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 غیبت شناسی مفهوم
 شرط ایمان در غیبت :مبحث نهم

 مرور گذشته
مختصرًا بیان کردیم. سه قول در این جلسه قبل مقدماتی را عرض کردیم. ابعاد مختلف شروع بحث را بیان کردیم. اقوال را در 

 مبحث وجود دارد:

 ؤمن است. مشهور نظر همین است.غیبت برای م حرمت .١

 ها شامل این حکم نیستند. شود. البته کسانی که محکوم به کفر هستند مثل ناصبی . حرمت غیبت شامل مسلمین دیگر می٢

 غیبت هستند و مقصران شامل حکم غیبت نیستند. وم به حکم. این قول، تفصیل است. کسانی که جاهل قاصر باشند، محک٣

 توانیم ببینیم. مکارم و سبحانی نیز این مطلب را می الله آیتتبریزی (ره) قول سوم است. در کالم  الله آیتنظر مرحوم 

 ادله بندي تقسيم
 شوند: به چهار گروه تقسیم میمجموعه آیات و روایاتی که در این مبحث وجود دارد، 

 .اي كه قيد مؤمن دارند ادلهالف) 
َها َیا« حجرات سوره ١٢در یک دسته از ادله، مؤمن قید شده است. حکم متعلق به مؤمن شده است. در آیه  یُّ

َ
ِذیَن  أ  اْجَتِنُبوا آَمُنوا الَّ

َن  َکِثیًرا نِّ  مِّ نِّ  َبْعَض  ِإنَّ  الظَّ ُسوا َوَال  ِإْثٌم  الظَّ ْعُضُکم َیْغَتب َوَال  َتَجسَّ ُیِحبُّ  َبْعًضا بَّ
َ
َحُدُکْم  أ

َ
ن أ

َ
ُکَل  أ

ْ
ِخیِه  َلْحَم  َیأ

َ
 َفَکِرْهُتُموهُ  َمْیًتا أ

ُقوا هَ  َواتَّ هَ  ِإنَّ  اللَّ اٌب  اللَّ ِحیٌم  َتوَّ P0F١»رَّ
P .و روایات این مطلب واضح است 

 از: اند عبارتروایاتی که بر این امر تأکید دارند 
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بحث مؤمن آمده است. در مستدرک نیز روایات اول، چهارم، دهم،  الشیعه وسائل ١٥٢روایت اول، ششم، دوازدهم و بیستم باب 
یازدهم، دوازدهم، چهاردهم، سی و ششم و پنجاه و سوم اشاره بر بحث مؤمن دارد. غیر از آیه شریفه، این دوازده روایت قید مؤمن 

 کند. را مطرح می

 قيد اخوت دارند. اي كه ادله) ب
 از: اند عبارتاند. روایاتی که به این اشاره دارند  این ادله قید اخوت را مطرح کرده

روایت اول و دوم اشاره این  ١٥٤، و در باب ، روایت نهم، چهاردهم، نوزدهم، بیست و یکم و بیست و دوم١٥٢باب  الشیعه وسائلدر 
تم، بیست و سوم، سی و هفتم، چهل و هفتم، چهل و نهم، پنجاه و یکم اشاره به این قید دارند. در مستدرک الوسائل نیز روایات هف

 مطلب دارند.

 کنیم. اخوت نیز دو تفسیر دارد: عامه و خاصه که بعدها بحث می

 اي كه قيد مسلم دارند. ج) ادله
 از: اند عبارتدر این روایات قید مسلم ذکر شده است. روایاتی که به این اشاره دارند 

اشاره سیزدهم، بیست و یکم  ،نهم سوم، چهارم، پنجم، ، روایت اول (هم اشاره به مسلم و مؤمن دارد)،١٥٢، باب الشیعه وسائلدر 
و سی و نهم اشاره به این امر  وچهار سی، بیست و چهارم، بیست و پنجم، هفدهم به این قید دارند. در مستدرک نیز روایات، دوم،

 دارند.

 ق است.اي كه مطل د) ادله
 از: اند عبارتدارد. روایاتی که به این امر اشاره دارند  یا رجل این ادله کلماتی نظیر ناس

حدیث سوم اشاره به این امر دارد. در مستدرک الوسائل نیز روایات سوم، نهم، پانزدهم، بیست و دوم،  ١٥٢، باب الشیعه وسائلدر 
 کنند. بر این امر داللت میبیست و ششم، بیست و هشتم، سی و یکم و چهل و سوم 

 طايفه اوليبررسي ادله  
 سوره حجرات ١٢مباحث پیرامون آیه 
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، تجسس، غیبت. خطاب آیه به هر سوءظنسوره حجرات است. در این آیه سه حکم آمده است:  ١٢اولین بحث ما در رابطه با آیه 

َها َیا«البته ما در اینجا به  سه مورد است. یُّ
َ
ِذیَن  أ یرا این جمله کار به کسی که غیبت می استشهاد نمی» آَمُنوا الَّ شود ندارد.  کنیم، ز

ْعُضُکم َیْغَتب َوَال  » فرماید: اما در ادامه می  .اند مؤمنشود که این دو گروه از  استفاده می» بعض«و » ُکم«. از »َبْعًضا بَّ

 در آيات تفاوت بين مؤمن و مسلم
است، مؤمن به معنای خاص است. یعنی کسی که معتقد به امامت و والیت است. اما در آیه شده  در روایات به آن اشارهمؤمنی که 

 شریفه منظور از مؤمن، محل بحث است.

ا«آیه بین مسلم و مؤمن در خود قرآن نیز تفاوت است.  ْم  ُقل آَمنَّ ْسَلْمَنا ُقوُلوا َوَلِکن ُتْؤِمُنوا لَّ
َ
P1F١»أ

P به این مطلب دارد. واژه  اشاره
شود و باور قلبی همراه آن  اسالم در قرآن به دو معنا به کار رفته است. یک اسالم ظاهری است که ادای شهادتین را شامل می

 نیست. و یک اسالم نیز درجات باالی اطمینان قلبی است و این مؤمن است.

شود که اعتقاد  شود، یا اینکه شامل کسانی می امل مطلق مسلمانان میسؤالی که در اینجا وجود دارد این است که مؤمن در قرآن ش
 شود. به تمام ماانزل الله دارند که قطعًا امامت نیز شامل آن می

 مقصود از مؤمن
 در این امر چند نظریه وجود دارد:

این نظریه را بگیریم، مؤمن در  ند که به اصول دین غیر از امامت و والیت اعتقاد دارند. اگرا الف) مقصود از مؤمن فقط کسانی
اهل سنت این نظر را قبول دارند. ممکن است بعضی از شیعیان نیز  گیرد. ، مطلق مسلمانان با ایمان را دربر میاصطالحات قرآنی

 این نظر را قبول داشته باشند.

که  تا وقتینیز باشد.  د بر ما انزل علی النبیما انزل الله باشد. البته باید اعتقا مقصود از مؤمن کسانی هستند که اعتقاد به تمام ب)
شود که والیت و امامت را  شود. اما بعد از آن منطبق بر کسانی می آیه والیت نیامده است، بر همه مسلمانان با ایمان منطبق می

 .یکی استها  عوض شده است ولی مفهوم ها معتقد باشند. مصداق

 تفاوت است.اثرات فقهی این دو احتمال، با هم بسیار م

                                                           

 .14سوره حجرات، آيه  1



٢٤٤٨:�ماره ثبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

5 

 

 احتمال دوم، مؤمن مقابل مسلم است و اخص از مسلم است. ولی بنا بر احتمال اول، مؤمن و مسلم در روایات یکی است. بنا بر

 ج) مؤمن در قرآن کسی است که از ابتدای بعثت تا انتها، به والیت و امامت اعتقاد دارد.

 اعتقاد تفصيلي و اجمالي در ايمان
 یا اینکه اعتقاد تفصیلی نیاز است. کافی استای مطرح است. اعتقاد اجمالی به آنچه ما انزل علی النبی است  از زاویه دیگر نکته

 گوییم اعتماد اجمالی داشته باشد، یعنی شاید جایی نتواند تشخیص بدهد و والیت و امامت را انتخاب نکند. وقتی می

 بما انزل النبي (ص)اعتقاد به واقع يا ايمان كلي به 
بحث دیگر این است که ایمان بما انزل النبی که در ظاهر شرط است، ایمان به واقع بما انزل النبی شرط است یا ایمان کلی شرط 

مؤمن چیزی  کند. واقع شرط است حتی اگر به خاطر عذر نیز راه پیدا نکرده باشد، مؤمن بر آن صدق نمیه است. اگر بگوییم ایمان ب
 ه به واقع اعتقاد بما انزل النبی داشته باشد.است ک
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