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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

  6931آذر  52:تاریخ     ةتفسیر سوره بقر موضوع کلی:     

  6393ربیع االول  52مصادف با:   آیه پنجم -حق در باب حقیقت ایمان موضوع جزئی:      

  63جلسه:             

ّّ الحمدلّل }  ئهم اجمعینالطّ   للی ححمد و لهالّل  یالعالمین و صّل   ب  {  ارهین و اللعن للی اعدا
 خالصه جلسه گذشته

ایمان به مسئله به مناسبت بحث از خصوصیاتی که در آیه سوم و چهارم پیرامون متقین مطرح شده بود و دو خصوصیت 

غیب و ایمان به وحی و رسالت و معاد بود، بحث مختصری درباره حقیقت ایمان مطرح شد، تا به اینجا حدود شانزده 

 ردد و در علم کالم بایدگمیوار بیان کردیم، هرچند تفصیل این بحث به علم کالم بر قول درباره حقیقت ایمان فهرست

 د.شوق در مسئله آن چیزی است که در این جلسه بیان میشود ولی اجماالً ح بیشتر درباره آن صحبت

 حق در مسئله

. 1هایی که بین آنها بود حول سه قید و مدخلیت آنها در ایمان شکل گرفته است: به طور کلی این اقوال با تفاوت

ها در حقیقت ایمان . اقرار لسانی، قیودی که احتمال مدخلیت آن3. عمل، 2تصدیق قلبی، یا به تعبیر برخی معرفت قلبی، 

منتهی اختالف در این است که آیا یک قید از این قیود، از اجزاء مقوم حقیقت د بیش از این سه قید نیستند، شومیداده 

برخی معتقد هستند که حقیقت ایمان یک جزء بیشتر ندارد و آن هم اقرار لسانی است،  ؟ایمان است یا دو قید یا سه قید

اجزاء مقوم ایمان دو  ندشد، برخی معتقدبامیلبی یا معرفت قلبی طبق نظر برخی از آنها به تصدیق ق هرچند مشروط

جزء است، یکی اقرار لسانی و دیگری تصدیق قلبی و سوم کسانی هستند که هر سه جزء را در حقیقت ایمان داخل 

 نند.دامی

شد، یکی بحث از بساطت یا ترکیب حقیقت ایمان است، آیا بامیاما بحثی که امروز باید دنبال کنیم در واقع دو بحث 

این بحث  برحقیقت ایمان بسیط است یا مرکب، یعنی جزء واحد دارد یا اکثر از جزء واحد دارد، بحث دیگر که متفرع 

 .شد یا خیربامیاست این است که آیا عمل بر طبق شرع یا به تعبیر دیگر عمل جوارحی جزء مقوم ایمان 
 بسیط است یا مرکب؟ . ایمان1

؟ برخی از اهل تحقیق معتقد هستند، آیا ایمان بسیط است یا مرکباین است که باشد مییک نزاع مفصلی که نزاع اول، 

نزاع در اینکه ایمان بسیط است یا مرکب یک نزاع لفظی است، چون تابع این است که ما آن را به چه اعتباری مالحظه 

وییم ایمان مرکب گمیبه اعتبار مبادی بخواهیم ایمان را بسنجیم، و اگر ما مبادی ایمان را بخواهیم لحاظ کنیم کنیم، 

هد و هم اقرار لسانی و هم خوامیاست، چون ایمان همانطور که در برخی روایات هم آمده در واقع هم تصدیق قلبی 

همه  ر از این مبادی لحاظ کنیم چه بسا بسیط باشد، یعنی کأنّعمل، اما اگر به اعتبار خود آن و فی نفسه و با قطع نظ
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قبول دارند، ایمان به اعتبار مبادی تشکیل دهنده آن مرکب است و به اعتبار فی نفسه بسیط است، عند الکل، اگر ما با 

 اع لفظی باشد.واقع شده است یک نز این نگاه این مسئله را بسنجیم چه بسا نزاعی که در باب بساطت یا ترکیب ایمان
 . عمل جزء مقوم ایمان است یا خیر؟2

 شد یا خیر؟بامیتر است، این است که باالخره عمل جزء حقیقت ایمان بحثی که متفرع بر این بحث است و مهماما 

االیمان عن الرضا)ع(: إنّ  »کنیم، روایات هر سه را از ایمان دانسته است، مثالً روایت معروف مالحظه اگر ما روایات را 

، ایمان عبارت است از تصدیق قلبی و اقرار لسانی وعمل به ارکان 1«لسان و عمل باالرکانلهو تصدیق بالقلب و اقرار با

پایبندی عملی داشته باشد، اگر کسی اقرار لسانی داشته باشد، تصدیق قلبی هم داشته باشد اما عمل دین، اینکه انسان 

ا مثالً کسی تصدیق قلبی نداشته باشد اما عمل به ارکان داشته باشد، اقرار لسانی هم نکند، ال یعد مؤمناً بحسب العمل، ی

د، منافق کسی است که شومیبه منافق تعبیر او است که از  مؤمناً بحسب االعتقاد، این همان داشته باشد، این هم ال یعد

ا کسی اعتقاد قلبی داشته باشد، عمل به ارکان ، عمل هم به حسب ظاهر دارد، اما اعتقاد قلبی ندارد، یاقرار لسانی دارد

 .نیم بگوییم به حسب لسان مؤمن نیستتوامیهم را هم داشته باشد، اما لساناً اقرارنکند، این 

نیم بگوییم ایمان دارای یک اصل و یک فرع است، یا به تعبیر دیگر درجات و توامیبندی کلی فی الواقع در یک جمع

« االیمان شجرة اصلها الیقین و فرعها التقی»فرماید:)ع( وارد شده است، که میاز امیرالمؤمنانمراتب دارد، در کالمی 

ایمان درختی است که ریشه آن یقین است و فرع و شاخ و برگ آن تقوی و پرهیزکاری است، یا مثالً در روایتی از امام 

ام صادق)ع( درجات ایمان را ده مرتبه . طبق این روایت ام2صادق)ع( درباره درجات ایمان سخن گفته شده است

است، ایمان فرماید هر کسی که در مرتبه باالتر از دانسته، ده مرتبه از مراتب درجات ایمان را بر شمرده و آنوقت می

و نقص دارد،  مالشدت و ضعف و قوت و ضعف و ک ،نباید به کسی که در مرتبه پایین است بگوید تو هیچ نداری، ایمان

از یک حیث یعنی هم در بعد لسانی مؤمن است و هم در بعد اعتقادی و هم در بعد عملی، یعنی کأنّ اگر ما  ایمان کامل

بخشی هم نیم بگوییم ایمان قلب بخشی از ایمان است، ایمان لسان و زبان توامیبخواهیم درباره حقیقت ایمان بحث کنیم 

و آن گر ایمان قلب باشد، یعنی اعتقاد قلبی و تصدیق قلبی، از ایمان است، ایمان به جوارح هم بخشی از ایمان است، ا

شد اما به حسب لسان و عمل نیست، کسی اگر اقرار لسانی داشته باشد، ایمان لسان بامیدو نباشد، ایمان به حسب قلب 

مان در آن وجود و زبان را دارد، اما ایمان قلب و ایمان جوارح را ندارد، پس ایمان کامل یعنی ایمانی که هر سه بخش ای

 انی و عمل به تنهای کافی نیستند.تصدیق قلبی و اقرار لساز  یکهرپس دارد، 

او انی داشت، عمل به ارکان داشت، تصدیق قلبی داشت، ایمان معنای این سخن این نیست که اگر کسی اقرار لسالبته 

، ایمانی مورد نظر است نقص در مقابل کمالو یکوقت در برابر تمامیت مد نظر است شد، خیر، یکوقت نقصان بامیکامل 

که این سه در آن باشد، ایمان قلب و جوارح و لسان، این تمام است ولی لزوماً کامل نیست، چه بسا کسی هر سه بخش 

                                                           
 .121، ص1. تفسیر مجمع البیان، ج 1
 .22، ص2. اصول کافی، ج 2
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د و یکی به عمل و دیگری به شومیکه یکی به اعتقاد حاصل )ایمان یعنی ایمان زبان و ایمان قلب و ایمان جوارح، 

ایمان او تمام است، تمام به معنای اینکه هر سه بخش الزم در آن فراهم است، اما باشد، در این صورت داشته  را، (اقرار

قوی باشد، و ند ضعیف باشد، توامیها محقق شود، هنوز خودش کامل نیست، وقتی که این اجزاء یا این بخشلزوماً 

این اساس ما به کسی که هر سه بخش را داشته باشد، مؤمن  تر شود تا به ایمان کملین از اولیاء خداوند برسد، برقوی

 .وییمگمی

اگر کسی تصدیق قلبی و ایمان قلبی داشته باشد، اقرار لسانی هم داشته باشد اما عمل به ارکان نداشته باشد، این در 

مقرّ زبان هم از جهت حسب عمل، اگر کسی عملش تمام باشد، حقیقت کفر عملی دارد، مؤمن به قلب و زبان و کافر به 

د، کسی که ایمان قلبی و زبانی داشته باشد ولی به مقتضای ایمان شومیباشد، اما اعتقاد قلبی نداشته باشد، این منافق 

د، کسی که اعتقاد قلبی و ایمان قلبی ندارد اما ایمان زبانی و ایمان عملی دارد این منافق شومیخود عمل نکند فاسق 

 .او مؤمن نیستندقلب نه زبان او و نه  اوکدام را ندارد، کافر است، کافر به معنای واقعی نه عمل است، و کسی که هیچ

مثل ایمان ندارد،  بنابر این در نزاع دوم که آیا عمل جزء مقوم ایمان هست یا خیر، به معنای اینکه اگر عمل نکند اصالً

ان مسلمانان هم ترد کافر مطلق است، حتی در قبرسویند کسی که عمل نداگمیخوارج )اند، آنچه که خوارج گفته

وییم این شخص مؤمن است ولی فاسق است، این بحثی است که البته در این گمی، درحالی که ما (ند دفن شودتوامین

 نیم طرح کنیم.توامیمقام اجماالً 

 فرق ایمان و اسالم

یک تفاوتی از حیث تعبیر و کند هر چند میتأیید گفته شد را مطالبی که هم یک نکته را باید دقت کنیم، آیات قرآن فقط 

اختالف بین ایمان و اسالم است، در بعضی از آیات این مطلب وارد مسئله ممکن است ایجاد شود، و آن هم هم اصطالح 

اسالم آورده اید، نند ما ایمان آوردیم، در حالی که به اینها بگو شما ایمان نیاوردید بلکه کمیعا شده است، که اینها اد

ویند فقط این مسلمان است، نه گمیاند، یعنی در آنجایی که اقرار لسانی باشد، یک تفاوتی بین اسالم و ایمان گذاشته

مؤمن، مؤمن کسی است که اعتقاد قلبی هم داشته باشد و عمل به ارکان هم داشته باشد، یعنی دو نگاه در این رابطه 

د شومین است فقهی باشد و یک بخشی کالمی، اما از آیات قرآن این مسئله استفاده وجود دارد، حال یک بخشی ممک

اینها کسانی هستند که به زبان « بِأَفْوَاهِهِمْ  آمَنَّا قَالُوا الَّذِینَ مِنَ»ند مختلف باشد، مثالً آیهتوامیکه بطور کلی متعلق ایمان 

، یعنی متعلق ایمان یکوقت زبان است و «بِأَفْوَاهِهِمْ آمَنَّا»، است نیاوردهویند ایمان آوردیم ولی قلب آنها ایمان گمی

به سبب ایمان یک اطمینان قلبی پیدا کرد، یا این « و قلبه مطمئن باالیمان»یکوقت قلب، و یا در بعضی از آیات دارد که 

اسالم آوردیم ولی ایمان در قلوب شما اینها گفتند که ما « ولکن قولوا اسلمنا و لما یدخل االیمان فی قلوبکم»که ای آیه

 .وارد نشده است
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 بندیجمع

شد که اگر یکی از این اجزاء بامیسه جزء مقوم ایمان در مقابل کفر که ) استدسته اول نه طبق نظر به هر حال ایمان 

اگر کسی عمل که  دارندای یک دیدگاه حداکثری است، خوارج و امثال اینها چنین عقیدهکه ، (دشومینبود شخص کافر 

، نه آنچنان که برخی حداقلی ویند کافر است و همه احکام کافر باید بر آن اجرا شودگمیویند فاسق است، گمینکند ن

که فقط اقرار لسانی است، ایمان طبق بیانی که کردیم در واقع یک حقیقتی است که به اعتبار متعلق خود سه اند گرفته

ن زبانی و ایمان جوارحی، اگر این سه بخش تحقق پیدا کردند ایمان تمام است، خود ایمان بخش دارد، ایمان قلبی و ایما

مطرح ن در مورد ایمان توامیاز آنچه که در این بخش ای تام دارای درجات مختلف و شدت و ضعف است. این خالصه

د، گاهی کفر قلبی است، آنجایی که در شومیکرد، بدیهی است به اعتبار آنچه در مورد ایمان گفتیم معنای کفر هم معلوم 

قلب تصدیق نباشد، گاهی کفر عملی است و گاهی کفر زبانی است، اگر هیچیک از این یک نباشد کافر علی االطالق 

است، اگر دوتا باشد و یکی نباشد، به حسب آن موردی که نیست کفر هست اما به حسب دو بخش دیگر ایمان ثابت 

 است.

 « الْمُفْلِحُونَ هُمُ وَأُولَئِکَ رَبِِّهِمْ  مِنْ هُدًى عَلَى أُولَئِکَ »آیه پنجم

رسند، حال در مورد متقین بر هدایت از سوی پرورگار خود هستند و آنها کسانی هستند که به فالح و رستگاری می

ظاهری و تحت اللفظی اجزاء این آیه نکاتی است که عرض خواهیم کرد، اما آنچه که ابتداء الزم است بعد از بیان معنای 

 ت ارتباطش با آیات قبل چگونه است.آیه این است که این آیه کیفی
 کیفیت ارتباط این آیه با آیات قبل

اینجا بحث از متقین که پیش آمد پنج « لِلْمُتَّقِینَ هُدًى فِیهِ رَیْبَ ال الْکِتَابُ ذَلِکَ* الم »آیات ابتدایی سوره بقره اینگونه بود

، سه مورد در اینجا «یُنْفِقُونَ رَزَقْنَاهُمْ وَمِمَّا الصَّالةَ وَیُقِیمُونَ بِالْغَیْبِ یُؤْمِنُونَ الَّذِینَ »های متقین ذکر شد، ویژگیویژگی از 

، دو مورد هم در اینجا، ایمان «نُونَیُوقِ هُمْ وَبِاآلخِرَةِ قَبْلِکَ مِنْ أُنْزِلَ وَمَا إِلَیْکَ أُنْزِلَ بِمَا یُؤْمِنُونَ وَالَّذِینَ »و در ادامه فرمود

، این چگونه «الْمُفْلِحُونَ هُمُ وَأُولَئِکَ رَبِّهِمْ مِنْ هُدًى عَلَى أُولَئِکَ »فرمایدبه وحی و ایمان به معاد، حال درباره متقین می

کیفیت ارتباط این آیه د، و به کدام بخش از آیات قبل ارتباط دارد، در اینجا سه وجه درباره شومیبه آیات قبل مربوط 

 با آیات قبل گفته شده است:
 وجه اول

کسانی که « إِلَیْکَ أُنْزِلَ بِمَا یُؤْمِنُونَ وَالَّذِینَ »کسانی که به غیب ایمان آوردند، « بِالْغَیْبِ یُؤْمِنُونَ الَّذِینَ »آیه اول فرمود

ند که چرا کمیکأنّ کسی سوال « اولئک»د، شومیایمان به وحی و رسالت آورده اند، اینها کأنّ مبتدا هستند، و خبر آن 

ند، کمیشد، چرا قرآن فقط آنها را هدایت بامیبه این که قرآن کتاب هدایت فقط برای آنها اند متقین اختصاص داده شده

که گفتیم منحصر برای متقین هم آن هدایتی )شد، بامیهدایت فقط برای متقین « لِلْمُتَّقِینَ هُدًى فِیهِ بَرَیْ ال الْکِتَابُ ذَلِکَ »

به اینکه این اند اختصاص پیدا کردهآید که چرا متقین ، آنوقت سوال پیش می(است، یک هدایت پاداشی تکوینی است
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ند، سبب اختصاص متقین به این خصوصیت کمیشد نه برای دیگران، و کسی سوال بامیکتاب، کتاب هدایت برای آنها 

 مِنْ أُنْزِلَ وَمَا إِلَیْکَ أُنْزِلَ بِمَا یُؤْمِنُونَ وَالَّذِینَ *یُنْفِقُونَ رَزَقْنَاهُمْ وَمِمَّا الصَّالةَ وَیُقِیمُونَ بِالْغَیْبِ یُؤْمِنُونَ الَّذِینَ »چیست، بعد

وید: آنهایی که اشتغال به ایمان به غیب دارند، مشتغل به گمیجواب این سوال است، کأن « یُوقِنُونَ هُمْ وَبِاآلخِرَةِ قَبْلِکَ

« الْمُفْلِحُونَ هُمُ وَأُولَئِکَ رَبِّهِمْ مِنْ هُدًى عَلَى أُولَئِکَ »نند، اینهاکمینماز هستند و از روزی که به آنها داده شده است انفاق 

ها را دارند و از هدایت د عطف بر این و خبری که بعد از آن آمده است، یعنی کأنّ متقین چون این ویژگیشویمآن هم 

فرماید اینها اهل رستگاری هستند، پس و بعد می« علی هدی من ربهم»اندمند شدهتکوینی خدا به عنوان پاداش بهره

الذین »یعنی آیه قبل ابتدا شده است به است که صورت ین ابه ارتباط این آیه به آیه قبل در حقیقت طبق این بیان 

 د.شومیخبر آن « اولئک علی هدی من ربهم»د و شومیمبتدا « یؤمنون
 وجه دوم

و گویا خودش مبتدا است « اولئک»تابع برای متقین است، یعنی« رَبِّهِمْ مِنْ هُدًى عَلَى أُولَئِکَ »این است که وجه دوم 

ند، کأنّ جواب داده شده است که این بعید نیست، که شومیچرا دیگران وارد دایره هدایت ن است کهاین چنین گفته شده 

تابع متقین و خود آن « اولئک»الً رستگار شوند، طبق این بیان و عاجالً هدایت شوند و سپس مآ هدایت شوند و فوراً

 «.علی هدی من ربهم»مبتدا است و خبر آن هم 
 وجه سوم

شد، بامیخبر آن « اولئک»موصول دوم مبتدا است، و  و صفت متقین است، یعنی الذین یؤمنون بالغیب لاواینکه موصول 

اولئک علی هدی من »، اینها متقی هستند، و آنهایی که ایمان به وحی و رسالت دارند، اینها«الذین یؤمنون بالغیب»یعنی 

 .است «ربهم

 حق در مسئله

د که شومیآید همان وجه اول است، پس مجموع آیه این تر و بهتر میبه نظر دقیق بین این سه وجه، آن وجهی که شاید

خداوند تبارک و تعالی ابتدا فرمود این کتابی است که اختصاص به متقین داده شده و متقین کسانی هستند که این 

که این کتاب هدایت برای آنها است، اند د که چرا متقین اختصاص به این داده شدهشومیها را دارند، و بعد سوال ویژگی

و اینها کسانی اند برای اینکه اینها بر هدایت پروردگارشان مستقر شدهد که اولئک علی هدی من ربهم، شومیپاسخ داده 

 رسند.هستند که به رستگاری می

 این آیه وجود دارد که عرض خواهیم کرد.باره در  مطالبی هم 
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