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چکیده
تههایر مفههومی کفههر و شهری بحهوهههای دامنههداری را در سهد،هههای نخسهتین اسه

پدیههد

آورد .یکههی از فروعههات آن ،بحههو تقههد کفههر بههر شههری اسهههت .چهههار حههدیو در مکتهههب
اهلبیت :به صراحت این موضوع را بیان کرد،اند .پرسهش اصهلی در نهوع تقهد کفهر بهر
شری و گونه کفر و شری در این احادیو است .این پژوهش به روش نقلهی  -تحلیلهی ،بها

تو،ههه بههه قواعههد فقهههالحههدیو بههه پاسههخ آن پرداختههه اسههت .پههژوهشهههای حههدی ی ،چهههار
دیدگا ،را به دست میدهد .۱ :تقد زمانی کفر بر شری؛  .۲تقهد کفهر معصهیت بهر شهری؛

 .۳تقد کفر عنادی بر شری ،هلی؛  .۴تقد سببی کفر بر شهری .ایهن پهژوهش بها تشهکیل
خانواد ،حدیو و اسهتخراج فضهای صهدور حهدیو و شهواهد درونمتنهی و بهرونمتنهی بهه

ایههن نتیجههه دسههت یافتههه اسههت کههه نظر یههه تقههد کفهههر بهههر شهههری از نهههوآوریههههای مکتهههب
اهههلبیههت :در رو یههارویى بهها اندیشههههههای فرقههههههای منحههرف شههیعی ،ماننههد «بتریههه» و
«سهلیمانیه» اسهت .اههل بیهت تقهد زمهانی کفهر را شهاهدی بهر تقهد رتبهی آن گرفتهه و کفهر
محاربین را کفر ،حودی دانستند که رتبه آن از شری عبادی باالتر است.

کلیدواژهها :حدیو اهل بیت ،کفر ،شری ،سلیمانیه ،بتر یه.

 .1مقدمه

ُ
میهههان دو واژ« ،کفهههر» و «شهههری» ههههیچ گونهههه قرابهههت معنهههایى و،هههود نهههدارد؛ د یهههرا «کفهههر» بهههه

معنههای پوشههاندن کامههل چیههأی 2و «شههری» در مقابههل یکتههایى و یگههانگی ،بههه معنههای همتههایى
 .1عضو هیات علمی دفتر تبلیهات اصفهان (.)sr.mousavi.j@gmail.com

 .2ر.ی :االبکار فی اصول الدین :ج  ۵ص 78؛اإلرشاد إلی قواطع األدل في أول االعتقاد:ص۱۵۴؛ أصول اإلیمان :ص.23۱

علوم حدیث ،سال بیست و هفتم ،شماره اول

استّ 1.اما کاربردهای قرآنی و حدی ی این دو واژ ،در عرصهف معهارف توحیهدی ،مو،هب قرابهت

معنایى آنها شد ،است؛ به گونهای که برخی آنها را مترادف 2،و برخی متمایأ دانستهاند.
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برابری معنایى و مصداقی کفر و شری ،به این معنا که هر کافری مشهری ،و ههر مشهرکی کهافر

اسههت ،بههه شههافعی نسههبت داد ،شههد ،اسههت 4.بههه گمههان وی ،کههافر کسههی اسههت کههه مسههتحق
بزر ترین عقاب باشد که شامل مشری نیأ میگردد.

5

تهایر کفر و شهری بهه ابوحنیفهه نسهبت داد ،شهد ،اسهت .بهه گفتهه وی ههر شهرکی کفهر اسهت،

ولی ههر کفهری شهری نیسهت .شهری فقها بهرای خهدا شهریک قهرار دادن اسهت .از ایهن رو ،یههود و

نصارا کافرند ،نه مشری.

6

در احادیههو اهههلبیههت :مسههاله تقههد کفههر بههر شههری آمههد ،اسهت .ایههن مقالههه بهها اسههتفاد ،از

قواعد دانشهای حدی ی به تبیین آن میپردازد.
 .1-1طرح مسئله

در چهار حدیو به صراحت آمد ،اسهت کهه کفهر بهر شهری مقهد اسهت .پرسهش اصهلی ایهن

است که منظور از تقد کفر بر شری در این روایات چیسهت؟ نهوع تقهد زمهانی یها رتبهی اسهت؟

کدا گونه کفهر بهر کهدا گونهه شهری تقهد دارد؟ فضهای صهدور ایهن احادیهو چیسهت؟ آیها ایهن

فضا در فهم احادیو یاد شد ،نقش دارد؟ دیدگا،های شارحان حهدیو در ایهن بهار ،چیسهت؟
پههژوهشهههای فراوانههی در بههار ،رابطههه کفههر و شههری انجهها گرفتههه اسههتّ ،امهها بههرای تحلیههل احادیههو
تقد کفر بر شری پژوهش مستقلی نیافتیم.

 .2-1روش پژوهش

روش پژوهش ترکیبی از شیو،های نقلی ،توصیفی ،تحلیلی و نقدی است .ابتدا احادیو را

،ستجو ،مصدر یابى 7و ارزشگذاری 8از حیو سند و متن نمود ،و در پى آن ،به دیدگا،ههای
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 .1ر .ی :کتاب العین ،ج ،۳ص۱۸۲؛ معجم مقاییس اللغه ،ج ،۵ص.۲۳۶
 .2ر .ی :التبیان فی تفسیر القرآن ،ج ،۷ص۳۱۲؛ البحر المحیط فی التفسیر ،ج ،۳ص۶۷۲؛ تفسیر المحیط ابعظم و البحر
الخضم ،ج ،۴ص۲۱۷؛ رحمة من الرحمن فی تفسیر و اشارات القرآن؛ ج ،۲ص ۲۵۴و ج ،۴ص ۵۳۱و .۵۴۹
 .3ر .ی :اطیب البیان فی تفسیر القرآن ،ج ،۱۰ص۱۴۷؛ تفسیر قرآن مهر ،ج ،۱ص.۱۶۹
 .4موسوعة مصطلحات علم الکالم اإلسالمی ،ج ،۱ص.۶۶۴
 .5عدة ابکیاس فی شرح معانی ابساس ،ج ،۲ص.۲۶۲
 .6موسوعة مصطلحات علم الکالم اإلسالمی ،ج ،۱ص.۶۶۴
 .7ر.ی :منطق فهم حدیث ،ص.۲۶۱
 .8ر.ی :همان ،ص.۲۵۳

حدیو ،نقد حهدیو و آسهیبشهناخت حهدیو بهه تحلیهل آنهها مهیپهردادیم.در برخهورداری از

قواعد فقه الحدیو از سه امر تشکیل خانواد ،حدیو 1،سبب صهدور حهدیو 2و گونههشناسهی
واژگان بهر ،گرفتهایم .در آسیبشناسی حدیو به اخهت ف احادیهو و را ،بهرونرفهت 3از آنهها

مفهوم حدیث تقدم کفر بر شرک

شارحین حدیو پرداخته و اشکال هر یهک گوشهأد مهیشهود .سهپس بها کمهک دانهشههای فههم

تو،ه شد ،است .در نقد الحدیو به وقایع تاریخی در تحلیل آن اشار ،شد ،است.

 .2خانواده حدیث

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

عنوان تقد کفر بر شری و،ود دارد که متن آنها چنین است:
 .1-2حدیث اول زراره

این حدیو را درار ،از اما باقر ۷نقل میکنهد .امها بها قسهم و تأ کیهد کفهر را مقهد بهر شهری،

پلیدتر و بزر تر از آن میداند .متن و سند حدیو از کتاب الکافی چنین است:
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ح ح
ح ح
ح
ح
ح
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یةه ،حع ْةن حْح ِةاد ْب ِةن ِعی ة ،حع ْةن حح ِر یةز ،حع ْةن َُ ح ا ح ة ،حع ْةن أِ حج ْعفةر ،۷قةال « :حو
ع ِیل ْب ُن ِإ ْب حر ِاه حمی ،ع ْةن أ ِب ِ
ح
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الشة ْةر ِک حو أ ْخ حبة ُةع حو أ ْع حظة ُةم» .حقة حةال ُ :حم حذ حکة حةر ُک ْفة حةر إ ْب ِلة ح
اهلل لة ُةه:
ةیق ِحةةنی قةةال
اهللِ ،إن الکفة حةر أل قةةد ُ ِمة حةن ِ
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الشةر ِکِ َ ،ةن اختةا عةیل ِ
ْاسجد ِآلد  ،فأ أن ی ْسةجد« ،فةالکف ُر أعظ ُةم ِم حةن ِ
حح ح ح ح ْ ح ح ح ُ ح ح ح ح ْ ح ح ح ا
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ح ْ
ینا حغ ْی حر ِدین ْ ُ
اْل ْؤ ِم ِن حنی ،ف ُه حو ُمش ِرک»؛
أقا عیل الکب ِائ ِر ،فهو ک ِافر؛ و من نْ ِد
ِ

ب خدا قسم ک کفر دیرین تر و پلیدتر و بدتر از شرک است .حضرت سپس کفر ابلایس
را یادآور شد ،آن هنگام ک خداوند ب او فرمود :با آدم ساجده کانّ ،اماا او از ساجده
کردن امتناع ورزید .آنگاه فرمود :پس [ذناه] کفر بزرگتر از شرک است .بنا بر این ،هار
[خواست خود را] بر [خواست] خدا برذز یند و از اطاعت سرباز زناد و در انجاام
کس
ِ
ََ
ذناهان کریره مداومت ورزد ،او کافر است و هر کس دینی غیر از دین مؤمنان علم کند،
چنین کسی مشرک است.
 .1ر.ی :همان ،ص۱۴۵؛ روش فهم حدیث ،ص.۱۵۰
 .2روش فهم حدیث ،ص.۱۲۷

 .3ر.ی :اسباب اختالف الحدیث و عالجه ،ص.۱۱
 .4ر.ی :آسیبشناخت حدیث ،ص.۱۴۱
 .5الکافی ،ج ،۲ص ،۳۸۳ح.۲

47

علوم حدیث ،سال بیست و هفتم ،شماره اول

 .2-2حدیث دوم زراره

حههدیو دو نیههأ در الکااافی اسههت و درار ،آن را از امهها بههاقر ۷نقههل مههیکنههد .سههند و مههتن آن

چنین است:
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الش ْر ِک» .م ذ ک حر کف حر ِإ ْب ِل حیق ِح حنی قال ل ُهْ :اس ُج ْد فأ أ ْن
قال ِلىِ « :إن الکف حر أقد ُ ِم حن ِ
حح
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اهلل ،فأ ح الط حاع  ،حو أقا ح حعیل
الش ْر ِک ،حَ ِن ْاجتر وعیل ِ
حی ْس ُجد .حو قال« :الکف ُر أقد ُ ِم حن ِ
ْ ح
ح
ح ح
2
الک حب ِائ ِر ،ف ُه حو ک ِافر» ،حی ْع ِىنُ :م ْس حت ِخف ک ِافر؛

زراره میذوید :سخن از سالم بن حفص و یارانش نازد اماام با میاان آماد ،زراره ذفات :ایناان
ّ
منکرند ک هر ک با علی ۷جنگیده مشرک است؟ امام باقر ۷فرماود :پاس [ال باد] پندارناد
ک آنها کافرند .سپس ب من فرمود :کفر جلوتر از شرک است .پس متشکر کفر ابلایس شاد؛ در
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.
 .3-2حدیث مسعده بن صدقه

در کتاب الکافی آمد ،است:
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ح
الش ْةر ِک :أ ُی حمةا أقةد ُ ؟ فقةال« :الکف ُةر أقةد ُ  ،حو ِذلة ح
ک أن إ ْب ِل ح
ةیق أول حم ْةن کف حةر ،حو
ُس ِئل ع ِن الکف ِر حو ِ
ِ
ح
ح
ح
ح ح
ح ُْ ح
ح حْ ُ ح ْ ح ح 3
حُ ح ْ ُ
اهلل ،حو ِإ حّنا حد حعا ِإ ِذلک بعد ،فأشرک»؛
ک حان کف ُر ُه غ ْی حر ِش ْرک؛ ِألنه ْ حیدع ِإ ِع حباد ِة غ ْی ِر ِ

مسنده بن صدق میذوید ک از امام صادق از شرک و کفر پرسیده شد کا کادام یاک
مقدم است؟ امام فرمود:
کفر قدیمیتر است؛ چون ابلیس نخستین کسی است ک کفر ورزید و کفار او تاوأم باا
 .1از رؤسای گرو ،بتریه است (اختیار معرفة الرجال ،ص ،۲۳۲ش )۴۲۲که اندیشههای آنان در ادامه خواهد آمد.

48

 .2الکافی ،ج ،۲ص ،۳۸۳ح.۳
 .3همان ،ج ،۲ص ،۳۸۳ح.۸

فراخواند و مشرک شد.
 .۴-2حدیث موسی بن بکر

در کتاب الکافی چنین آمد ،است:

مفهوم حدیث تقدم کفر بر شرک

هیچ شرکی نرود؛ چرا ک او ب پرستش غیر خدا دعوت نکرد ،بلکا بنادا با ایان کاار
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ةةیل ْب ِةةن أ ْسة حةباط ،حع ْةةن ُمةةو ح ْب ِةةن حبکةةر،
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ح ح
ح
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النة ح
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اصةةم
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ِ
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َ )2 1
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ْال ُک ْف ُر حأ ْق حد ُ حو ه حو ُ
اهلل( :إلش إ ْب ِل َ
کاف ِرین ؛
یس أبى َو ْاستک َب َل َو کان ِمن ال ِ
ِ ِ

ُ
موسی بن بکر 3میذوید :از امام کاظم ۷پرسیدم :کدام یک از کفر و شرک جلاوتر از
یکدیگر بودهاند؟ امام فرمود :تو ک اهل بحث با مردم نرود ؟! ذفتم :هشام بن ساالم

4

ب من ذفت ک در این باره از شما بپرسم .امام پاسخ داد :کفر قدیمتر اسات و آن انکاار
است .خداوند فرمود« :جز ابلیس ک سر پیچید و بزرذی فروخت و از کافران شد».
 .3اعتبار حدیث

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

مورد تفحص قرار داد .۱ :منبع حدیو در منابع کهن و متقد از طریه مصهدر یابى؛  .۲بررسهی
سند حدیو از طری دانش ر،ال؛  .۳بررسی متون حدیو و مقایسه آنها با یکدیگر.

 .1-3مصادر حدیث

تخری الحدیو یا یافتن حدیو در مصادر اولیهه و ثانو یهه ،افهزون بهر دسهتیهابى بهه اسهناد و

متون ،میأان اعتماد محدثین به حدیو را روشن مینمایهد .در مصهادر کههن حهدی ی ههر چههار

حدیو را کلینی (  )۳۲۱در الکافی 5در باب الکفر از کتاب االیمان و الکفر آورد ،اسهت .بهاب
الکفر دارای  ۲۱حدیو است .کلینی این احادیو را در هشت حدیو اول قرار داد ،است که

 .1سور ،بقر ،،آیه .۳۴

 .2الکافی ،ج ،۲ص ،۳۸۵ح.۶

 .3در برخی نسخههای الکافی موسی بن بکیر است ،ولی آنچه در اصحاب امها صهادن و امها کهاظم ۸آمهد ،،موسهی بهن
بکر الواسطی است (ر.ی :رجال النجاشی ،ص ،۴۰۷ش۱۰۸۱؛ رجال البرقی ،ص ۴۰ ،۳۰و .)۴۸

 .4در تحف العقول ،ص ۴۱۲و تفسیر العیاشی ،ج ،۱ص ۳۴هشا بن حکم آمد ،است.
 .5الکافی ،ج ،۲ص ،۳۸۳ح ۲و  ۳و ص  ،۳۸۵ح ،۶و ص  ،۳۸۶ح.۸
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نشانگر اعتبار و اهمیت آنها نأد کلینی است .حدیو مسعد ،را نیأ حمیری قمهی ( ۳۰۴ن)

در قرب االسناد 1آورد ،است .به لحا تاریخی این کتاب مقد بر الکافی است؛ گر چه اعتبهار

الکااافی را نههدارد .حههدیو چهههار را علههی ب هن شههعبه حران هی ( ۳۸۱ن) در تحااف العقااول ،در
سخنان اما موسی بن ،عفر از ابواحمهد الخراسهانی 2آورد ،اسهت .برقهی در المحاسان 3بخهش

آخر حدیو درار ،را با تفاوت و ترکیبهی از دو حهدیو درار ،،بهه طریه خهود آورد ،اسهت .حهدیو

در دیگر منابع متقد یافت نشد.

در مصههادر مت هأخر  -کههه احادیههو را البهها از منههابع کهههن نقههل مههیکننههد  -فههیض کاشههانی

( ۱۰۹۱ن) در کتهاب الااوافی 4،در بههاب «الفهرن بهین الکفهر والشههری و ن الکفههر َقهد » هههر چهههار

حدیو را از کلینی نقل کهرد ،اسهت .شهیخ حهر عهاملی (  )۱۱۰۴در وساائل الشایعة 5،در بهاب

«ثبوت الکفر واالرتداد بجحود بعض الضرور یات و یرها ممها تقهو الحجهة فیهه بنقهل ال قهات»
دو حدیو درار ،را از کلینی به صورت تقطیع شد ،و با تفاوت در بعض عبارات آورد ،اسهت .و

محمد باقر مجلسی ( ۱۱۱۱ن) حدیو مسعد ،بن صدقه را به نقل از الکافی 6و قرب االسناد

7

و حدیو موسی بن بکر را به نقل از تفسیر العیاشی 8و تحف العقول 9آورد ،است.

نظههر بههه ایههنکههه در بیههان مفههاد حههدیو بههه آیههه قههرآن اسههتدالل شههد ،اسههت ،حههدیو از روایههات

تفسیری استنادی 10هم به شمار میآید .از این رو ،باید در مصادر حدیو به منابع تفسیری نیهأ

مرا،ع ههه ک ههرد .ح ههدیو موس ههی ب ههن بک ههر 11را محم ههد ب ههن مس ههعود عیاشه هی ( ۳۲۹ن) در کت ههاب
 .1قرب االسناد ،ص ،۴۸ح.۱۵۶

 .2تحف العقول ،ص :۴۱۲و قال له َبو َحمد الخراسانی :الکفر َقد َ الشری؟ فقهال ۷لهه :مها لهک و لههذا مها عههدی بهک
َ
ْ
تکلم الناس .قلتَ :مرنی هشا بن الحکم َن َسألک[ .فهه] قهال :قهل لهه :الکفهر َقهد َ ،ول مهن کفهر بلهیس (أبیى َو ْاس َیتک َب َل َو
َ َ ْ
کافر َ
ین) .و الکفر شی واحد و الشری ی بت واحدا و یشری معه و یر.،
کان ِمن ال ِ ِ

 .3المحاسن ،ج ،۱ص.۲۰۹

 .4الوافی ،ج ،۴ص ،۱۹۷ح ۱۸۱۰و  ۱۸۱۱و  ۱۸۱۲و .۱۸۱۳
 .5وسائل الشیعه ،ج ،۱ص.۲۰

 .6بحاراالنوار ،ج ،۶۰ص ،۱۹۸ح.۹
 .7همان ،ج ،۷۲ص ،۹۶ح.۱۱
 .8همان ،ج ،۷۲ص ،۹۷ح.۱۴

 .9همان ،ج ،۷۵ص ،۳۲۴ح.۲۴

 .10حدی ی است که در آن برای اثبات مطلبی به آیه قرآن استناد شد ،است.
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 .11در تفسیر العیاشی بکهر بهن موسهی الواسهطی آمهد ،اسهت کهه در آن قلهب رم داد ،اسهت و صهحیح ،چنهانکهه در حهدیو
الکافی گذشت ،موسی بن بکر الواسطی است.

موسی بن بکر و تفسیر البرهان 3حدیو موسی بن بکر و حدیو مسعد ،را نیأ آورد،اند.

هیچ حدی ی در این موضوع در منابع حدی ی و تفسیری اهل تسنن یافت نشهد .بنها بهر ایهن،

حدیو از اختصاصات مذهب شیعه است.

مفهوم حدیث تقدم کفر بر شرک

التفسیر 1،ذیل آیه مذکور در حدیو آورد ،است .و از منابع متأخر ،تفسایر ناوراللقلین 2حهدیو

 .2-3تعدد حدیث

تعهدد حههدیو یکههی از نشههانهههای اعتبههار مضههمون آن اسههت .آیها ایههن احادیههو یههک حههدیو

هستند یا چند حدیو؟ به نظر میرسد دو حدیو درار ،یهک حهدیو باشهند کهه بهه دو صهورت

نقل شد ،است؛ چون عبارات خیلی نردیک به ههم هسهتند و یهک معصهو و یهک راوی در آخهر
دارد؛ گرچ ههه دو طریه ه دارد ّام هها دو ح ههدیو دیگ ههر ،ب هها تو ،ههه ب ههه تع ههدد راوی و تع ههدد معص ههو و
اخت ف متن ،یر هم و یر حدیو درار ،هسهتند .بنها بهر ایهن ،حهدیو ،سهه بهار از سهه معصهو

صادر شد ،است .این تعدد نشان میدهد که این بحو در عصر سه معصو متوالی دامنههدار
بود ،که به کش

فضای صدور کمک میکند.

 .3-3سند حدیث

هههر چهههار حههدیو را کلینههی بههه صههورت مسههند آورد ،اسههت .حمیههری نیههأ حههدیو مسههعد ،را

مسند آورد ،و سند آن با کلینی مشتری است .ارسالی در طبقات آنها و،هود نهدارد .احادیهو

تحف العقول و تفسیر العیاشی مرسلاند .از آنجا که این دو حدیو در الکافی نیهأ آمهد ،،ارسهال

آنهها از ارزش سههندی حههدیو نمهیکاهههد ،بلکههه مهیتوانههد تأییههدی بهر شهههرت حههدیو در منههابع
کهن باشد.

سند حدیو اول درار ،صحیح است .مجلسی از آن به حسن کالصحیح تعبیهر مهیکنهد.
4

5

 .1کتاب التفسیر ،ج  ،۱ص.۳۴
 .2نور اللقلین ،ج ،۱ص.۱۵۷

 .3تفسیر البرهان ،ج  ،۱ص ۱۷۰و .۱۷۸

ُ ْ ُ ْ
ْ
ْ ّ
اد ْبن ِعیسی ،ع ْن حر یأ (بن عبداله) ،ع ْن ُد رارة ،ع ْهن َبهى ْ ،عفهر۷
ِ
ِ
 .4ع ِل ّی بن ِ بر ِاهیم ،عن َ ِب ِیه (ابراهیم بن هاشم) ،عن حم ِ ِ
تمامی راویان امامی ثقه هستند.

 .5ماارآة العقااول ،ج ،۱۱ص .۱۱۰بههه حههدی ی کههه برخههی از راو یههان آن امههامی ثقههه و برخههی امههامی ممههدوح باشههند ،حسههن
کالصههحیح گوینههد (درسنامااه درایااه الحاادیث ،ص .)۶۶چههون در سههند فقهها ابههراهیم بههن هاشههم امههامی ممههدوح اسههت،
مجلسی حدیو را حسن کالصحیح میداند.
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حدیو دو درار ،موث است1و مجلسی آن را موث کاصحیح 2میداند.

حدیو سو  -که از ث ثیات کلینی 3نقل شد - ،نیأ موث  4است .مجلسی این حهدیو را

ضعی  5میانگارد .شاید و،ه ضع

امامی ثقه
آن مسعدة بن صدقه است؛ دیرا سایر راویان
ِ

هستند .شیخ طوسهی وی را عهامی 6و نجاشهی بتهری 7خوانهد ،اسهت .در پاسهخ بایهد گفهت کهه

اوال عامی بودن و بتری بودن با هم سهازگاری ندارنهد؛ د یهرا بتر یهه از فهرن شهیعی اسهت و احتمهال
دارد که مراد از عامی در اینجا گرایش به عامه باشد .ثانیا بتهری بهودن او ههم مهورد تردیهد اسهت،
د یهرا همهین روایهت نقهل شهد ،از وی در مقالههه در ّرد بتر یهه اسهت .توضهیح ایهن مطلهب در سههبب
صدور حدیو خواهد آمد .ثال ا وی ک یر الروایة 8است و مضمون الب روایهات او نیهأ آسهیبی

ندارد .برخی ،از ،مله پدر مجلسی ،وی را توثی کرد،اند.

9

حههدیو چهههار نیههأ موثه  10اسههت؛ گههر چههه مجلسههی ،بههه طههور کلههی ،روایههات سهههل بههن د یههاد را

ضعی

بنا بر مشهور میداند 11.بنا بر تحقی  ،وی ثقه اسهت 12.بهر ایهن اسهاس ،تمهامی روایهات

وارد شد ،در این زمینه معتبر هستند و با تو،ه به اخت فات طبقات مهیتهوان گفهت کهه روایهت

مستفیض 13است.

ُ
اهلل ْب ِهن ُبک ْیهر ،ع ْهن ُدرارة ،ع ْهن
 .1ع ِل ُّی ْب ُن ِ ْبر ِاهیم ،ع ْن ُمح ّم ِد ْب ِن ِعیسی (بن عبیهد) ،ع ْهن ُیهونس (بهن عبهدالرحمن) ،ع ْهن ع ْب ِهد ِ
َ ِبى ْ ،عفر .۷عبداهلل بن بکیر در سند ،فطحی ثقه است .سایر راویان امامی ثقه هستند.
 .2مارآة العقاول ،ج ،۱۱ص .۱۱۰ظهاهرا مجلسهی در فطحههی بهودن آن تردیهد دارد .از ایهن رو ،از حهدیو بهه موثه کالصههحیح
تعبیر میکند.

 .3ثالثیات کلینی ،ص ،۱۹۰ح .۲۴حدی ی است که از صاحب کتاب تا اما معصو سه واسطه دارد.
 .4ع ِل ُّی ْب ُن ِ ْبر ِاهیم ،ع ْن ه ُارون ْب ِن ُم ْس ِلم ،ع ْن م ْسعدة ْب ِن صدقة .دو راوی اول امهامی ثقهه و مسهعد ،را عهامی بتهری گفتههانهد.
حمیری  -که یک طبقه از کلینی پیشی دارد  -حدیو را از هارون بن مسلم نقل کرد ،است.
 .5مرآة العقول ،ج ،۱۱ص.۱۱۰
 .6رجال الطوسی ،ص.۱۴۶
 .7رجال الکشی ،ص.۳۹۰

 .8ر.ی :معجم رجال الحدیث ،ج ،۱۸ص.۱۳۶

 9ر.ی :الفوائد الرجالیه ،ج ،۳ص.۳۳۶
ّ
ُ
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ِ .10عدة ِم ْن َ ْصح ِابنا ،ع ْن س ْه ِل ْب ِن ِد یاد ،عن ع ِل ِ ّی ب ِن َسهباط ،عهن موسهی ب ِهن بکیهر (بکهر) .ایهن حهدیو موثه اسهت؛ چهون
برخی علی بن اسباط را فطحی میدانند و نیأ موسی بن بکر واقفی است.

 .11مرآة العقول ،ج ،۱۱ص.۱۱۰
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 .12ر.ی :دراسة فی شخصیة سهل بن زیاد و روایاته ،ص.۷۷

 .13حدی ی را که راویان در هر طبقه ،سه نفر یا بیشتر باشند ،مستفیض میگویند.

یکدیگر مقایسه گردد .در این روایات چند نکته مشتری و،ود دارد:

 .۱مفاد تقد کفر بر شری در هر چهار حدیو یا به صراحت آمد ،است و یا به قرینه پرسهش

مفهوم حدیث تقدم کفر بر شرک

 .۴-3مقایسه احادیث

حههدیو از نظههر مههتن بهها آسههیب مهمههی موا،ههه نیسههت؛ ّامهها بههه ،هههت اخههت ف مههتن ،بایههد بهها

راوی در سخن معصو مورد تأ کید قرار گرفته است.

 .2بههر ایههن تقههد  ،بههه آیههه سههرپیچی شههیطان از سههجد ،بههر آد استشهههاد شههد ،اسههت کههه قههرآن
شیطان را کافر نامید ،است و کفر ابتدا از او سر زد.

موارد اخت ف عبارتاند از:

 .1در حدیو موسی بن بکر کفر به ،هود معنا شد ،است.

 .2در حدیو مسعد ،بیان شد ،که شری یر کفهر اسهت .شهری عبهادت یهر خهدا اسهت .و

علت تقد کفر بر شری را این گونه بیان میکند که شهیطان هنگها سهرپیچی کفهر ورد یهد

و آن موقع مشری نبود ،بلکه بعدا مرد را به عبادت یر خدا فراخواند و مشری شد.

اول درار ،افزون بر پیشی کفر بر شری ،پلیدتر بهودن و بهزر تهر بهودن کفهر نسهبت
 .3در حدیو ِ

به شری نیأ بیان شد ،اسهت و از آن نتیجهه مهیگیهرد کهه ههر کهس بهر خهدا ،هرَت ورزد و از

اطاعتش سر باز زند و بر انجا گناهان کبیر ،پافشاری کنهد ،کهافر اسهت و ههر کهس دینهی
یر دین مؤمنان برذیرد ،مشری است.

 .4در حدیو دو ِ درار ،،به سهبب ورود حهدیو اشهار ،شهد ،اسهت کهه گروههی معتقهد بودنهد
کسانی که با امها علهی، ۷نگیدنهد ،مشهری نبودنهد و راوی در ایهن بهار ،از امها بهاقر۷

پرسههید و امهها در پاسههخ فرمههود پههس ایههن گههرو ،بههاور دارنههد کههه آنههها کافرنههد و کفههر ،لههوتر از
شری است.

 .5در تحف العقول در پایهان حهدیو چههار بها بیهان فهرن کفهر و شهری در و،هه تقهد کفهر بهر
شری آمد ،است .و الکفر شی واحد و الشری ی بت واحدا و یشری معه یهر .،کفهر یهک
چیأ است ،ولی شری یک چیأ را ثابت و یرش را با آن شریک قرار میدهد.

ایههن اخت فههات در حههدیو از مههواردی نیسههت کههه حههدیو را دچههار ضههع

مههتن کنههد؛ د یههرا

احتمال دارد آنچه در قسمت آخر حهدیو در تحف العقاول آمهد ،اسهت ،که

راوی باشهد ،نهه

مخههالفتی بهها هههم ندارنههد و هههر یههک بههه نههوعی در تو،ههه بههه ابعههاد حههدیو کمههک مههیکننههد .البتههه

ک ه امهها  .ایههن احتمههال در حههدیو دو درار ،نیههأ و،ههود دارد کههه عبههارت آخههر در تفسههیر کههافر
ّ
ُ(م ْست ِخ ک ِافر) سخن راوی باشد.
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 .۴آرای اندیشمندان درباره حدیث

عالمان شیعی کمتر به شهرح ایهن احادیهو پرداختههانهد؛ ّامها کهم و بهیش نظر یههههایى در ایهن

بار ،و،ود دارد که به بیان آنها میپردادیم .برخی این تقد را واضح دانسهتهانهد 1و برخهی فقهها

ایههن احادیههو را در «مسههاله کف ههر منکههر ضههروری دیههن» آورد،ان ههد 2.برخههی از محههدثان ،مانن ههد

مجلسی به شرح بیشتری پرداختهاند .البته به سبب صدور حدیو و یا استدالل دیدگاهشان
و آوردن شواهد درونمتنی و برونمتنی حدیو کمتر پرداختهاند .از این رو ،فهم دقی حهدیو
با مشکل ،دی روبهرو است.

ابتدا به بیان دیدگا،ها و در ادامه ،نظر بر گزید ،آورد ،میشود.

 .1-۴تقدم زمانی کفر بر شرک

مقصود از تقد زمانی این است که کفر قبل از شری پدید میآید؛ د یهرا در آیهه بهه کفهر ابلهیس

استناد شد ،است و کفر ابلیس به لحا زمانی بر همه انواع کفر مقد است.

3

این دیدگا ،با سبب صدور حدیو که در ادامه مقاله به آن میپردادیم ،ناسازگار است؛ دیرا

شاهدی بر مساله بودن تقد زمانی کفر بر شری در تاریخ علهم که

یها در زمهان صهدور حهدیو

و،ههود نههدارد .بههه ع ه و ،،عبههارتهههای اعظههم و اخبههو در حههدیو اول درار( ،حههدیو  )۱بهها ایههن
نظریه تنافی دارد و تطبی آن بر همه روایات سازگاری ندارد.

 .2-۴تقدم مطلق کفر بر شرک

دیههدگا،هههای بعههدی ،همههه ،بههر پایههه تقههد رتبههی قههرار دارنههد .مههراد از تقههد رتبههی ایههن اسههت کههه

،ایگا ،ارزشی کفر بر شری مقد اسهت .برخهی ایهن نهوع تقهد را بهه نحهو مطله بیهان کهرد،انهد و

گونه کفر و شری را مشخص نکرد،اند .ایشهان بیهان کهرد،انهد کهه شهری مبتنهی بهر وههمههای یهر

واقعی است و وهم یر واقعی مرتبهای از کفراست.

4

این دیدگا ،مبتنی بر دو مقدمه است:

 .۱تفسیر شری ،که شری را وهمها خیالی و پندارهای باطل میداند.
 .1مجمع البحرین ،ج ،۳ص.۴۷۷

 .2ر.ی :کتاب الطهاره ،ج ،۳ص۴۵۰؛ مدارک العروه ،ج  ،۲ص.۵۵۲

 .3مواهههب الرحمههان فههی تفسههیر القههرآن ،ج ،۱ص۸۶؛ ادوار فقههه ،ص .۱۲۹وی بهها بیههان حههدیو فههون مههیگویههد :کفههر بههه لحهها
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تاریخی بر شری تقد زمانی دارد.

 .4مواهب الرحمان فی تفسیر القرآن ،ج ،۱ص .۸۶ایشان با بیان تقد زمانی این نظر را نیأ احتمال داد،اند.

هر دو مقدمه مخدوش است؛ دیرا تفسیر شهری بهه وههمههای پنهداری ،تفسهیر بهه معنهای عها

اسههت .ممکههن اسههت کسههی بگو یههد کفههر هههم توهمههات باطههل اسههت و مرتبههای از شههری بههه شههمار

میآید .افزون بر ایهن ،بها تفسهیری از کفهر و شهری کهه در درون خهود روایهات و،هود دارد ،ناسهازگار

مفهوم حدیث تقدم کفر بر شرک

، .۲ایگا ،شری ،که اوها خیالی مرتبهای از کفر است.

است .در روایت موسهی بهن بکهر کفهر بهه ،حهود و در روایهت مسهعد ،شهری بهه عبهادت یهر خهدا

توصی

شد ،است .افزون بر اینها این تفسیر با سبب صدور نیأ همخوانی ندارد.

 .3-۴تقدم کفر معصیت بر شرک

برخی مراد از کفر در این روایت را کفر معصیت میداننهد .بهه گفتهه اینهان ،کسهی کهه معتقهد

به خدا باشد و تجری ورزد (بداند که خدا فرامینی دارد و با علم به اینکه فرمان الهی است ،بها

آن مخالفت کند) و سرکشی نمایهد و نافرمهانی خهدا کنهد ،پلیهدتر از کسهی اسهت کهه بهرای خهدا

شریک قرار دهد.

1

این دیدگا ،دو مقدمه دارد:

 .۱کفر انواعی دارد :کفر اعتقادی که کسی خدا ،وحی و معاد را نمیپذیرد .و کفر عملی که

خدا و رسول را قبول دارد ،ولی با فرامین آنها مخالفت میورزد.

هر یههک از ایههن دو ،خههود دو قسههم دارد :کفههر ،هلههی کههه نپههذیرفتن یهها مخالفههت از روی ،هههل

اسههت و کفههر علمههی ،یعنههی بهها ایههنکههه مههیدانههد خههدا و رسههول بههر ح ه انههد ،بهها آنههها یهها اوامرشههان

مخالفت میکند .کفر در این روایات ،از نوع عملی از روی علم است.

 .۲تقد کفر بر شری رتبی است و و،ه تقد تجری و مخالفت از روی علم و آ گاهی اسهت.

در نتیجه ،کفری که از یک سو عملی و از سوی دیگر علمی است ،از شری پلیدتر است.
ّ
گرچهه در حههدیو دو درار ،عبههارت «مهن ا،تههری علههی اهلل» شههاهد ایهن دیههدگا ،اسههت ،امهها در
پاسخ میتوان گفهت کهه ایهن اقسها بهرای شهری ههم بیهان شهد ،اسهت؛ یعنهی شهری نیهأ دو گونهه
است :شری اعتقادی و شری عملی .و هر دو نیأ ،هلهی و علمهی دارد؛ یعنهی کسهی کهه از روی
علم مخال

امر خدا میکند ،هم کفر عملی دارد و هم شری عملی .افزون بهر آن ،پلیهدتر بهودن

فرد متجری بر مشری معلو نیست؛ به خصوص اگر متجری مرتکب خ ف واقع نشود.
 .۴-۴تقدم سببی کفر بر شرک

م صالح مازندرانی و،ه تقد را توق

و،ودی شری بر کفرمی داند .وی حقیقهت کفهر را بهر

 .1ابنوار البهیة فی القواعد الفقهیة ،ص۱۰۰؛ نیأ ر.ی :مجمع الفوائد ،ص۴۸۱؛ کتاب الزکاة ،ج ،۱ص.۴۱۶
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اساس روایات ،انکار و سرپیچی از فرمان الهی میداند .خداوند امر به تری شری کرد ،اسهت و

مشههری امههر الهههی را فرمههان نبههرد ،اسههت .پههس مشههری همیشههه کههافر اسههت .و کفههر پلیههدتر از شههری

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

1

در پاسهخ ایهن نظهر ممکهن اسهت گفتهه شهود کهه خداونهد امهر بهه تهری کفهر نیهأ کهرد ،اسهت .بههه

ع و ،،رابطه سبب و مسبب بین کفر و شهری دلیلهی نهدارد .ممکهن اسهت کسهی از ابتهدا شهری
ورزد ،یعنی یر خدا را عبادت کند و این عبادت ،او را به کفر کشاند ،یعنی منکر خدا شود.
 .۵-۴تقدم کفر عنادی بر شرک جهلی

مرحو مجلسی بیشتر به ابعاد حدیو تو،ه داشته است .ظاهر عبارات وی به تقد کفر بهر

شری ،هلی اشار ،دارد .وی حدیو را این چنین شرح کرد ،است که کفر تری اطاعت خهدا از
روی عناد و استکبار است ،ولی شهری ،اثبهات شهریک بهرای خهدا اسهت .شهری سهه گونهه دارد:

شههری در آفههرینش ،شههری در عبههادت و شههری در طاعههت و فرمههانبری .قسههم سههو ِ شههری ،خههود دو
گونه است :گا ،از روی نادانی و گمراهی است که از آن به شهری ،هلهی تعبیهر مهیشهود و گها ،از
روی دشمنی و عناد است و از آن به شری عنادی یاد میشود و در پلیدی بدتر از شهری ،هلهی

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

در این حدیو ،کفر از روی عناد بر شری ،هلی مقد است؛ همهانگونهه کهه در خهود اقسها

شری ،شری عنادی بر شری ،هلی مقهد اسهت؛ ولهی ایهن تقهد بهه ،ههت کفهری اسهت کهه در
عنههاد آن و،ههود دارد 2.مجلسههی در واقههع ،مه ی تقههد را تقههد عنههاد بههر ،هههل مههیدانههد .در کفههر،

عناد نهفته است .پس بر شری مقد اسهت؛ بلهه ا گهر در شهری ههم عنهادی و،هود داشهته باشهد،
این شری از اقسا کفر به شمار میآید و از دیگر اقسا شری مقد است.

گفتنههی اسههت کههه مجلسههی مفههاد ایههن احادیههو را اثبههات کفههر و شههری بههرای منکههرین امامههت

امیرالمههؤمنین ۷مههیدانههد؛ د یههرا از یههک سههو عنههاد وردیدنههد و از سههوی دیگههر ،روشههی یههر از را،

مؤمنین داشتند .پس هم مشریاند و هم کافر .و از این حیو از مشرکین بدترند.
 .1شرح اصول الکافی مالصالح ،ج ،۱۰ص.۵۲
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 .2مرآة العقول ،ج ،۱۱ص.۱۱۰
 .3همان.

3

نوع مخالفتی را کفر نمیداند ،بلکه کفر آن است که در آن عناد و دشمنی و انکهار از روی علهم

باشد .از ایهن رو ،در که

وی اشهار،ای بهه کفهر اعتقهادی و کفهر ،هلهی نیسهت .ایشهان شهری در

احادیو یاد شد ،را شری عملی  -که از روی ،هل باشد  -میداند .در واقع ،م ی تقهد کفهر

مفهوم حدیث تقدم کفر بر شرک

در عبارات مجلسی سخن ،دیدی و،هود دارد و آن ته ز کفهر و عنهاد اسهت .ظهاهرا وی ههر

بر شری را تقد عناد بر ،هل میداند .از این رو ،شری از روی عنهاد را بهه کفهر برمهیگردانهد .ایهن

خ ف ظاهر روایات است؛ دیرا در ذیل روایت اول درار ،آمد ،است کسی کهه دینهی یهر از دیهن

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

 .۵تقدم کفرجحودی بر شرک عبادی

شههارحین حههدیو برخههی دیههدگا،ههها در بههار ،حههدیو را بیههان کههرد،انههد ،ولههی مسههتندات آن را

نگفت ههانههد .نظههر برگز یههد ،تقههد کفههر ،حههودی بههر شههری عبههادی اسههت .ابتههدا بههه فضههای صههدور

حدیو اشار ،میگردد و بعد ،به تحلیل این دیدگا ،پرداخته میشود.
 .1-۵فضای صدور حدیث

فضای صدور حدیو به زمینهها و شرایا تاریخی که بر پایه آنها حدیو از معصهو صهادر

شههد ،مههیگوینههد .زمههان ،مکههان ،وضههعیت سیاسههی و ا،تمههاعی و و،ههود فرقهههههها و گههرو،هههای

اعتقهادی و نظیهر آنهها را در برمهیگیهرد 1.امههوری چهون مهتن حهدیو ،لحهن که  ،پرسههش راوی،

اندیشههای راوی ،و مطالعات تاریخی زمان صدور حدیو ،مطالعات تطبیقی حدیو شیعه

و سنی و  ...دستیابى به فضای صدور را فرا هم میکنند.

با تو،ه به عصر معصومان :و روایانی که حدیو از آنها صهادر شهد ،،ایهن روایهت مر بهوط

به قرن دو هجهری اسهت و قهرن دو عصهر نشهو و نشهر اندیشههههای گهرو،هها و فرقههههای اسه می

اسههت .دقههت در مههتن ایههن احادیههو سههرنخهههایى را بههرای را،یههابى بههه فضههای صههدور حههدیو بههه

دسههت مههیدهههد .حههدیو دو درار ،بههه ایههن مطلههب تصههریح مههیکنههد .سههالم بههن ابههىحفصههه 2و

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

 .1ر.ی :روش فهم حدیث ،ص۱۲۷؛ منطق فهم حدیث ،ص.۲۹۱

 .2و ی از سههران فرق ههه «بتر ی ههه» ب ههود ،اسههت (معجااام رجاااال الحااادیث ،ج ،۸ص .)۱۴آنهههان معتقهههد بودنهههد کسهههانی کهههه بههها
امیرالمؤمنین، ۷نگ میکردند ،کافرند (حورالعین ،ج ،۱ص۱۵۵؛ فرق الشیعه ،ص.)۲۷
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معصهو بها

حدیو به اخت ف ک می در معنای کفر و شری در آن عصر اشار ،دارد .لحن که

تأ کید و قسم در حدیو اول دررا ،،و پرسهشههای راو یهان از ،ملهه هشها بهى سهالم در حهدیو
1

حدیو موسی بن بکر (چههار ) ههم ایهن مطلهب را تأییهد مهیکنهد؛ بهه و یهه ،کهه در ایهن حهدیو،

اما  ،بعد از پرسش راوی به وی میگوید :تو که اهل بحو بها مهرد نبهودی؟ ایهنهها حکایهت از
ایههن دارنههد کههه مسههاله تقههد کفههر بههر شهری از مسههاثل آن دور ،بههود ،اسههت .از ایههن رو ،بایههد در بههار،
اخت ف ک می آن دور ،در این موضوع تفحص کرد.

گرچهه ظههاهر برخههی احادیهو فههون نههاظر بهه اخت فههات ک مههی درون شهیعه اسههتّ ،امهها مسههاله

تهایر کفر و شری به اخت فات ک می خوارج بر میگردد و بعید نیست که درونمایه اخت فات
شههیعی متههأثر از خههوارج باشههد .تهههایر کفههر و شههری ابتههدا در گروهههی از خههوارج پدیههد آمههد .خههوارج

معتقد بودند که مرتکب گناهان کبیر ،هم کافر است و هم مشری 2و او را از زمر ،مؤمنان خارج

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

مشههری 5.و گروهههی از آنههها بههه نهها «حفصههیه» 6ایههن تهههایر را در ارتکههاب کبههاثر مطههرح کردنههد .بههه
عقیههد ،آنههان مرتکههب کبیههر ،کههافر اسههت ،نههه مشههری .ایههن بحههو در عرصههه دیگههری از فرقههههههای

شیعی نیأ به و،ود آمد« .دیدیه» معتقد بودند که کسانی که بعد از وفات پیامبر با خ فت اما

علی ۷مخالفت کردند ،از امر خدا و رسول سهرپیچی کهرد ،،پهس کافرنهد .و نیهأ کسهانی کهه در

 .1در تفسیر العیاشی هشا بن حکم آمد ،است.

 .2أوائل المقاالت فی المذاهب و المختارات ،ص.۱۴۶

 .3در تساوی کفر و شری ،ر.ی :عدة ابکیاس فی شرح معانی ابساس ج ،۲ص.۲۶۲

َ . 4تباع عبد اهلل بن َباض بن عبد اهلل بن مقاعس ،من بنی مرة رَس اإلباضیة و هو َ ک رهم اعتداال .خرج فهی عههد مهروان بهن
محمد بن مروان و قتل َثنا المعرکهة .انظهر بشهأن اإلباضهیة باإلضهافة لمها ورد هاهنها (مقااالت اإلساالمیین ،ص ۱۸۳و مها

بعدها؛ الفرق بین الفرق ،ص ۱۰۳و ما بعدها؛ التبصیر فی الادین ،ص۳۴؛ الفصال البان حازم ،ج ،۴ص۱۸۸؛ الملال و

النحل ،ص ۱۳۴و ما بعدها؛ مروج الذهب ،ج ،۳ص۳۵۸؛ المعارف البن قتیباة ،ص۶۲۲؛ شارح المواقاف ،ص .۴۷مهن
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التذییل و من الدراسات الحدی ة :تاریخ الماذاهب اإلساالمیة ،ص۸۰؛ الموساوعة المیسارة فای ابدیاان و الماذاهب
المعاصرة ،ص۲۰ -۱۵؛ إسالم بال مذاهب ،ص۱۷۰ -۱۳۵؛ جذور الفتنة فی الفرق اإلسالمیة ،ص ۲۲۰و مها بعهدها؛ فای
مذاهب اإلسالمیین ،ص ۹۹و ما بعدها).
 .5موسوعة مصطلحات علم الکالم اإلسالمی ،ج ،۱ص۶۶۴؛ اإلصباح علی المصباح فی معرفة الملا الفتااح ،ص۱۳۳؛
التبصیر فی الدین ،ص۴۹؛ عدة ابکیاس فی شرح معانی ابساس ،ج ،۲ص.۲۶۲
َ .6صحاب َبى حفص بن َبى المقدا  .و انظر بشأن هذ ،الفرقة :مقاالت اإلسالمیین ،ص۱۸۳؛ الفرق بین الفرق ،ص۱۰۴؛
الملل و النحل ،ص۱۳۵؛ التبصیر فی الدین ،ص۳۴؛ شرح المواقف ،ص ۴۸من التذییل.

«بتریه» 2معتقد شدند که محار بین با اما علی ۷کافرند ،ولی به ،ههت نهص پیهامبر ۹اههل

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

مفهوم حدیث تقدم کفر بر شرک

دوران حکومت اما علهی ۷بها وی ،نگیدنهد ،کافرنهد .گروههی از آنهها بهه نها «سهلیمانیه» 1و

این دیدگا،ها پرسشهای ک می را در آن عصر به و،ود آورد؛ مانند اینکه چگونه میتوان از

یک سو حکم به کفر کسی داد و از سهوی دیگهر وی را اههل بهشهت دانسهت؟ چهرا امها

علهی۷

در بار ،محاربین با خود به سیر ،پیامبر در ،نگ با کفار و مشرکین عمل نکرد؟ آنها پنداشهتند
پاسخ به این پرسشها راهی بود که حفصیه از خوارج گذراندند و آن تههایر کفهر و شهری اسهت.

به نظر اینان کفر و شری به لحا معرفتی با یکدیگر تفاوت دارند .مشهرکین همهان بهتپرسهتان
هستند که به شریک برای خدا باور داشتندّ .اما کفر معنهایى فراتهر دارد .مهیشهود کسهی بهاور بهه

خدا داشته باشد ،ولی کافر باشد؛ ماننهد معارضهین بها امها علهی۷؛ 5د یهرا خداونهد وعهد ،داد،
است که شری را نبخشهد .پهس یهر شهری قابهل بخشهش اسهت .از ایهن رو ،بهه نظهر آنهان احکها

،نگ در بار ،مشرکین ا،را میشود ،نه همه کفار .اما علی ۷معارضین خود را مورد بخشش

قرار داد؛ چون کافر بودند ،نه مشری .تهایر بین کفر و شری در بین این گرو،ها به گونهای ترسیم

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

َ . 1صحاب سلیمان بن ،ریر :یأعمون َن اإلمامة شورى ،و َن اإلمامة نما تنعقد بر،لین من خیار المسهلمین ،و َنهها تصهح
للمفضول مع و،ود األفضل ،و َثبتوا مامة َبى بکر ،و عمر -رضی اهلل عنهما  -و لکن زعمهوا َن األمهة َخطهأت فهی البیعهة
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

بههأنهم مههن َهههل الجنههة ،بمهها ورد مههن النصههوص فههی حقهههم ،و تأکیههة النبههی ۹لهههم (ابکههار االفکهههار فههی اصههول الهههدین،

ج ،۵ص.)۷۱
ّ
ّ
ّ
ّ
 .2فرقة من الزیدیة ،و هم َتباع الحسن بن صالح و ک یر النوا الملقهب بهاألبتر ،یقولهون :ن اإلمامهة شهورى و نهها تنعقهد بعقهد
علهی َمیهر المهؤمنینَ ۷فضهل النهاس بعهد رسهول اهلل ،۹و ّ
الر،لین من خیار ّ
األمهة ،و ّ
لکهنهم َ،هادوا مامهة المفضهول ،و
ّ
َثبتوا مامة َبى بکر و عمر ،و یقولونّ :ن ّ
األمة ترکت األصلح فی البیعة لهما ال َّن الخطأ فی بیعتهما لهم یو،هب کفهرا و ال
ّ
توقفههوا فههی ع مههان و لههم یقههدموا علههی ّ
ذمههه و ال علههی مدحههه (فاارق الشاایعة ،ص۱۳؛ مقاااالت اإلسااالمیین ،ج،۱
فسههقا .و
ص۱۳۶؛ الفرق بین الفرق ،ص۳۳؛ الملل و النحل ،ج ،۱ص۱۶۱؛ الحور العین ،ص۱۵۵؛ المنیة و ابمل ،ص.)۲۰

 .3برای آ گاهی از اعتبار حدیو عشر ،مبشر ،،ر.ی :الجنة و النار ،ج ،۱ص.۴۲۵

 .4ابکار االفکار فی اصول الدین ،ج ،۵ص :۷۱فهی السلیمانیة .… :و قضهوا بتکفیهر ع مهان ،و طلحهة ،و الزبیهر ،و عاثشهة ،مهع
القطع بأنهم من َهل الجنة ،بما ورد من النصوص فی حقهم ،و تأکیة النبی ۹لهم.

 .5عدة ابکیاس فی شرح معانی ابساس ،ج ،۲ص.۲۶۲
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آنچههه در منههابع تههاریخ که

و،ههود دارد 1،دو مسههاله بههود ،اسههت .۱ :تهههایر کفههر و شههری؛  ۲تنزیههل کفههر و

فرود آوردن ،ایگا ،آن که الزمهاش این بود کفهر بعهد از شهری قهرار گیهرد .البتهه عنهوان تقهد کفهر بهر شهری،
به این صراحت ،در منابع تاریخ ک

و ملل و نحل ،أ مساثل اعتقادی فرقهها نیامد ،است.

اهل بیت :با بیان احادیو فراوانی به روشهنگهری و تبیهین حقهای قرآنهی در ایهن مسهاثل و

بیههان معنهای کفههر و شههری و گونههههههای هههر یههک و تسههاوی مصههداقی کههدا گونهههههها و تهههایر آنههها

پرداختند .البته احهادی ی کهه بهه صهراحت مسهاله تقهد کفهر بهر شهری در آن آمهد ،اسهت ،چههار
حههدیو فههون اسههت .و ایههن از نههوآوریههها و شههعار اهههل بیههت در مقابلههه بهها انحرافههات ک مههی ایههن

فرقهها است .اکنون با تو،ه به سبب صدور ،احادیو فون تحلیل میشود .ابتهدا بحهو تقهد
زمانی را بیان میگردد.

 .2-۵تقدم زمانی

کاربرد واژ« ،اقد » ،از نظر مفهومی ،شهامل زمهانی و یهر آن مهیشهود و کاریردهها ی آن در یهر

زمانی از فراوانی برخوردار است 2.از این رو ،نمیتوان آن را به معنای تقد زمانی یها منصهرف بهه
آن دانستّ ،اما سه شاهد دیگر و،ود دارد که تقد زمانی را تأیید میکند:
 .۱استشهاد به کفر ابلیس؛ دیرا به لحا زمانی اولین گناهی است که محقه شهد؛ بهه و یهه،

اگر فعل «کان» در آیه استشهاد شد ،را فعل ماضی و نهاظر بهه گذشهته بهدانیم و عبهارت آیهه را بهه

«ابلیس از کافرین بود» معنا کنیم؛ نه اینکه کان به معنای صار باشد؛ بهه ایهن معنها کهه ابلهیس
از کافرین گردید.

 .۲در حدیو مسعد( ،حدیو  )۳به این تقد زمانی تصریح شد ،است .اما در استشههاد

به آیه میگوید:

ح
حح ُ
ح ح
ح ُْ ح
حح
حح
حح ُ ح ْ ُ
اهلل ،حو ِإ حّنةا حد حعةا
أن ِإ ْب ِلی حق أول حم ْن کف حر ،حو ک حان کف ُر ُه غ ْی حر ِش ْرک؛ ِأل نه ْ حیدع ِإ ِع حبةاد ِة غ ْیة ِر ِ
ححْ
إ ِذل ح
ک حب ْع ُد ،فأش حر حک.
ِ

تعبیر بهه اول و بعهد و تحقه کفهر بهه دون دعهوت و شهری بها دعهوت شهاهد زمهانی بهودن آنهها

است .و تفاوتی از این منظر بین روایات نیست.
 .۳در اعتقادیاتّ ،اول کفر محق مهیشهود و بعهد شهری؛ د یهرا کفهر انکهار ذات اسهت و شهری

انکار وحدانیت آن ذات.
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 .1عضو هیات علمی دفتر تبلیهات اصفهان (.)sr.mousavi.j@gmail.com
 .2المفردات ،ص.۶۶۰

در حدیو نیأ شواهدی بر تقد رتبی و،ود داردکه عبارتند از:

 .۱در حدیو اول درار ،واژ،هایى مانند اخبو (پلیدتر) و اعظم (بزر تر) ناظر به تقد رتبی است.

عبادت یر خدا  -که اشار ،بهه و،هه تقهد دارنهد نیهأ
 .۲معنا کردن کفر به ،حود و شری به
ِ

مفهوم حدیث تقدم کفر بر شرک

 .3-۵تقدم رتبی

با تقد رتبی تناسب دارند.

بحو فرود آوردن ،ایگا ،کفر مطرح بود.
 .۳در سبب نزول حدیو ِ

در این صورت ،حدیو در تقد زمانی و رتبی متعهارض اسهت .را ،حهل تعهارض ایهن اسهت

کههه گههاهی تقههد زمههانی و تقههد رتبههی بهها هههم ،مههع مههیگههردد؛ ماننههد اسههتادی کههه در پیشههاپیش

شاگردان وارد ،لسهای مهیشهود .تقهد زمهانی او نشهان از تقهد رتبهی دارد .ایهن حهدیو نظهر بهه
دیدگا،های انحرافی تنأل ،ایگا ،کفر دارد؛ یعنی هدف ،بیان تقد رتبی است؛ ّامها در فضهای
احتجاج و مقابله با فرن انحرافی بیان تقد زمانی ،ابأاری برای طهرح نظر یهه تقهد رتبهی اسهت؛

بههه ایههن صههورت کههه ا گههر کفههر در رتبههه بعههد از شههری قههرار دارد ،بایههد در نظهها آفههرینش ابتههدا شههری

محقه مههیشههد .و حههال ،آنکههه کفههر ابتههدا پدیههد آمههد ،اسههت .پههس چههون در زمههان آفههرینش مقههد
است ،در رتبه نیأ باید مقد باشد.

 .۴-۵کفر جحودی

یکی از انواع کفر، ،حود و انکار است .کفر ،حودی آن اسهت کهه کسهی مهیدانهد حقیقتهی

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

مههراد از کفههر در ایههن حههدیو ،بنهها بههر شههاهدهههای درون حههدی ی و بههرون حههدی ی ،کفههر ،حههودی
معصههیت اسههت .در حههدیو چهههار کفههر را بههه ،حههود تفسههیر مههیکنههد و کفههر ابلههیس نیههأ کفههر

،حودی بود و ا،ترا بر خدا و سرپیچی از امر خدا و اصرار بر کباثر از نوع کفر ،حدی است.
 .۵-۵شرک عبادی

شواهدی و،ود دارد که شری در این حدیو ،شری عبادی است .شری عبادی ایهن اسهت

که در عبادت برای خدا شریک قایل میشهود .بهتپرسهتان گرفتهار شهری عبهادی بودنهد .شهری

عبههادی یههر از شههری عملههی اسههت .شههری عملههی آن اسههت خداونههد را عبههادت مههیکنههد و در

انجا  ،یر خدا را هم شریک میکند؛ مانند ریا کردن.
این شواهد عبارتاند از:
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 .۱در حهدیو مسههعد ،امهها بیهان مههیکنههد کههه چهون ابلههیس در آ ههاز بههه عبههادت یههر خههدا فههرا

نخواند ،پس ابتدا مشری نبود؛

 .۲در حههدیو اول درار ،آمههد ،اسههت کسههی کههه دینههی یههر از دیههن مؤمنههان بههر پهها کنههد ،مشههری

است و دین ،آیین پرستش است؛

 .۳شری ،در فضای صدور حدیو ،اشار ،به مشرکین عصر پیامبر دارد که مشری عبادی بودند؛
 .۴آیف عد آمرزش گنا ،شری  -که مستند گرو ،بتریه و سلیمانیه است  -شری عبادی است.

از آنچه گفته شد ،نتیجه گرفته میشود که کفر،حودی تقد زمانی و رتبی بر شری عبهادی

دارد .و،ه تقد  ،انکار و ،حودی است که در کفر نهفتهه اسهت .ایهن مطلهب مؤ یهداتی از دیگهر
احادیو دارد .اما باقر میفرماید:

ُ
ُ
1
کل شء جی ُره اإل قراٍ و التسلمی فهو اإل میان ،و کل شء جی ُره اإل نکاٍ و اْل ود فهو الکفر؛

هر چیز (عملی) ک از اقرار (ب خدا) و تسلیم (شدن با اوامار) برخیازد ،آن ایماان
است و هر چیز (عملی) ک از انکار (خدا) و نفی ح مای بگیرد آن کفر است.

و نیأ اما صادن میفرماید:

معىن الکفر کل معْی عیص اهلل َبا جبه اْل د و اإل نکاٍ و اَلستخفاف و الَتاون
کل ما دق وجل ،و فاعله کافر  ...فإن کان هو الذی مال َبواه إ وجه من وجوه اْلعْی
ْله اْل ود و اَلستخفاف و الَتاون فقد کفر ،و إن هو مال َبواه إ التدین ْله التأو یل
و التقلید و التسلمی و الرضا بقٌل اآلباء و األسًلف فقد مشرک؛

2

مننا کفر ،هر منصیتی است ک با آن ،از رو نفی و انکار و استخفاف و بیاعتناایی
ب ریز و درشت ،خداوند نافرمانی شود و این نافرمان ،کافر است  ...چنین کسای اذار
ْ
ب سر هوا نفس خاو یش با منصایتی بگرایاد و انگیازهاش انکاار و اساتخفاف و
ْ
بیاعتنایی باشد ،کافر شده است و اذر ب سر هوا نفس خاو یش با دینادار رو
آورد و انگیزهاش تأو یل و تقلید و تسلیم و تن دادن ب ذفت ها پدران و نیاکانش باشد.

در حدیو دیگری از اما باقر ۷آمد ،است:

لو من العباد إذا جهلوا وقفوا و جی دوا یکفروا؛
 .1الکافی ،ج ،۲ص ،۳۸۸ح.۱۹
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 .2وسائل الشیعة ،ج ،۱ص ،۲۴ح.۱۵
 .3المحاسن ،ج ،۱ص ،۳۴۰ح.۷۰۰

3

در علل الشرایع در حدی ی در پرسشهای مرد شامی از امیر المؤمنین ۷آمد ،است:
منه سئل عن مول من کفر و منشأ الکفر فقال :۷إبلیق لعنه اهلل؛

1

از اول کسی ک کافر شد و کفر را ایجاد کرد ،پرسیده شد؟ امام فرمود :ابلایس ،لننات

مفهوم حدیث تقدم کفر بر شرک

اذر بندذان ،آن ذاه ک نمیدانستند درنگ میکردند ،ذرفتار انکار و کفر نمیشدند.

خدا بر او باد.
نتیجه

کفر و شری از واژگان همسهو در کهاربردههای قهرآن و حهدیو بهه شهمار مهیآینهد .اخهت ف بهین

کفههر و شههری از مباحههو ک مههی سههد،هههای نخسههتین اسه

اسههت و آ گههاهی از اخههت فهههای آن

دور ،در فههم احادیهو در بهار ،کفهر و شهری تههأثیر بسهأایى دارد .اخت فهات گرچهه ماهیهت ک مههی
دارندّ ،اما پیشینه آنها به اخت فهات سیاسهی آن عصهر ،بهه و یهه ،مسهاله خ فهت بعهد از پیهامبر
برمیگردد .در بار ،کفر و شری سه مساله ک می به و،ود آمد ،است:

 .۱تساوی کفر و شری که از سوی اک ر خوارج بیان شد ،و در مقابهل اینهان ،برخهی فرقههههای

خهههوارج ،ماننهههد َباضهههیه و حفصهههیه بهههه تههههایر کفهههر و شهههری بهههاور داشهههتند و منهههافقین را کهههافر

میدانستند ،نه مشری؛

 .۲فرود آمهدن منألهت کفهر کهه از سهوی بتر یهه و سهلیمانیه ،از فرقههههای دیدیهه مطهرح شهد ،در

برابر عمد ،دیدیه که منألت هر دو را یکسان میدانستند؛

 .۳تقهد کفههر بههر شههری کههه از سههوی اهههل بیههت مطههرح شههد ،در برابههر کسههانی کههه از منألههت کفههر

کاستند .اهل بیت تقد زمانی را بر کفر ابلیس تطبیه دادنهد و بها ،هدال احسهن ،تقهد رتبهی را

اراثه دادند و کفر را به ،حود و انکار معنا کردند و آن را بر شری عبادی مقد دانستند.
کتابنامه

قرآن کریم

أبکار ابفکار فی أصول الدین ،سی الدین آمدى ( ۶۲۳ن) ،بى،ا ،دار الکتب.
اختیااار معرفااة الرجااال ،شهیخ طوسههی ( ۴۶۰ن) ،قههمّ :
مؤسسههة آل البیهت :إلحیها التههراا،
۱۴۰۴ن.

 .1علل الشرائع ،ج ،۲ص.۵۹۵
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ادوار فقااه ،تاااریخ فقااه و تحااوالت آن ،محمههد ابههراهیم ،نههاتی شههاهرودى ،تهههران :انتشههارات
کیهان ،بىتا.

اسااباب اخااتالف الحاادیث ،محمههد احسههانی فههر لنگههرودى ،قههم :موسسههه علمههی فرهنگههی دار
الحدیو ،چا

اول۱۳۸۵ ،ش.

آسیبشناخت حدیث ،مسعودی ،عبدالهادی ،تهران :انتشارات سمت ،چا اول۱۳۹۲ ،ش.
اطیب البیان فی تفسیر القرآن ،سید عبد الحسین طیب ،تهران :انتشارات اس ۱۳۷۸ ،ش.

ابنوار البهیة فی القواعد الفقهیة ،سید تقی طباطبایى قمی ،قم :انتشارات مح تی۱۴۲۳ ،ن.
أوائل المقااالتَ ،بهو عبهداهلل ّ
محمهد بهن نعمهان عکبهری المعهروف بالشهیخ المفیهد ( ۴۱۳ن)،

تحقی  :براهیم األنصار ی ،قم :المؤتمر العالمی أللفیة الشیخ المفید۱۴۱۳ ،ن.
بحااار ابنااوار ،الع مههة المجلسههی ( ۱۱۱۰ن) ،تحقی ه ّ :
محمههدباقر البهبههودى و عبههد الههرحیم

الربانی الشیرازى ،بیروت :دار حیا التراا العربى۱۴۰۳ ،ن.
البحر المحیطّ ،
محمد بهن یوسه الهرنهاطی ( ۷۴۵ن) ،تحقیه  :عهادل َحمهد عبهد المو،هود،
بیروت :دار الکتب العلمیة۱۴۱۳ ،ن.

البرهان فی تفسایر القارآن ،السهید هاشهم بهن سهلیمان البحرانهی ( ۱۱۰۷ن) ،بیهروتّ :
مؤسسهة
البع ه۱۴۱۹ ،ن.

تاریخ المذاهب اإلسالمیةّ ،
محمد َبو زهرة ،القاهرة :دارالفکر العربى.

التبصیر فی الدین ،ابو المظفر اسفراینی ( ۴۷۱ن) ،المکتبة األزهر یة للتراا.

التبیااان فاای تفساایر القارآن ،شهیخ طوسههی ( ۴۶۰ن) ،تحقیه َ :حمههد حبیهب قصهیر العههاملی،

بیروت :دار حیا التراا العربى۱۴۰۹ ،ن.
تحف العقول ،حسن بن شعبة ح ّرانی ( ن۴ن) ،قمّ :
مؤسسة النشر اإلس می۱۳۶۳ ،ن.

تفسیر المحیط ابعظم و البحر الخظم فای تأویال کتااب اللاه العزیاز المحکام ،حیهدر آملهی

( ۷۸۲ن) ،تحقی ه  :س هید محسههن موسههوی تبری هأی ،مؤسسههه فرهنگههی و نشههر نههور عل هی نههور،
۱۴۲۸ن.

تفساایر قاارآن مهاار ،محمههدعلی رضههایى اصههفهانی ،قههم :پههژوهشهههاى تفس هیر و علههو قههرآن،
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۱۳۸۷ش.

تهذیب اللغة ،محمد بن احمد ازهرى ( ۳۷۰ن) ،بیروت :دار احیا التراا العربى.

۱۴۱۷ن.

جمهرة اللغة ،محمد بن حسن بن در ید ( ۳۲۱ن) بیروت :دار العلم للم یین.
الجنة و النار ،محمد محمدی ری شهری ،قم :دارالحدیو۱۴۳۲ ،ن.

مفهوم حدیث تقدم کفر بر شرک

ثالثیات کلینی ،شهیخ َمهین تهرمس عهاملی ،تقهدیم :السهید َحمهد المهددی ،قهم :دار الحهدیو،

الحااور العااین ،ابههو سههعید بههن نشههوان حمیهرى ( ۵۷۳ن) ،تصههحیح :کمههال مصههطفی ،بیههروت:

المکتبه الیمنیه. ۱۹۸۵ ،
رجال البرقیَ ،حمد بن ّ
محمد البرقی ( ۲۷۴ن) ،طهران، :امعة طهران۱۳۴۲ ،ش.
رجال النجاشیَ ،بو ّ
العباس َحمد بن عل ّی النجاش ّی ( ۴۵۰ن) ،بیهروت :دار األضهوا  ،الطبعهة
االولی۱۴۰۸ ،ن.

اختیار معرفة الرجال (ر،ال الک ّشهی)َ ،بهو ،عفهر ّ
محمهد بهن حسهن طوسهی ( ۴۶۰ن) ،تحقیه :
س ّید مهدی ر،ایى ،قم :مؤسسة آل البیت ،الطبعة االولی۱۴۰۴ ،ن.

رحمااة ماان الاارحمن ،ابههن العر بههى ،تحقی ه  :محمههود محمههود الهههراب ،دمش ه  :مطبعههة نضههر،
۱۴۲۱ن.

روش فهم حدیث ،مسعودی عبدالهادی ،تهران :سمت۱۳۹۳ ،ش.
ّ
شارح اصاول الکاافی ،مه صهالح المازنهدرانی ( ۱۰۸۱ن) ،تحقیه  :علهی عاشهور ،بیهروت :دار
حیا التراا العربى۱۴۲۱ ،ن.

شرح المواقف ،میر سید شر ی

ایجی ( ۸۱۶ن) ،قم :الشر ی

الرضی.

عدة ابکیااس فای شارح معاانی ابسااس ،احمهد بهن محمهد بهن صه ح شهرفی ،دار الحکمهة
الیمانیة.

علل الشرائع ،شهیخ صهدون َبهو ،عفهر ّ
محمهد بهن عله ّی بهن حسهین بهن بابو یهه ّقمه ّی ( ۳۸۱ن)،
بیروت :دار حیا التراا ،الطبعة االولی۱۴۰۸ ،ن.

فرق الشیعه ،حسن بن موسی نوبختی (  ۳۱۰ن) ،بیروت :دار األضوا ۱۴۰۴ ،ن.

الفروق فی اللغة ،حسن بن عبداهلل عسکرى ( ۳۹۵ن) ،بیروت :دار االفان الجدیدة.

الفصل فی الملل و ابهواء و النحل ،ابن حأ اندلسی ( ۴۵۶ن) ،دار الکتب العلمیة.
الفوائد الرجالیة ،محمد باقر وحید بهبهانی ،بىنا۱۲۰۵ ،ن.

فی مذاهب اإلسالمیین البابیة  -البهائیة  -القادیانیة ،عامر نجار ،مکتبة ال قافة الدینیة.

65

علوم حدیث ،سال بیست و هفتم ،شماره اول

العباس عبداهلل بن ،عفهر حمیهری ّقمهی ( بعهد ۳۰۴ن) ،تحقیه ّ :
قرب اإلسنادَ ،بو ّ
مؤسسهة آل
البیت ،:قمّ :
مؤسسة آل البیت ،:الطبعة االولی۱۴۱۳ ،ن.

تفسیر العیاشیّ ،
محمد بن مسعود ُّسلمی ع ّیاشهی سهمرقندی ( ۳۲۰ن) ،تحقیه  :سه ّید هاشهم
ّ
رسولی مح تی ،طهران :المکتبة العلم ّیة۱۳۸۰ ،ن.

کتاب الزکاة ،حسینعلی منتظری ،قم :مرکأ مطالعات اس می۱۴۰۹ ،ن.

کتاب الطهارة ،روحاهلل خمینی ،تهران :موسسه تنظیم و نشر آثار اما خمینی(س)۱۴۲۱ ،ن.

دراسة فی شخصیة سهل بن زیاد و روایاته ،حیدر مسجدی ،قم :دارالحدیو۱۳۹۵ ،ش.
ّ
محمد بهن یعقهوب بهن سهحان کلینهی راز ی ( ۳۲۹ن) ،تحقیه :
الکافیَ ،بو ،عفر ثقة اإلس
ّ
علی َ کبر فار ی ،طهران :دارالکتب اإلس میة ،الطبعة ال انیة۱۳۸۹ ،ن.
العینَ ،بو عبد الرحمن الخلیل بن َحمد فراهیدی ،تحقی  :مهدی مخزومی ،قهم :دار الهجهرة،
الطبعة االولی۱۴۰۹ ،ن.

مجمع البحرین ،فخر الدین الطر یحی ( ۱۰۸۵ن) ،تحقی  :محمود عادل ،بى،ا ،مکتب نشر
ال قافة اإلس میة۱۴۰۸ ،ن.

مجمع الفوائد ،حسینعلی منتظری ،قم ،بىنا۱۴۳۱ ،ن.
المحاسنَ ،بو ،عفر َحمد بن ّ
محمد بن خالد برقی ( ۲۸۰ن) ،تحقیه  :سه ّید مههدی ر،هایى،
قم :المجمع العالمی ألهل البیت ،:الطبعة االولی۱۴۱۳ ،ن.

مدارک العروة ،علی پنا ،اشتهاردى۱۴۲۹ ) ،ن(،تهران :دار األسوة للطباعة و النشر۱۴۱۷ ،ن.
محمهدباقر بههن ّ
ماارآة العقااول فاای شاارح أخبااار آل الرسااولّ ،
محمههدتقی مجلسههی ( ۱۱۱۱ن)،
ّ
تحقی  :الس ّید هاشم الرسولی المح تی ،تهران :دار الکتب اإلس م ّیة۱۳۷۰ ،ش.

مروج الذهب و معادن الجاوهرَ ،بهى الحسهن عله ّی بهن حسهین مسهعودی ( ۳۴۶ن) ،تحقیه :
ّ
محمد محیى الدین عبدالحمید ،مصر :مطبعة السعادة ،الطبعة الرابعة۱۳۸۶ ،ن.
المعارف ،ابن قتیبة الدینور ی ،تحقی  :دکتور ثروت عکاشة ،مصر :دار المعارف. ۱۹۶۹ ،
معجم رجال الحدیث ،سید ابو القاسم موسوى خویى ،بىنا۱۴۱۳ ،ن.

معجم المقاییس اللغةَ ،حمهد بهن فهارس ( ۳۹۵ن) مصهحح :عبهد السه

66

مکتب االع

االس می.

محمهد ههارون ،قهم:

مفردات ألفاظ القرآن ،حسین بن محمد را ب اصفهانی ( ۴۲۵ن) ،بیروت :دار القلم.

منطق فهم حدیث ،محمد کاظم طباطبایى ،قم :مؤسسه پژوهشی اما خمینی۱۳۹۰ ،ش.
المنیة و ابمل ،قاضی عبد الجبار ( ۴۱۵ن) دار المطبوعات الجامعیة.

مواهب الرحمان فی تفسیر القرآن ،سید عبد االعلی موسوى سبزوارى ،بیروت :موسسه اهل بیت.:

مفهوم حدیث تقدم کفر بر شرک

الملل و النحل ،محمد بن عبد الکر یم شهرستانی ( ۵۴۸ن) ،قم :الشر ی

الرضی.

موسوعة مصطلحات علم الکالم اإلسالمی ،سمیح د یم ،مکتبة لبنان ناشرون.
ناااور اللقلاااین ،عروس ههی حه هویأى ( ۱۱۱۲ن) ،تحقیه ه  :سه ه ّید هاش ههم رس ههولی مح ت ههی ،ق ههم:
ّ

سماعیلیان۱۴۱۵ ،ن.

النهایة فی غریب الحدیث و ابثار ،ابهن اثیهر مبهاری بهن محمهد ،هزر ی ( ۶۰۶ن) ،قهم :موسسهه
مطبوعاتی اسماعیلیان.

الوافی ،محمد محسن بن شا ،مرتضی فیض کاشانی ( ۱۰۹۱ن) اصفهان :کتابخانه اما َمیر
المؤمنین علی.۷

وسائل الشیعة (تفصهیل وسهاثل الشهیعة الهی تحصهیل مسهاثل الشهر یعة)ّ ،
محمهد بهن حسهن ح ّهر
مؤسسة آل البیت ،:قمّ :
عاملی ( ۱۱۰۴ن) ،تحقی ّ :
مؤسسة آل البیت۱۴۰۹ ،:ن.
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