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 مقدمه
ف علمای مم اسال اسمالمی بموده رابطه ایمان و عم  اد دیرباد مورد توجه و مح  اختال

در  عمم  را دخیم ، به پیروی اد اصحاب حمدیث ،وسابیان در تایین مفهوع ایمان. است
اشمماعره و ، امامیممه ، ماننممدفی اد ممم اسال اسممالمیطمموای دانسممته و در مقابمم  تحقممق آن

 اند.  عم  را اد مفهوع ایمان خارج دانسته، ماتریدیه
ره یمتضییق دا ، این امر بهشمرده شود  یت م تاراگر عم  در مفهوع ایمان به نحو جز

پرداختمه  و نتیجمهخواسمد انجامیمد تکفیر دایره کفر و توس ه در مقاب  و ایمان و مؤمنان 
در موضوع خطیر تکفیمر خواسمد  رابطه ایمان و عم  ساال فه  نادرست مسئلهنشدن به 

 . شد
ه امامیه و وسابیت به سمراه پیش رو در صدد تایین رابطه ایمان و عم  اد دیدگا نوشتار

 . بررسی دیدگاه وسابیت در گفتمان شی ی است
رضا مفتاح مقالمه احمدآقای  ،حکایت اد آن دارد که در این موضوع پیشینه تحقیقات

بررسی رابطه ایمان و عمت »مقاله  ابراسی  کاظمیآقای  و «رابطه ایمان و عمت در شیعه»
امما مقالمه پمیش رو در صمدد کمار تطایقمی میمان . تاسم را نگاشته «از دیدگاه ابن تیمیه

 . م اسال کالمِی امامیه و وسابیت و بررسی دیدگاه وسابیان با گفتمان شی ه است

 شناسی مفهوم
ای شناخت دقیق مفهموع بر، که حقیقت ایمان ارتااط بسیار نزدیکی با اسالع داردآنجا  اد

 . به شناخت حقیقت اسالع پرداخت پیش اد آن ایمان باید

 اسالم

به کار  تندرستی و آسایش است و دمانی که در باب اف ال، واژه "س ل ع"به م نای درستی
انقیاد و اطاعت محض در برابر اوامر و ، سپردگیسربه م نای  ،اسالع"ی نی " ،گرفته شود

 (380و 379ص، 1جتا،  ، بیماوردی. )است نواسی
اد سرگونمه آفمت ظماسری و  سل  و سالمه دوری»گوید:  می بفرداتراغال در کتاب 

 لسان العربابن منظور نیز در کتاب ( 422ص، 1429، راغال اصفهانی«. )است باطنی
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گفتمه  و (294ص، 12ج، 1414، ابمن منظمور) گیمرد می و انقیاداظهار خضوع  اسالع را
 (289ص، 12ج، 1414، ابن منظور«. )سمان انقیاد است، اسالع و استسالع»: است
 ،، آشمتیمطیمع ایبمه م نم ،سمالعو  استسمالع، توان به تسلی  می اد مشتقات آن نیز 

گردد و  می نوعی عیال و آفت محسوب چرا که جنگ و نزاع کرد؛مسالمت و صلح اشاره 
و  90ص، 3ج، 1404، ابمن فمارس. )آدار اسمت و نیز به م نای ایمنی اد آفت« سالمه»

 (192و 191ص، 5ج، 1410، مصطفوی؛ 710ص، 2ج، 1408، طارسی؛ 91
را به م نای انقیاد گرفته و دلی  آن را سال  بودن فرد اد سرگونه اباء و  ابن فارس اسالع

 ریشه اد اسالعواژه  ی س طارس (90ص، 3ج، 1404، ابن فارس. )کند می امتناع مطرح
  (715ص، 2ج، 1408، طارسی) .ت م نا کرده استبه م نای سالم «سل »

سالمت اد تااسی  ،و این تسلی است اوامر الهی  تسلی  در برابر «اسالع»واژه  بنابراین
سرسمپردگی عماری اد سمر سرکشمی و  اسمالع رو . ادایمنآورد ممی را برای فرد بمه ارمغمان

م نمای سرسمپردگی و پس م لوع شمد کمه اسمالع بمه است.  مخالفت در برابر حضرتش
؛ 131و  112ه:قرب) آید.میبه دست  سمین م نانیز با مراج ه به آیات الهی است و تسلی  

 (44 :نم؛ 71 ان اع؛ 67و 20آل عمران:
 از منظر امامیه 

که سالمت اد عقوبت را به سمراه سلی  و انقیاد در برابر امر الهی تاد:  اسالع عاارت است
 سا به کار رفته است.  دارد و در مقاب  شرك به م نای خضوع در برابر بت

مرحله ادیمان ترین  شود که کام  یم اسالع در م نای خاص خود به دین و آیینی گفته
علیمزاده . )فرستاده شده اسمتسا  و توسط پیامار اسالع برای سدایت انسان است آسمانی
 (56ص، 1394، موسوی

را بمه ظماسری و حقیقمی تقسمی   آن، عالمان شی ی با توجه به اسمت مال واژه اسمالع
، برکمات؛ 283ص، 3ج، 1415، قاضی سم ید؛ 118ص، 1409، شهیداانیاند. )  نموده

 (36-34ص، 1436
 ظاهریاس م 

و انمد   را اسمالع ظماسری ت ریمف نموده اقرار و اعتراف به دین اسالع، اندیشمندان امامی
 اند: را به عنوان مستند آن يکر کرده بسیاری آیات و روایات
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ْلَقی ِلَمْن  َتُقلُللاْ  اَل فرماید:  می قرآن کری 
َ
َ َم  ِإَلْ ُكُم    به کسی که نمزد »؛ْؤِمًناُم  َلْسَا  السَّ

نقم   اد امماع صمادق (94: نساء. )«کند، نگویید: مومن نیستیشما اظهار اسالع می
َقرَّ ِبِدحِن » شده است:

َ
ِو   َمْن   ُو َعزَّ َو َرلَّ ِبِو َفُهَل ُميْؤِمٌن   اللَّ َمَر اللَّ

َ
سمر »؛ «َفُهَل ُمْسِلٌم َو َمْن َعِمَل ِبَما  

ر کس به دسمتورات خداونمد عمم  ف کند مسلمان است و سکسی به دین خداوند اعترا
 (38ص، 2ج، 1417، کلینی. )«من استکند مؤ

انمد؛  شمهادتین در اسمالع ظماسری تصمریح نموده بمه به کافی بودن اقرار امامیه عالماِن   
. دانمدکنمد در حکم  مسملمانان ممیاقمرار به شهادتین  کهرا  فردی خواجه نصیر طوسی

کمه شمهادتین را اظهمار کسمی : »م تقد اسمت محقق حلی (466ص، 1440، طوسی)
تما،  ، بیمحقمق حلمی. )شود می نماد میت گ ارده نماید بر او )به جهت مسلمان بودن(

دانمد. ممی شمهادتین و اعتراف بمه رف اقرارِص  مفهوع اسالع را شهید اانی (178ص، 1ج
 (118ص ،1409، اانی شهید)

به بیان شمهادتین و اقمرار ظماسری اطمالق اسالع »عالمه مجلسی بر این باور است: 
حفظ خمون  اسالع ظاسری( در دنیا) گردد و نیادی به ايعان قلای فرد نیست و امره آنمی

، 1432، مجلسمی) 1«.اسمت و مال و صحت نکاح و میراث و سمایر احکماع مسملمانان
  (127، ص7ج

ر نممودن را عامارت اد ظماس محمد حسمن نجفمی نیمز اسمالع، اد میان فقیهان امامیه
کمه در بماطن منمافق یما فاسمدال قیده  چنمدادتین و ظاسر شدن با ش ار مسلمین )سرشه

تنهما  اسمالع»( اماع خمینی م تقمد اسمت: 58ص، 6، ج1418، نجفی. )داندمی باشد(
"ال اله اال الله و محممد رسمول  ی نی کلمهیگانگی خداوند و رسالت پیامار )شهادت به 
نیز در تحقق اسمالع  یت الله خو یآ (377ص، 1ج، 1427، اماع خمینی«. )الله( است

، 4ج، 1430، خمو ی) 2.دانمدکمافی ممی ِصرف اعتراف و اظهمار شمهادتین بمه دبمان را
 (229ص

شخص وجود اسالع  داراحچنین به تصریح فقیهان امامی دو طریق دیگر نیز برای سم
                                                 

 شهادتین و االقرار الظاسری و ان ل  یقترن بااليعان القلای و ال باالقرار بالوالیه کمماالسالع فیطلق غالاا علی التکل  ب. اما ا 1
عرفت سابقا و امرته انما تظهر فی الدنیا من حقن دمه و ماله و جواده نکاحه و استحقاقه المیمراث و سما ر االحکماع الظماسره 

 للمسلمین.

 .وأما االسالع فیکفي في تحقیقة مجرد االعتراف وأظهار الشهادتین باللسان وإن ل  ی تقدسما قلاا.  2
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سای  را اد جمله راه شود می انجاع عملی که فقط اد مسلمان صادر یاشخص تا یت  دارد:
 در صمورت احمراد( 142ص، 1ج، تمابی، یزدی طااطااییاند. ) دانسته فردکشف اسالع 
روایمات و ، در آیمات کمهچنمان؛ گمردد می شخص باربر  مسلمان احکاع، اسالع ظاسری

 بردن اد آن شخصو ارث جواد اددواج ، آبرو، الوما حرمت ،حفظ خون ا ادعلم ماتکل
 (127ص، 7ج، 1432؛ مجلسی،24ص، 2ج، 1417، کلینی) ه شده است.ناع برد

 اس م حقیقی 
 قاضیاند. )  اسالع حقیقی دانسته عالماِن شی ی به کار رفتن واژه اسالع به م نای ایمان را

، 1417، طااطامایی؛ 244ص، 2جتا،  ، بیطارسی نوری؛ 283ص، 3ج، 1415، س ید
اسمالع حقیقمی را سممان  خواجه نصیر طوسی (35ص، 1436، برکات؛ 367ص، 3ج

( برخی اد اندیشمندان م اصمِر شمی ی 466ص، 1440، خواجه نصیر) 1.داندایمان می
، 3، ج1417، طااطاماییانمد. ) ت ایمر نموده« اسالع دینی»این است مال واژه اسالع را به 

َهي این است مال يکر نممود: مؤیدتوان به عنوان آیات و روایاتی را نیز می (247ص حُّ
َ
ا حيا  

ْبُاْم ُمْسيِلُملن
َ
َو َحهَّ ُتقاِتِو َو ال َتُملُتنَّ ِإالَّ َو   ُقلا اللَّ گونه ای اس  ایمان اد خدا آن»؛ الَّ حَن آَمُنلا اتَّ

  «.کمه تسملی  باشمیدکه شایسته پمروای اد اوسمت پمروا کنیمد و نمیریمد مگمر در حمالی
 (102 :عمران آل)

، کلینمی) 2«.یقین است، و تسلی  محض اسالع سمان تسلیِ  »فرمایند:  می اماع علی
اسالع بر مرادف ایممان نیمز اطمالق »صاحال جواسر فرموده است: ( 45ص 2ج، 1417

، اسالع حقیقی عالوه بر اقرار لسانی فمرد( پس 59، ص6ج ، 1418، نجفی«. )گرددمی
جمع بوده  اسالع ظاسری با کفر قلای قاب  . بنابرایناعتقاد و نفوي قلای را نیز به سمراه دارد

 . نیستد مستلزع نفی اسالع ظاسری فر سلال اسالع حقیقی و
 از منظر وهابیت 

 ابمن تیمیمه؛ نزد وسابیان به م نای اقرار دبانی و انجاع اعممال ظماسری اسمت واژه اسالع
 :گویدمی -که اد جایگاه واالیی نزد وسابیت برخوردار است -حرانی 

ایمان یا اسالع به تنهایی به کار برود بمه  و سرگاه واژه ایمان افض  اد اسالع است 

                                                 
یَن  ِإنَّ  ت الی مان،فلقولهاالی سو الحقیقه فی االسالع کون . أما 1 ْسالُع. الّلهِ  ِعْنَد  الد   اإْلِ

ْساَلعَ  2 ْسِلیُ    . ِإنَّ اإْلِ ْسِلیَ  ُسَو اْلَیِقیُن.  ُسَو التَّ  َو التَّ
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اما اگر سر دو باس  يکر شوند مقصود اد اسمالع اعممال ظماسری و  ،یک م ناست
، 1416؛ سممو، 190ص ،1، ج1423، )ابن تیمیمه .ایمان اعمال باطنی فرد است

 ( 437ص، 2ج ،سمان؛ 15ص ،1ج
صمالح بمن  بمن محممداند:  نمودهنیز به پیروی اد ابن تیمیه این دیدگاه را اختیار وسابیان 

 دادن به سمراه اقرار بمه شمهادتین و انجماع ،برابر خداوند عثیمین اسالع را سرسپردگی در
؛ 4ص، 1ج، 1424، ابن عثیممین) .داند می دکات و روده و حج، نماد ، مانندفرا ض دین

ناصرالدین الاانی اسمالع کمرنش ظماسری در مقابم   در نگاه (91ص، 4ج، 1413، سمو
، 5ج، 1431، الامانی. )فرامین شرعی و ایمان باور درونی نسات به فمرامین الهمی اسمت

 (947ص
واژه اسمالع و ایممان » صالح فودان در است مال واژه اسالع و ایمان بر این باور است:

نمای اسالع به م نمای َاعممال ظماسری و ایممان بمه م کنار س  قرار بگیرند، دمانی که در 
وی ت ریف ایمان به قول لسمانی و اعتقماد قلامی و  1«.مقصود است َاعمال باطنی و قلای

، صمالح فمودان. )دانمدعم  جوارحی توسط علمای سلف را منطاق به دیدگاه خمود ممی
 (6، ص1439

اد جمله آنها شهادتین که ، مقصود اد اسالع را اعمال ظاسری 2ال زیز شا  وسابیعاد
. شمرد می بر ، خوف و رغات(توک  )مانند، اعمال قلای و مقصود اد ایمان و نماد است،

 (20، ص1جتا،  ، بیشا )
و برای اند   پنج مورد را رکن اسالع بر شمرده، د میان اعمال ظاسریوسابیان ابرخی اد 

شمهادت بمه ، این پنج مورد عاارت اد شمهادت بمه توحیمداند؛  تحقق اسالع الدع دانسته
، 1427، صمالح بمن فموداناسمت. ) روده و حمج، پرداخمت دکمات، اقامه نماد، رسالت

 (197ص
آید که در تفسیِر اسالع ظاسری )عمالوه بمر  به دست می اد عاارات وسابیان به روشنی

 . اعمال جوارحی نیز وجود دارد شهادتین(

                                                 
 م ا. يکرا ايا س ا القلال فی الااطنه االعمال سو واالیمان ، الجوارح علی الظاسره االعمال سو االسالع . فیکون 1
 ان بن باد و صالح فودان است. . وی اد شاگرد 2
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 ايمان 

، 13ج، 1414، ابممن منظممور) اسممت «و اطمینممان قلممال آرامممش»واژه "ا ع ن" بممه م نممای 
 (388ص، 8ج، 1409، فراسیمدی. )رودممیار به کم نیز ضد خوفو به م نای ( 23ص

رود و بما حمرف جمر و بمه  به کار می واژه "امن" در م نای آرامش قلال»گوید: ومی میفیّ 
است مال دمانی که در باب اف ال ( 24ص ،1414، فیومی«. )شود می تنهایی نیز مت دی

 «تصمدیق نممودن»یبه م نا دانان لغت گفتهبه  ،مت دی به باء یا الع گرددو  (ایمانشود )
 (23و 23ص، 13ج، 1414، ابن منظور. )استخار فرد مورد اطمینان 

 :است ابن فارس دو م نای قریال برای "امن" بیان داشته
-گیمرد ممی آراع نسات به اوکه قلال -: امین به فرد مورد اطمینان قلبالف(تس ین 

 ؛شود می اطالق
که مراد تصمدیق نکمردن  لناوما ابا بمؤمن  فرماید می : خداوندتصدیق کردن ب(

 ( 135-133ص، 1ج، 1404، ابن فارس. )گویندگان است
تصمدیق انسماِن بمه و  استتصدیق نفس  به م نای ایمان»گوید: بن احمد میخلی  

دو  ،ابن منظور برای است مال ایمان( 56ص، 1409، فراسیدی«. )گویند مؤمن می کننده
ابن . )را يکر کرده است« تک یالر مقاب  دتصدیق »و  «ضد کفربه م نای ایمان » موضع
کسمی کمه در ) «مؤمن»بن اایر یکی اد اسماء خداوند را ا (21ص، 13ج، 1414، منظور

. کندمطرح می اند( در امان او اش صادق است یا کسی که مردع در قیامت اد ع اب هوعد
بموده و بمر بنابراین واژه ایمان در لغت مرادف با تصدیق  (69ص، 1ج، 1399، ابن أایر)

 . بیش اد تصدیق داللت ندارد
 از منظر امامیه 

که درمقابم  ؛ چرااصطالح ایمان اد مفاسیمی است که م رکه آراء تماع ادوار و فرق است
و ، دربماره ت ریمف. اد حساسیت بماالیی برخموردار اسمت است. بنابراین آن مفهوع کفر
 :وجود دارددو دیدگاه اساسی ، میان علمای م سال امامیه شروط ایمان
 دیدگاه اول 

، عمدل، توحیمد اصمول دیمن بموده کمه عامارت اد تصدیق قلای بمه دیدگاه م روف امامیه
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 (95ص، 1409، اانی شهید) 1است.امامت و م اد ، رسالت
اقمرار لسمانی را در تحقمق  دانمد وسید مرتضی َعَل  الهدی ایمان را تصدیق قلای می

حقیقی برای فمرد حاصم  گمردد اگر شناخت : »بر این باور استو  داند ایمان کافی نمی
 (537، ص1411، مرتضی سید«. )نیز به سمراه خواسد داشت تصدیِق قلای

مجموِع تصدیق قلای به خداوند و آنچه رسول اکمرع اد شمری ت بمه  ابن میث  بحرانی
، 1406، ابمن میمث ) .را ایممان دانسمته اسمتانمد   ف   و تقریر مطرح نموده، وسیله قول

 (170ص
تصدیق قلاِی تنها را تخصمیص م نمای لغموی ، شهید اانی در ت ریف حقیقت ایمان

اسمت.  را نق  م نای لغموی بمه م مانی دیگمر پنداشمتهسا  و سایر ت ریف ایمان برشمرده
، شهید اانی. )دانداد سایر ت اریف میتر  ت ریف ایمان به تصدیق قلای را صحیح بنابراین
 (55و54ص، 1409

ت خداونمد و بمه صفات و عدالت و حکمم، تصدیق به وحدانیت عالمه مجلسی نیز
 را ایمان دانسته و این نظریه را به اکثمر مسملمیناند   وردهآو آنچه ایشان  ناوت خات  االنایا
فاض  مقمداد سم  بمر ایمن مطلمال  (126، ص7ج، 1432، مجلسي) .نسات داده است

  (442، ص1405، فاض  مقداد. )ده استتصریح کر
 دیدگاه دوم

تحقق ایمان را متوقف بر اقرار دبانی ، برخی دیگر اد علمای امامیه عالوه بر تصدیق قلای
گویمد: او ممی. دخواجه نصیر اشاره کرتوان به  می اد جمله حامیان این دیدگاهاند؛  دانسته

. کنمدتصدیق به قلال( به تنهایی کفایت نمی) و اولی ایمان تصدیق به قلال و دبان است
  (426ص ،1435، حلی)

، 1435، حلمی) حلمی عالممه اد جمله امامیه اد علمای مورد پسند برخی نظریه این
. قرار گرفتمه اسمت (440، ص1405، فاض  مقداد) محفوظ بن سال  شیخ و (426ص

 ایممان را تنهما یقمیِن  (14نم : )  بفسهم واَا قناها بها رحدواآیه  دلی  خواجه نصیر به

                                                 
التصدیق بالّله وحده و صفاته و عدله و حکمته و بالناوة، و بک  ما عل  بالضرورة مجيء الناي صملی الّلمه  أن االیمان سو:.  1

ع و سم ا عنمد عشر علیه  الّسالع و باماع الزمان علیه الّسال يو التصدیق بامامة اال مة االان. . .   علیه و آله به مع االقرار ب ل
 .االمامیة
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، حلمی) 1«.اقمرار دبمانی نیمز الدع اسمت، حقمق ایممانبرای ت»داند و م تقد است: نمی
، سماحانی)انمد.  گزیدهققان م اصر نیز ایمن دیمدگاه را بر( برخی اد مح426ص، 1430
 (12ص، 1427

حقیقت  شی یالمان برخی اد ع .وجود داردمیان امامیه  نیزي مشهور غیردیدگاه الاته 
اخت خداونمد، فرسمتادگان او و حقیقت ایمان شمن» اند: ایمان را به م رفت تفسیر نموده

 2.«کننده اسمت اند بوده و سرکس که م رفت داشته باشمد تصمدیق  تماع آنچه ایشان آورده
 (6، ص15ج، 1417، طااطاایی؛ 89ص، 1ج، 1408، طارسی)
 از منظر وهابیت 

عمم  بمه جموارح و ارکمان ، قول بمه لسمان، ایمان را عاارت اد "تصدیِق به قلال، وسابیت
بمن . )اداننمدقاب  دیادی و با عصمیان و سرکشمی قابم  نقصمان ممی، اطاعت و با دانسته

  (91ص، 4ج، 1413، عثیمین
کمه دو واژه در کنمار  با اسالع سنگامی اسمت ایماننقطه افتراق ترین  نزد وسابیان مه 

کسمی  . بنمابرایناعماِل باطنی است، در این سنگاع مقصود اد ایمان؛ س  است مال شوند
اعممال بماطنی را ، گردد که عالوه بر اعمال ظاسری و جوارحیاو اطالق میناع ایمان بر 
اعممال ، در ت ریمف ایممان یمیهابن ت (91ص، 4ج، 1413، بن عثیمین)ا 3.نیز دارا باشد

شم اه دارد را مسمتند ت ریمف خمود  72ن دانسته و حدیث ایممان باطنی وظاسری را ایما
  (241ص، 5ج، 1408، ابن تیمیه. )برشمرده است
ایمان را قول دبانی و اعتقاد قلامی و  عادالوساب )مؤسِس جریان وسابیت( محمد بن

ابن عثیمین وسمابی بمه  (15ص، 1420، محمد بن عادالوساب. )داندعم  جوارحی می
بمن )ا 4.کنمدتصریح می فراگیری واژه ایمان به تصدیق دبانی و اقرار قلای و اعمال صالح

( وی ایمان را به مطلق ایمان 49ص، 1ج، 1413 ،سمو؛ 397ص، 1ج ، 1426، عثیمین

                                                 
االیمان التصدیق بالقلال و اللسان و ال یکفی االول لقوله ت الی "و استیقنتها انفسمه " و نحموه و ال الثمانی لقولمه"ق  لم  .  1

 .تومنوا

 .اص  االیمان سو الم رفه بالله و برسله و بجمیع ما جا ت به رسله و ک  عارف بشی فهو مصدق له 2 .
 وعمله. القلال إقرار سو ال ي الااطن باالستسالع اإلیمان . ویفسر 3

اإلیمان عند أس  السنة والجماعة سو " اإلقرار بالقلال، والنطق باللسان، وال م  بالجوارح " فهو یتضممن اِلممور الثالامة: .  4
 .عم  بالجوارح إقرار بالقلال نطق باللسان
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، 1413، سممو. )پنمداردممی« ایمان مطلق»و ایمان مطلق تقسی  نموده و کماِل ایمان را 
 (584ص، 8ج

بن ا (،251ص، 9ج، 1432، الاانی) الااني (،35ص، 1ج، ب تا ، بیبن باد)ا ابن باد
، 1424، ااممری) سمم دیالرحمان ( و عاممد129ص، 1ج، 1416، بممن جاممرین)ا جاممرین

گرفته اد سه ابیان حقیقت ایمان را برپس وساند.  ایمان را این گونه ت ریف نموده( 243ص
 . دانند می اعتقاد قلای و عم  جوارحی، عنصر اقرار دبانی

 صالح عمل 

موجمود واژه عم  به م نای ف لی که بما قصمد و اراده اد  برخی اد لغویان بر این پندارند:
بمه و  اسمت اعم  اد عمم ، و درمقابم  ف م  شمود ممی اطمالق، دگمرد ممی مختار صادر

 1.گمردد ممی اطمالق (چمه جممادات چمه اد ناحیمه جانمداران و)رخدادسای بدون قصد 
  (616ص، 1419، کفوی؛ 587ص، 1ج، 1412، راغال؛ 847ص، 1403، شرتونی)

 عم  به کاری گفتهگفته است: « ف  »و « عم »میان دو واژه تفاوت  بیان دبیدی در
خمواه بما ت قم   ،سر نوع کمار ف  در صورتی که  .شود که با تفکر و ت ق  انجاع گیرد می

و  واعمليلا صيالحامثم  آیمه شمریفه  ؛و نیز عم  اشماره بمه اسمتمرار دارد، خواه غیر آن
، 1414، دبیدی. )اما ف   این گونه نیست .سخن و کالع را دربردارد، عم  واژه سمچنین

؛ 78 سمود:. )توان به این تفاوت دسمت یافمت می قرآن نیزبرخی آیات  ( در64ص، 8ج
 (84 :اسراء ؛79 :کهف؛ 124 نساء:

قدر در مانند درختی است که امره آن عم  صالح بوده و رابطه ایمان و عم  آن ایمان
اگر چه بایمد توجمه است؛  ایماِن وابسته به عم ، س  تنیده است که راه نجات در آخرت

اما ایمان بمدون عمم  ماننمد کالامدی ؛ جداِی اد عم  است داشت اص  ایمان حقیقتی
 . گردد می ریشه محسوب ، درختی بیبدون روح و عم  بدون ایمان

نیسمت و عمم  صمالح دارای مالکماتی سمچمون موافقمت بما الاته سر عملی صالح 
 شری ت، سمراسی با اخالص و در نظر گرفته شدِن رضای خداوند است. 

د: شموآشکاری و پنهانی آن به جوارحی و جوانحی تقسی  می اف ال انسان با توجه به

                                                 
 بال ل  و الف   اع  من ال م . . وال م  ال یقال اال فیما کان عن فکر و رویه و له ا قرن 1
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را عمم  و اصموات(  حرکمات اد جملمه) شود بدن انجاع می ظاسری که با اعضای یعمل
، اراده، عتقمادا ماننمد) که منشأ آن روح و قلال آدممی اسمتو عملی اند   جوارحی نامیده

د اندیشممندان برخمی ااند.  را عمم  جموانحی برشممرده (حمال و بغمض ،ظمن، کراست
، ساحانی؛ 95ص، 1ج، ش1382، طوسیاند. ) مسلمان س  به این تقسی  تصریح نموده

سمراه با عمم  صمالح  در قرآن کری  واژه ایمان و مشتقات آن غالاا   (384ص، ش1383
 و ایمن مطلمال اسمیمت بماالی عمم  در شمری ت را (آمنلا وعمليلا الصيالحات) بیان شده

 . خورد می سمراسی این دو واژه در قرآن به چش مورد  ؛ قریال به صدرساند می

 رابطه ايمان و عمل از منظر امامیه
 را اد آاار دانسته و عم « تصدیق قلای»ایمان را  ،به پیروی اد امامان م صوع ،اکثر امامیه

، مجلسمی؛ 442ص، 1405، فاض  مقمداد؛ 405ص، 1435، حلی) 1اند. آن برشمرده
و  خدا و رسول است قیتصدعاارت اد  یشرع ینادر م  مانیا (296ص، 68ج، 1403

بمه تصمریح . اسمت  یدل ادمندیو ن ظاسر مخالف، ی ایماندر م نا رییو تغ  یوأسرگونه ت
اد امرات ایمان محسموب شمده و  بلکه، عم  جزء حقیقت ایمان نیست، علمای امامیه

، 1406، شمیخ طوسمی. )نشمان اد مراتمال کممال ایممان دارد، ایماِن دارای عم  صالح
 (227ص

بر ایمن  که؛ چراداندمی مؤمنرا  ی که گناه انجاع دسدمؤمنانسان  ابو اسحاق نوبختی
، حلمی) 2.کننمده اسمت باور است: ایمان تصدیق اسمت و ایمن شمخص سنمود تصمدیق

 (179ص، ش1363
   منطاق بودن ت ریف ایمان بمر وی(به دلیکار را )خواجه نصیر طوسی شخِص گناس

، حق ایماِن فرد فاسق مسئلهعالمه حلی در  (454، ص1435، حلی. )شمارد مؤمن می
دیمدگاه » :دانسته و م تقد اسمت را سمان دیدگاه خواجه نصیر )مؤمن نامیده شدن فاسق(

، 1435، حلمی«. )اسمت سممین اد اشماعرهای  اصحاب حمدیث و عمده، مرجئه، امامیه
 (454ص

                                                 
 .و االعمال الصالحات امرات مؤکدة له لظهوره ماّینا باللسان النطق یکون و. . . القلاي التصدیق به المراد أن.  1

 جزء   لیست الطاعات: »گویدمی دیگر جا ی ودر« مصّدق وسو ، التصدیق سو اإلیمان ِلّن  مؤمنا   ُیسمی فسق إيا . والمؤمن 2
 مان. اإلی من
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 ؛ل مختلفی مطرح استاصطالحی واژه ایمان اقوا اانی م تقد است در م نای شهید
ایممان را بمه اعممال ای  و عمده که برخی ایمان را به تصدیق قلای بیمان نممودهای  به گونه

سمراه بودن تصدیق قلای و عم  جوارحی  و گروسی نیز ایمان رااند   جوارحی تفسیر کرده
یق تصد، ایمان مشهور نزد علمای امامیه کهبر این باور است خود ایشان لکن اند.  دانسته

برخمی اد  (79و 53ص، 1409، امانی شهید)است.  خارِج اد ایمان، قلای است و عم 
، سماحانیانمد. )  محققان م اصر شی ه نیز به خروج عم  اد حقیقت ایمان تصریح کرده

بمه مشمهور را اد ماسیمت ایممان  خروج عم  جموارحی عالمه مجلسی (12ص، 1427
 (231ص، 11ج، 1432، مجلسی) 1.دسدامامیه نسات می

بنابراین اکثر قریال به اتفاق شی ه عم  جوارحی را اد ماسیت ایمان خمارج دانسمته و 
 اند.  جزء کماالت و درجات برتر ایمان به حساب آورده

 جزء نبودن عمل در ایمانبر  ادله امامیه
 قرآن  اتیآ -

ِ حَن  ِإنَّ . آیه 1 اِلَحاِت  َعِمُللاْ  َو  َءاَمُنلاْ  الَّ  صالح عم  در آنهاکه ی اتیآ( و 30:کهف) الصَّ
( بمر جمزء نامودِن 107: کهف؛ 57: نساء؛ 277و  25، بقره) است شدهعطف بر ایمان 

دو مفهوع م طوف و م طوف  ریتغا ،عطف الدمه دیرا؛ داردداللت عم  در ماسیت ایمان 
، امانی شمهید؛ 440ص، 1405، فاض  مقداد؛ 148ص، ش1373، یحلّ است. ) علیه

 (17ص، 1427، ساحانی؛ 555ص، 2ج، 1424، شار؛ 69ص، 1409
)بمن عثیممین،  عطف خاص بر عاع اسمت"، نعطف عم  صالح بر ایماالاته گفتار "

دیمرا عمالوه بمر اینکمه ؛ تواند تفسیر صحیحی برای آیات باشد ( نمی301، ص5تا، جبی
مسمتلزع تکمرار دو ، چنین عطفی نیادمند دلی  است و در این موارد دلیلمی وجمود نمدارد

 . دور استه ب ن کالِع خداوند حکی است که اد شأ وع یکسانمفه
 و يل الصيالحات مين حعميل ومين، آیه اد جمله دالی  خروج عم  اد مفهوع ایمان .2
و م نای آیمه ایمن گونمه  حالیه است و ل ميؤمن. در آیه جمله است (112طه:) مؤمن

پس برای صحت  «.است مؤمنکه  ، درحالیسر کس عم  صالحی انجاع دسد»شود: می
آیمه  رو . ادایمنباشمدشخص دارای ایمان باید پیش اد انجاع دادن اعمال صالح  این گفتار

                                                 
 .و ترك الم اصي فالمشهور أنها شرط لکمال اإلیمان و أما اشتراط اِلعمال الصالحة.  1
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، 1409، امانی شمهید. )داردداللمت داللت بر جدایی عمم  صمالح اد ماسیمت ایممان 
( جزِء ایمان 236ص، 2ج، 1393، علیزاده موسوی؛ 17ص، 1427، ساحانی؛ 69ص

 و این گونمه گرددمی اد خود ءحال قرار گرفتِن یک شیساال ، شمردِن عم  صالح در آیه
 . و مخالف با قواعد دبان عربی است ،سخیف سخن گفتن

 ان يری عليی إحيدا ما بغيا فإن ب نهما ف صلحلا اقااللا المؤمن ن من طاهفاان وإن. آیه 3
ودِن عم  توان اد ادله جزء نارا می (9حجرات: ) اللو  مر إلی تفيء حای تیغي الاي فقاتللا

بمه جنمگ مؤمنمان  را به کسانی که علیه دیگمر« مؤمن» واژهخداوند . يکر کرد، در ایمان
-نفمی نممیآنها  و ایمان را اداطالق نموده  -در سمان دمان بغی و سرکشی -اند   پرداخته

 . کند
قتمال بما ) ارتکماِب گنماه کایمره ، بایسمتداشمت می اگر عم  در ماسیت ایمان نقش

نامیده شدن ایشمان توسمط خداونمد  مؤمناما . نمود می ا اد ایمان خارجایشان ر، (مؤمن
 ؛556ص، 1424، شمار؛ 70ص، 1409، امانی شمهید. )هاسمتمؤمن بودن آننشانگر 
آیات  به ( سمچنین237ص، 2ج، ش1393، علیزاده موسوی؛ 17ص، 1427، ساحاني

( 82اع: ان م؛ 10-9حجمرات: ) نامیده است مؤمنشخِص عاصی را  دیگری که خداوند
 . دتوان استناد کرمی

؛ 22 مجادلمة:) به عنوان جایگاه ایمان م رفمی شمده اسمتقلال  آیاتی که در آنها. 4
اد  (14 حجمرات:) قليلبكم فيي اإلحميان حيد ل ولّما(؛ مانند آیه 155نساء: ؛ 106نح :

، 1406، ابمن میمث . )استنادات عالمان شی ی بر تنها قلای بودِن حقیقمت ایممان اسمت
، 1424، شار؛ 71ص، 1409، اانی شهید؛ 189ص، ش1378، فاض  مقداد؛ 170ص
 (18ص، 1427، ساحاني؛ 556ص

کمه در ایمن آیمات  بودمی« قلال»نیادمند به يکر آن سمراه واژه  جزء ایمان بودِن عم 
 گِر قلامی بمودناین نشمانبنمابراسمت. تنها به يکر قلال برای جایگاه ایمان اکتفما گردیمده 

 خروج عم  اد آن است. ماسیت ایمان و 
 الصيادق ن ميع وكلبيلا الليو اتقلا  منلا ال حن  حها حا برخی اد اندیشمندان امامی آیه .5

 اند.  در دمره دالی  خروج عم  اد حقیقت ایمان مطرح نموده( را 119 :توبه)
دادن واجامات و انجماع ، امر به تقموا )خطاب نمودن مؤمنخداوند در این آیه پس اد 
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پیش اد اممر بمه ، اگر اعمال صالح در مفهوع ایمان نهفته بود. کرده است مات(ترک محر
 ممؤمنبما اینکمه خداونمد ایشمان را ؛ صمحیح نامود ممؤمنطاعات خطاب کردن افراد به 

، 1424، شمار؛ 71ص، 1409، امانی شهید) 1.برشمرده و سپس امر به تقوا نموده است
 (237ص، 2ج، 1393، علیزاده موسوی؛ 18ص، 1427، ساحانی؛ 556ص

   اتیروا -
 اند:نموده ای اد سنت تمسکبه ادله سمچنین، ایمان اد عم  خروج برای عالمان شی ی

قلای بودِن ماسیت ایمان حکایت دارد؛  دالی  پرسش اد حقیقت ایمان، اد حدیث. 1
 ایممان بمه نسمات حضمرت اد و آمد جار ی  امین نزد پیامار دانشمندان شی ی حدیثی که

 کتال آسمانی و انایمایخدا، رود قیامت، مال که،  به باور»: فرمود د و حضرتنمو السؤ
 صمحیح- ( و نیمز حمدیثی260، ص56، ج1403)مجلسمی،  2«اسمت مقصمود ،الهی

 ممؤمن آن وسمیله بمه انسان که چیزی کمترین ال شد:سؤ صادق ج فر که اد اماع-السند
 اقمرار و پیمامار رسمالت و وحمدانیت بمه شمهادت» :فرمودند چیست؟حضرتباشد  می

ممؤمن  باشد دارا را اینها که سنگامی ؛خویش دمان اماع شناخت و پیروی پیامار به نسات
ن تنهمما تصمدیق قلاممی بمودن ایمممان ( را بممه عنموا16، ص66، ج1403، سممان) «اسمت

 اند.  شمردهبر

ال بمودِن به دلی  در مقاع پاسمخ بمه سمؤ- بودبخشی اد ایمان می جوارحی اف ال اگر
؛ 73، ص1409)شمهید امانی،  3نممود.ایشان بیان ممی بایست -اد ماسیت ایمان  پیامار

، شمرده شمدِن شمخص مؤمن دوع نیز برای حدیث ( در140ص، 7ج، 1432مجلسی، 
يکمر شمده در حیطمه دبمان و قلمال اسمت.  قیمود تممامی و نشمده مطرح عم  جوارحی

 (20ص، 1427، ساحانی؛ 231ص، 11ج، 1432، مجلسی)

 برخمی اد ت مابیر در ادعیمه نیمز ایمان بمه ادماسیِت  عم  خروج ل براستدال برای. 2
 «دینمک علمی قلامی اامت اِلبصمار و القلوب مقّلال یا»عاارت ؛ اد استناد گردیده است

 و اسمت ایممان، دیمن اد با توجه به اینکمه مقصمود (326، ص92، ج1403)مجلسی، 
                                                 

 التقوی، عدع مع یجتمع اإلیمان أن علی دل المحرمات، واجتناب بالطاعات اإلتیان أي بالتقوی باإلیمان الموصوفین . فأمر1
 للحاص . وتحصیال   لغوا   به اِلمر کان وإال

یَماُن َأْن . َقاَل َیا َرُس  2 یَماِن َقاَل اإْلِ ْاِني َعِن اإْلِ ِه َحد  هِ   ُتْؤِمَن   وَل اللَّ یَن... .  ِباللَّ ِای   َو اْلَیْوِع اآلِْخِر َو اْلَماَلِ َکِة َو اْلِکَتاِب َو النَّ

 . ء سوی ما يکره له لاینه له . ولو بقي من حقیقته شي 3
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 ؛قلای اسمت اعتقاد، مانای شود: ماسیتمی ، روشندر قلال ت ایر شده دین تثایت طلال
 کمه-ایمان( ) دین حقیقت شد. بنابراین می مت لق دیگری امور تثایت آن به گرنه بایستو

 شمهید. )نمدارد دخالتی آن در جوارحی عم  و است قلای امری - دهش قلال در منحصر
 (556ص، 1424، شار؛ 73ص، 1409، اانی

آن حضمرت بما برخمورد سمیره پیمامار در مخالفمت نیز ضمن تایین  اماع علی. 3
 فرمایند: می -تکفیر مرتکال کایره مسئله در-خوارج 

-سپس بر او نماد می ،کار را سنگسار نمودهدنا شخِص  دانید پیامار اکرعسمانا می

پما ... و در میان آنها حمق الهمی را بدانستندز میگ ارد و ارث بردن وراه او را جای
 (186، ص1414، رضی سید. )کردیداشت و بهره آنها را اد اسالع منتفی نممی

نماید، باید عم  در ماسیت  سنگامی که حضرت ماننِد مؤمنان با مرتکاان کایره برخود می
با ناودِن عم ، ایمان نیز  بایستایمان قرار نگرفته باشد؛ دیرا اگر عم  جزء ایمان باشد، 

)سماحانی،  .با اینکه سیره حضرت نشانگر قلای بودِن حقیقت ایمان اسمت ؛سلال گردد
 ( 238، ص2، ج1393؛ علیزاده موسوی، 20، ص1427

بمه  شخصمی ؛اسمت پیمامار اد حمدیثیبدان نیز استناد شده،  اد جمله روایاتی که. 4
 کمه مصمداق عتمق ممؤمن دانم  نمی کن  آداد راای  بنده خواس  می» کرد: عرض حضرت

 آسمان در» :گفت ؟«کجاست در خداوند» اد آن کنیز پرسیدند: ؟ حضرت«خیر یا است
 حضمرت «.سسمتید پیمامار شمما» وی گفت: ؟«سست  چه کسی من» فرمودند: «.است

 (190ص، 3ج، 1416، اندلسی«. )است مؤمن سمانا، آداد نما را او» :فرمودند
؛ نممود ممی اطالق او بر را ایمانواژه  پیامار نااید، بود دخی  بودن مؤمن در عم  اگر

و تنهما اد  نکمردعم  جوارحی اد شمخص طلمال ، کنیزکه پیامار برای آدمودن ایمان چرا
 (13ص، 1427، ساحانیکنیز پرسید. )عقیده 

با توجه بمه اینکمه )شرط بودِن ایمان در قاول شدن عاادت را ، برخی اد عالمان امامی
 به جدایی حقیقت ایممان اد عمم  صمالح (دو چیز باشند بایدبا شرط خویش ئی سر شی

اممت بمر اینکمه شمرط » گوید:اانی می شهید( 556ص، 1424، شاراند. )  استناد نموده
 قمرار شرط برای خمودئی شود شیکه نمی حالی. دراجماع دارندایمان است  ر عااداتسای

  (73ص، 1409، اانی شهید. )تواند اعمال عاادی باشد . ل ا ایمان نمیبگیرد
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 رابطه ايمان و عمل از منظر وهابیت

، وسابیمت؛ طلامدرا ممیای  ایمان و عم  دقت ویژه مسئلهدستیابی به دیدگاه وسابیان در 
ل ا سنگامی که به تنهمایی بمه  اند. رابطه واژه اسالع و ایمان را مانند فقیر و مسکین دانسته

 (142ص، 10جتا الف،  ، بیبن جارین)ا 1.ندوند ایمان و اسالع سر دو مقصودکار بر
 ایوان گفت عم  جوارحی در مسممتدمانی که ایمان به تنهایی به کار رفته باشد می

اند   اسمت مال شمدهدر کنار سم  اما سنگامی که ایمان و اسالع سر دو است؛  ایمان داخ 
. اسمتو محامت( ايعمان ، رجماء، خموف )ماننداعمال قلای ، مقصود اد عم  در ایمان

ده دانسمته و م تقدنمد: بدون فایمایمان بدون عم  را ( آنها 104ص، 1ج، 1422، ااری)
  (39، ص1424، ااری«. )بردابلیس بهره می ایمان بدون عم  نافع بود بایست راگ»

به دست  اد مطالال وسابیان با دو مقدمه و یک نتیجه جز یت عم  جوارحی در ایمان
 آید: می

، الامانی) 2.و در اسالع عم  جوارحی الدع اسمت عم  جوارحی جزء اسالع بوده. 1
، 1ج، 1415، آل بوطمممامی؛ 197ص، 4ج، جتممما ، بیبمممن بممماد؛ ا42ص، 3ج، 1416

 (434ص
، ابمن تیمیمه) 3.شمود است و ایمان بدون اسالع محقق نمیایمان سمواره با اسالع . 2
 (19ص، 3ج، الف تا ، بیبن باد؛ ا261ص، 1ج، 1416

، تحقق ایمان دانسته و برایداخ  در ایمان )به نحو جز یت(  بنابراین وسابیان عم  را
ایممن تحقممق )بممه دلیمم  الاتممه بمرای . وجمود داشممته باشممد سمممواره عممم  جمموارحی بایمد

جمنس عمم  جموارحی شمرط صمحت  نگاری حقیقت خارجی اسالع و ایمان(ا یکسان
، 1ج، ب تما ، بیفمودان. )گمرددپس با یک عم  نیز ایمان محقق ممی. دانسته شده است

واقض ف لی، کمه در شمری ت نماع بمرده شمده ن ( اما اد جهت ناقض بودن یا باید22ص

                                                 
 دخمول یسمتلزع فإنمه اإلسمالع علمی اقتصر وإيا القلال، أعمال سو واإلیمان الظاسرة اِلعمال سو فاإلسالع جمی ا   يکرا . فإيا 1

 ت ریفه.  من ِلنها الظاسرة اِلعمال فیه دخلت ک ل  اإلیمان علی اقتصر وإن فیه، القلال أعمال
 . و سو ان االیمان التصدیق وسو من وظا ف القلال و االسالع سو الخضوع و يلک یکون ب م  الجوارح. 2
ک ل  اإلیمان واإلسالع أحدسما مرتاط باآلخر، فهما کشيء واحد، ال إیمان لمن ال إسالع له، وال إسالع لممن ال إیممان .  3
 .له
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بن ؛ ا3ص، 1ج، الف تا ، بیفودان) 1.تماع اعمال ترک شود (به کلیتیا ) رخ دسدست، ا
، ایمان کام  نداردپس اگر برخی اد اعمال را ترک کند ( 397ص، 1ج ، 1426، عثیمین

  (109ص، 1ج، 1422، ااری) 2.شودض یف االیمان و مسلمان نامیده می مؤمن اما
 دالیل وهابیت

 ،گوناگون به ادلهدر جز یت عم  نسات به تحقق ایمان عای خود وسابیان برای اااات مد
، اامری؛ 129ص1ج، 1416، بمن جامرینانمد. )ا ده، تمسمک کراد جمله آیات و روایات

 (31ص، 1424
 دالیل قرآنی وهابیت

صمورت چهمار دسمته  توان بمهرا می آیاِت مورد استناد وسابیت بر جز یت عم  در ایمان
 (127ص، 28ج ،دیمیا. )داستدالل مطرح کر

به اس  عم  صمالح تفسمیر شمده اسمت بمرای  آنها مؤمن که در 3آیاتی بهوسابیان . 1
، 1424، اامری؛ 59ص7ج، المف تما ، بیبن باد. )اکننداستناد می دخول عم  در ایمان

 (104ص، 1ج، 1422، ااری؛ 32ص

َما، آیه اد جمله صالح بن فودان، سا وسابی ِ   اْلُمْؤِمُنلَن  ِابَّ ُو  ُذِكَر  ِإَذا حَن الَّ  ُقُليلُبُهْم  َوِرَليْا  اللَّ
ِهيْم  َوَعَليی   ِإحَماًبا َزاَدْتُهْم  آَحاُتُو  َعَلْ ِهْم  ُتِلَ ْا  َوِإَذا بِّ يِ حَن  َر ُليلَن الَّ يَ ةَ  ُحِق ُميلَن  َحَاَلكَّ يا الصَّ  َرَزْقَنياُ ْم  َوِممَّ

ََ  ُحْنِفُقلَن  وَلِئ
ُ
يا اْلُمْؤِمُنيلَن  ُ ُم    گرایانه ( را يکمر نمموده و تفسمیر انحصمار4-2: أنفمال) َحقًّ

را دلیِ  جز یت عمم  در  -خدا سستند که اس  نماد و انفاق در راه -دالن مؤمنین به ترس
، 1ج، 1415، آل بوطمامی؛ 180ص، 1ج1420، صالح بن فمودان. )پنداشته است ایمان

 (127ص، 28ج؛ میادی، 412ص
که در آن ایممان است ار گرفته، آیاتی مورد استناد وسابیت قردسته دوع اد آیاتی که . 2

 ده است: ایمان نفی شخاطر ناود عم  صالح، ه به عم  تفسیر شده یا ب

، 6ج، 1413، سمو؛ 34ص، 1ج، 1424، ابن عثیمین) وسابیان اد جمله ابن عثیمین
ييُو ِلُ ِضيي َع يیم  آیممه  و ابممن جاممرین (397ص، 1ج ، 1426، سممو؛ 76ص َوَمييا َكياَن اللَّ

                                                 
 .س ا لیس بمؤمن ،من کان ی تقد بقلاه ویقر بلسانه ولکنه ال ی م  بجوارحه، عّط  اِلعمال کلها من غیر ع ر.  1
 یکتمم  لم  بجوارحمه اإِلسمالع َأرکمان ب مض َأداء في قصر ولکن بقلاه، الله دانیةوح وی تقد بلسانه بالشهادتین ُیِقر . ومن 2

 إیمانه.
 (11 -1 :مؤمنون ؛112 :توبة؛ 15حجرات: ؛ 4-2أنفال: ؛ 15)سجده:  . ر.ک:3



 

 

دوفصلنامه 
ب کالم

مذاه
ی، 

سال
 

سوم
 ،

ش
امره 

3، 
بهار و تابستان 

1401
 

154 

مقّوع ایمان بر  عم  جوارحی را، به دلی  تفسیر ایمان در آیه به نماد (143 ه:بقر) ْم ِإحَماَبكُ 
ِمُروا َوَماو آیه  (130ص، 1ج، 1416، بن جاریناند )ا  شمرده

ُ
َو  ِلَ ْعُیُدوا ِإالَّ     َليُو  ُماْلِلِص َن  اللَّ

حَن  ُحِق ُملا ُحَنَفاَء  الدِّ َ ةَ  َو ُحْؤُتلا الصَّ َكاةَ  َو َمِة  ِدحُن  ََ َوَذلِ  الزَّ کمه -را نیز به سمااِل تفسمیر دیمن  اْلَق ِّ
دالیم  جمزء بمودِن  جملمهاد ، نماد و دکات، به عاادت خالصانه -با ایمان است مساوی

 (49ص، 4، ج1413، بن عثیمین؛ ا129ص، 1ج، بن جاریناند. )ا  عم  برشمرده
ِ ی ُ َل آیه مانند  دندانآیاتی که ایمان را قاب  دیاده و نقصان می. 3 بَزَي  الَّ

َ
ِك َنةَ     فِی  السَّ

َع  ِإحَماًبا ِل َزَداُدواْ  اْلُمْؤِمِن َن  ُقُللِ   دسته دیگری اد آیاتی است که وسابیان به عنموان  ِإحَمابِهم مَّ
آنان م تقدنمد: آنچمه قابم  دیمادی و کممی اند؛  مطرح کرده دلی  جز یت عم  در ایمان

بمن . )اعمم  قمرار دارد، اص  و حقیقِت ایمان بنابراین در، اعمال جوارحی است. است
 (24ص، 5ج، الف تا ، بیبن باد؛ ا129ص، 1ج ، 1416، جارین

آیاتی که ایمان و عم  را باس  يکر نموده و بهشمت جاویمدان را برخی اد وسابیان . 4
ِر الَّ حَن آَمُنلا َو َعِملُ  مانند آیه) 1دارای عم  وعده داده استمؤمنان  برای ياِلحاِت َو َبشِّ لا الصَّ

ْبهاُر  اٍت َتْجري ِمْن َتْحِاَها اْنَ نَّ َلُهْم َرنَّ
َ
  ( :25بقره) اند  را اد جمله دالی  جز یت عم  دانسته

عمم  صمالح را جمزء ایممان ، و به دلی  وعده داده شدِن اسم  عمم  صمالح بمه بهشمت
  (105ص، 1ج، 1422، ااریاند. ) برشمرده

 نقد و بررسی
اند،  غفلت وردیده ( اد آنبرای جز یت عم ) ابیان در استفاده اد آیاتنکته مهمی که وس

وسابیمان است.  در آخرت« بخش جاتایمان ن»در قرآن به م نای « مؤمن»است مال واژه 
را بما  -کنمد ممی که در آخرت نجات پیدا-کام   مؤمنمقاع م رفی  برخی اد آیاتی که در
ا دلیم  بمر م رفمی ماسیمت ایممان يکمر خلمط نمموده و آن آیمات ر ماسیت و اص  ایمان

  (34ص، 1427، ساحانی) 2اند. کرده
بلکمه ؛ نیست ارد،دمقاع نفی ایمان اد شخصی که صفات م کور ن این نحوه آیات در

، سمید مرتضمیمؤمنان به صفات در آیمه اسمت. ) آل و ترغیال مؤمن ایدهبه دناال م رفی 
 (74ص، 6ج ،ش1378، طیال؛ 172ص، 2ج، 1412، حمصی؛ 547ص، 1411

                                                 
 .29رعد: ؛ 107کهف:  . ر.ک: 1

خروّیة.  2
ُ
 .ِلّن المراد منه، اإلیمان المؤّار في الس ادة اِل
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، ماننمد ت ایمر بر ایماِن نافع و کام  داللت دارد عالوه بر شواسدی که در سمان آیات
اولئک  م المؤمنلن حقا -اگمر  -که واژه حقما بمر م نمای ایممان حقیقمی داللمت دارد

با ناود سر کداع اد  ، بایستجزء ایمان محسوب گردد مواردی که در آیات يکر شده است
کمه بمه تصمریِح  حمالی. درایمان نیز اد شخص منتفی شمود -سستند که جزء ایمان-هاآن

  1.باشد مؤمننه اینکه غیر  مرتکال کایره دارای ایمان ناقص است، عالماِن وسابی
نشانگر اتحاد ، استدالل وسابیان به " ت ایر ایمان به جای نماِد به سمت بیت المقدس

 واژهای به جای  است مال واژه دیرامان با عم  جوارحی است" صحیح نیست؛ حقیقِت ای
 بلکه محتم  است تصدیق به نماد مقصود باشد؛ دلی  بر عینیت دو حقیقت نیست دیگر

شمهید ؛ 402ص، 1405، خواجه نصمیر؛ 548ص، 1411، سید مرتضی. )نه ف ِ  نماد
 بمه سممین دلیم  ؛اد امرات تصدیق قلامی اسمت، سمچنین عم  (83ص، 1409، اانی

اگر بنا باشد به ظماسر آیمه ؛ نماد( اراده شده است) ده و مساالکر ش)ایمان( ي سااِل نماد
؛ 83ص، 1409، شمهید امانی) فقط عم  جوارحی باشمد! ایمان ، بایستتمسک گردد

 ( 26ص، 1427، ساحانی
دیمرا ؛ تواند دلی  صحیحی بر جز یت عمم  باشمدنیز نمی ذلک الدحن الق ماما آیه 

بمر در اعممال  اخمالِص  به( 30روع:) للدحن حن فا اقم ورهکبا قرینه آیه  «يلک»کلمه 
، شمهید امانی؛ 547ص، 1411، سمید مرتضمی) مم کور در آیمه نه تماع اعمال گرددمی

اگممر  ( و172ص، 2ج، 1412، صممیحّم ؛ 558ص، 2ج، 1424، شمار؛ 83ص، 1409
. شمدکار گرفتمه ممیبه« يلک»به جای « تلک»مقصود تماع موارد باشد شایسته بود واژه 

( عالوه بر اینکه اگر واژه 296ص، 1363، شیخ طوسی؛ 545ص، 1411، د مرتضیسی)
بمه آیمه توان ّپس نمی .غیر اد اسالع است، مرادف با اسالع باشد ماسیِت ایمان نیز «دین»

د اینکه ا گ شته( 557ص، 2ج، 1424، شار) دی جز یت عم  در ایمان استدالل کربرا
اکثمر اعممال  شخصمی اگردیرا ؛ گرددمیمنجر ی یاگر نسای به این نحوه برداشت اد آیات

 شمرده مؤمناد آیه و فه   د آیا با این بیانمورد را ترک کنیک و تنها  انجاع دسدرا صالحه 
 (108، ص1436، برکات) شود؟! می

                                                 
شمود نمه اد اصم  اسمالع. )ابمن  ورد کسی که جهاد را ترک نماید م تقد است او اد کمال اسالع خارج می. ابن عثیمین در م 1

 (37، ص4، ج1427عثیمین،
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دیرا که تصمدیق دا مر بمین بیان به اینکه "ایمان صرف تصدیق است، استدالل وساباد 
را چ؛ نادرست است ،"نقصان ایمان اد جهت عم  است یاده ووجود و عدع است پس د

مراتمال ترین  پما ین و باالترین مرتاه آن یقین کام  ونیز دارای مراتال است « تصدیق»که 
، 2ج، 1424، شمار؛ 29ص، 1409، شمهید امانی) 1.آن مرد میمان ظمن و یقمین اسمت

( و 248، ص2ج، 1393، علیمممزاده موسممموی؛ 25، ص، 1427، سممماحانی؛ 564ص
اصمِ  ایممان اابمت و در  :تموان گفمتنیز می ل زدادوا احمابا مع احمابهمین با قرینه سمچن

 (97ص، 1409، شهید اانی. )دسددیادت رخ می، کماالت ایمان
؛ آیات وعده بهشت به اس  عم  صالح نیز بر عملی بودِن ماسیت ایمان داللت ندارد

بخشمی در  . نجاترای آااری استکه سر مرتاه دا ، حقیقتی دارای مراتال استایمان دیرا
، شمهید امانی. )آخرت اد آاار ایماِن سمراه با عم  بوده و مربوط به ماسیت ایمان نیسمت

 (34و28ص، 1427، ساحانی؛ 97ص، 1409
 و بررسی آن  دالیل روایی وهابیت

انمد،  وسابیان برای اااات مدعای خود به روایاتی کمه ت ریمف عملمی اد ایممان ارا مه داده
 اند:  دهرتمسک ک

ایممان »روایی وسابیان بر جز یت عم  در ایمان، حمدیِث ناموی  ترین ادله اد مه . 1
 :است« است ش اه 72دارای 

، شاخه است -یا شصت و اندی-ایمان دارای سفتاد و اندینق  شده است:  د پیامارا
 د مسمیربرطمرف نممودن ممانع ا، آن شم الترین  گفتار ال اله اال الله و پمایین هابرترین آن

 (110ص، 8ج، 1406، نسا ی) 2 .ایمان استسای  شرع نیز اد شاخهاست. 
اماطمه ) ایمان به یمک عمم  جموارحیسای  شاخهترین به دلی  م رفی شدِن کمها آن
بمن ا؛ 36ص، 1424، اامریاند. ) عم  جوارحی را جزء حقیقت ایمان برشممرده، ايی(

، ابممن عثیمممین؛ 130ص، 1ج، 1416، بممن جاممرین؛ ا397ص، 1ج ، 1426، عثیمممین
، المف تما ، بیبمن بماد؛ ا127ص، 28ج، فتاوی اللجنمه الدا ممه؛ 108ص، 3ج، 1427

 (159ص، 28ج
                                                 

 الناي. کتصدیق لیس تصدیقنا أن نقطع النقصان؛ بأنا و الزیادة تقا  الثابت الجادع التصدیق حقیقة أن علی المحققین ب ض . استدل 1
فأعالسا قول ال إله إال الله، وأدناسا إماطمة اِليی عمن  -وستون ش اة بضعأو-مان بضع وسا ون ش اة اإلیقال رسول الله: .  2

 . الطریق، والحیاء ش اة من اإلیمان
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 72» حمدیثدیمرا ؛ برداشت جز یت عم  در ایمان اد این حدیث ناصمحیح اسمت
بلکمه ظماسر حمدیث درصمدد بیمان ، ماسیت ایمان نیسمتاص  و تاییِن در مقاع  «ش اه

  (126ص، 1436، برکات) است.سا و فروعات ایمان  شاخه
نیز اد جمله احادیثی است کمه وسابیمان بمرای جز یمت « وفد عادالقیس»حدیِث . 2

 اند: عم  در ایمان استناد نموده
 به کاروان عادالقیس فرمودند: پیامار اکرع

دانید ایمان به خداونمد چیسمت؟  می آیا! نمای  می خداوند امربه شما را به ایمان 
پما و ب-ای او نیسمتکمه شمریکی بمر-هادت به وحدانیت خداوندش، سمانا ایمان

، بخماری) 1اسمت. پمنج  اد غنیممت تن نماد و ادای دکمات و پرداخمت یمکداش
 (19ص، 4جو  330ص، 3ج، تابی، داود ؛ ابی29و  20، ص1ج، 1422

کمه سمر سمه -وسابیان به دلی  ت ریف ایمان به اقامه نماد و ادای دکات و پرداخت خمس
، آلامانیاند. )  ماسیمت ایممان دانسمته بخشمی ادعم  را  -عمال جوارحی استمورد اد ا

جلسمه تما ب،  ، بیبن جامرین؛ ا159ص، 28ج، تا الف بی، بن باد؛ ا5ص، 2ج، 1416
 (412ص، 1ج، 1415، آل بوطامی؛ 45

ت واژه اسمالع و تموجهی بمه اسمت ماال اد ک  نیز« وفد عیدالق س»حدیث  استدالل به
 به دحیلی. رود به کار می این دو واژه گاسی به م نای دیگریسر کداع اد دیرا ؛ است ایمان

، دحیلمی. )کنمد ممی تصریح قرآن به م نای ایمان و بر عکس آن است مال واژه اسالع در
 بلکمه در یث در مقاع يکر حقیقت ایمان نیسمت،( بنابراین این حد318ص، 1ج، 1418

 . پی بیان مصادیق تحقق اسالع است
اند، حدیث انس   وایی دیگری که وسابیت در این مسئله به آن تمسک جستهدلی  ر. 3

 است که حضرت فرمودند: بن مالک اد پیامار
سنگمامی ؛ ماارده نمای ، ال اله اال الله را بگویند صکلمها اع تا دمانی که أمور شدهم

ه مما رو بمه قالم، سمانند مما نمماد گ اردنمد، الاله اال الله( را گفتند) که این کلمه
خون و اموال ایشان بمر مما حرممت دارد جمز ، دنده ما را تناول کرحینمودند و يب

 (87ص، 1ج، 1422، بخاری) 2.و حساب ایشان بر پروردگار است بحق آن
                                                 

یَماِن  آُمُرُکْ  : اْلَقْیِس  َعْاِد  َقال ِلَوْفِد .  1 هِ  ِباإْلِ یَماُن  َما َأَتْدُروَن  َوْحَده، ِباللَّ ِه؟ اإْلِ  َلمُه، َشمِریَ   اَل  َوْحمَده اللمه ِإالَّ  ِإَله اَل  َأْن  َشَهاَدة ِباللَّ
ِإَقاعُ  اَلِة، َو ِإیَتاءُ  الصَّ َکاة، َو وا َوَأْن  الزَّ  .اْلَمْغَنِ   ِمَن  اْلُخُمَس  ُتَؤدا

ی اللُه َعَلْیِه َو .  2 ِه َصلَّ ی َیُقوُلوا اَل آله وَقاَل َرُسوُل اللَّ اَس َحتَّ َ : ُأِمْرُت َأْن ُأَقاِتَ  النَّ ْوا َصماَلَتَنا، َسلَّ ُه، َفِإَيا َقاُلوَسما، َوَصملَّ ِإَلَه ِإالَّ اللَّ
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به -که کنایه اد مرد کفر و ایمان است-برخی اد وسابیان به دلی  توقف ماارده و جنگیدن 
اموری اد سمنخ عمم   که- و خوردن يبیحه ایشان رو کردن به قاله مسلمانان، نماد اقامه

، الف تا ، بیبن باداند. ) عم  دانستهقول و حقیقِت ایمان را متشک  اد  -جوارحی سستند
 (401ص، 1ج، 1415، آل بوطامی؛ 275ص، 10جو  303ص، 7ج

 توان دریافت:می دیگر اسناِد حدیث سوع نیز م  در متن وبا تأ
گری دارد که در آنها به ِصرف شهادتین برای اسالع فرد دیسای  الف( این روایت نق  

؛ 296، ص5ج، 1998، ترممم ی؛ 105ص، 2ج، 1422، بخمماری. )اکتفما شممده اسممت
 (296ص، 7جو  157ص، 6ج، 2001، شاف ی

اد ، دهُرق( يکر شدر برخی اد ُط ، که عالوه بر شهادتین )ب( موارد م کور در حدیث
که تحقق اسالع نیادمنمد نه این ارد در اسالع بودهباب بدیهی بودن و ضروری بودن این مو

  (48ص، 1427، ساحانی. )وجود تماع این موارد است

 گیری  نتیجه
جایگماه ، خواندن مرتکاان کایره ، مؤمنآیاتی مانند عطف عمِ  صالح به ایمانباتوجه به 

را قلامی کمه ایممان و روایماتیمؤمنمان  دانستن قلال به عنوان مح  ایمان و دستور تقوا به
رسمی  ، به این نتیجه میفاسق دانستن مرتکال کایره مؤمنت ریف نموده و سیره ناوی در 

بمه اسم  عمم  صمالح ممؤمن، که سمچنین آیاتیاست. عم  اد ماسیت ایمان خارج  که
دیاده و نقصان ایمان با تصمدیق قلامی ، مربوط به کمال و مراتال ایمان بوده، دهشم رفی 

سمراه با عم  صالح خروی و ورود به بهشت مشروط به ایمان قاب  جمع است و نجات ا
داللتی بر جز یِت عم  ، ش اه بودِن ایمان و کاروان عادالقیس 72 و روایاتی ماننداست 

 . در ایمان ندارد
 

                                                                                                              
هَ  هِ َواْسَتْقَاُلوا ِقْاَلَتَنا، َوَيَبُحوا َيِبیَحَتَنا، َفَقْد َحُرَمْت َعَلْیَنا ِدَماُؤُسْ  َوَأْمَواُلُهْ ، ِإالَّ ِبَحق   .ا َوِحَساُبُهْ  َعَلی اللَّ
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