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 مفهوم حدیث تقدم کفر بر شرک
یافت:  یخ در  ۴/۱۱/۱۳۹۶تار
یخ پذیرش:   ۷/۱۲/۱۴۰۰تار

 1سید رسول موسوی جروکانی

 چکیده
کفههر و شهری بحهو هههای نخسهتین اسه   پدیههد داری را در سهد،هههای دامنههتههایر مفههومی 

کفههر بهههر شههری اسهههت. چهههار حهههدیو در مکتهههب  آورد. یکههی از فروعهههات آن، بحههو تقهههد  
کرد، :بیتاهل کفهر بهر  اند. پرسهش اصهلی در نهوع تقهد به صراحت این موضوع را بیان 

کفر و شری در این احادیو است. شری گونه  بها  ،یلهیتحل - به روش نقلهی پژوهش نیا و 
، چهههار یحههدی هههای شپههژوهالحههدیو بههه پاسههخ آن پرداختههه اسههت. تو،ههه بههه قواعههد فقههه

کفر بر شری۱دهد: دیدگا، را به دست می کفهر معصهیت بهر شهری۲ ؛. تقد  زمانی   ؛. تقهد  
کفر عنادی بر شری ،هلی۳ کفر بر شهری.۴ ؛. تقد   ایهن پهژوهش بها تشهکیل  . تقد  سببی 

متنهی بهه متنهی و بهرونخانواد، حدیو و اسهتخراج فضهای صهدور حهدیو و شهواهد درون
کفهههر بهههر شهههری از نهههوآوری ایهههن نتیجهههه دسهههت یافتهههه اسهههت ی مکتهههب ههههاکهههه نظریهههه تقهههد  

یههارویى بهها اندیشههه :بیههتاهههل و « بتریههه»ماننههد  ،هههای منحههرف شههیعیهههای فرقهههدر رو
کفهر  اههل بیهت تقهد  زمهانی اسهت.« سهلیمانیه» گرفتهه و  کفهر را شهاهدی بهر تقهد  رتبهی آن 

که رتبه آن کفر ،حودی دانستند   از شری عبادی باالتر است. محاربین را 
کفر، شهاکلیدواژه  . هیبتر ری، سلیمانیه،: حدیو اهل بیت، 

 مقدمه. 1
گونههههه قرابههههت معنههههایى و،ههههود نههههدارد« شههههری»و « کفههههر»میههههان دو واژ،   بههههه« ُکفههههر»دیههههرا  ؛هههههیچ 

کامههل چیههأی در مقابههل یکتههایى و یگههانگی، بههه معنههای همتههایى « شههری»و  2معنههای پوشههاندن 
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قرابهت کاربردهای قرآنی و حدی ی این دو واژ، در عرصهف معهارف توحیهدی، مو،هب اّما  1.است
گونه ؛شد، استها آن معنایى که برخیبه   3اند.و برخی متمایأ دانسته 2را مترادف،ها آن ای 

کفر و کهافر  اشری، به این معن برابری معنایى و مصداقی  کافری مشهری، و ههر مشهرکی  که هر 
گمههان وی، 4.بههه شههافعی نسههبت داد، شههد، اسههت ،اسههت کههه مسههتحق   کههافر بههه  کسههی اسههت 
که شامل مشری نیأترین عقاب بزر   5گردد.می باشد 

گفتهه وی .کفر و شهری بهه ابوحنیفهه نسهبت داد، شهد، اسهت تهایر کفهر اسهت بهه   ،ههر شهرکی 
کفهری شهری نیسهت. شهری فقها بهرای خهدا شهریک قهرار دادن اسهت از ایهن رو، یههود و  .ولی ههر 

 6نه مشری. ،کافرند انصار
کفههر بههر شههری آمههد، اسهه :بیههتدر احادیههو اهههل ایههن مقالههه بهها اسههتفاد، از  ت.مسههاله تقههد  

 پردازد.های حدی ی به تبیین آن میقواعد دانش
ح مسئله. 1-1  طر

کفهر بهر شهری مقهد  اسهت. پرسهش اصهلی ایهن  کهه  در چهار حدیو به صراحت آمد، اسهت 
کفر بر شری در این روایات چیسهت؟ نهوع تقهد  زمهانی یها رتبهی اسهت؟  که منظور از تقد   است 

کهدا  کفهر بهر  گونه  گونهه شهری تقهد  دارد؟ فضهای صهدور ایهن احادیهو چیسهت؟ آیها ایهن  کدا  
 چیسهت؟ بهار،شارحان حهدیو در ایهن  یهاد؟ دیدگا،دار نقشفضا در فهم احادیو یاد شد، 

گرفتههه اسههت دربههار،ی فراوانههی هههاپههژوهش کفههر و شههری انجهها   تحلیههل احادیههو  ، اّمهها بههرایرابطههه 
کفر بر شری پژوهش مستقلی نیافتیم.  تقد  

وهش .1-2 وش پژ  ر
ی نقلی، توصیفی، تحلیلی و نقدی است. ابتدا احادیو را هاروش پژوهش ترکیبی از شیو،

ی ههابه دیدگا، ،متن نمود، و در پى آن از حیو سند و 8گذاریو ارزش 7،ستجو، مصدر یابى
                                                           

 .۲۳۶ص ،۵ج ،معجم مقاییس اللغه؛ ۱۸۲، ص۳ج ،کتاب العینر. ی: . 1
تفسیر المحیط ابعظم و البحر ؛ ۶۷۲، ص۳ج ،البحر المحیط فی التفسیر؛ ۳۱۲، ص۷ج ،التبیان فی تفسیر القرآن. ر. ی: 2

 .۵۴۹و  ۵۳۱، ص۴و ج ۲۵۴، ص۲ج ؛ة من الرحمن فی تفسیر و اشارات القرآنرحم؛ ۲۱۷، ص۴ج ،الخضم
 .۱۶۹، ص۱ج ،تفسیر قرآن مهر؛ ۱۴۷، ص۱۰ج ،اطیب البیان فی تفسیر القرآن . ر. ی:3
 .۶۶۴، ص۱ج ،موسوعة مصطلحات علم الکالم اإلسالمی. 4
 .۲۶۲، ص۲ج ،عدة ابکیاس فی شرح معانی ابساس. 5
 .۶۶۴، ص۱ج ،ات علم الکالم اإلسالمیموسوعة مصطلح. 6
 .۲۶۱، صمنطق فهم حدیثی: .. ر7
 .۲۵۳، صهمان . ر.ی:8
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گوشهأد  کمهک دانهششهودمهیشارحین حدیو پرداخته و اشکال هر یهک  ی فههم هها. سهپس بها 
یم.هها مهیآن خت حهدیو بهه تحلیهلشهناو آسهیب حدیو، نقد حهدیو از در برخهورداری پهرداد
گونهه 2سبب صهدور حهدیو 1،سه امر تشکیل خانواد، حدیو ازقواعد فقه الحدیو  سهی شناو 

گرفته هها آن از 3رفهتسی حدیو به اخهت ف احادیهو و را، بهرونشناایم. در آسیبواژگان بهر، 
 ع تاریخی در تحلیل آن اشار، شد، است.تو،ه شد، است. در نقد الحدیو به وقای

 خانواده حدیث. 2
چههار حهدیو بها  4.خانواد، حدیو راهکهاری بهرای بهرون رفهت از آسهیب تتبهع نهاقص اسهت

که متن کفر بر شری و،ود دارد   چنین است: ها آن عنوان تقد  

رارهحد. 2-1  یث اول ز
کفهر را مقهد کنهد. امها  بها قسهم می نقل ۷این حدیو را درار، از اما  باقر کیهد  بهر شهری،  و تأ

کتابمی تر از آنتر و بزر پلید  چنین است: الکافی داند. متن و سند حدیو از 
ةاِد ْبةِن ِعی ة ةْن ْحح ح ِبیةِه، عح

ح
ةْن أ ، عح اِهمیح یِل ُ ْبُن ِإْبرح ةر  عح

ْعفح ِ  جح
ح
ةْن أ ، عح ةح ا ح َُ ح ةْن  ، عح یةز  ِر ةْن حح : ۷، عح ةالح وح »، قح

ةةُم اهلِل، ِإن ح اْلُکْفةةرح  ْعظح
ح
ةةُع وح أ ْخبح

ح
ةةْرِک وح أ ِ ُ  ِمةةنح الش  ْقةةدح

ح ةةُه: «. ألح ةةالح اهلُل لح ُکْفةةرح ِإْبِلةةیقح ِحةةنیح قح ةةرح  کح : ُم ح ذح ةةالح قح
 
ح
أ ، فح ،  اْسُجْد آِلدح ح ْسةُجدح ْن یح

ح
ةیلح اهلِل »أ ةا ح عح ةِن اْختح ح َح ةْرِک،  ِ ةُم ِمةنح الش  ْعظح

ح
ةاْلُکْفُر أ ، وح  فح ة ح اعح  ح الط ح

ح
وح أ

ا ح  قح
ح
ُهوح ُمْشِرک  أ ، فح ْؤِمِننیح ْیرح ِدیِن اْْلُ ْح ح ِدیناا غح ْن نح ؛ وح مح اِفر  کح ُهوح  اِئِر، فح بح یلح اْلکح  5؛«عح

س یفر ابلاکاست. حضرت سپس  کدتر و بدتر از شریتر و پلن یریفر دک  کب  خدا قسم 
ده او از ساجاّماا  ن،کا  خداوند ب  او فرمود: با  آدم ساجده کادآور شد، آن هنگام یرا 
 ، هاربنا بر ایناست.  کتر از شرفر بزرگک[ د. آنگاه فرمود: پس ]ذناهیردن امتناع ورزک

ند و از اطاعت سرباز زناد و در انجاام ی[ خدا برذز]خواسِت خود را[ بر ]خواست کس
ند، کن مؤمنان َعَلم یر از دینی غید کسافر است و هر کره مداومت ورزد، او یرکذناهان 

 ت.اس کسی مشرکن یچن
                                                           

 .۱۵۰، صروش فهم حدیث ؛۱۴۵ص ،ی: همان.. ر1
 .۱۲۷، صروش فهم حدیث .2
 .۱۱، صاسباب اختالف الحدیث و عالجه . ر.ی:3
 .۱۴۱، صشناخت حدیثآسیب. ر.ی: 4
 .۲، ح۳۸۳، ص۲، جالکافی. 5
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رارهحد. 2-2  یث دوم ز
. سههند و مههتن آن کنههدمههی نقههل ۷امهها  بههاقر اسههت و درار، آن را از الکااافی حههدیو دو  نیههأ در

 :چنین است
ِد ْبِن ِعی  م ح ْن حُمح ، عح اِهمیح یِل ُ ْبُن ِإْبرح ْن عح : عح ةح ا ح َُ ح ْن  ، عح ْیر 

ْبِد اهلِل ْبِن ُبکح ْن عح ، عح ْن ُیوُنقح ، عح
ر  
ْعفح ِ  جح

ح
اُبُه ، قح ۷أ ْص ح

ح
ْح ح وح أ ْف ِ  حح

ح
اِ ُ ْبُن أ ُه سح ِعْندح ِکرح : ُذ ونح  1،الح ْم ُیْنِکُر ُ : ِإهن ح الح قح ْن  فح

ح
أ

ُکٌنح  اا  یح ِلی  ا ح ح عح ْن حح ر   ۷مح
ْعفح ُبو جح

ح
الح أ قح ؟ فح ا   : »۷ُمْشِرِکنیح ُکف ح ْم  ُ هن ح

ح
ْزُعُمٌنح أ ْم یح ُ ِإهن ح ُم ح  ،«فح

الح ِلى  : »قح
ح
ُ  ِإن ح اْلُکْفرح أ ْرِک  ْقدح ِ   .«ِمنح الش 

ح
أ ُه: اْسُجْد فح الح لح ُکْفرح ِإْبِلیقح ِحنیح قح رح  کح ْن  ُم ح ذح

ح
أ

 : الح . وح قح ْسُجدح ُ  »یح ْقدح
ح
و اْلُکْفُر أ ر ِن اْجتح ح َح ْرِک،  ِ  ح ِمنح الش 

ح
أ یلح اهلِل، فح یلح  عح ا ح عح قح

ح
، وح أ اعح ح الط ح

اِفر   کح ُهوح  اِئِر، فح بح ْعىِن  ،«اْلکح اِفر  یح کح ِخف     2؛: ُمْستح
ذوید: سخن از سالم بن حفص  و یارانش نازد اماام با  میاان آماد، زراره ذفات: ایناان زراره می

فرماود: پاس ]ال باّد[ پندارناد  ۷جنگیده مشرک است؟ امام باقر ۷منکرند ک  هر ک  با علی
ابلایس شاد؛ در  ها کافرند. سپس ب  من فرمود: کفر جلوتر از شرک است. پس متشکر کفرک  آن

آنجا ک  خداوند ب  او فرمود: سجده کن و او سر باز زد، و ]دوباره[ فرمود: کفار جلاوتر از شارک 
است، پس هر ک  بر خدا دلیر  کند و از اطااعتش سار بااز زناد و بار ارتکااب ذناهاان کریاره 

 ایستادذی کند، پس او کافر است؛ یننی سرک شمرده و کافر است.

 صدقهیث مسعده بن حد. 2-3
کتاب  آمد، است: الکافی در 

ْبةِد اهلِل  ةا عح بح
ح
ْعةُص أ ِ : مسح ةالح ، قح قح ح ةدح ةح ْبةِن صح دح ْسةعح ةْن مح ، عح ونح ْبةِن ُمْسةِلم  ُُ ةا ْن هح ، عح اِهمیح یِل ُ ْبُن ِإْبرح وح  -  ۷عح

ُ ؟ ْقةدح
ح
ةا أ مح ُ ی ُ

ح
ةْرِک: أ ِ ِن اْلُکْفِر وح الش  :  - ُسِئلح عح ةالح قح ُ ، وح ذِلة»فح ْقةدح

ح
، وح اْلُکْفةُر أ ةرح فح کح ةْن  ُل مح و ح

ح
ن ح ِإْبِلةیقح أ

ح
کح أ

ُکْفُرُه  انح  ْدُع ِإ  کح ْ یح ُه  ح ن ح ؛ أِلح ْیرح ِشْرک  ا ِإ  غح عح ا دح ح ْیِر اهلِل، وح ِإّن ح ِة غح ادح کح  ِعبح ْشرح
ح
أ ْعُد، فح  3؛«ذِلکح بح

یاک  از امام صادق از شرک و کفر پرسیده شد کا  کادام ک  ذویدمسنده بن صدق  می
 م است؟ امام فرمود:مقد

فار او تاوأم باا کد و یفر ورزک  کسی است کن یس نخستیتر است؛ چون ابلمییفر قدک
                                                           

که اندیشه۴۲۲، ش۲۳۲، صاختیار معرفة الرجالگرو، بتریه است ) . از رؤسای1  های آنان در ادامه خواهد آمد. ( 
 .۳ح ،۳۸۳، ص۲، جالکافی. 2
 .۸ح ،۳۸۳، ص۲، جهمان. 3
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ار کان یا  بنادا  با  اکارد، بلکر خدا دعوت نی  او ب  پرستش غکی نرود؛ چرا کچ شریه
 شد. کفراخواند و مشر

 یث موسی بن بکرحد. 2-۴

کتاب  چنین آمد، است: الکافی در 
ْصةة
ح
ة  ِمةةْن أ ، ِعةةد ح ْکةةر  ةةْن ُمةةو ح ْبةةِن بح ، عح اط  ْسةةبح

ح
ةةیِل ِ ْبةةِن أ ةةْن عح ، عح ةةاد  یح ٍِ ةةْهِل ْبةةِن  ةةْن سح ا، عح اِبنح  ح

ِن  سح ا احْلح بح
ح
ْلُص أ

ح
أ :سح الح ةالح ِلةى:  ۷قح قح : فح ةالح ُ ؟ قح ْقةدح

ح
ةا أ مح ُ ی ُ

ح
ةْرِک: أ ِ ِن اْلُکْفةِر وح الش  ْهةِدی »عح ةا عح مح

ةةاتح  اِصةةُم الن ح ةةاُ   ،«ِبةةکح ُّتح ِی ِهشح ةةرح مح
ح
ةةاِ    ُقْلةةُص: أ ةةالح ِلةةى: ْبةةُن سح قح ، فح ةةْن ذِلةةکح کح عح لح

ح
ْسةةأ
ح
ْن أ
ح
 أ

الح اهلُل  ُ وُد؛ قح ُ  وح ُهوح اْْلُ ْقدح
ح
بى): اْلُکْفُر أ

َ
ش ِإْبِلیَس أ

 2؛1(َو اْسَتْکَبَل َو کاَن ِمَن اْلکاِفِریَن  ِإل َ
پرسیدم: کدام یک از ُکفر و شرک جلاوتر از  ۷ذوید: از امام کاظممی 3موسی بن بکر

 4اند؟ امام فرمود: تو ک  اهل بحث با مردم نرود ؟! ذفتم: هشام بن ساالمیکدیگر بوده
 ارکاان آن و اسات ترمیقد فرکب  من ذفت ک  در این باره از شما بپرسم. امام پاسخ داد: 

 .«شد افرانک از و فروخت و بزرذی دیچیپ سر  ک سیابل جز: »فرمود خداوند. است

 اعتبار حدیث. 3
اعتبار حدیو، اعتماد به صدور آن از اما  است. این اعتبار را از چند منظر بایهد  مقصود از

کهن و متقد  از طریه  مصهدر . منبع حدیو در۱ :مورد تفحص قرار داد . بررسهی ۲؛ یابىمنابع 
 با یکدیگر.ها آن . بررسی متون حدیو و مقایسه۳ ؛سند حدیو از طری  دانش ر،ال

 مصادر حدیث. 3-1
یهابى بهه اسهناد و یو یا یافتن حدیو در مصادر اولیهه و ثانویهه، افهزون بهر دسهتتخری  الحد

کههن حهدی ی ههر چههار می متون، میأان اعتماد محدثین به حدیو را روشن نمایهد. در مصهادر 
کتاب االیمان و الکفر آورد، اسهت. بهاب  باب الکفر از در 5الکافی ( در۳۲۱)  ینیکلحدیو را 

کلینی این احادیو را در حدیو اس ۲۱الکفر دارای   کهحدیو اول قرار داد، است  هشتت. 
                                                           

 .۳۴سور، بقر،، آیه  .1
 .۶، ح۳۸۵، ص۲، جالکافی. 2
کهاظمولی آنچه در اصحاب امها  صهاد ،موسی بن بکیر است الکافیهای . در برخی نسخه3 موسهی بهن ، آمهد، ۸ن و امها  

 .(۴۸و  ۴۰، ۳۰، صرجال البرقی؛ ۱۰۸۱ش، ۴۰۷، صرجال النجاشیر.ی: )است  بکر الواسطی
 هشا  بن حکم آمد، است. ۳۴ص، ۱، جعیاشیالتفسیر و  ۴۱۲، صتحف العقول. در 4
 .۸، ح۳۸۶، و ص ۶، ح۳۸۵و ص  ۳و  ۲، ح۳۸۳، ص۲، جالکافی .5
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کلینی است هااهمیت آن اعتبار و گرنشان ( ن۳۰۴) حدیو مسعد، را نیأ حمیری قمهی  .نأد 
کتاب مقد  بر 1قرب االسناددر   گر چه اعتبهار ؛است الکافی آورد، است. به لحا  تاریخی این 

در  ،تحااف العقااول( در ن۳۸۱)  یحرانههن شههعبه علههی بههرا را نههدارد. حههدیو چهههار   الکااافی
بخهش  3المحاسان برقهی در .آورد، اسهت 2سخنان اما  موسی بن ،عفر از ابواحمهد الخراسهانی

حهدیو  بهه طریه  خهود آورد، اسهت. ،با تفاوت و ترکیبهی از دو حهدیو درار،را آخر حدیو درار، 
 در دیگر منابع متقد  یافت نشد.

کهههن  را  البهها  کههه احادیههو  - خرأمصههادر متههدر  کاشههانی  - کننههدنقههل مههیاز منههابع  فههیض 
کتهاب ن۱۰۹۱)   هههر چهههار «َقهد  فههرکال و ن یوالشههر فهرکال نیبهه الفهرن»در بههاب  4،الااوافی( در 

کلینی حدیو را کهرد، اسهت. از  در بهاب  5،وساائل الشایعةدر  (۱۱۰۴) شهیخ حهر عهاملی  نقل 
« ال قهات بنقهل هیهف الحجهة تقهو  ممها رهای  ات ویالضرور بعض بجحود واالرتداد فرکال ثبوت»

کلینی و  .تفاوت در بعض عبارات آورد، اسهتبا به صورت تقطیع شد، و  دو حدیو درار، را از 
 7قرب االسنادو  6الکافی صدقه را به نقل از بن مسعد، ( حدیون۱۱۱۱) محمد باقر مجلسی 

 ورد، است.آ 9تحف العقولو  8تفسیر العیاشیو حدیو موسی بن بکر را به نقل از 
از روایههات  حههدیو ،در بیههان مفههاد حههدیو بههه آیههه قههرآن اسههتدالل شههد، اسههت کهههایههننظههر بههه 

باید در مصادر حدیو به منابع تفسیری نیهأ  ،از این رو .آیدمی هم به شمار 10تفسیری استنادی
کهههرد کتهههاب ن۳۲۹)  یاشهههیعمحمهههد بهههن مسهههعود  را 11حهههدیو موسهههی بهههن بکهههر .مرا،عهههه  ( در 

                                                           
 .۱۵۶، ح۴۸، صقرب االسناد. 1
لههذا مها عههدی بهک  لهک و لهه: مها ۷قال له َبو َحمد الخراسانی: الکفر َقد  َ  الشری؟ فقهال و :۴۱۲، صتحف العقول .2

کفهر  بلهیس هتکلم الناس. قلت: َمرنی هشا  بن الحکم َن َسألک. ]فه بیى)[ قهال: قهل لهه: الکفهر َقهد ، َول مهن 
َ
 َو  اْسیَتْکَبَل  َو  أ

  یر،. یشری معه و الشری ی بت واحدا و واحد و ی ر شالکف و .(اْلکاِفِریَن  ِمَن  کاَن 
 .۲۰۹، ص۱، جالمحاسن .3
 .۱۸۱۳و  ۱۸۱۲و  ۱۸۱۱و  ۱۸۱۰، ح۱۹۷، ص۴، جالوافی. 4
 .۲۰، ص۱، جوسائل الشیعه. 5
 .۹، ح۱۹۸، ص۶۰، جبحاراالنوار. 6
 .۱۱، ح۹۶، ص۷۲، جهمان. 7
 .۱۴، ح۹۷، ص۷۲، جهمان. 8
 .۲۴، ح۳۲۴، ص۷۵، جهمان. 9

که در آن برای اثبات مطلبی به آیه قرآن استناد شد، است.. حدی10   ی است 
کهه در آن قلهب رم داد، اسهت و صهحیح عیاشیالتفسیر . در 11  ه در حهدیوکهچنهان ،بکهر بهن موسهی الواسهطی آمهد، اسهت 

 موسی بن بکر الواسطی است. ،گذشت الکافی
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حهدیو  2تفسایر ناوراللقلین ،منابع متأخراز و  .آورد، است ه مذکور در حدیوذیل آی 1،التفسیر
 اند.نیأ آورد، حدیو موسی بن بکر و حدیو مسعد، را 3تفسیر البرهانموسی بن بکر و 

 ،بهر ایهن بنها .در منابع حدی ی و تفسیری اهل تسنن یافت نشهد موضوعهیچ حدی ی در این 
 حدیو از اختصاصات مذهب شیعه است.

 حدیث تعدد. 3-2
آیها ایههن احادیههو یههک حههدیو  .ی اعتبههار مضههمون آن اسههتههاتعهدد حههدیو یکههی از نشههانه
کهه بهه دو صهورت می هستند یا چند حدیو؟ به نظر رسد دو حدیو درار، یهک حهدیو باشهند 

چون عبارات خیلی نردیک به ههم هسهتند و یهک معصهو  و یهک راوی در آخهر  ؛نقل شد، است
بههها تو،هههه بهههه تعهههدد راوی و تعهههدد معصهههو  و  ،دو حهههدیو دیگهههراّمههها  ردگرچهههه دو طریههه  دا ؛دارد

سهه بهار از سهه معصهو   ،حهدیوبنها بهر ایهن،  .ندهسهت  یر هم و  یر حدیو درار، ،اخت ف متن
که این بحو در عصر سه معصو  متوالی دامنههمی نشان تعدد این .صادر شد، است دار دهد 

کمک که به کش  فضای صدور   کند.می بود، 

 سند حدیث. 3-3
کلینههی  مسههند آورد، اسههت. حمیههری نیههأ حههدیو مسههعد، را بههه صههورت هههر چهههار حههدیو را 

کلینی مشتری است. ارسالی در طبقات و،هود نهدارد. احادیهو ها آن مسند آورد، و سند آن با 
که ندامرسل تفسیر العیاشی و تحف العقول  ارسهال ،نیهأ آمهد، الکافی این دو حدیو در. از آنجا 

منههابع  شهههرت حههدیو در توانههد تأییههدی بهرمهی بلکههه ،کاهههدنمهی ز ارزش سههندی حههدیواهها آن
 کهن باشد.

کالصحیح 4.صحیح است رار،دسند حدیو اول   کنهد.مهی تعبیهر 5مجلسی از آن به حسن 
                                                           

 .۳۴، ص۱ج  ،کتاب التفسیر. 1
 .۱۵۷، ص۱، جاللقلین نور. 2
 .۱۷۸و  ۱۷۰، ص۱ج  ،یر البرهانتفس. 3
اِهیم  4 ِلّیُ ْبُن ِ ْبر  ِبیِه )ابراهیم بن هاشم( ،. ع 

 
ْن َ ی ،ع  اِد ْبِن ِعیس  ّم  ْن ح  ِریأ  )بن عبداله( ،ع  ْن ح  ة   ،ع  ار  ْن ُدر  هر   ،ع 

ْعف  ِبهى ، 
 
هْن َ  ۷ع 

 تمامی راویان امامی ثقه هستند.
کههه برخههی ا .۱۱۰، ص۱۱، جماارآة العقااول .5 یههان آن امههامی ثقههه و برخههی امههامی ممههدوح باشههندبههه حههدی ی  حسههن  ،ز راو

گوینههد )  ،چههون در سههند فقهها ابههراهیم بههن هاشههم امههامی ممههدوح اسههت .(۶۶، صنامااه درایااه الحاادیثدرسکالصههحیح 
کالصحیح می  داند.مجلسی حدیو را حسن 
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کاصحیح و1است حدیو دو  درار، موث    داند.می 2مجلسی آن را موث  
کلینی - سو  ویحد ی این حهدیو را مجلس .است 4نیأ موث   - نقل شد، 3که از ث ثیات 

یان امامِی  ؛ دیرابن صدقه است ةشاید و،ه ضع  آن مسعد .انگاردمی 5ضعی  ثقه  سایر راو
کهه  7و نجاشهی بتهری 6هستند. شیخ طوسهی وی را عهامی گفهت  خوانهد، اسهت. در پاسهخ بایهد 

احتمهال  و شهیعی اسهتدیهرا بتریهه از فهرن  ؛عامی بودن و بتری بودن با هم سهازگاری ندارنهد اوال  
گرایش به عامه باشد. مراد از عامی درکه دارد   ،بتهری بهودن او ههم مهورد تردیهد اسهت ا  یثان اینجا 

بتریهه اسهت. توضهیح ایهن مطلهب در سههبب  مقالههه در رّد  دیهرا همهین روایهت نقهل شهد، از وی در
ک یر الروای ثال ا   صدور حدیو خواهد آمد. و نیهأ آسهیبی است و مضمون  الب روایهات ا 8ةوی 

کرد، ،،مله پدر مجلسی از ،برخی ندارد.   9.اندوی را توثی  
کلههی ،مجلسههی چههه گههر ؛اسههت 10حههدیو چهههار  نیههأ موثهه  یههاد  ،بههه طههور  را روایههات سهههل بههن د

تمهامی روایهات  ،بهر ایهن اسهاس 12.وی ثقه اسهت ،بر تحقی  بنا 11داند.می بر مشهور ضعی  بنا
گفهت مهی با تو،ه به اخت فات طبقات و دهستن وارد شد، در این زمینه معتبر روایهت کهه تهوان 

 است. 13مستفیض
                                                           

اِهیم  1 ِلّیُ ْبُن ِ ْبر  ی ،. ع  ِد ْبِن ِعیس  ّم  ْن ُمح  هْن ُیهونُ  ،بن عبیهد() ع  ْیهر   ،س  )بهن عبهدالرحمن(ع 
ْبهِد اهلِل ْبهِن ُبک  هْن ع  ة   ،ع  ار  هْن ُدر  هْن  ،ع  ع 

ر  
ْعف  ِبى ، 

 
 فطحی ثقه است. سایر راویان امامی ثقه هستند. ،سند در عبداهلل بن بکیر. ۷َ

ک ،از ایهن رو .مجلسهی در فطحههی بهودن آن تردیهد دارد ظهاهرا   .۱۱۰، ص۱۱ج ،مارآة العقاول. 2 الصههحیح از حهدیو بهه موثه  
 کند.می تعبیر

کتاب تا اما  معصو  سه واسطه دارد. .۲۴، ح۱۹۰، صثالثیات کلینی. 3 که از صاحب   حدی ی است 
اِهیم  4 ِلّیُ ْبُن ِ ْبر  اُرون  ْبِن ُمْسِلم   ،. ع  ْن ه  ة   ،ع  ق  د  ة  ْبِن ص  د  ْسع  ْن م  گفتهه .ع  انهد. دو راوی اول امهامی ثقهه و مسهعد، را عهامی بتهری 

کرد، است. - کلینی پیشی دارد که یک طبقه از - حمیری  حدیو را از هارون بن مسلم نقل 
 .۱۱۰، ص۱۱ج ،مرآة العقول 5.
 .۱۴۶ص ،الطوسی رجال. 6
 .۳۹۰ص ،الکشی رجال. 7
 .۱۳۶، ص۱۸، ججال الحدیثرمعجم ی: .. ر8
 .۳۳۶، ص۳، جالفوائد الرجالیهر.ی:  9

ا10 اِبن  ْصح 
 
ة  ِمْن َ ْه  ،. ِعّد  ْن س  اد  ع  ی  اط   ،ِل ْبِن ِد ْسهب 

 
ِلّیِ ْبِن َ ْن ع  ْیهر  )بکهر( ،ع 

هی ْبهِن ُبک  هْن ُموس  چهون  ؛ایهن حهدیو موثه  اسهت .ع 
 دانند و نیأ موسی بن بکر واقفی است.می برخی علی بن اسباط را فطحی

 .۱۱۰، ص۱۱ج ،مرآة العقول .11
 .۷۷، صدراسة فی شخصیة سهل بن زیاد و روایاتهی: .. ر12
 گویند.می مستفیض ،سه نفر یا بیشتر باشند ،که راویان در هر طبقهرا . حدی ی 13
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 یسه احادیثمقا. 3-۴
بایههد بهها  ،بههه ،هههت اخههت ف مههتن؛ اّمهها حههدیو از نظههر مههتن بهها آسههیب مهمههی موا،ههه نیسههت

گردد. در این روایات چند نکته مشتری و،ود دارد:  یکدیگر مقایسه 
کفر بر .۱ قرینه پرسهش صراحت آمد، است و یا به  شری در هر چهار حدیو یا به مفاد تقد  

گرفته است. کید قرار   راوی در سخن معصو  مورد تأ
کههه قههرآن  ،بههر ایههن تقههد  .2 بههه آیههه سههرپیچی شههیطان از سههجد، بههر آد  استشهههاد شههد، اسههت 

کفر ابتدا از او سر زد. کافر نامید، است و   شیطان را 

 ند از:اموارد اخت ف عبارت
کفر  .1  شد، است. ابه ،هود معندر حدیو موسی بن بکر 

کفهر اسهت. شهری عبهادت  یهر خهدا اسهت.که بیان شد،  در حدیو مسعد، .2 و  شری  یر 
گونه بیان کفر بر شری را این  یهد می علت تقد   کفهر ورد که شهیطان هنگها  سهرپیچی  کند 

 مرد  را به عبادت  یر خدا فراخواند و مشری شد. بلکه بعدا   ،و آن موقع مشری نبود
کفر بر شری، پلیدتر بهودن و بهزر  در حدیو اوِل  .3 کفهر نسهبت درار، افزون بر پیشی  تهر بهودن 

کهه ههرمهی به شری نیأ بیان شد، اسهت و از آن نتیجهه بهر خهدا ،هرَت ورزد و از  سکه گیهرد 
کنهد کبیر، پافشاری  گناهان  که ،اطاعتش سر باز زند و بر انجا   دینهی  سکهافر اسهت و ههر 

 مشری است. برذیرد، یر دین مؤمنان 
گروههی معتقهد بودنهد  ،درار، ر حدیو دوِ  د .4 کهه  به سهبب ورود حهدیو اشهار، شهد، اسهت 

که با امها    ۷از امها  بهاقر بهار،مشهری نبودنهد و راوی در ایهن  ،،نگیدنهد ۷یعلهکسانی 
کهههدر پاسههخ امهها   و پرسههید گههرو، بههاور دارنههد  کفههر ،لههوتر از ههها آن فرمههود پههس ایههن  کافرنههد و 

 شری است. 
کفهر بهر  ایهان حهدیو چههار در پ تحف العقولدر  .5 کفهر و شهری در و،هه تقهد   بها بیهان فهرن 

کفهر یهک یه  معه یشری و واحدا    بتی یالشر و واحد کفر شی ال شری آمد، است. و ر،. 
 دهد.می ولی شری یک چیأ را ثابت و  یرش را با آن شریک قرار ،چیأ است

کههه حههدیو را دچههار ضههع  مههت کنههدایههن اخت فههات در حههدیو از مههواردی نیسههت  دیههرا  ؛ن 
کمههک نههد. البتههه نکمههی مخههالفتی بهها هههم ندارنههد و هههر یههک بههه نههوعی در تو،ههه بههه ابعههاد حههدیو 

نهه  ،که   راوی باشهد ،آمهد، اسهت تحف العقاولاحتمال دارد آنچه در قسمت آخر حهدیو در 
کههافر  کههه عبههارت آخههر در تفسههیر  کهه   امهها . ایههن احتمههال در حههدیو دو  درار، نیههأ و،ههود دارد 

ِخ  ( سخن راوی باشد.ک  ّ   )ُمْست   اِفر 
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 حدیث دربارهاندیشمندان  . آرای۴
کمتر به شهرح ایهن احادیهو پرداختهه یى در ایهن ههاکهم وبهیش نظریهه؛ اّمها انهدعالمان شیعی 

که به بیان آن یم. برخی این تقد  را واضح دانسهتها میبار، و،ود دارد  و برخهی فقهها  1انهدهپرداد
کفهههر»ایهههن احادیهههو را در  ماننهههد  ،نامحهههدثاز برخهههی  2انهههد.،آورد« منکهههر ضهههروری دیهههن مسهههاله 

به سبب صدور حدیو و یا استدالل دیدگاهشان  البته اند.همجلسی به شرح بیشتری پرداخت
کمترمتنی و برونو آوردن شواهد درون فهم دقی  حهدیو  ،. از این رواندهداختپر متنی حدیو 
 رو است. هبا مشکل ،دی روب
گزید، آورد، ،و در ادامه هادگا،ابتدا به بیان دی  شود.می نظر بر 

 زمانی کفر بر شرک تقدم. ۴-1
کفر قبل از شری پدید که  کفهر ابلهیس  ؛ دیهراآیدمی مقصود از تقد  زمانی این است  در آیهه بهه 

کفر مقد  است. کفر ابلیس به لحا  زمانی بر همه انواع   3استناد شد، است و 
یم، ناسازگار استمی که در ادامه مقاله به آناین دیدگا، با سبب صدور حدیو  دیرا  ؛پرداد

که   یها در زمهان صهدور حهدیو  کفر بر شری در تاریخ علهم  شاهدی بر مساله بودن تقد  زمانی 
( بهها ایههن ۱حههدیو درار، )ی اعظههم و اخبههو در حههدیو اول هههاعبههارت ،عهه و، . بهههو،ههود نههدارد

 .سازگاری نداردهمه روایات  و تطبی  آن بر نظریه تنافی دارد
 تقدم مطلق کفر بر شرک .۴-2

کههه  .بههر پایههه تقههد  رتبههی قههرار دارنههد ،همههه ،ی بعههدیهههاگا،دیههد مههراد از تقههد  رتبههی ایههن اسههت 
کهرد کفر بر شری مقد  اسهت. برخهی ایهن نهوع تقهد  را بهه نحهو مطله  بیهان  و  انهد،،ایگا، ارزشی 

کفر کهرداند،و شری را مشخص نکرد گونه  ی  یهر ههاکهه شهری مبتنهی بهر وههم نهدا،. ایشهان بیهان 
کفراست.است و وهم  یر واقعی مرتبه واقعی  4ای از 

  :این دیدگا، مبتنی بر دو مقدمه است
که شری را وهم . تفسیر۱  داند. می ی باطلهاخیالی و پندار هاشری، 

                                                           
 .۴۷۷، ص۳، جمجمع البحرین. 1
 .۵۵۲، ص۲ج  ،مدارک العروه ؛۴۵۰، ص۳ج، هکتاب الطهار. ر.ی: 2
کفههر بههه لحهها   گویههد:مههی وی بهها بیههان حههدیو فههون. ۱۲۹، صادوار فقههه ؛۸۶، ص۱، جمواهههب الرحمههان فههی تفسههیر القههرآن. 3

 .ر شری تقد  زمانی داردتاریخی ب
 اند.ایشان با بیان تقد  زمانی این نظر را نیأ احتمال داد، .۸۶، ص۱، جمواهب الرحمان فی تفسیر القرآن. 4
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که اوها  خیالی مرتب۲ کفر است.ای ه. ،ایگا، شری،    از 
ی عها  اتفسهیر بهه معنه ،ههای پنهداریتفسیر شهری بهه وههم ا؛ دیرهر دو مقدمه مخدوش است

کفههر هههم کسههی بگویههد   از شههری بههه شههمارای هتوهمههات باطههل اسههت و مرتبهه اسههت. ممکههن اسههت 
کفهر و افزون بر ایهن، .آیدمی ناسهازگار  ،کهه در درون خهود روایهات و،هود دارد شهری بها تفسهیری از 

کفهر بهه ،حهود یهت مسهعد، شهری بهه عبهادت  یهر خهدا روا و در است. در روایت موسهی بهن بکهر 
 ها این تفسیر با سبب صدور نیأ همخوانی ندارد.توصی  شد، است. افزون بر این

 کفر معصیت بر شرک تقدم .۴-3
کفر معصیت کفر در این روایت را  گفتهه اینهانمی برخی مراد از  کهه معتقهد  ،داننهد. بهه  کسهی 
که خدا فرامینی  بها  ،فرمان الهی است کهایندارد و با علم به به خدا باشد و تجری ورزد )بداند 

کنهد کند( و سرکشی نمایهد و نافرمهانی خهدا  کهه بهرای خهدا ، پلیهدآن مخالفت  کسهی اسهت  تر از 
 1شریک قرار دهد.

 :این دیدگا، دو مقدمه دارد
کفر۱ کسی خدا، وحی و معاد را کفر :انواعی دارد .  که  کفرنمی اعتقادی  که  پذیرد. و  عملی 

  .ورزدمی مخالفتها آن ولی با فرامین ،ل را قبول داردخدا و رسو
کههه نپههذیرفتن یهها مخالفههت از روی ،هههل  :خههود دو قسههم دارد ،هریههک از ایههن دو کفههر ،هلههی 
کفههر علمههی یهها اوامرشههان ههها آن بهها ،انههدبههر حهه  دانههد خههدا و رسههولکههه مههیایههنیعنههی بهها  ،اسههت و 

کفر در این روایاتمی مخالفت  از روی علم است. از نوع عملی  ،کند. 
کفر بر شری رتبی است۲ گاهی اسهت.  . تقد   و و،ه تقد  تجری و مخالفت از روی علم و آ

که از یک سو عملی و از سوی دیگر علمی است ،در نتیجه  از شری پلیدتر است. ،کفری 
در اّمهها  ،شههاهد ایهن دیههدگا، اسههت «مهن ا،تههری علههی اهلل»گرچهه در حههدیو دو  درار، عبههارت 

گفهتتمی پاسخ گونهه  ؛ایهن اقسها  بهرای شهری ههم بیهان شهد، اسهت کهه وان  یعنهی شهری نیهأ دو 
کهه از روی  ؛نیأ ،هلهی و علمهی دارد دو و هر .اعتقادی و شری عملی شری :است کسهی  یعنهی 

کفر عملی دارد و  ،کندمی علم مخال  امر خدا پلیهدتر بهودن  ،بهر آن افزون شری عملی.هم هم 
گر متجری ؛تفرد متجری بر مشری معلو  نیس  نشود. واقع مرتکب خ ف به خصوص ا

 سببی کفر بر شرک تقدم .۴-۴
کفهر را بهر  و،ودی شری بر م صالح مازندرانی و،ه تقد  را توق  کفرمی داند. وی حقیقهت 

                                                           
 .۴۱۶، ص۱ج، کتاب الزکاة ؛۴۸۱، صمجمع الفوائدی: نیأ ر.؛ ۱۰۰، صابنوار البهیة فی القواعد الفقهیة. 1
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کرد، اسهت و می اساس روایات، انکار و سرپیچی از فرمان الهی داند. خداوند امر به تری شری 
کههافر اسههت. .بههرد، اسههتمشههری امههر الهههی را فرمههان ن کفههر پلیههدتر از شههری  پههس مشههری همیشههه  و 

کفر سبب شری است. و ؛است کفهر اسهت. از ایهن دیرا  همیشهه شهری مسهتلأ   ،رو انگیأ، شری 
کفر مستلأ  شری نیست.  1کفر است و 

گفتهه شهود  کهرد، اسهتکهه در پاسهخ ایهن نظهر ممکهن اسهت  کفهر نیهأ   بههه .خداونهد امهر بهه تهری 
کفررابطه سبب  ،ع و، کسهی از ابتهدا شهری  .و شهری دلیلهی نهدارد و مسبب بین  ممکهن اسهت 
کند و این عبادت ،ورزد کشاند ،یعنی  یر خدا را عبادت  کفر   منکر خدا شود. یعنی ،او را به 

 کفر عنادی بر شرک جهلی قدمت .۴-۵
کفر بهر  .مرحو  مجلسی بیشتر به ابعاد حدیو تو،ه داشته است ظاهر عبارات وی به تقد  

کفر تری اطاعت خهدا از  .ی ،هلی اشار، داردشر که  کرد، است  وی حدیو را این چنین شرح 
گونهه دارد:  ،ولی شهری ،روی عناد و استکبار است اثبهات شهریک بهرای خهدا اسهت. شهری سهه 
خههود دو  ،شههری عبههادت و شههری در طاعههت و فرمههانبری. قسههم سههوِ   شههری در آفههرینش، شههری در

که از آن به شهری ،هلهی تعبیهر گا، از روی نادانی و :گونه است گها، از مهی گمراهی است  شهود و 
شود و در پلیدی بدتر از شهری ،هلهی می روی دشمنی و عناد است و از آن به شری عنادی یاد

کفر نیأ بهه شهمار .آن تقد  دارد است و بر  ؛آیهدمهی به عقید، مجلسی شری عنادی یکی از انواع 
کفر مشتری است.  دیرا در عناد با 

کهه در خهود اقسها  همهان ؛مقد  است روی عناد بر شری ،هلی کفر از ،ین حدیودر ا گونهه 
کهه در  ؛شری، شری عنادی بر شری ،هلی مقهد  اسهت کفهری اسهت  ولهی ایهن تقهد  بهه ،ههت 

ی تقههد  رامجلسههی در واقههع 2.عنههاد آن و،ههود دارد کفههرمههی عنههاد بههر ،هههل تقههد  ، مهه   ،دانههد. در 
گهر در شهری ههم عنهادی و،هود داشهت ؛  اسهتپس بر شری مقد .عناد نهفته است  ه باشهد،بلهه ا

کفر به شمار  آید و از دیگر اقسا  شری مقد  است.می این شری از اقسا  
کفههر و شههری بههرای منکههرین امامههت کههه گفتنههی اسههت  مجلسههی مفههاد ایههن احادیههو را اثبههات 

یدنههد و از سههوی دیگههر دیههرا از ؛دانههدمههی ۷امیرالمههؤمنین  یههر از را، روشههی  ،یههک سههو عنههاد ورد
کافراپس هم مشری .مؤمنین داشتند  3و از این حیو از مشرکین بدترند. .ند و هم 

                                                           
 .۵۲، ص۱۰ج ،شرح اصول الکافی مالصالح .1
 .۱۱۰، ص۱۱، جمرآة العقول. 2
 همان.. 3
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کفهر و عنهاد اسهت. ظهاهرا   وی ههر  در عبارات مجلسی سخن ،دیدی و،هود دارد و آن ته ز  
کفر که در آن عناد و دشمنی و انکهار ،داندنمی نوع مخالفتی را  کفر آن است  از روی علهم  بلکه 

که   وی اشهار ،یهن روباشد. از ا کفهرای ،در  کفهر اعتقهادی و  ،هلهی نیسهت. ایشهان شهری در  بهه 
کفهر  ،در واقع .داندمی - که از روی ،هل باشد - احادیو یاد شد، را شری عملی ی تقهد   م 

کفهر برمهی ،داند. از این رومی بر شری را تقد  عناد بر ،هل گردانهد. ایهن شری از روی عنهاد را بهه 
کهه دینهی  یهر از دیهن  ؛ایات استخ ف ظاهر رو کسی  دیرا در ذیل روایت اول درار، آمد، است 

کند کهه ابلهیس بعهد مشهری شهد .مشری اسهت ،مؤمنین برپا  بعیهد  .نیهأ در روایهت مسهعد، آمهد، 
 ها شری ،هلی باشد.است این

کفرجحودی بر شرک عبادی. ۵  تقدم 
کههرد دربههار، هههاگا،شههارحین حههدیو برخههی دیههد لههی مسههتندات آن را انههد، و،حههدیو را بیههان 

کفههر ،حههودی بههر شههری عبههادی اسههت. ابتههدا بههه فضههای صههدور  انههد.هنگفتهه نظههر برگزیههد، تقههد  
 شود.می به تحلیل این دیدگا، پرداخته ،و بعدگردد میحدیو اشار، 

 فضای صدور حدیث. ۵-1
که بر پایه هافضای صدور حدیو به زمینه ر صهاد حدیو از معصهو ها آن و شرایا تاریخی 

گههرو، هههاگوینههد. زمههان، مکههان، وضههعیت سیاسههی و ا،تمههاعی و و،ههود فرقهههمههی شههد، ی هههاو 
که  ، پرسههش راوی،  1گیهرد.را در برمهیهها آن اعتقهادی و نظیهر امههوری چهون مهتن حهدیو، لحهن 

ی راوی، و مطالعات تاریخی زمان صدور حدیو، مطالعات تطبیقی حدیو شیعه هااندیشه
 کنند.می ضای صدور را فرا همیابى به فدست و سنی و ...

که حدیو از :نابا تو،ه به عصر معصوم ایهن روایهت مربهوط  ،صهادر شهد،ها آن و روایانی 
گهرو،ههابه قرن دو  هجهری اسهت و قهرن دو  عصهر نشهو و نشهر اندیشهه ی اسه می ههاو فرقهه ههای 

و بههه یههابى بههه فضههای صههدور حههدییى را بههرای را،هههااسههت. دقههت در مههتن ایههن احادیههو سههرنخ
و  2حفصهههسههالم بههن ابههى .کنههدمههی دهههد. حههدیو دو  درار، بههه ایههن مطلههب تصههریحمههی دسههت

کافرند که ،نگجویان با اما  علی  کهه مهتن می نه مشری. این نشان ،پیروان وی معتقدند  دهد 
                                                           

 .۲۹۱، صمنطق فهم حدیث ؛۱۲۷، صروش فهم حدیثی: .. ر1
کهههه بههها  .(۱۴، ص۸، جالحااادیثرجاااال معجااام ) بهههود، اسهههت« بتریهههه»ی از سهههران فرقهههه و .2 کسهههانی  آنهههان معتقهههد بودنهههد 

کافرند،نگ می ۷امیرالمؤمنین  .(۲۷، صفرق الشیعه؛ ۱۵۵، ص۱، جحورالعین) کردند، 



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
ت و

بیس
 

فتم
ه

ماره
، ش

 
 اول

58 

ک می در معنا که   معصهو  بها  .کفر و شری در آن عصر اشار، دارد یحدیو به اخت ف  لحن 
کید و قسم در ح یهان از ،ملهه هشها  بهى سهالمههاپرسهش دیو اول دررا،، وتأ در حهدیو  1ی راو

 ،ایهن حهدیو کهه در بهه ویهه، ؛کنهدمهی ییهدأحدیو موسی بن بکر )چههار ( ههم ایهن مطلهب را ت
که اهل بحو بها مهرد  نبهودی؟ ایهن :گویدمی بعد از پرسش راوی به وی ،اما  حکایهت از  ههاتو 

کفههر بههر شهه کههه مسههاله تقههد   بایههد در بههار،  ،ری از مسههاثل آن دور، بههود، اسههت. از ایههن روایههن دارنههد 
کرد ک می آن دور، در این موضوع تفحص    .اخت ف 

ک مههی درون شهیعه اسههت مسههاله ، اّمهها گرچهه ظههاهر برخههی احادیهو فههون نههاظر بهه اخت فههات 
ک می خوارج بر کفر و شری به اخت فات  که درونمی تهایر  ات مایه اخت فگردد و بعید نیست 

گروهههی از خههوارج پدیههد آمههد. خههوارج  کفههر و شههری ابتههدا در  شههیعی متههأثر از خههوارج باشههد. تهههایر 
گنا که مرتکب  کافر است و هم مشریمعتقد بودند  کبیر، هم   و او را از زمر، مؤمنان خارج 2هان 

کفههر و شههری زمینهههدر ایههن  دانسههتند.مههی گروهههی از  ،در ایههن بههین 3.گذاشههتندنمههی تفههاوتی بههین 
کفهر 4«اباضیه»به نا   خوارج کهه  کهافر اسهت  یهر از شهری اسهت و بهر ایهن بهاور شهدند  نهه  ،منهاف  

کردنههد 6«حفصههیه»بههه نهها  ههها آن گروهههی از و 5مشههری. کبههاثر مطههرح  بههه  .ایههن تهههایر را در ارتکههاب 
کههافر اسههت کبیههر،  ی هههانههه مشههری. ایههن بحههو در عرصههه دیگههری از فرقههه ،عقیههد، آنههان مرتکههب 

که بعد از وفات پیامبر با خ فت اما   «دیدیه»مد. و،ود آه ب شیعی نیأ کسانی  که  معتقد بودند 
کردند ۷یعل کهرد، از امر خدا و رسول ،مخالفت  کهه در  ،سهرپیچی  کسهانی  کافرنهد. و نیهأ  پهس 

                                                           
 هشا  بن حکم آمد، است. عیاشیالتفسیر . در 1
 .۱۴۶، صأوائل المقاالت فی المذاهب و المختارات. 2
کفر و شری3  .۲۶۲ص ،۲ج عدة ابکیاس فی شرح معانی ابساسر.ی:  ،. در تساوی 
ک رهم اعتداال. 4 خرج فهی عههد مهروان بهن . َتباع عبد اهلل بن َباض بن عبد اهلل بن مقاعس، من بنی مرة رَس اإلباضیة و هو َ

و مها  ۱۸۳، صاإلساالمیین مقااالت)محمد بن مروان و قتل َثنا  المعرکهة. انظهر بشهأن اإلباضهیة باإلضهافة لمها ورد هاهنها 
الملال و  ؛۱۸۸ص ،۴ج ،الفصال البان حازم ؛۳۴، صالتبصیر فی الادین ؛و ما بعدها ۱۰۳، صالفرق بین الفرق ؛بعدها
مهن  .۴۷، صشارح المواقاف ؛۶۲۲، صالمعارف البن قتیباة ؛۳۵۸ص ،۳ج ،ذهبمروج ال ؛و ما بعدها ۱۳۴، صالنحل

الموساوعة المیسارة فای ابدیاان و الماذاهب  ؛۸۰، صتاریخ الماذاهب اإلساالمیةالتذییل و من الدراسات الحدی ة: 
فای  ؛و مها بعهدها ۲۲۰، صجذور الفتنة فی الفرق اإلسالمیة ؛۱۷۰ -۱۳۵، صإسالم بال مذاهب ؛۲۰ -۱۵، صالمعاصرة

 .(و ما بعدها ۹۹ص ،مذاهب اإلسالمیین
 ؛۱۳۳، صالفتااح اإلصباح علی المصباح فی معرفة الملا  ؛۶۶۴، ص۱ج ،موسوعة مصطلحات علم الکالم اإلسالمی. 5

 .۲۶۲، ص۲ج ،عدة ابکیاس فی شرح معانی ابساس ؛۴۹، صالتبصیر فی الدین
 ؛۱۰۴، صالفرق الفرق بین ؛۱۸۳، صمقاالت اإلسالمیین :فرقة. َصحاب َبى حفص بن َبى المقدا . و انظر بشأن هذ، ال6

 من التذییل. ۴۸، صشرح المواقف ؛۳۴، صالتبصیر فی الدین ؛۱۳۵، صالملل و النحل
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گروههی از ،بها وی ،نگیدنهد ۷یعلهدوران حکومت اما   و  1«سهلیمانیه»بهه نها  هها آن کافرنهد. 
که محار 2«بتریه»  اههل ۹امبریهپکافرند، ولی به ،ههت نهص  ۷یعلبین با اما  معتقد شدند 

گهرو، بهه زعهم خهود ،در واقع 4نیأ هستند. 3بهشت اخت فهات سیاسهی آن  را، اعتهدال را در ،ایهن 
گرفتند.  - ی شد، بودکه منجر به پیدایش اخت فات اعتقاد - عصر  پیش 

ک می را در آن عصر به و،ود آوردهاها پرسش،این دیدگا  توان ازمی چگونه کهایننند ما ؛ی 
کسی داد و از سهوی دیگهر وی را اههل بهشهت دانسهت؟ چهرا امها   کفر   ۷یعلهیک سو حکم به 

کفار و مشرکین عمل نکردمحاربین با خود به سیر، پیامبر د بار،در پنداشهتند ها آن ؟ر ،نگ با 
گذراندند و هاپاسخ به این پرسش که حفصیه از خوارج   کفهر و شهری اسهت.آن تههایر  راهی بود 

کفر و شری به لحا  معرفتی با یکدیگر تفاوت دارند رسهتان پمشهرکین همهان بهت .به نظر اینان 
که به شریک برای خدا باور داشتند. کسهی. مهیکفر معنهایى فراتهر دارداّما  هستند  بهاور بهه  شهود 

کافر باشد ،داشته باشد خدا وعهد، داد،  خداونهد دیهرا 5؛۷ماننهد معارضهین بها امها  علهی ؛ولی 
که شری را نبخشهد حکها  بهه نظهر آنهان ا ،پهس  یهر شهری قابهل بخشهش اسهت. از ایهن رو .است 

کفار. اما  علی ،شودمی بار، مشرکین ا،را،نگ در مورد بخشش  معارضین خود را ۷نه همه 
کافر بودند ؛قرار داد گرونه مشری. تها ،چون  کفر و شری در بین این  گون ها،یر بین   ترسیمای هبه 

گرفت. کفر بعد شری قرار  که ،ایگا، و منألت  گناهی قابل بخشهش دانسهتند. ها آن شد  کفر را 
کفر نسبت به شری را ب  و،ود آورد.ه این نگرش مساله تنزیل 

                                                           
. َصحاب سلیمان بن ،ریر: یأعمون َن اإلمامة شورى، و َن اإلمامة  نما تنعقد بر،لین من خیار المسهلمین، و َنهها تصهح 1

و لکن زعمهوا َن األمهة َخطهأت فهی البیعهة  - رضی اهلل عنهما -ضل، و َثبتوا  مامة َبى بکر، و عمرللمفضول مع و،ود األف
لهما، مهع و،هود علهی خطهأ ال ینتههی  لهی در،هة الفسه ، و قضهوا بتکفیهر ع مهان، و طلحهة، و الزبیهر، و عاثشهة، مهع القطهع 

 ،فههی اصههول الهههدین ابکههار االفکهههار) هههمل ۹بههأنهم مههن َهههل الجنهههة، بمهها ورد مههن النصهههوص فههی حقهههم، و تأکیههة النبهههی
 .(۷۱، ص۵ج

ک یر النّوا  الملّقهب بهاألبتر، یقولهون:  ّن اإلمامهة شهورى و  ّنهها تنعقهد بعقهد 2 . فرقة من الزیدیة، و هم َتباع الحسن بن صالح و 
مامهة المفضهول، و ، و لکهّنهم َ،هادوا  ۹َفضهل النهاس بعهد رسهول اهلل ۷الر،لین من خیار األّمهة، و علهّی َمیهر المهؤمنین

کفهرا و ال  َثبتوا  مامة َبى بکر و عمر، و یقولون:  ّن األّمة ترکت األصلح فی البیعة لهما  اّل َّن الخطأ فی بیعتهما لهم یو،هب 
، ۱ج ،مقاااالت اإلسااالمیین ؛۱۳، صفاارق الشاایعة)فسههقا. و توّقفههوا فههی ع مههان و لههم یقههدموا علههی ذّمههه و ال علههی مدحههه 

 (.۲۰، صالمنیة و ابمل ؛۱۵۵، صالحور العین ؛۱۶۱، ص۱ج ،الملل و النحل ؛۳۳، صرقالفرق بین الف ؛۱۳۶ص
گاهی از اعتبار حدیو عشر، مبشر،3  .۴۲۵، ص۱ج ،و النار ةالجن ر.ی: ،. برای آ
 و قضهوا بتکفیهر ع مهان، و طلحهة، و الزبیهر، و عاثشهة، مهع….  :السلیمانیةفهی : ۷۱، ص۵، جابکار االفکار فی اصول الدین. 4

 لهم. ۹القطع بأنهم من َهل الجنة، بما ورد من النصوص فی حقهم، و تأکیة النبی
 .۲۶۲ص ،۲ج ،عدة ابکیاس فی شرح معانی ابساس .5
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کهه   و،ههود دارد تنزیههل کفههر و  ۲ ؛. تهههایر کفههر و شههری۱: اسههت دو مسههاله بههود، 1،آنچههه در منههابع تههاریخ 
 ،البتهه عنهوان تقهد  کفهر بهر شهری اش این بود کفهر بعهد از شهری قهرار گیهرد.فرود آوردن ،ایگا، آن که الزمه

 نیامد، است. هانحل ،أ  مساثل اعتقادی فرقه در منابع تاریخ ک   و ملل و ،به این صراحت
گهری و تبیهین حقهای  قرآنهی در ایهن مسهاثل و با بیان احادیو فراوانی به روشهن :اهل بیت

گونهههابیههان معنهه کفههر و شههری و  گونههه ی هههر یههکهههای  کههدا   ههها آن و تهههایر هههاو تسههاوی مصههداقی 
کفهر بهر شهری در آن آمهد، اسهت پرداختند. کهه بهه صهراحت مسهاله تقهد   چههار  ،البته احهادی ی 

ک مههی ایههن  هههاحههدیو فههون اسههت. و ایههن از نههوآوری و شههعار اهههل بیههت در مقابلههه بهها انحرافههات 
کنون با تو،ه به سبب صدور است. هافرقه شود. ابتهدا بحهو تقهد  می فون تحلیل یو، احادا

 گردد.می زمانی را بیان
 زمانی تقدم. ۵-2

کاریردهها ی آن در  یهر مهی شهامل زمهانی و  یهر آن ،از نظر مفهومی ،«اقد »کاربرد واژ،  شهود و 
توان آن را به معنای تقد  زمانی یها منصهرف بهه ، نمیاز این رو 2.زمانی از فراوانی برخوردار است

که، اّما ستآن دان  :کندمی ییدأتقد  زمانی را ت سه شاهد دیگر و،ود دارد 
کفر ابلیس۱ که محقه  شهد ؛. استشهاد به  گناهی است  بهه ویهه،  ؛دیرا به لحا  زمانی اولین 

گر فعل  گذشهته بهدانیم و عبهارت آیهه را بهه « کان»ا در آیه استشهاد شد، را فعل ماضی و نهاظر بهه 
کافرین بود» کهه ابلهیس  ابهه ایهن معنه ؛ی صار باشداکان به معن کهایننه  ؛کنیم امعن« ابلیس از 

گردید. کافرین   از 
اما  در استشههاد  .( به این تقد  زمانی تصریح شد، است۳ ویحد. در حدیو مسعد، )۲
 گوید:می به آیه

ن ح ِإْبلِ 
ح
ْن یأ ُل مح و ح

ح
، وح کح قح أ رح ْ ک  رح ِشرْ یْ غح  ْفُرُه ُک انح کح فح ُه  ح ن ح ِة غح  ْدُع ِإ یح ؛ أِلح ةادح ةا ْیةِعبح عح ةا دح ح ِر اهلِل، وح ِإّن ح

ْشرح  کح ذلِ  ِإ 
ح
أ ْعُد، فح .بح  کح

کفهر بهه دون دعهوت و شهری بها دعهوت شهاهد زمهانی بهودن هها آن تعبیر بهه اول و بعهد و تحقه  
 است. و تفاوتی از این منظر بین روایات نیست.

کفر محق اّو  ،. در اعتقادیات۳ کفهر انکهار ذات اسهت ؛بعهد شهری و شهودمهی ل  و شهری  دیهرا 
 انکار وحدانیت آن ذات.

                                                           
 (.sr.mousavi.j@gmail.com. عضو هیات علمی دفتر تبلیهات اصفهان )1
 .۶۶۰، صالمفردات .2
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 رتبی تقدم. ۵-3
 در حدیو نیأ شواهدی بر تقد  رتبی و،ود داردکه عبارتند از:

 تر( ناظر به تقد  رتبی است.پلیدتر( و اعظم )بزر اخبو )هایى مانند حدیو اول درار، واژ، در .۱
کفر امعن .۲ نیهأ   که اشار، بهه و،هه تقهد  دارنهد - یر خدا  به ،حود و شری به عبادِت  کردن 

 با تقد  رتبی تناسب دارند.
کفر مطرح بود. . در سبب نزول حدیو بحِو ۳  فرود آوردن ،ایگا، 
تقد  زمانی و رتبی متعهارض اسهت. را، حهل تعهارض ایهن اسهت  حدیو در ،این صورت در

گههاهی تقههد  زمههانی و تقههد  رتبههی بهها هههم ،مههع کههه در پیشههاپیش ماننههد اسههتا ؛گههرددمههی کههه  دی 
گردان وارد ،لس تقهد  زمهانی او نشهان از تقهد  رتبهی دارد. ایهن حهدیو نظهر بهه  .شهودای مهیهشا

کفر هادیدگا، در فضهای ؛ اّمها هدف، بیان تقد  رتبی است یعنی دارد؛ی انحرافی تنأل ،ایگا، 
 ؛د  رتبهی اسهتطهرح نظریهه تقه ابأاری برای احتجاج و مقابله با فرن انحرافی بیان تقد  زمانی،

گههر کههه ا بایههد در نظهها  آفههرینش ابتههدا شههری  ،در رتبههه بعههد از شههری قههرار دارد کفههر بههه ایههن صههورت 
کفههر ابتههدا پدیههد آمههد،آن ،و حههال .شههدمههی محقهه  پههس چههون در زمههان آفههرینش مقههد   اسههت. کههه 
 در رتبه نیأ باید مقد  باشد. ،است

 جحودی کفر. ۵-۴
کفر، ،حود و انکار است کسهی کفر .یکی از انواع  کهه  دانهد حقیقتهی مهی ،حودی آن اسهت 

علمههی و  التههأا  ،و در حقیقههت .کنههدمههی ولههی آن را انکههار ،و،ههود دارد یهها شههک در و،ههودش دارد
کفر عملی به تقابل با حقیقت دارد. تواند ،حهودی باشهند. می دو معصیت هر کفر اعتقادی و 

کفههر کفههر ،حههودی  ،بههرون حههدی یی درون حههدی ی و هههاشههاهد نهها بههرب ،ایههن حههدیو در مههراد از 
کفههر را بههه ،حههود کفههر مههیتفسههیر  معصههیت اسههت. در حههدیو چهههار   کفههر ابلههیس نیههأ  کنههد و 

کفر ،حدی است بر خدا و و ا،ترا ،حودی بود کباثر از نوع   .سرپیچی از امر خدا و اصرار بر 

 عبادی شرک. ۵-۵
که شری در این حدیو یهن اسهت ا شری عبادی است. شری عبادی ،شواهدی و،ود دارد 

گرفتهار شهری عبهادی بودنهد. شهری شهود. بهتقایل میکه در عبادت برای خدا شریک  پرسهتان 
 کنههد و درمههی شههری عملههی آن اسههت خداونههد را عبههادت .عبههادی  یههر از شههری عملههی اسههت

کردن ؛کندمی خدا را هم شریک ری  انجا ، یا    .مانند ر
 ند از: ااین شواهد عبارت
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کههه چهون ابلههیس در آ ههاز بههه عبههادت  یههر خههدا فههرا مههی ان. در حهدیو مسههعد، امهها  بیهه۱ کنههد 
 ؛پس ابتدا مشری نبود ،نخواند

کنههد .۲ کههه دینههی  یههر از دیههن مؤمنههان بههر پهها  کسههی  مشههری  ،در حههدیو اول درار، آمههد، اسههت 
  ؛آیین پرستش است ،است و دین

 بودند؛ . شری، در فضای صدور حدیو، اشار، به مشرکین عصر پیامبر دارد که مشری عبادی۳
 شری عبادی است. - که مستند گرو، بتریه و سلیمانیه است - . آیف عد  آمرزش گنا، شری۴

گفته شد گرفته ،از آنچه  کفر،حودی تقد  زمانی و رتبی بر شری عبهادی که شود می نتیجه 
کفر نهفتهه اسهت. ایهن مطلهب مؤیهداتی از دیگهر  و،ه تقد ، انکار و ،حودی است دارد. که در 

 فرماید:می رد. اما  باقراحادیو دا
هجی ءش ل ُ ک قراٍ ر ُ هجیء ش ل ُ ک و ،انمیاإل فهو میالتسل و اإل ن ر ُ  1؛فرکال فهو اْل ود و اٍکاإل

ماان یزد، آن ایام )شدن با  اوامار( برخی  از اقرار )ب  خدا( و تسلکز  )عملی( یهر چ
 فر است.ک رد آنی  بگیار )خدا( و نفی ح  ماک  از انکز  )عملی( یاست و هر چ

 فرماید:می نیأ اما  صادن و
ن و اْل د جبه  َبا اهلل   عیصیمعْ لک فرکال معىن    الَتاون اَلستخفاف و و اٍکاإل
  یوجوه اْلعْ من وجه إ  َبواه مال یالذ هو انک... فإن  افرک فاعله و وجل، دق ما لک

 لیْله  التأو نیالتد إ  هَبوا مال هو إن و فر،ک الَتاون فقد و اَلستخفاف و اْل ود ْله 
 2ک؛مشر فقد األسًلف اآلباء و بقٌل الرضا و میالتسل و دیالتقل و

ی یاعتنااار و استخفاف و بیک  با آن، از رو  نفی و انکتی است یفر، هر منصکمننا  
سای اذار کن یافر است ... چنکن نافرمان، یز و درشت، خداوند نافرمانی شود و ایب  ر

ار و اساتخفاف و کااش انزهیاد و انگیاتی بگرایش با  منصایخاو ب  سر  هوا  نْفس
نادار  رو  یش با  دیافر شده است و اذر ب  سر  هوا  نْفس خاوکی باشد، یاعتنابی

 .انش باشدکایها  پدران و نم و تن دادن ب  ذفت ید و تسلیل و تقلیاش تأوزهیآورد و انگ

 آمد، است: ۷در حدیو دیگری از اما  باقر
وایک دوا   جیعباد إذا جهلوا وقفوا و   لو من  ال  3؛فر

                                                           
 .۱۹، ح۳۸۸، ص۲، جالکافی. 1
 .۱۵، ح۲۴، ص۱، جوسائل الشیعة. 2
 .۷۰۰، ح۳۴۰، ص۱، جالمحاسن. 3
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 شدند.فر نمیکار و کردند، ذرفتار انکدانستند درنگ می  نمیکاذر بندذان، آن ذاه 

 آمد، است: ۷های مرد شامی از امیر المؤمنیندر حدی ی در پرسش علل الشرایعدر 
 1؛اهلل لعنه قیإبل: ۷فقال فرکمنشأ ال و فرک من مول عن سئل منه

پرسیده شد؟ امام فرمود: ابلایس، لننات  ،از اول کسی ک  کافر شد و کفر را ایجاد کرد
 خدا بر او باد.

 نتیجه
کهاربرد آینهد. اخهت ف بهین مهی ی قهرآن و حهدیو بهه شهمارههاکفر و شری از واژگان همسهو در 

ک مههی سههد، گههاهی از اخههت ف وی نخسههتین اسهه   اسههت هههاکفههر و شههری از مباحههو  ی آن هههاآ
ک مههی  دربهار،در فههم احادیهو  دور، گرچهه ماهیهت  کفهر و شهری تههأثیر بسهأایى دارد. اخت فهات 
خ فهت بعهد از پیهامبر  مسهالهبهه ویهه، ، به اخت فهات سیاسهی آن عصهرها آن پیشینه، اّما دارند
کفر وبرمی  ، است: و،ود آمده ک می ب مسالهشری سه  گردد. در بار، 
که از سوی .۱ کفر و شری  ک تساوی  ی ههابرخهی فرقهه ،در مقابهل اینهان ، و ر خوارج بیان شدا

کههههافر ماننههههد َباضههههیه و حفصههههیه ،خههههوارج کفههههر و شههههری بههههاور داشههههتند و منههههافقین را   بههههه تهههههایر 
 ؛ ه مشرین ،دانستندمی

کهه از سهوی بتریهه و سهلیمانیه۲ کفهر  یدیهه مطهرح شهدههااز فرقهه ،. فرود آمهدن منألهت  در  ،ی د
که منألت  یدیه   ؛ دانستندمی دو را یکسان هربرابر عمد، د

کههه از سههوی اهههل بیههت مطههرح شههد۳ کفههر بههر شههری  کفههر در برابههر ،. تقهد   کههه از منألههت   کسههانی 
کفر ابلیس تطبیه  دادنهد و بها ،هدال احسهن، تقهد  رتبهی را  کاستند. اهل بیت تقد  زمانی را بر 

کفر را به ،حود و انکار معن  دانستند. ی مقد کردند و آن را بر شری عباد ااراثه دادند و 

 کتابنامه

کری  مقرآن 
 .تبکال دار ،ا،، بى(ن۶۲۳ آمدى ) نیالد  ی، سالدین أصول فی ابفکار أبکار

ا  التههراا، یههإلح :تیههن(، قههم: مؤّسسههة آل الب۴۶۰طوسههی ) یخ شهه، اختیااار معرفااة الرجااال
 ن.۱۴۰۴

                                                           
 .۵۹۵، ص۲، جعلل الشرائع. 1
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 ان: انتشههاراتتهههر شههاهرودى، ،نههاتی میابههراه ، محمههدآن تحااوالت و فقااه فقااه، تاااریخ ادوار

 .تابىکیهان، 
موسسههه علمههی فرهنگههی دار  قههم: احسههانی فههر لنگههرودى،  ، محمههداسااباب اخااتالف الحاادیث

 ش.۱۳۸۵و، چا  اول، یالحد
 ش.۱۳۹۲، مسعودی، عبدالهادی، تهران: انتشارات سمت، چا  اول، شناخت حدیثآسیب

 .ش۱۳۷۸، نتشارات اس  طیب، تهران: ا ، سید عبد الحسیناطیب البیان فی تفسیر القرآن
  .ن۱۴۲۳ ،انتشارات مح تیقم: ، قمی سید تقی طباطبایى ،ابنوار البهیة فی القواعد الفقهیة

(، ن۴۱۳یهد ) خ المفیالمعهروف بالشه یبهرکعهلل محّمهد بهن نعمهان ، َبهو عبهداأوائل المقااالت
 .ن۱۴۱۳د، یخ المفیة الشیأللف ی، قم: المؤتمر العالمیم األنصاری :  براهیتحق

م ی : محّمههدباقر البهبههودى و عبههد الههرحیهه، تحقن(۱۱۱۰) ، الع مههة المجلسههی ابنااوارحااار ب
 ن.۱۴۰۳ا  التراا العربى، یروت: دار  حیرازى، بیالربانی الش

 : عهادل َحمهد عبهد المو،هود، یه، تحقن(۷۴۵) وسه  الهرنهاطی ی، محّمد بهن المحیطحر الب
 ن.۱۴۱۳ة، یتب العلمکروت: دار الیب

روت: مؤّسسهة یه، بن(۱۱۰۷) مان البحرانهی ید هاشهم بهن سهلی، السهفی تفسایر القارآنالبرهان 
 ن.۱۴۱۹البع ه، 

 .ىر العربک، محّمد َبو زهرة، القاهرة: دارالفالمذاهب اإلسالمیةاریخ ت
 .للتراا ةیاألزهر تبةک، المن(۴۷۱ ) ینیاسفرا المظفر ابو ،الدین فی التبصیر

ر العههاملی، یب قصههیه : َحمههد حبیه، تحقن(۴۶۰) خ طوسههی ی، شهرآنالتبیااان فاای تفساایر القاا
 ن.۱۴۰۹ا  التراا العربى، یدار  حبیروت: 

ّرانی تحف العقول  ن.۱۳۶۳، قم: مؤّسسة النشر اإلس می، ن(۴ن) ، حسن بن شعبة ح 
 ، حیهدر آملهیالبحر الخظم فای تأویال کتااب اللاه العزیاز المحکام تفسیر المحیط ابعظم و

نههور،  ی، مؤسسههه فرهنگههی و نشههر نههور علههیأیههتبری د محسههن موسههوی : سههیههحق، تن(۷۸۲) 
 ن.۱۴۲۸

، یر و علههو  قههرآنهههاى تفسههپههژوهش قههم:  یى اصههفهانی،رضهها ، محمههدعلیتفساایر قاارآن مهاار
 .ش۱۳۸۷

 .ىالعرب التراا ا یاح دار: روتی، بن(۳۷۰ ) ازهرى احمد بن ، محمداللغة تهذیب



حد
هوم 

مف
 ثی

رک
بر ش

کفر 
دم 

تق
 

 

 

65 

 ،ویالحهد دار ی، قهم:المهدد َحمهد دیالسه: میتقهد ی،املعه تهرمس نیَمه خیشه ،ثالثیات کلینی
 ن.۱۴۱۷

 .یینللم  العلم دار: روتیب ن(۳۲۱ ) یددر بن حسن بن محمد ،اللغة جمهرة
 ن.۱۴۳۲دارالحدیو،  قم: ، محمد محمدی ری شهری، الجنة و النار

 ت: بیههرو ،مصههطفی کمههال :تصههحیح، ن(۵۷۳ ) رىیههحم نشههوان بههن دیسههع ابههو ،العااین الحااور
  .۱۹۸۵، الیمنیه المکتبه

رقرجال البرقی  ش.۱۳۴۲ن(، طهران: ،امعة طهران، ۲۷۴ ) ی، َحمد بن محّمد الب 

ر األضهوا ، الطبعهة روت: دایه(، بن۴۵۰ ) ّی النجاش ّی َبو العّباس َحمد بن عل ،النجاشی   رجال
 .ن۱۴۰۸االولی، 

یه : (، تحقن۴۶۰ ) یطوسهحسهن  ی(، َبهو ،عفهر محّمهد بهنّشهک)ر،ال ال اختیار معرفة الرجال
 .ن۱۴۰۴یت، الطبعة االولی، ، قم: مؤسسة آل البی ر،ایىد مهدّی س

 : محمههود محمههود الهههراب، دمشهه : مطبعههة نضههر، یهه، ابههن العربههى، تحقرحمااة ماان الاارحمن
 ن.۱۴۲۱

 ش.۱۳۹۳ سمت،تهران:  مسعودی عبدالهادی، ،روش فهم حدیث
روت: دار یهه : علهی عاشهور، بیه، تحقن(۱۰۸۱) ، مهّ  صهالح المازنهدرانی شارح اصاول الکاافی

 ن.۱۴۲۱ا  التراا العربى، ی ح
 ی.الرض  یالشر: ، قمن(۸۱۶ ) ایجی  یشر دیس ریم، المواقف شرح

مهة ک، دار الح، احمهد بهن محمهد بهن صه ح شهرفیعدة ابکیااس فای شارح معاانی ابسااس
 ة.یمانیال

(، ن۳۸۱  ) ّی قّمهیهه ن بهن بابویحسهبهن ّی َبهو ،عفهر محّمهد بهن عله صهدونیخ ، شهالشرائع علل
 .ن۱۴۰۸یا  التراا، الطبعة االولی، روت: دار  حیب

 .ن۱۴۰۴ ،األضوا  دار :روتیب (،ن ۳۱۰)  نوبختی موسی بن حسن ،فرق الشیعه

 یدة.الجد االفان دار: روتی، بن(۳۹۵ ) کرىعس عبداهلل بن حسن ،اللغة فی الفروق
 .ةیالعلم تبکال ، دارن(۴۵۶ ) اندلسی حأ  ، ابنالنحل و ابهواء و الملل فی الفصل
 ن.۱۲۰۵، انبى ،بهبهانیوحید  محمد باقر، الرجالیة الفوائد

 .ةینیالد ال قافة تبةکنجار، م ، عامرالقادیانیة - البهائیة - البابیة اإلسالمیین مذاهب فی
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 : مؤّسسهة آل یه(، تحقن۳۰۴   بعهد) یقّمهی ریهحمالعّباس عبداهلل بن ،عفهر ، َبو اإلسناد قرب
 .ن۱۴۱۳، الطبعة االولی، :تی، قم: مؤّسسة آل الب:تیالب

اشی م، محّمد بن مسعود تفسیر العی  ل  ّید هاشهم سهیه : ، تحقن(۳۲۰ ) یسهمرقند یاشهّی عی ّسُ
تی رسول  ن.۱۳۸۰ة، ّی تبة العلمک، طهران: المیمحّ 

 ن.۱۴۰۹ی، مرکأ مطالعات اس مقم: ، منتظری ، حسینعلیکتاب الزکاة

  .ن۱۴۲۱، س(ینی)م و نشر آثار اما  خمیموسسه تنظ: تهرانینی، خم اهللروح، کتاب الطهارة
 ش.۱۳۹۵دارالحدیو،  قم: ، مسجدی حیدر، دراسة فی شخصیة سهل بن زیاد و روایاته

ک، َبو ،عفر ثقة اإلس   محّمد بهن الکافی  : یه(، تحقن۳۲۹ ) یرازی نهیلیعقهوب بهن  سهحان 
 .ن۱۳۸۹یة، ة، الطبعة ال انیتب اإلس مک، طهران: دارالی ّفار کبرَ یعل

ار الهجهرة، ، قهم: دیمخزوم ی : مهدی، تحقیدیفراهیل بن َحمد َبو عبد الرحمن الخل ،العین
 .ن۱۴۰۹الطبعة االولی، 

تب نشر کم،ا، بى : محمود عادل، ی، تحقن(۱۰۸۵) حی ین الطری، فخر الدمجمع البحرین
 ن.۱۴۰۸ة، یمال قافة اإلس 

 .ن۱۴۳۱نا، ، بى، قممنتظری ، حسینعلیمجمع الفوائد
، ی ر،هایىد مههدّی سهیه : (، تحقن۲۸۰ ) یبرقبو ،عفر َحمد بن محّمد بن خالد ، َالمحاسن

 .ن۱۴۱۳، الطبعة االولی، :تیألهل الب یقم: المجمع العالم
  .ن۱۴۱۷، النشر و للطباعة األسوة دار :،تهران)ن۱۴۲۹ ( اشتهاردى، پنا، علی ،العروة مدارک

، ن(۱۱۱۱) مجلسههی ، محّمهدباقر بههن محّمههدتقی ماارآة العقااول فاای شاارح أخبااار آل الرسااول
تی، تهران: دار الّی  : السیتحق  ش.۱۳۷۰ّیة، تب اإلس مکد هاشم الرسولی المحّ 

 : یه(، تحقن۳۴۶ ) یمسهعودین حسهّی بهن الحسهن عله ىَبه، و معادن الجاوهر الذهب مروج
 .ن۱۳۸۶عادة، الطبعة الرابعة، مطبعة السمصر: د، ین عبدالحمیالد یىمحمحّمد 

 . ۱۹۶۹ ،المعارف دار :مصر، اشةکع ثروت تورکد:   یتحقی، نوریالد بةیقت ابن ،المعارف

 .ن۱۴۱۳، انبى ى،یخو موسوى القاسم ابو دیس ،الحدیث رجال معجم 

: قهم ههارون، محمهد السه   بهدع: مصهحح ن(۳۹۵ ) فهارس بهن َحمهد ،اللغة المقاییس معجم
 .یاالس م االع   تبکم

 .القلم دار: روتیب ،ن(۴۲۵ ) اصفهانی را ب محمد بن نیحس ،القرآن ألفاظ مفردات
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 .یالرض  یالشر ن(، قم:۵۴۸ ) شهرستانی میرکال عبد بن محمد ،النحل و الملل
کاظممنطق فهم حدیث  ش.۱۳۹۰  خمینی، مؤسسه پژوهشی اما قم:طباطبایى،  ، محمد 

 .ةیالجامع المطبوعات دار ن(۴۱۵ الجبار ) عبد قاضی ،ابمل و المنیة
 .:بیت اهل سبزوارى، بیروت: موسسه االعلی موسوى عبد ، سیدالقرآن تفسیر فی الرحمان مواهب

 .تبة لبنان ناشرونک، ممیح د یسم ،موسوعة مصطلحات علم الکالم اإلسالمی

تهههی، قهههم: ّید هاشهههم رسهههولی سهههیههه : ، تحقن(۱۱۱۲) أى یوحههه، عروسهههی ناااور اللقلاااین محّ 
 ن.۱۴۱۵ان، یلی سماع

 موسسهه ، قهم:ن(۶۰۶ ) یمحمهد ،هزر بهن یمبهار ریهاث ابهن ،ابثار و الحدیث غریب فی النهایة
 .انیلیاسماع یمطبوعات

ک ن(۱۰۹۱ ) کاشانی ضیف مرتضی شا، بن محسن محمد ،الوافی  ریَم اما  تابخانهاصفهان: 
 .۷علی نیالمؤمن

یعة(، محّمهد بهن حسهن حهّر ل مسهاثل الشهریعة الهی تحصهیل وسهاثل الشهی)تفصه وسائل الشیعة
 ن.۱۴۰۹، :تی، قم: مؤّسسة آل الب:تی : مؤّسسة آل البی، تحقن(۱۱۰۴) عاملی 

 




