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 غیبت شناسی مفهوم
 شرط ایمان در غیبت :مبحث نهم

 مرور گذشته
ی قرآنی و  اقوالی را بیان کردیم. مجموعه ادله بعدازاینپیش بیان کردیم که شرط ایمان در غیبت وجود دارد یا خیر؟ در جلسات 

 ها را عرض کردیم. بندی آن روایی را بیان کردیم و تقسیم

 روایت در این باب بیان کردیم. ١٢ سوره حجرات، ١٢آیه  جز بهمؤمن در آن ادله وجود دارد.  ید) قالف

 روایت در این مورد وجود داشت. ١٣ب) قید اخوت در آن ادله وجود دارد. 

 روایت در این مورد وجود داشت. ١٣ها بود.  ج) روایاتی که به این دو متفاوت بود و قید مسلم در آن

 د) روایاتی که قید ناس و رجل داشت و بیان مطلق داشت.

 ها روایات معتبری نیز وجود داشت. از این طوایف اربعه، روایات زیادی وجود داشت. در بین آن هرکدامدر 

مؤمن در قرآن را تفسیر کردیم. در آیات و روایات  بعدازاینسوره حجرات است.  ١٢ه مؤمن در آن وجود دارد، آیه ای ک یکی از ادله
. این تفاوت، غیر از تفاوتی است که در قرآن آمده است. مسلم اعم از مؤمن است و مؤمن اختصاص به اند متفاوتمؤمن و مسلم 

 رد.شیعه اثنی عشری و معتقد به والیت و امامت دا

مطرح نبود. گرچه بحث  منظور مؤمن در قرآن را بررسی کردیم. در ابتدای نازل شدن آیات، ایمان به والیت و امامت، بعدازآن
ی اوج امامت، غدیر است. قبل از غدیر، آیات  نقطه ها در حد نشانه است. وصایت از همان ابتدای بعثت مطرح است. اما آن

عصری که امامت تنجز پیدا نکرده است، اشاره به چه کسانی  در» یا ایها الذین آمنوا«ببینیم اکنون باید زیادی نازل شده است. 
 دارد؟

 وجوه و احتماالتی که در تفاسیر آمده بود را بیان کردیم.

 ما قبول قابلنظريه 
 کنیم: ابتدا مقدماتی را مطرح می
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 و تفصيلي : ايمان اجماليمقدمه اول
 صورت بهتفصیلی مأخوذ است اما بعضی  صورت بهاست در بعضی جاها  مدنظرنظر ما در این بحث این است که ایمانی که در قرآن 

اجمال و کلی آمده است. بعضی قیود برای ایمان ذکر شده است. مثل ایمان به خدا، پیامبر (ص)، معاد، انبیاء گذشته، کتب 
 است، باید شخص به تمام این موارد اعتقاد داشته باشد. شده گفتهکه مؤمن مالئکه، قرآن و ... . هر جا  گذشته،

عنوان عام اجمالی است که ما انزل الله یا ما انزل النبی (ص)  ها اشاره شده است، خاص به آن صورت بهعالوه بر این مجموعه که 
 اجماًال پرداخته شده است. عناوین، به بعضی از ها اشاره شده است و تفصیلی به آن صورت بهاست. در نتیجه به بعضی از عناوین 

از پیامبر (ص) است، برای شخص اثبات شده که اموری  که وقتیدر نتیجه مؤمن باید به این موارد اجمالی نیز ایمان داشته باشد، 
است. در نتیجه نسبت به  مؤمن پذیرد، ها توجه کند، می ما انزل النبی (ص) پایبند باشد، و اگر به آن عنوان بهکسی که  قبول کند.

 .کافی استایمان اجمالی  خیلی از امور،

 ايمان اجمالي به ما انزل النبي (ص)مقدمه دوم: 
 ایمان اجمالی دارای دو نوع است:

 ای به جایگاه ممتاز آن نکرده است. اشاره که در روایات اموری استالف) گاهی ما انزل علی النبی (ص) از 

 به جایگاه ممتاز آن شده است. ب) در روایات اشاره

به خاطر این رکنی بودن نیز بینیم. بعضی از این امور، حالت محوری و رکنی دارند.  رویم این دو نوع را می وقتی به سراغ روایات می
یاد به آن قدر  نچیزی ای که وقتیشود.  ای در امت اسالمی می ها پرداخته شده است. این امور باعث اختالف عمیق و گسترده ز

توانیم بگوییم چون ثابت نشده است، ایمان ندارد و  دیگر ایمان اجمالی کافی نیست و نمی است، واضحتأثیرگذار است و آثار آن نیز 
 موارد ایمان تفصیلی داشته باشد. آورد. مؤمن در اینجا باید به این ایمان می هر وقت ثابت شد،

 بندي جمع
یمان امور خاصی مطرح شده است و یکی نیز عنوان بما انزل علی النبی (ص) است. در قسم که بیان کردیم، در متعلق ا طور همان
 ایمان اجمالی کافی است. دوم،
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محوری و کلیدی است که باعث آثار زیادی در امت اسالمی است و باعث  قدر آناما همین عناوین بما انزل علی النبی (ص) گاهی 
ها کافی نیست و باید ایمان تفصیلی به این موارد پیدا  شود. قطعًا ایمان اجمالی به آن اختالفات شدیدی در بین امت اسالمی می

 کنیم.

در این شود و روایات زیادی  آیات امامت وارد می که وقتیاین مسائل مطرح نشده است، ایمان مجمل کافی است. ولی  که وقتیتا 
 مؤمن در اینجا صادق نیست.  . بدون این ایمان تفصیلی،داشته باشدایمان تفصیلی باید شخص، ، مورد پیامبر (ص) بیان کردند

 ص)( يالنبما انزل علي  واقع به: ايمان مقدمه سوم
عالم ثبوت و واقع ما انزل علی النبی (ص) مورد نظر است. مؤمن کسی است که به خداوند و پیغمبر (ص) ایمان داشته باشد. اگر 

توانیم  ص) اثبات نشده است. نمی( یامبرپاین شخص معذور بوده است. برای این شخص،  پیغمبر (ص) را قبول نکرد. البته کسی
 کسی است کهبگوییم که این شخص مؤمن است. درست است که معذور است و شاید بهشت نیز برود، ولی مؤمن نیست. مؤمن 

 دارد.ما انزل علی النبی (ص)  واقع بهایمان 

 گيري نتيجه
ها نام برده شده است. در این  ها یاد شده است. اموری نیز به اجمال از آن ایمان، اموری است که در قرآن به تفصیل از آن در متعلق

به این امور باید ایمان تفصیلی داشته باشیم. . نسبت اند متفاوتاند با بقیه مجمالت  امور اجمالی، مطالبی که محوری و کلیدی شده
 در قرآن آمده است، ایمان داشته باشد. حتی اگر معذور هم باشد، مؤمن نیست. آنچه واقع بهاشیم که باید البته باید توجه داشته ب

سوره  ١٢در نتیجه این آیه  در قرآن شیعه اثنی عشری است. »یا ایها الذین آمنوا«حاصل عرض ما این است که مورد خطاب 
شود. البته این آیه مفهوم ندارد و  مؤمن را غیب کند. بقیه را شامل نمیی مؤمنین است و فقط شامل جایی است که  دربارهحجرات، 

گوید که غیبت مؤمن حرام است ولی حکم غیبت غیر مؤمن را  کند. در این آیه می غیبت از سایر فرق و مسلمانان دیگر را نفی نمی
 شود. کند. تا همین اندازه از این آیه برداشت می مطرح نمی
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