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چکیده
سنت، بدون ذکر دلیل بر ثبوت یا عدم ثبوت آنھا ، در قرآن یا »ھای پیشینشریعت«ای از احکام پاره

اند. از این رو، علمای مذاھب در اینکه این قبیل احکام برای امّـت اسـالمی   در حق مسلمانان، نقل شده
نفیه، مالکیه، محمد بن ادریس شافعی بنا بر یکی از د. حانشوند یا نه، اختالف کردهشریعت محسوب می

مد بن حنبل بنا بر یکی از اقوال و به تبع وی جمھور حنابله، به حجیت این اقوال، گروھی از شافعیه، اح
روند. در مقابل، معتزلـه، شـیعه،   احکام معتقدند. آیات و روایات از مبانی استدالل این گروه به شمار می

حزم، غزالـی و آمـدی ایـن    که ابناند؛ چنانظاھریه و گروھی از شافعیه قائل به عدم حجیت این احکام
اند. این گروه نیز برای اثبات نظریه خود بـه آیـات، روایـات، اجمـاع، عـدم جریـانِ       قول را اختیار کرده

اند.استصحاب احکام شرایع سابقه و ادلّه عقلی تمسّک جسته
با این ھمه، از آنجا که ثمره عملی خاصّی بر اختالف مورد نظر مترتّب نیست، اختالف در حجیـت  

رسد؛ زیرا مخالفـان حجیـت، صـرفاً بنـا بـه ورود      تاً اختالفی لفظی به نظر میاحکام شرائع پیشین، عمد
احکام شرائع پیشین در قرآن و سنت قائل به تداوم احکام، و با توجه به آنکـه ایـن احکـام را مشـابه و     

نیز که موافقان کنند؛ نه آنکه شرائع پیشین باشند؛ چنانشمارند، به آنھا عمل میمماثل شرائع پیشین برمی
گفته در عمل پایبندند؛ اما با اعتقاد به اعتبار احکام شرائع پیشین برای امّت اسالمی.به احکام پیش

احکام، موافقان، مخالفان، حجیّھای پیشین،شریعت، شریعت: ھاکلید واژه

.٢٠/٠٨/١٣٩١ی: ؛ تاریخ تصویب نھای١٥/٠٢/١٣٩١خ وصول:ی*. تار
. نویسنده مسئول.1
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طرح مسأله

ھـای متصـل یـک    ھای آسمانی یکی است و انبیاء الھی ھمه حلقهجوھره و ماھیت شریعت
اند و ھر کدام بر اساس وحیی خاص، حامل یک پیام یعنی دعوت به پرسـتش خداونـد   سلسله

متعال و ترک عبادت غیر او ھستند:
یْنَا بِـهِ إِبْـرَاھِیمَ وَمُوسَـی    « شَرَعَ لَکُم مِّنَ الدِّینِ مَا وَصَّی بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ وَمَا وَصـَّ

لدِّینَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِیهِ کَبُرَ عَلَی الْمُشْرِکِینَ مَا تَدْعُوھُمْ إِلَیْهِ اللَّهُ یَجْتَبِي إِلَیْـهِ مَـن   وَعِیسَی أَنْ أَقِیمُوا ا
)١٣شوری،» (بیَشَاءُ وَیَھْدِي إِلَیْهِ مَن یُنِی

ھـای خودشـان   تـوان آنھـا را از کتـاب   از آنجا که برای آگاھی از احکام شرائع پیشین، نمـی 
مِّنَ الَّذِینَ ھَادُواْ یُحَرِّفُونَ الْکَلِمَ «... ا آیات قرآن از تحریف این مصادر حکایت دارد: گرفت؛ زیر

احکام واقعی شرائع پیشین را تنھا از قـرآن کـریم و سـنت صـحیح     )،۴۶١نساء،»(عَن مَّوَاضِعِهِ...
)۴۳۵-۴۲۹؛ حکیم، ۶۸۱؛ مالجیون،۵/۱۶۱ابن حزم،ت. (توان شناخمی

اند، از سه حالت خارج نیستند:ھای پیشین که در قرآن و سنت وارد شدهتاحکام شریع
اند کـه بـر مشـروع بـودن آنھـا در حـق امّـت        ھمراه دلیلی از قرآن و سنت ذکر شده-الف

کند. در این حالت، عمل به این احکام قطعـاً الزم اسـت؛ از جملـه: وجـوب     اسالمی داللت می
ذِینَ مِـن قَـبْلِکُمْ لَعَلَّکُـمْ      یَا أَیُّھَا الَّذِ«روزه در آیه:  ینَ آمَنُواْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ کَمَا کُتِبَ عَلَـی الـَّ

) ۴۵مائـده،  »(وَکَتَبْنَا عَلَیْھِمْ فِیھَا أَنَّ النَّفْسَ بِـالنَّفْسِ...  «)؛ حکم قصاص در آیه: ۱۸۳بقره، » (نتَتَّقُو
بـاره از ایشـان سـوال شـد،     (ص) که وقتی در اینو مشروعیت قربانی؛ به دلیل قول پیامبر اکرم

)۱۰۴۵/ ۲؛ ابن ماجه، ۳۶۸/ ۴ابن حنبل، » (مسنّة ابیکم إبراھی: «فرمود
بودن آنھا در حق امّت اسـالمی داللـت دارد. در   اند که بر منسوخھمراه دلیلی ذکر شده-ب

دار وانات چنگالاین حالت عمل به مقتضای شریعت مورد نظر جایز نیست. از جمله حرمت حی
وَعَلَی الَّذِینَ ھَـادُواْ حَرَّمْنَـا کُـلَّ ذِي ظُفُـرٍ وَمِـنَ الْبَقَـرِ وَالْغَـنَمِ حَرَّمْنَـا عَلَـیْھِمْ          : «و پیه آنھا در آیه

ا   شُحُومَھُمَا إِالَّ مَا حَمَلَتْ ظُھُورُھُمَا أَوِ الْحَوَایَا أَوْ مَـا اخْـتَلَطَ بِعَظْـمٍ ذَلِـكَ جَزَیْنَـاھُم بِبَ      غْـیِھِمْ وِإِنـَّ
و احلّت لي الغنـائم و  «ص) : ) و حلیّت غنائم؛ به دلیل قول پیامبر اکرم (ص۱۴۶انعام،» (نلَصَادِقُو

)۴۸۴طوسی، األمالي،؛۲/۶۳مسلم، ؛۱/۸۶خاری، (»یلم تحلّ ألحد قبلی
انـد. از جملـه مشـروعیت    یا بدون دلیل بر نسخ یا ثبوت در حق امّت اسالمی نقل شده-ج

» مقَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ وَأَنَاْ بِـهِ زَعِـی  : «ان و جعاله با استناد به آیهضم

سوره آل عمران نیز آمده است.78و مائدهسوره 41این مضمون در آیات -1



65»اشرع من قبلن«انتقادی ادّله موافقان و مخالفان حجیّت تحلیل1392زییپا
)۷۲یوسف، (

نوع اخیر از احکام شرائع پیشین مورد اختالف علماست که آیا برای مسلمانان نیـز حجـت   
مل به آنھا باشند یا اینکه بـه گونـه إخبـار    رود تا ملزم به عاسالمی به شمار میاست و شریعت

برای نمونه نک: حائری اصفھانی، د. (نقل شده و مسلمانان مکلّف به عمل و اقتداء به آنھا نیستن
؛ ۲۴۲؛ ابــوزھره، ۳۳۱/ ۱؛ بــاجی، ۳۴؛ شــیرازی، ۱۰۰/ ۲؛ سرخســی، ۴۹۵؛ میــرزای قمــی، ۳۱۵

)۲۲۰، ؛ ابوالمکارم۵۳۲؛ دیب البغاء، ۷۴؛ حسب اهللا،۹۳خلّاف، 
پاسخ به این پرسش کلیدی اسـت  ،پردازیمبر این اساس آنچه در نوشتار پیش رو به آن می

که آیا احکام شرائع پیشین که از طریق قرآن و سنت صحیح به امّت اسالمی رسـیده و ناسـخی   
نیز حجت است که ملزم به عمل به آنھا باشند یا خیر.آنھا را نسخ نکرده است، برای مسلمانان

پاسخ به این سوال، دو دیدگاه وجود دارد که در ادامه، ادله ھر کـدام را تبیـین و پـس از    در 
کنیم:بندی و نتیجه مقاله ارائه مینقد و تحلیل آنھا، در نھایت دیدگاه خود را در جمع

»شرع من قبلنا«دیدگاه مخالفان حجیت - ۱
یل در روایت اصـح از و حنب)، احمد بن۴۴۱أسنوی، (یادریس شافعی بنا بر قولمحمد بن

البصـری المعتزلـی،   ه () و معتزل۱۶۳/ ۵حزم، ابنه ()، ظاھری۲۶۷حیدری، ه (شیع)،۴۸۶ترکی، (
ـ  ) قائل به ایـن رأی ھسـتند. چنـان   ۸۹۹/ ۲ ی)، ابوالخطـاب کلـوذان  ۲۵۱/ ۱غزالـی،  (یکـه غزال
یســنو) و أ۴۹۵)، میــرزای قمــی (۱۴۵/ ۴آمــدی، (ی)، آمــد۴۹۰؛ ترکــی، ۴۱۶/ ۲کلــوذانی، (
و أسنوی، ترجیح این قول توسـط نـووی را نقـل کـرده     ) این قول را اختیار کرده۴۴۱أسنوی، (

جا)ھمانت. (اس
انـد، دو قـول وجـود دارد: گروھـی     در مورد شرائع انبیایی که قبل از پیامبر اکرم (ص) بوده

ی نشـده باشـند؛   اند: مسلمانان نیز ملزم به آن [شرائع پیشین] ھسـتند مـادامی کـه از آن نھـ    گفته
اند: از عھده مسلمانان ساقط است و عمل به ھیچ موردی جایز نیست مگر مواردی دیگران گفته

طاب بـه امّـت اسـالمی    ن] خکه در شریعت اسالم نیز نصّی موافق با بعضی از آنھا [شرائع پیشی
عمـل  ص)، بـه چنـین مـوردی    م (وجود داشته باشد؛ از این رو، به دلیل اطاعت از پیـامبر اکـر  

گوید: و مـا  ھا میحزم ضمن نقل این دیدگاهھای پیشین. ابنشود نه جھت پیروی از شریعتمی
)۱۶۳/ ۵حزم، (ابنم. قائل به این گفته ھستی

به عقیده شیخ طوسی در عدة االصول، پیامبراکرم (ص) نه قبـل از نبـوّت و نـه بعـد از آن،     
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داده، از جانب خـدا بـه   ی را که او انجام میپیرو دین پیامبران پیش از خود نبوده است. ھر عمل

)۵۹۰/ ۲طوسی، عدةاألصول، ت. (شده اسوی الھام می
ت. ص) متعبّد به شریعت قـبلش نبـوده اسـ   م (قول مختار غزالی نیز این است که پیامبر اکر

)۲۵۱/ ۱غزالی، (
بـه ایـن   دانـد؛  شیرازی در اللمع، چیزی از [احکام] شرائع پیشین را شریعت مسلمانان نمـی 

یک از صحابه برای جستجوی احکـام بـه کتـب آنھـا مراجعـه      دلیل که پیامبر اکرم (ص) و ھیچ
و اگـر شـریعت اسـالمی بـه شـمار      روایتی نیز موجود نیست کـه آن را تأییـد کنـد    اند و نکرده

پرداختنـد، در حـالی کـه ایـن عمـل      کردند و در آن به جسـتجو مـی  رفت، به آن مراجعه میمی
)۳۴یرازی، ت. (شاسصورت نگرفته

امام الحرمین جوینی از نظر عقلی پیروی از شرائع پیشین را در مواردی که شـریعت اسـالم   
داند اما بر این عقیده است کـه از طریـق شـرع ثابـت شـده      آنھا را نسخ نکرده باشد، ممکن می

ی بدسـت  مسلمانان متعبّد به احکام شرائع پیشین نیستند؛ زیرا اصحاب پیـامبر اکـرم (ص) بـرا   
آوردن حکمی، بـه جسـتجو در احکـام موجـود در کتـب پیـامبران قبـل از پیـامبر اکـرم (ص)          

)۵۰۳/ ۱امام الحرمین، د. (پرداختننمی
أسنوی در التمھید چنین آورده که شرائع پیشین اگر بطور صـحیح ثابـت شـود؛ ماننـد قـول      

و ناسـخی نداشـته باشـد، بـه عقیـده جمھـور،       » فْسِوَکَتَبْنَا عَلَیْھِمْ فِیھَا أَنَّ الـنَّفْسَ بِـالنَّ  «خداوند: 
تـر ھمـان قـول اول    شریعت مسلمانان نیست؛ شافعی در این مسأله دو قول دارد که قول صحیح

أسـنوی،  ت. ((منع) است و نووی آن را در روضـةالطّالبین و دیگـر کتابھـایش تـرجیح داده اسـ     
۴۴۱(

ن به مسلمانان رسیده، شریعت اسـالمی  چه که از شرائع پیشیو نیز به تصریح برخی ھمه آن
نیست و نسخ بر ھمه احکام شرائع پیشین حاکم است. اگر در قوانین اسالم قانونی وجـود دارد  
که شبیه آن قوانین است، نه به این معناست که شریعت سابق ادامه یافته، بلکه شریعت محمدی 

. یکی از کسانی کـه بـه شـدت    آن را مجدداً آورده و حکم، مشابه و مماثل شریعت پیشین است
کند، محقق اردبیلی است؛ وی به مناسبت استنباط مسئله عدم حجیت شرائع پیشین را مطرح می

) ۵۵(یوسـف، » ضاجعلنـی علـی خـزائن االر   «جواز تولّی قضاء از ناحیـه حکّـام جـور از آیـه     
ز منکر بکنـد،  نویسد: اگر کسی بخواھد در نظام جور اجرای احکام و امر به معروف و نھی امی

شـود مگـر اینکـه خـود بـه      شود و این امر ھمیشه حاصل نمیگاه نه تنھا جایز، بلکه واجب می
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کند و نیازی به اثبـات آن  دنبال آن برود و تقاضا نماید؛ در این صورت عقل داللت بر مطلب می

ت از این آیه شریفه نیست؛ بعالوه، اثبات مشروع بودن پذیرش والیـت جـور، منـوط بـه حجیـ     
)۵۰۸اردبیلی، زبدة البیان فی احکام القرآن، ت. (احکام ادیان پیشین اس

حیدری در اصول االستنباط بعد از طـرح اخـتالف فقھـاء، قـول عـدم حجیـت را انتخـاب        
الْیَوْمَ «گونه که خداوند فرموده است: شدنش آنکند؛ به عقیده وی شریعت اسالم بعد از کاملمی

)، تمام احکـامی  ٣مائده، » (امْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لَکُمُ اإلِسْالَمَ دِینًأَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُ
را که بشر به آن نیاز داشته، آورده و بیان کرده است؛ چه موافق با شرائع پیشین باشد یا مخـالف  

ارِ  ا مِنْ شَيْءٍ یُقَرِّبُکُمْم«گونه که در روایت وارد شده است: آن؛ ھمان مِنَ الْجَنَّةِ ویُبَاعِدُکُمْ مِنَ النـَّ
ـ       ا وقَـدْ نَھَیْ ةِ إِلـَّ ـ إِلَّا وقَدْ أَمَرْتُکُمْ بِه ومَا مِنْ شَيْءٍ یُقَرِّبُکُمْ مِنَ النَّارِ ویُبَاعِـدُکُمْ مِـنَ الْجَنـَّ » هتُکُمْ عَنْ

انـد و  مـاقبلش بـوده  و نیز آثار داللت دارند بر اینکه تمام شرائع عامّه ناسخ )٩٦/ ٦٧ی، مجلس(
)٢٦٧کیم،(حت. ظاھر نسخ، نسخ کلی و تبلیغ احکام جدید اس

ادّله مخالفان حجیت- ۲
اند:به قرآن، سنت، اجماع و ادلّه عقلی استناد کرده» ھای پیشینشریعت«مخالفان حجیت 

سوره مائده:۴۸آیه -۲-۱
مَا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ الْکِتَابِ وَمُھَیْمِنًا عَلَیْهِ فَاحْکُم بَیْـنَھُم بِمَـا   وَأَنزَلْنَا إِلَیْكَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّ«

)۴۸(مائده، » اأَنزَلَ اللّهُ وَالَ تَتَّبِعْ أَھْوَاءھُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ لِکُلٍّ جَعَلْنَا مِنکُمْ شِرْعَةً وَمِنْھَاجً
کام شرائع پیشین چنـین اسـت کـه در حقیقـت     استدالل به آیه مذکور برای عدم حجیت اح

کند ھر پیامبری، شریعت و برنامه مخصوص بـه خـود دارد؛ از ایـن رو، شـریعت یـک      بیان می
)۴۱۲/ ۲کلوذانی، ت. (پیامبر، شریعت پیامبری دیگر نیس

توان گفت که اوالً انفراد ادیان در مورد شـریعت، مـانع از اشـتراک    در پاسخ به این دلیل می
ثانیاً این آیه در مورد خبر از یھود نازل شد و بـه پیـامبر   . ھای شرعی نیستر برخی گزارهآنھا د

اکرم (ص) امر شد تا با آنچه خداوند نازل کرده است، بین آنھا حکم کرده و از پیروی ھواھـای  
براى ھر یك از شما [امتھا] شـریعت و راه روشـنی قـرار    «فرماید: آنھا دوری کند؛ ودر ادامه می

؛ از این رو شریعت پیامبر اکـرم (ص) چیـزی اسـت کـه از سـوی خـدا نـازل شـده و         »ایمدهدا
اختصاص به اینکه به ایشان نازل شده نـه غیـرش، نـدارد و شـریعت یھـود، پیـروی از ھـوای        

دھد، تا مبادا پیامبر اکـرم (ص) از  و این آیه نیز از سلوک باطل اھل کتاب خبر مینفسشان بوده
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)۳۳۱/ ۱(باجی، د. آنان پیروی کن

توان برداشت کرد که در بعضی شرائع، آنچه در شرائع دیگـر بـوده،   از این آیه چنین نیز می
نسخ شده و احکامی که قبال مشروع نبوده، اضافه گردیده است؛ به این اعتبار برای ھـر یـک از   

)۱۹۶شنقیطي،د. (ای است که مخالفتی با آنچه بیان شد ندارپیامبران، شریعت و برنامه
سنت نبوی-۲-۲
حدیث مشھور معاذ:-۲-۲-۱

کنـی؟  براساس چـه قضـاوت مـی   : «پیامبر اکرم (ص) ھنگام اعزام معاذ به یمن از او پرسید
اگر آن حکـم را درقـرآن نیـافتی، براسـاس چـه قضـاوت       فرمود: برابر کتاب خدا.عرض کرد:

به اجتھاد بـر اسـاس :عرض کـرد اگر نیافتی؟ فرمود: سنت رسول خدا. عرض کرد:کنی؟ می
سپاس خداى را که فرستاده پیامبرش اش زد و فرمود:پیامبر اکرم (ص) به سینهپردازم.رأى می

ترمـذی،  ؛۲/۱۶۲(أبـوداود،  »را به آنچه رضاى پیـامبرش را ھمـراه دارد، موفـق سـاخته اسـت.     
تورات و انجیل وجه استدالل به این حدیث چنین است: معاذ در موارد مذکور، نامی از)۲/۳۹۴

بود، عـدول بـه   نبرد، پیامبر اکرم (ص) نیز او را تأیید کرد؛ اگر شرائع پیشین از جمله مدارک می
/ ۲البصـری المعتزلـی،   د. (اجتھاد جز در صورت ناتوانی از آن [احکام شرائع پیشین] جایز نبـو 

)۱۴۵/ ۴؛ آمدی، ۲۵۱/ ۱؛ غزالی، ۸۹۹
گیریم؛ زیرا تحریف و تبـدیل  ن را از کتب خودشان نمیقبالً بیان شد که احکام شرائع پیشی

احکـام شـرائع   » کتـاب اهللا «کند و حکم می» کتاب اهللا«شده است و معاذ در ابتدا گفت به آنچه 
)۲۷۳/ ۳أبوالثناء أصفھانی، د. (گیرپیشین را نیز در برمی

فرماید: روایت نبوی که می-۲-۲-۲
) و ایـن  ۱/۸۶(بخـاری،  » ةو کُلُّ نبـیٍّ بعـث إلـی قومـه خاصـ     وَدٍاَسْو اَحْمَرٍبُعثتُ إلی کُلِّ «

ت. روایت شده اس»اُرْسِلْتُ اِلَی الْاَبْیَضِ وَ الْاَسْوَدِ وَ الْاَحْمَرِ«روایت در امالی شیخ طوسی با لفظ 
)۴۸۴طوسی، األمالی،(

وم خود وجه استدالل: این حدیث بر این نکته داللت دارد که شرع ھر پیامبری مخصوص ق
توان گفـت ایـن   در پاسخ به این دلیل نیز میاوست و مشارکت ما با آنان مانع اختصاص است.

امر مسلّم است و تعارضی با عمل به شرائع پیشین که در قرآن وارد شده و شـریعت مسـلمانان   
رود، ندارد.به شمار می

اجماع:-۲-۳
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کننـد مبنـی بـر اینکـه     طرح مـی اجماع مسلمانان را م» ھای پیشینشریعت«مخالفان حجیت 

چـه ایشـان متعبّـد بـه غیـر شـریعت       شریعت پیامبر اکرم (ص) ناسخ غیر خودش است و چنان
بود نه شارع، و ناقل بود نه صاحب شرع؛ و این گفته ضـعیف اسـت؛ و نیـز    خودش بود، مخبر 

/ ۱(غزالـی، د.ھای پیشین، الزم بود آن را اعالن و تأیید کنـ در صورت تعبّد به یکی از شریعت
)۱۴۸/ ۴؛ آمدی، ۲۵۱

شود این است که این اجماع مسلم است، امـا شـریعت   اشکالی که به این استدالل گرفته می
پیامبر اکرم (ص) فقط موارد اختالفی را نسخ کرده است؛ زیرا اگر شرائع پیشین را بطـور کلـی   

رائع گذشـتگان  شد کـه جزئـی از شـ   کرد، موجب نسخ وجوب ایمان و تحریم کفر مینسخ می
)۲۷۳/ ۳(أبوالثناء أصفھانی، ت. اس

عدم جریان استصحاب احکام شرایع سابقه:-۲-۴
مطـرح  » استصـحاب احکـام شـرایع سـابقه    «اصولیان متاخر امامیـه، مبحثـی تحـت عنـوان     

ھای پیشین محل بحث در این مسأله جایی است که علم به وجود حکمی در شریعتاند. نموده
م پس از آمدن شریعت اسالم آیا آن حکم، نسـخ شـده یـا بـاقی مانـده اسـت.       پیدا کنیم و ندانی

توان آن حکم را استصحاب و به آن عمـل  شود این است که آیا میسؤالی که در اینجا طرح می
کرد، یا اینکه احکام شرایع پیشین، محل استصحاب نیستند؟

گاه ارایـه شـده اسـت:    درباره حجیت این استصحاب بین اصولیان اختالف بوده و دو دیـد 
، )۴۱۲(آخونـد خراسـانی،   ) و صـاحب کفایـه   ٢٢٥/ ٣انصاری،(یشیخ انصارنچومشھور، ھم

شـود، در احکـام شـرایع    گونه که استصحاب در احکام شریعت اسالم جارى میمعتقدند ھمان
) و ٣١٥گذشته نیز جارى است. گروھی دیگـر، ھماننـد صـاحب فصـول (حـائری اصـفھانی،       

)، بر این باورند کـه استصـحاب نسـبت بـه احکـام شـرایع       ٤٩٥(میرزای قمی، صاحب قوانین
شود. ایراداتی که بر انکار جریان استصحاب احکـام شـرایع پیشـین مطـرح     گذشته، جارى نمی

توان در سه دسته قرار داد:شده است را می
باشـد،  قوام استصحاب پس از یقین به حدوث یک حکم، شک در بقاء آن حکم مـی -الف
که در این موارد شک در بقاء وجود ندارد؛ به دلیل اینکه حکمی که در شریعت پیشـین  حال آن

اند و این حکمی که اکنون احتمال وجـودش  وجود داشت، متعلّق به افرادی بوده که از بین رفته
اند؛ از ایـن رو،  رود، مربوط به مکلّفان جدید است که در زمان شریعت گذشته وجود نداشتهمی
حـائری  ت. (صحاب احکام شرایع سابقه، برای امت اسالمی به دلیل تغییر موضوع جایز نیساست
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)٢٢٥/ ٣؛ انصاری، ٣١٥اصفھانی، 

در پاسخ باید گفت: این ایراد درصورتی وارد است که احکـام شـرعیه بـر سـبیل قضـایای      
فـراد مقـدرة   خارجیه که متعلّق به مکلّفین خارجی ھستند باشند، ولی اگر احکام شرعیه بـرای ا 

الوجود و فرضی بر سبیل قضیه حقیقیه وضع شده باشند نه برای افراد موجـود در خـارج، ایـن    
زند؛ از این رو، شک در بقاء در آن، قابـل  شدن افراد، ضرری به آن نمیایراد وارد نیست و نابود

)۴۱۳آخوند خراسانی، ت. (تصور و ممکن اس
تمام شرایع پیشین است؛ از ایـن رو، حکـم   مشھور این است که شریعت اسالم، ناسخ-ب

)٢٦٧؛ حیدری، ٣١٥حائری اصفھانی، ت. (به بقای احکام شرایع مذکور جایز نیس
ھـای آسـمانی یکـی اسـت و مـوارد مشـترکی ماننـد        بیان شد که جوھره و ماھیت شریعت

ھـا  وجوب ایمان و تحریم کفر، در تمام شرایع الھی وجـود دارنـد کـه قابـل نسـخ نیسـتند و تن      
رود؛ به عبارتی نسخ شریعت، به معنای نسـخ عـام مجمـوعی    مختصات شرایع سابق از بین می

بودن از بین رفته است نه اینکه تک تک اجـزاء و  است؛ یعنی تمام آن شریعت با وصف مجموع
؛ ٢٢٧/ ٣انصـاری،  ت. (عناصر آن از بین رفته باشند. بنابراین اجزاء مشترک آن ھنـوز بـاقی اسـ   

)۴۱۳انی، آخوند خراس
با وجود علم اجمالی به نسخ مـواردی از احکـام شـریعت سـابقه، حـق استصـحاب و       -ج

)جاآخوند خراسانی، ھمان(د. جریان اصالت عدم نسخ در بقیه احکام وجود ندار
توان پاسخ داد: در صورتی که در برخی از اطـراف علـم اجمـالی،    به این ایراد نیز چنین می

شـود. در  ن علم اجمالی تبدیل بـه علـم تفصـیلی و شـک بـدوی مـی      علم تفصیلی پیدا شود، آ
موضوع مورد بحث ھم که به اندازه معلوم باالجمال، علم تفصیلی به نسخ مـواردی از شـریعت   

د. شـو سابقه داریم، علم اجمالی ما منحـل و در نتیجـه استصـحاب در بقیـه مـوارد جـاری مـی       
ابقه ثابت شد و در بقـاء آن شـک کـردیم،    در نتیجه اگر وجود حکمی در شریعت س)جاھمان(

)٢٢٥/ ٣انصاری، م. (شویقائل به جریان استصحاب در آن حکم می
ادله عقلی:-۲-۵

بندی کرد:توان در سه قسمت دستهاستدالالت عقلی مخالفان عدم حجیت را می
و در بود، باید به آن مراجعـه کـرده   اگر پیامبر اکرم (ص) متعبّد به شریعت قبلش می-الف

ماند و در مورد ظھار، رمـی محصـنات، مواریـث،    پرداخت و منتظر وحی نمیآن به جستجو می
کـرد، در حـالی کـه ایـن امـر اتفـاق       کرد بلکه ابتدا به آن مراجعه میلعان، إفک و... توقف نمی
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نیفتاده است؛ از این رو، ھرگز به شریعت قبلش مراجعه نکرد مگر در رجم یھودی تـا بـه آنـان    

ـ (البصـری  ت. اند این مساله مخالف دینشان نیسـ بفھم ؛ ۲/۶۰۳؛ علـم الھـدی،   ۸۹۹/ ۲یالمعتزل
)۲۵۱/ ۱غزالی، 

پاسخ این دلیل این است که در حقیقت چیزی از شرائع پیشین معتبر است که متـواتر بـوده   
باشد و این نیازی به یادگیری و بحث ندارد و این امر بر پیـامبر اکـرم (ص) و صـحابه معلـوم     

) و اگر احکامی که بیان کردیم، به نقل از آنھـا در قـرآن وارد   ۲۷۳/ ۳(أبوالثناء أصفھانی، ت. سا
گونه که در قصه مرد شاکی عمـل کـرد؛   کرد، ھمانشده است، پیامبر اکرم (ص) به آنھا عمل می

) گـاھی نیـز   ۲/۳۵۷أبوداود، د. (آنگاه که دستور داد صد خوشه آوردند و به یک دفعه بر او زدن
کرد تا وحـی نـازل شـود؛ زیـرا تـورات      پیامبر اکرم (ص) در بعضی از موارد مذکور، توقّف می

تغییر یافته و تحریف شده بود و رجوع به آن ممکن نبود، از این رو پیـامبر اکـرم (ص) منتظـر    
)۳۳۰/ ۱شد. (باجی، صدور حکم از جھت وحی می

مانند قرآن و اخبـار، فـرض کفـایی    اگر شرائع پیشین دلیل بود، تعلیم و نقل و حفظ آن -ب
واجـب  -بخصـوص در مسـائل اختالفـی   -گردید و مراجعه صحابه بدان در شناخت احکاممی
گشت؛ اما نه تنھا چیزی در این مورد از آنھا به ما نرسیده بلکه خالف آن نقـل شـده اسـت؛    می

رات مشـاھده  ای از توروایت شده که روزی پیامبر اکرم (ص) در دست عمر ابن خطاب، ورقه
لَ«کرد و غضبناک شد، آنگاه فرمود: 

ـ )؛ آلبانی این حدیث را حسن می۶۳/ ۱؛ تبریزی، ۲۸۲ابویه،بنبا(»یاتِّبَاع تبریـزی،  :نـک د (دان
کردنـد و  چ یک از حوادث به نقل اھل ملل مراجعه نمی) و گذشتگان خودشان نیز در ھی۶۳/ ۱

بودند، رجـوع بـه   پرسیدند، در حالی که اگر بدان متعبّد میدر مورد شریعتشان از آنھا سوال نمی
؛ شـیرازی،  ۸۹۹/ ۲المعتزلی، البصریت. (گشکتب انبیاء متقدّم، ھمانند قرآن و سنت واجب می

)۱۴۸/ ۱؛ آمدی، ۲۵۱/ ۱؛ غزالی، ۳۴
گوئیم موافقـان در مـواردی شـریعت گذشـتگان را شـریعت اسـالم       ردّ این دلیل نیز میدر 

شمارند که با خبر خداوند متعال و پیامبر اکرم (ص) ثابت شده و اتّباع آن واجب است؛ اما برمی
رود؛ از ایـن رو،  ھا و گفتارھایشان که ثابت نشده است، شریعت اسـالمی بـه شـمار نمـی    کتاب

/ ۱بـاجی،  ت. (در آن بر مسلمانان واجب نیست بلکه از آن منع نیـز شـده اسـ   حفظ آن و تأمّل
خطـاب  چه از پیامبر اکرم (ص) روایـت شـده کـه روزی در دسـت عمـر ابـن      ) به دلیل آن۳۳۰
ای از تورات مشاھده کرد و غضبناک شد و فرمود: آیا شریعتی درخشان و پاکیزه در مقابل ورقه
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بود راھی جز پیروی از من نداشت.زنده میاگر موسی (ع) خود؟آن نیاوردم

(ص) است در حالی کـه اگـر مخاطـب شـریعت     شریعت اسالم منسوب به پیامبر اکرم -ج
شـد و  بود این نسبت صحیح نبود و چیزی از شریعت اسالم به ایشان نسبت داده نمیقبلش می

/ ۴؛ آمـدی،  ۴۱۲/ ۲؛ کلـوذانی،  ۸۹۹/ ۲لبصـری المعتزلـی،   ت. (ااین خالف اجماع مسلمانان اس
بود، این شریعت یا بایـد  (ص) متعبّد به شریعت قبلش می) از سویی دیگر، اگر پیامبر اکرم۱۴۸

ع) یا کسانی کـه قبـل از ایـن دو بودنـد؛ خطـاب ایشـان بـه        (یع) بود یا عیس(یشریعت موس
ع) که امکان نداشت؛ زیرا با شریعت عیسی (ع) نسـخ شـده اسـت و شـریعت     (یشریعت موس

)۸۹۹/ ۲لبصری المعتزلی، د. (امسیح نیز ممکن نبود؛ زیرا احدی از مسلمانان چنین قولی ندار
ھایی عقلی اسـت  توان گفت: این اقوال، استداللھا میبطور خالصه در پاسخ به این استدالل

ص) بـه  م (شود و واقعیت عملی آن اسـت کـه عمـل پیـامبر اکـر     که با واقعیت عملی نقض می
که در قرآن آمده، ثابت شده است.  شرائع پیشین 

»شرع من قبلنا«دیدگاه موافقان حجیت -۳
طرفداران این دیدگاه احکام شرائع پیشین را به آنچه با قرآن کـریم و سـنت صـحیح ثابـت     

گویند: مادامی که ناسخی آن را نسـخ نکـرده باشـد، شـریعت     کنند و میشده است، محدود می
-۲۷۰/ ۳أبوالثناء أصفھانی، ه ()، مالکی۱۰۰/ ۲سرخسی، ه (نفیشود. حمسلمانان نیز محسوب می

حنبـل در روایتـی   ) واحمد بن۵۰۳/ ۱امام الحرمین، (یادریس شافعی بنا بر نقل)، محمد بن۲۷۲
/ ۱؛ ابن قدامه، روضة الناظر و جنـة المنـاظر،   ۴۱۱/ ۲کلوذانی، د. (از وی قائل به این رأی ھستن

انـد، ابـویعلی و حلـواني و ابوالحسـن     رد از احمد تبعیت کـرده جمھور حنابله در این مو)۳۱۰
گوید: ایـن اصـحّ دو روایـت اسـت.     اند و ابوالبرکات در مورد آن میتمیمی آن را انتخاب کرده

فتوحی نیز در این مورد گفته بنا بر صحیح، و روایت دوم یعنی اینکه شـرائع پیشـین، شـریعت    
ای حنابلـه )۴۹۰ترکی، ت. (لخطاب کسی اختیار نکرده اسرود را جز ابوامسلمانان به شمار نمی

اند، اند، به مسائلی منقول از وی مبنی بر موافقت، استدالل کردهکه این قول را از احمد نقل کرده
مانند این قول که اگر کسی سوگند یاد کند فرزندش را قربانی کند، باید قوچی را قربـانی کـرده   

اسـتدالل  » وَفَدَیْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِـیمٍ «آیه صد و ھفتم سوره صافات و گوشت آن را صدقه بدھد و به 
نیز استدالل وی بـر اثبـات قرعـه بـا آیـات      ؛ و کند که در مورد ابراھیم خلیل نازل شده استمی

و نیـز آیـه   » فَسَاھَمَ فَکَانَ مِنْ الْمُدْحَضِینَ«فرماید: سوره صافات که می۱۴۱قرآن است یعنی آیه 
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)۴۸۶ترکی، » (وَمَا کُنتَ لَدَیْھِمْ إِذْ یُلْقُون أَقْالَمَھُمْ أَیُّھُمْ یَکْفُلُ مَرْیَم«مران سوره ع۴۴

امام الحرمین نقل کرده که شافعی در یک حالت به عمل به شریعت پیشینیان تمایل داشته و 
اھده آن ھنگامی است که حکمی از شرائع پیشین بیابیم و در شریعت اسالم ناسخی برای آن مش

نکنیم، و بیان کرده است که شافعی اصلی از اصول کتاب االطعمة را بـر اسـاس آن بنـا کـرده و     
)۵۰۳/ ۱مام الحرمین، د. (اانبیشتر اصحابش از وی تبعیت کرده

ترین اقوال نزد ما این است که آنچه از شریعت پیشینیان با کتـاب  گوید: صحیحسرخسی می
است، به دلیل اینکه شریعت پیامبر اکرم (ص) است، عمـل بـه آن   خدا یا با بیان رسول اهللا ثابت 

)۱۰۰/ ۲سرخسی، ت. (مادامی که ناسخی برایش مشخص نباشد، الزم اس
بـرای مسـلمانان نیـز حجـت اسـت و مصـالح،       » ھای پیشینشریعت«العربی، از دیدگاه ابن

امی کـه شـرائع   عادات و درک روش عرف میان گذشته و آینده یکسان است. به عقیده وی مـاد 
)۱۰۸۵/ ۳العربی، (ابند. رونپیشینیان نسخ نشده باشند، شریعت امّت اسالمی به شمار می

کند که قصه این گاو دلیلی است بر اینکـه  اسرائیل صریحاً بیان میقرطبی در داستان گاو بنی
وَمَـن  «)، وی بـه مناسـبت آیـه    ۴۶۲/ ۱قرطبی، د. (باششرائع پیشین، شریعت مسلمانان [نیز] می

ت. گوید: شریعت ابراھیم، شریعت ماس) می۱۳۰بقره،» (هیَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاھِیمَ إِالَّ مَن سَفِهَ نَفْسَ
»أُوْلَئِكَ الَّذِینَ ھَدَى اللّهُ فَبِھُـدَاھُمُ اقْتَـدِهْ  «م سوره أنعا۹۰) ھمچنین در مورد آیه ۱۳۳/ ۲قرطبی،(

کند که آنان از این آیه وجوب تبعیّت از شرائع انبیاء پیشین را اسـتنباط  از برخی از علما نقل می
)۳۵/ ۷قرطبی، د. (اند؛ زیرا در آیه آمده است: شما نیز به ھدایت آنان اقتدا کنیکرده

حاجب آن است که پیامبر اکرم (ص) بعد از بعثت به آنچه کـه نسـخ نشـده،    قول مختار ابن
) أسنوی نیز این قول را روایت کرده است ولی آن ۲۷۰/ ۳(أبوالثناء أصفھانی، ت. د بوده اسمتعبّ

)۴۴۱أسنوی، د. (دانرا مرجوح می
کند، دلیـل  گوید: نفس این که قرآن احکامی را از وصایای لقمان مطرح میجواد کاظمی می

ھا را رد کند که عدم ردّ بر این است که برای ما حجّت است و گرنه قرآن باید پس از نقل، آن 
)۴۱۱/ ۲کاظمی، د. (روقرآن، دلیل بر نسخ نشدن این احکام به شمار می

ھای مربوط به احکام شرائع پیشین را که در قرآن و سنت آمده است، ملّاجیون حنفی، گزاره
در اسالم نیز مادامی که امر به ترک آنھا نشده باشد، حجت دانسته و سکوت شارع را دلیل عدم 

ای گوید: در صورت اثبات حجیت آمـوزه ) و می۴۲۰و۳۵۶ملّاجیون، ه (انکار الزام آنھا برشمرد
)۶۸۱ی کرد. (ھمان، توان آن را در موارد مشابه فاقد نص جارمی
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بنـدي بـه احکـام    نویسد: اھل علم درباره ضرورت و لـزوم پـاي  باره میشوکاني نیز در این

مھور علما بر این باورند که آن احکام، تا آنجا که نسخ نشده شرایع پیشین اختالف دارند، اما ج
شـوکاني،  ت. (باشد بر مسلمانان واجب است. به باور شوکاني نظریه جمھور علمـا درسـت اسـ   

۳۷۵(

ادّله موافقان حجیت- ۴
اند:به آیات و روایات زیر استناد کرده» ھای پیشینشریعت«موافقان برای حجیت 

آیات-۴-۱
سوره شوری:۱۳سوره انعام و ۹۰اتیآ-۴-۱-۱
)۹۰انعام، » (هأُوْلَئِكَ الَّذِینَ ھَدَى اللّهُ فَبِھُدَاھُمُ اقْتَدِ«
یْنَا بِـهِ إِبْـرَاھِیمَ وَمُوسَـی    « شَرَعَ لَکُم مِّنَ الدِّینِ مَا وَصَّی بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ وَمَا وَصـَّ

)۱۳(شوری، »ینَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِیهِ...وَعِیسَی أَنْ أَقِیمُوا الدِّ
استدالل به آیات مذکور برای حجیت احکام شرائع پیشین چنین است که پیامبر اکرم (ص) 
به پیروی از پیامبران پیشین امر شده است؛ از این رو داللت دارند بر اینکـه پیـروی از آنچـه از    

)۳۲۸/ ۱(باجی، د. نع ارائه شده باشآنھا ثابت شده، واجب است مگر اینکه دلیلی بر م
انـد کـه اوالً خداونـد در ایـن آیـه،      مخالفان حجیت بر این استدالل چنین اشکال وارد کرده

پیامبر اکرم (ص) را به پیروی از ھدایتی که منسوب به تمام پیامبران و میان آنھا مشـترک اسـت   
مشـترک ھمـان توحیـد و ادلّـه     چه که مورد اختالف میـان آنھاسـت؛ ھـدایت    کند، نه آنامر می
کنند و این چیزی از شرائع آنھا نیست؛ از ایـن رو،  ای است که به سوی توحید ھدایت میعقلیه

ثانیاً به فرض اینکه منظور از ھدایت مشترک آن چیزی ». فَبِھم«و نفرمود » فَبِھُدَاھُمُ اقْتَدِهْ«فرمود: 
فی، در حقیقت خداوند آن را به طریق وحی به باشد که شرائع در آن اتفاق دارند نه موارد اختال

؛ ۲۵۵/ ۱زالـی،  ت. (غپیامبر اکرم (ص) فرستاد نه بر این اساس که اقتداء به پیامبران پیشـین اسـ  
ثالثاً دین عبارتست از اصل توحید، و بـا تعجـب و حیـرت    )۲۶۰/ ۷؛ طباطبائی، ۱۵۲/ ۴آمدی، 

کند، حال آنکه شریعت نـوح  جوع میع) رح (اند: چگونه پیامبر اکرم (ص) به [شریعت] نوگفته
)۲۵۷/ ۱زالی، ت. (غاز تمام شرائع بیشتر فراموش شده و از یاد رفته اس

شود که اوالً موافقان حجیت، قائل بـه شـناخت شـرائع    ھا چنین پاسخ داده میبه این اشکال
پیشین را باید از قـرآن  پیشین از کتب یا سایر منابع آنھا نیستند، بلکه به عقیده آنھا احکام شرائع 
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؛ أبوالثنـاء  ۱۰۰/ ۲؛ سرخسـی،  ۳۳۰/ ۱بـرای نمونـه، نـک: بـاجی،     ت. (و سنت صـحیح شـناخ  

توان گفت چگونه پیامبر اکرم (ص) به شریعت نـوح رجـوع   از این رو، نمی)۲۷۳/ ۳أصفھانی، 
اً، کند در حالی که شریعتش بیشتر از تمام شرائع فرامـوش شـده و از یـاد رفتـه اسـت. ثانیـ      می

گیرنـد؛ ادلّـه   نصوص آمره بر اتّباع ھدایت پیشینیان در آیات مذکور، امور عملیه را نیز در برمـی 
این قول به شرح زیر است:

عبـاس پرسـید: سـجده در [سـوره]     مجاھـد از ابـن  : کندبخاری در صحیح روایت می-۱
ذِینَ   «)، ۸۴(انعـام،  » دو من ذریته داو«ای ای، گفت: آیا نخوانده(ص) را از کجا گرفته أُوْلَئِـكَ الـَّ

ـ  ۹۰انعام، » (هھَدَى اللّهُ فَبِھُدَاھُمُ اقْتَدِھ د. )، پس داود و رسول اهللا (ص) سجده آن را بجـا آوردن
عباس است کـه سـجده تـالوت را    این تصریح صحیحی از ابن)۳۲۸/ ۱باجی، ؛۶/۳۱(بخاری، 

سجده تالوت از فروع عملی است قرار داد و» فبھداھم اقتده«جزء ھدایت در این قول خداوند 
شـود، پیـامبر   نه اصول اعتقادی. اما دین در آیه سیزدھم سوره شوری، شامل فروع عملی نیز می

فرماید: این جبریل است آمده تا امـر دیـن شـما را بـه     اکرم (ص) در حدیث مشھور جبریل می
وه در حـدیث، اسـالم را   ) یعنی اسالم، ایمان و احسـان، بعـال  ۵۳/ ۱ابن حنبل، د. (شما بیاموزان

عمر شود. نیز در حدیث ابنتفسیر کرد که شامل فروع عملی مانند نماز، زکات، روزه و حج می
)، ۱/۳۴مسـلم،  ؛۱/۷(بخـاری،  » سبنـی االسـالم علـی خمـ    «باشد، آمده است: علیه میکه متفق

خداونـد  ؛ و روشن است که نماز و زکات و روزه و حج، فروع عملی ھستند نه مسائل اعتقادی
کند بر اینکه دیـن از  این آیه داللت می)۱۹(آل عمران، » مإِنَّ الدِّینَ عِندَ اللّهِ اإلِسْالَم«فرماید: می

شود. پس واضح است که پیامبر اکرم (ص) برای دیدگاه قرآن و سنت، شامل امور عملیّه نیز می
در قـرآن بیـان کـرده و از طریـق     مراجعه به شریعت نوح نیازی به مراجعه به غیر آنچه خداوند 
مخصوص پیـامبر  » فَبِھُدَاھُمُ اقْتَدِهْ«وحی فرستاده است، ندارد. حال اگر گفته شود خطاب در آیه 

شود: ادلّه داللت دارند بـر اینکـه ھـر چنـد لفـظِ خطـابِ       اکرم (ص) است، در جواب گفته می
شود مگر دلیلـی بـر   میمخصوص پیامبر اکرم (ص)، شامل امّت نیست، اما حکمش شامل امت

لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن «سوره احزاب: ۲۱تخصیص، داللت کند؛ مانند آیه 
فھمیم که خداوند پیامبر اکرم با استقراء در قرآن می». کَانَ یَرْجُو اللَّهَ وَالْیَوْمَ الْآخِرَ وَذَکَرَ اللَّهَ کَثِیرًا

کند؛ از جمله:دھد اما تعمیم حکم را اراده میا با لفظ خاص مورد خطاب قرار می(ص) ر
) از این آیه، ۱طالق، » (ءإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَا«فرماید: ) در ادامه می۱(طالق، » ا أَیُّھَا النَّبِيُّیَ«-الف

شود.شمولیّت حکم خطاب برای ھمه دانسته می
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ةَ      «فرمایـد:  ) در ادامه مـی ۱تحریم، » (ملِمَ تُحَرِّیَا أَیُّھَا النَّبِيُّ«-ب هُ لَکُـمْ تَحِلـَّ قَـدْ فَـرَضَ اللـَّ

)۲حریم، » (أَیْمَانِکُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاکُمْ
» اإِنَّ اللَّهَ کَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیـرًا «فرماید: ) در ادامه می۱(احزاب، » هیَا أَیُّھَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّ«-ج

۲احزاب، 
۶۱یونس، » وَالَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ«فرماید: ) در ادامه می۶۱(یونس، » نوَمَا تَکُونُ فِي شَأْ«-د

تعمیم بعد از خطاب خاص در آیه مذکور بر عمومیّت حکم داللت دارد.
(روم، » بِـینَ إِلَیْـهِ وَاتَّقُـوه   مُنِی«فرمایـد:  ) در ادامه می۳۰(روم، » افَأَقِمْ وَجْھَكَ لِلدِّینِ حَنِیفً«-ه

۳۱(
لِکَـيْ لَـا یَکُـونَ    «فرماید: ) در ادامه می۳۷(احزاب، » افَلَمَّا قَضَی زَیْدٌ مِّنْھَا وَطَرًا زَوَّجْنَاکَھَ«-و

)۳۷(احزاب، » عَلَی الْمُؤْمِنِینَ حَرَج
سوره نحل:۱۲۳آیه -۴-۱-۲
)۱۲۳(نحل، » نعْ مِلَّةَ إِبْرَاھِیمَ حَنِیفًا وَمَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِکِیثُمَّ أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ أَنِ اتَّبِ«

ح این آیه و آیه سیزدھم سوره شوری که بیان شد بر وجوب پیروی مسلمانان از شریعت نو
کنند.ع)، ابراھیم (ع)، موسی (ع) و عیسی (ع) داللت می(

سوره نحـل، عبارتسـت از   ۱۲۳در آیه بر این دلیل نیز چنین اشکال شده است که اوالً ملت 
وَمَن یَرْغَبُ عَن «فرماید: اصل دین و توحید، که مورد اتفاق تمامی شرائع است و از این رو، می

دانستن پیامبران مخـالف  )، در حالی که جاھل و سفیه۱۳۰(بقره، » همِّلَّةِ إِبْرَاھِیمَ إِالَّ مَن سَفِهَ نَفْسَ
شود و بر مذھب ابوحنیفـه  . ثانیاً لفظ ملّت بر فروع شرعیّه اطالق نمیبا ابراھیم (ع) جایز نیست

شود. ثالثـاً خداونـد در ادامـه قـولِ     گفته نمی» لت ابوحنیفه و ملت شافعیم«، و شافعی در فروع
را برای مقابل بودن دیـن قـرار داد و مقابـل شـرک ھمـان      ۱۲۳نحل، » نوَمَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِکِینَ«

چھارم اینکه اگر مراد از دین، فروع شرعیّه بـود، جسـتجو از آن بـر پیـامبر اکـرم      توحید است.
شدن شرائع پیشین، غیر ممکن رفتن و فراموشگشت و این امر با وجود از بین(ص) واجب می

)۱۵۲/ ۴؛ آمدی، ۲۵۶/ ۱(غزالی، ت. اس
ود و بحـث از  شـ در پاسخ به اشکال قبلی گفته شد که لفظ دین شامل امور عملیّـه نیـز مـی   

شرائع پیشین در خالل ادلّه قرآن و سنت صحیح است؛ از این رو، نیازی به اطاله بحـث وجـود   
ندارد.
روایات-۴-۲
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عباس در مورد سجده: روایت ابن-۴-۲-۱

ای، عباس در مورد سجده پرسید: سجده در [سـوره] (ص) را از کجـا گرفتـه   مجاھد از ابن
اهللا (ص) سجده آن را بجا ) پس داود و رسول۸۴(انعام،» دته داوو من ذری«ای گفت: آیا نخوانده

)۳۲۸/ ۱؛ باجی، ۶/۳۱(بخاری،د. آوردن
روایت نبوی در خصوِص نماز شخصی که در وقت نمـاز بخوابـد یـا آن را -۴-۲-۲

فراموش کند:
پیامبر اکرم (ص) فرمود: ھر کس در وقت نماز بخوابد یا آن را فراموش کند، ھنگامی که به

(طـه، آیـه   »یو اقم الصالة لـذکر «یادش آمد، آن را بخواند و این قول خداوند را قرائت فرمود: 
در حالی که اساساً این خطاب به موسی )۲۹۳/ ۳؛ کلینی، ۱۷۲/ ۱؛ أبوداود، ۲/۱۳۸مسلم،، ()۱۴

ن چـه موسـی بـدا   ص) و امتش به آنم () و اگر پیامبر اکر۲۷۰/ ۳أبوالثناء أصفھانی، ت. ((ع) اس
بود.متعبّد بود، متعبّد نبودند، استدالل به این آیه صحیح نمی

اند که پیامبر اکـرم (ص)  این دلیل نیز با اشکال از سوی مخالفان مواجه شده و بر این عقیده
چه خداوند متعال از أدای نماز در این مسأله تابع موسی نبود و قول ایشان فقط تعلیلی بود به آن

گونه که موسی (ع) امر به نمـاز  ر مسلمان واجب کرده است؛ یعنی ھمانکه ھمان یاد خداست ب
؛ ۲۶۰/ ۱(غزالی، د. انشده است، پیامبر اکرم (ص) و مسلمانان نیز به طریق وحی بر آن امر شده

)۱۵۳/ ۴آمدی، 
شود که مسأله مذکور از طریق وحی، مخصوص پیامبر اکرم از این اشکال چنین برداشت می

را از شریعت گذشتگان نگرفته است. از این رو، اختالف در این حالت لفظی (ص) است و آن 
است.
ص) حکم به قصاص دندان شکسته داد:م (روایتی که پیامبراکر-۴-۲-۳

ه   : «پیامبر اکرم (ص) در مـورد دنـدان شکسـته، امـر بـه قصـاص کـرد و فرمـود         کتـاب اللـَّ
دندان باشـد وجـود نـدارد مگـر     در حالی که در قرآن چیزی که مقتضی قصاص در» القصاص

وَالسِّنَّ : «چه که خداوند متعال در آیه چھل و پنجم سوره مائده از تورات حکایت کرده استآن
) اگر پیامبر اکرم (ص) متعبّد به شرع قـبلش نبـود، اسـتدالل بـه اینکـه      ۳/۱۶۹(بخاری، » نبِالسِّ

شـود،  مبر اکـرم (ص) مـی  اسرائیل، باعث وجـوب آن در دیـن پیـا   وجوب قصاص در دین بنی
صحیح نبود.

فَمَـنِ اعْتَـدَى   «سـوره بقـره   ۱۹۴بر این استدالل، اشکال شده است که در مورد قصاص آیه 
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گیـرد و  آمده است که دندان تحت عموم آن قرار می» عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْکُمْ

)۱۵۳/ ۴؛ آمدی، ۲۵۸/ ۱ی، (غزالت. نیازی به حدیث مذکور نیس
در پاسخ این اشکال نیز باید گفت در این مسأله اجماع واقـع شـده کـه قصـاص، شـریعت      

کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِي «بودن آن برای مسلمانان ثابت شد: پیشینیان بوده است، سپس شریعت
و نھایتاً در حالت وجود نص، بنا بـر سـبیل   ) ۴۵(مائده، » النَّفْسَ بِالنَّفْسِ«) و ۱۷۸(بقره، »یالْقَتْلَ

شود.استئناس و بعنوان مویّد به آن استناد می

بندی و نتایججمع
رسیم که:با توجه به مباحث مطرح شده به این نتیجه می

اختالف بین مخالفان و موافقان، اختالفی لفظی بیش نیسـت و تفـاوت جـوھری میـان     -۱
م شرائع پیشین که با قرآن یا سنت صحیح بـرای مسـلمانان   دیدگاه آنان وجود ندارد؛ یعنی احکا

ثابت شده است، مادامی که ناسخی آن را نسـخ نکـرده باشـد، شـریعت اسـالم نیـز بـه شـمار         
روند. از این رو، اختالف لفظی است؛ زیرا مخالفان، بر اساس اینکه احکام شرائع پیشینیان از می

ند و این چیـزی اسـت کـه موافقـان نیـز قبـول       کنشوند، به آن عمل نمیکتب خودشان اخذ می
دانـد  دارند؛ به عنوان نمونه قرطبی، احکام شرائع پیشین را در صورتی بر مسلمانان حجّـت مـی  

) ثانیاً مخالفان بـر ایـن باورنـد کـه     ۱۹۱/ ۶که از طریق قرآن یا سنت ثابت شده باشد. (قرطبی، 
نھا نیسـت و ایـن اسـم بـر آن اطـالق      آنچه از حکایات گذشتگان در قرآن وارد شده، شریعت آ

) بـه  ۲۴۳ابوزھره، د. (شود. به عقیده ابوزھره نیز این اختالف لفظی است و موضوعیتی ندارنمی
، دلیل مستقلی نیست بلکه تنھا بـه قـرآن یـا سـنت     »شرع من قبلنا«توان گفت: عبارتی دیگر می

)۴۹۶(ترکی، د.گردد، آنگاه که بدون انکار بر مسلمانان نقل شده باشبرمی
مخالفان حجیت، در موارد زیادی برای استنباط حکم، به احکامِ شرائع پیشین (به عنوان -۲

بودن اختالف بین مخالفان و ھا، ادعای لفظیاند که این استناددلیلی مستقل نه مویّد) استناد کرده
کنیم:ھا را بیان میھایی از این استنادکند. نمونهموافقان را تأیید می

ادریس شافعی در احکام القرآن برای استنباط احکـام از قصـص قـرآن کـه     محمد بن-۲-۱
کنـد، مثلًـا بـرای اصـل جـواز و      مربوط به احکام شرائع پیشینیان است، بطور فراوان استفاده می

. فَسَاھَمَ فَکَانَ مِـنْ  وَإِنَّ یُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ. إِذْ أَبَقَ إِلَی الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ«حلیت قرعه به آیات 
» موَمَا کُنتَ لَدَیْھِمْ إِذْ یُلْقُـون أَقْالَمَھُـمْ أَیُّھُـمْ یَکْفُـلُ مَـرْیَمَ     «) و ۱۴۱-۱۳۹(صافات، » نالْمُدْحَضِی
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سـوره قصـص   ۲۶ھمچنین برای جواز اجاره بـه آیـه   )۵۰۲شافعی، د (کناستناد می۴۴عمران، 

ھمـان،  د. (جویتمسّک می» اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِینُقَالَتْ إِحْدَاھُمَا یَا أَبَتِ«
۲۸۳(

ھای مربوط به شرائع پیشین برای استنباط حکـم اسـتفاده   حنبل نیز از گزارهاحمد بن-۲-۲
ا بَلَوْنَـاھُمْ کَمَـا بَلَوْنَـا أَصْـحَابَ ا     «کند؛ مثال با توجه به آیـات  می ةِ إِذْ أَقْسَـمُوا لَیَصْـرِمُنَّھَا    إِنـَّ لْجَنـَّ

ـ    رِیمِ. فَتَنَ ادَوا مُصْبِحِینَ. وَلَا یَسْتَثْنُونَ. فَطَافَ عَلَیْھَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَھُمْ نَائِمُونَ. فَأَصْـبَحَتْ کَالصـَّ
ابـن  د. (شـو کند که فرار از زکات موجب اسـقاط آن نمـی  ) استدالل می۲۰-۱۷(قلم، » نمُصْبِحِی

)۳۲۷/ ۱۱قدامه، المغنی، 
ھـای  کیاھرّاسی از فقھای شافعیه، در موارد زیـادی بـرای اسـتنباط احکـام از گـزاره     -۲-۳

فَابْعَثُوا أَحَدَکُم بِـوَرِقِکُمْ ھَـذِهِ   «گیرد، وی با توجه به آیه مربوط به احکام شرائع پیشین کمک می
صد ساله خود را با تردید، یـک  ف خواب سی) که یکی از اصحاب کھ۱۹(کھف، » ةإِلَی الْمَدِینَ

کند که اگر کالم با تردید و با اتّکای به ذھن گفتـه  کند، استدالل میروز یا نیم روز توصیف می
)۲۲۵/ ۱کیاھراسی، ت. (شود، دروغ نیس

راوندی از متقدمان شیعه برای استنباط احکام در موارد مختلفی به قصص قـرآن کـه   -۲-۴
فَـابْعَثُوا أَحَـدَکُم   «کند؛ مثلًا در کتاب وکالـت بـه آیـه    یشینیان است تمسّک میمربوط به شرائع پ

ـ  ھمچنـین بـرای اصـل حریّـت     )۱۹کھـف،  » (ابِوَرِقِکُمْ ھَذِهِ إِلَی الْمَدِینَةِ فَلْیَنظُرْ أَیُّھَا أَزْکَی طَعَامً
) اسـتناد  ۸قصـص، » (افَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِیَکُونَ لَ«شود به آیه انسانی که یافت می

)۱۹۷و۱۷/ ۱۶به نقل از: مروارید، ۱۷راوندی، د. (کنمی
گونه آیـات بـرای اسـتنباط حکـم اسـتناد کـرده،       یکی دیگر از فقھای شیعه که به این-۲-۵

إِنَّا «لم عالمه حلّی است؛ برای نمونه در تذکرة الفقھاء با استناد به آیات ھفدھم تا بیستم سوره ق
عَلَیْھَا طَـائِفٌ  بَلَوْنَاھُمْ کَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَیَصْرِمُنَّھَا مُصْبِحِینَ. وَلَا یَسْتَثْنُونَ. فَطَافَ

کند کـه فـرار از زکـات موجـب اسـقاط آن     بیان می» مِّن رَّبِّكَ وَھُمْ نَائِمُونَ. فَأَصْبَحَتْ کَالصَّرِیمِ
)۲۳۸/ ۶لی، د. (حشود بلکه این عمل، عذاب الھی را نیز به دنبال دارنمی

دھد که در کلیّت مسأله اسـتنباط  ھای مقداد سیوری در کنزالعرفان نیز نشان میاستناد-۲-۶
۵۵که بر جواز پذیرفتن والیـت از ظـالم بـه آیـه     احکام از شرائع پیشینیان تردیدی ندارد؛ چنان

) نیـز بـرای   ۱۱/ ۲(سـیوری،  د. کنـ اسـتناد مـی  » نِـي عَلَـی خَـزَآئِنِ األَرْضِ   اجْعَلْ«سوره یوسـف  
) و بـرای صـحّت وکالـت بـه داسـتان      ۷۳مشروعیت اجاره به داستان شعیب و موسی (ھمـان،  
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ـ  «اصحاب کھف  ) ۱۹کھـف،  (» افَابْعَثُوا أَحَدَکُم بِوَرِقِکُمْ ھَذِهِ إِلَی الْمَدِینَةِ فَلْیَنظُرْ أَیُّھَا أَزْکَـی طَعَامً

)۶۲/ ۲(سیوری، د. کناستدالل می
اردبیلی نیز ھر چند، حجیت احکـام شـرائع پیشـین بـرای مسـلمانان را ثابـت شـده        -۲-۷
کنـد، بـه عنـوان    )، اما برای استنباط احکام به آنھا اسـتناد مـی  ۵۸۶داند (اردبیلی، زبدةالبیان، نمی

بًا یَبْحَثُ فِي األَرْضِ لِیُرِیَهُ کَیْفَ یُوَارِي سَـوْءةَ أَخِیـهِ   بَعَثَ اللّهُ غُرَافَ«سوره مائده ۳۱نمونه از آیه 
، بر لـزوم  »قَالَ یَا وَیْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَکُونَ مِثْلَ ھَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِینَ

السَّفِینَةُ فَکَانَتْ لِمَسَاکِینَ یَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ أَمَّا«)، یا از آیات ۴۹ھمان، د. (کندفن میت استناد می
ا الْغُلَـامُ فَکَـانَ أَبَـوَاهُ        مُـؤْمِنَیْنِ  فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِیبَھَا وَکَانَ وَرَاءھُم مَّلِكٌ یَأْخُذُ کُلَّ سَـفِینَةٍ غَصْـبًا. وَأَمـَّ

ھا ) جواز تصرّف در مال دیگران و فروش آن۸۰و ۷۹، کھف» (افَخَشِینَا أَن یُرْھِقَھُمَا طُغْیَانًا وَکُفْرً
د. کنـ در جایی که شخص بداند در تصرّف اموال سـزاوارتر از دیگـران اسـت، را اسـتنباط مـی     

)۴۹۰/ ۱۴،اردبیلی، مجمع الفائدة(

منابع
.ق١٤٠٩، مؤسسة آل البیت إلحیاء التراث،کفایة األصول،آخوند خراسانی، محمد کاظم

.م١٩٨٤، تحقیق: سید الجمیلی، دارالکتاب العربی، اإلحکام فی اصول األحکامن محمد، آمدی، علی ب
مؤسسة ، تصحیح و تعلیق: علی اکبر غفاری، قم، معانی األخبار،شیخ صدوق)(یعلبابویه، محمد بنابن

.١٣٧٩، النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسین
.م١٩٨٣، بیروت، داراآلفاق الحدیثة، اإلحکام فی أصول األحکاماحمد، حزم، علی بنابن
.م١٩٨٥، بیروت، المکتب اإلسالمی، المسند مع منتخب کنز العمال،محمدحنبل، أحمد بنابن
١٣٩٢، تحقیق: علی محمد البجاوی، بیروت، دارالفکر، أحکام القرآنعبداهللا، بنالعربی، ابوبکر محمدابن
.ق

، مکتبـة الکلیـات األزھریـة،    روضة الناظر و جنة المناظراحمد، بنالدین عبداهللاقدامه مقدسی، موفقابن
.م١٩٩١

.ق١٤٠٣ت، دارالکتاب العربي، ، بیروالمغنی مع الشرح الکبیر_____________، 
دار ،، تحقیق: محمـد فـواد عبـدالباقی، عیسـی الحلبـي     ماجهسنن ابنیزید القزوینی، ماجه، محمد بنابن

تا.الریان للتراث، بی
، جـدة،  بیان مختصر شرح مختصر ابن حاجبعبدالرحمن، الدین محمود بنأبوالثناء األصفھانی، شمس
.م١٩٨٦و التوزیع، دارالمدني للطباعة و النشر 
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، تحقیق و تعلیق: سعید محمد اللحام، دارالفکر للطباعة و النشر داودسنن أبیأشعث، أبوداود، سلیمان بن

.م١٩٩٠-١٤١٠و التوزیع، 
تا.، دارالفکر العربی، بیأصول الفقهأبوزھره، محمد، 

تا.، دارالمسلم، بیمیاألدلة المختلف فیھا و أثرھا في الفقه االسالأبوالمکارم، عبدالحمید، 
.م١٩٨٤، موسسة الرسالة،جابی، التمھید في تخریج الفروع علی األصولحسن، أسنوي، عبدالرحیم بن

.ق١٣٩٩، قطر، البرھان في أصول الفقهعبداهللا، إمام الحرمین الجوینی، عبدالملک بن
قیق تراث الشـیخ األعظـم، قـم،    ، تھیه و تحقیق: لجنة تحفرائد األصولمحمد امین، انصاری، مرتضی بن

ق.١٤١٩-ش١٣٧٧مجمع الفکر اإلسالمي، 
، تحقیق: عبداهللا محمد الحبـوری، موسسـة   إحکام الفصول فی أحکام األصولخلف، باجی، سلیمان بن

.م١٩٨٩الرسالة، 
.م١٩٨١-١٤٠١، دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع، الجامع الصحیحاسماعیل، بخاری، محمد بن

.م١٩٦٤، دمشق، المعتمد في أصول الفقهعلی، صري، أبوالحسین محمد بنب
، المکتـب  مشکاة المصابیح، بتعلیق محمد ناصـر الـدین اآللبـانی،عبداهللاخطیب)، محمد بن(یتبریز

.م١٩٦١اإلسالمی للطباعة و النشر، 
نة]، مطبعة جامعة عـین  [دراسة مقارأصول مذھب اإلمام أحمد بن حنبلترکی، عبداهللا بن عبدالمحسن، 

.م١٩٧٤شمس، 
-، تحقیق و تصحیح: عبدالرحمن محمد عثمان، بیروتسنن الترمذيعیسی، ترمذي، أبوعیسي محمد بن

.م١٩٨٣-١٤٠٣لبنان، دارالفکر للطباعة و النشر و التویع، 
االسـالمیه،  ، قم، دار احیاء العلـوم  الفصول الغرویة فی األصول الفقھیةحائری اصفھانی، محمد حسین، 

.ق١٤٠٤-ش١٣٦٣
تا.جا، دارالمعارف، بی، بیأصول التشریع اإلسالمیحسب اهللا، علی، 

.ق١٤٠١، موسسه آل البیت، األصول العامة في الفقه المقارنحکیم، محمد تقی، 
، تھران، انتشـارات اسـتقالل،   شرائع االسالم في مسائل الحالل و الحرامحسن، محقق)، جعفر بن(یحل

.ق١٤٠٩
.ق١٤١٤، قم، موسسه آل البیت إلحیاء التراث، تذکرةالفقھاءحلی، حسن بن یوسف، 

.م١٩٥٩.ه١٣٧٩، بغداد، مطبعه الرابطة، اصول االستنباطحیدری، علی نقی،
تا.جا، دارالقلم، بی، بیعلم أصول الفقهخلّاف، عبدالوھاب، 

تا.جا، داراإلمام البخاری، بی، بیقه اإلسالمیأثر االدلة المختلفة فیھا في الفدیب البغاء، مصطفی، 
.ق١٣٧٢، دارالکتاب العربی، أصول السرخسیأحمد، سرخسی، أبوبکر محمد بن
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، تحقیق و تصحیح: محمد باقر بھبـودی، تھـران،   کنز العرفان في الفقه القرآنعبداهللا، سیوری، مقداد بن

.١٣٧٣انتشارات مرتضوی، 
.ق١٤١٠، قاھره، دار إحیاء العلوم، ام القرآنأحکادریس، شافعی، محمد بن

.م١٩٣٩/ق١٣٥٨، مصر، مطبعه البابی الحلبی بمصر، اللّمع فی اصول الفقهعلی، شیرازی، ابراھیم بن
.م١٩٨٩، قاھره، مکتبة ابن تیمیة، مذکرة في أصول الفقهمحمد، شنقیطي، محمد امین بن

، اعتنی الجامع بین فنّي الّروایة و الّدرایة من علم التفسیرفتح الغدیر محمد، علی بنشوکاني، محمد بن
.م٢٠٠٧/ق١٤٢٨به و راجع اصوله: یوسف الغُوش، بیروت، لبنان، دارالمعرفه، 

منشورات جماعـة المدرسـین فـي الحـوزة     ، قم، المیزان في تفسیر القرآنحسین، محمدسیّد طباطبائی، 
تا.العلمیة، بی

.ق١٤١٤دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزیع، ، قم، األمالیحسن، طوسی، محمد بن
اپخانـه سـتاره،   ، چ، تحقیق: محمـد رضـا األنصـاري القمـي، قـم     عّدة األصول،______________

.١٣٧٦. ١٤١٧الحجة ذي
، مصحح: ابوالقاسم گرجی، مرکز الذریعة الی اصول الشریعةحسین، سید مرتضی)، علی بن(یعلم الھد

تا.موسسه انتشارات و چاپ)، بین (رک اسالمی، دانشگاه تھرااطالعات و مدا
.م١٩٨٣، بیروت، دارالکتب العلمیة، المستصفیمحمد، غزالي، أبوحامد محمد بن

.م١٩٦٥، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، الجامع ألحکام القرآنأحمد، قرطبی، ابوعبداهللا محمد بن
.١٣٦٥محمد باقر شریف زاده، تھران، انتشارات مرتضوی، ، تحقیق:مسالک األفھامکاظمی، جواد، 

تا.، جدة، دارالمدني للطباعة و النشر و التوزیع، بیالتمھید في أصول الفقهاحمد، کلوذاني، محفوظ بن
، تصحیح و تعلیق: علـی اکبـر غفـاری، تھـران، دار الکتـب اإلسـالمیة،       الکافییعقوب، کلینی، محمد بن

١٣٦٧.
.ق١٤٠٥، بیروت، دارالکتب العلمیة، أحکام القرآنمحمد الطبری، عمادالدّین بنکیاھراسی،

السـید  ، تحقیـق:  بحاراألنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطھار (ع)محمدتقی، مجلسی، محمدباقر بن
.م١٩٨٣/ق١٤٠٣ار إحیاء التراث العربی، ، دلبنان-بیروت،إبراھیم المیانجي، محمد الباقر البھبودي

.ق١٤١٣، بیروت، موسسة دارالتراث، موسسة فقه الشیعة، سلسلة الینابیع الفقھیةاصغر، مروارید، علی
تا.لبنان، دارالفکر، بی-، بیروتصحیح مسلمحجاج: بنمسلم (القشیري النیشابوري)، ابوالحسن

نـژاد، قـم، کنگـره    ، تحقیـق: علـی زمـانی   زبدة البیان في أحکام القرآنمحمد، مقدس اردبیلی، احمد بن
.١٣٧٥مقدس اردبیلی، 

، قم، انتشارات اسالمی وابسته مجمع الفائدة و البرھان في شرح ارشاد األذھان،_____________
.ق١٤١٦معه مدرسین حوزه علمیه قم، به جا



83»اشرع من قبلن«انتقادی ادّله موافقان و مخالفان حجیّت تحلیل1392زییپا
، با حواشی مولـوی رحـیم   التفسیرات األحمدیة فی بیان اآلیات الشرعیةسعید، ملّاجیون، احمد بن ابی

.ق۱۳۲۷بخش، بمبئی، مطبعة الکریمیة، 
تا.جا، بی، بیقوانین األصولمیرزای قمی، ابوالقاسم، 


