َمُه َماَلِئکَتُه َوُرُسَلُه َفَما  ِه َعزَّ َوَجلَّ ِعْلَمْیِن ِعْلٌم اَل َیْعَلُمُه ِإالَّ هَو َوِعْلٌم َعلَّ اَل ِإنَّ ِللَّ

َ
ِبي َجْعَفٍر7 ق

َ
2ـ »... أ

َمُه َماَلِئکَتُه َوُرُسَلُه ع َفَنْحُن َنْعَلُمه؛2 امام محمد باقر7 فرمود: خدای عز و جل دو گونه علم دارد:  َعلَّ
1ـ علمی که جز خود او نداند؛ 2ـ علمی که به مالئکه و رسوالنش آموخته است آنچه خداوند به مالئکه 

و رسوالنش: آموخته است ما می دانیم«. 
ِه7  اللَّ َعْبِد  ُبو 

َ
أ َفَقاَل  َبِصیٍر  ُبو 

َ
أ َوِعْنَدُه  ِه7  اللَّ َعْبِد  ِبي 

َ
أ ِعْنَد  کْنُت  اَل 

َ
ق اْلکَناِسيِّ  ُضَرْیٍس  َعْن   ...« 3ـ 

دًا6  ا َوِرْثَنا ُمَحمَّ دًا6 َوِرَث ُسَلْیَماَن َوِإنَّ ْنِبَیاِء َوِإنَّ ُسَلْیَماَن َوِرَث َداُوَد َوِإنَّ ُمَحمَّ
َ
ِإنَّ َداُوَد َوِرَث ِعْلَم اْل

ٍد َلْیَس َهَذا هَو  َبا ُمَحمَّ
َ
ُبو َبِصیٍر ِإنَّ َهَذا َلهَو اْلِعْلُم َفَقاَل َیا أ

َ
ْلَواَح ُموَسی َفَقاَل أ

َ
َوِإنَّ ِعْنَدَنا ُصُحَف ِإْبَراِهیَم َوأ

َهاِر َیْومًا ِبَیْوٍم َوَساَعًة ِبَساَعٍة؛3 ضریس کناسی گوید: من خدمت امام  ْیِل َوالنَّ َما اْلِعْلُم َما َیْحُدُث ِباللَّ اْلِعْلَم ِإنَّ
صادق7 بودم و ابو بصیر هم نزد آن حضرت بود. امام صادق7 فرمود: داود علم پیغمبران را به ارث برد 
و سلیمان از داود ارث برد و محّمد6 از سلیمان ارث برد و ما از محّمد6 ارث بریم و صحف ابراهیم 
و الواح موسی8 نزد ما است. ابو بصیر گفت: علم کامل همین است. فرمود: ای ابا محمد، علم کامل 

این نیست. علم کامل آن است که در هر شب و هر روز و ساعت به ساعت پدید آید«.

 تگجۀ نحث
پیامبران پیشن  از  از امامان:  یا هر یک  پیامبر اکرم6 و  این روایات روشن می شود که اگر  پایۀ  بر 

1 . کلینی، محمد بن یعقوب، پیشین، ج 1، ص 263.
2 . همان، ص 256.
3 . همان، ص 225.
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انبیا رخ داده اشاره کنند، این بدان معنا  از  یا به رویداد هایی که در عصر هر یک  سخنی را نقل کنند و 
نیست که این بزرگواران به منابعی که در دست پیروان هر یک از شرایع پیشین است، مراجعه کرده  اند 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 خاتم6 و جانشینانش به ارث رسیده است. 

 تگجه گگیی
از آن چه گفته آمد دانسته می  شود شریعت اسالم که آخرین و کامل  ترین برنامۀ خداوند برای بشر است، 
ناسخ شرایع پیشین است و پس از بعثت پیامبر اکرم6 شرایع پیشین اعتبار و رسمیت خود را از دست 

داده  اند و پیروان این شرایع را در عصر شریعت خاتم، هیچ حّجتی نیست.
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