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 ي مترجم مقدمه

أُ  ريبّ  اهللاَ أمحد  ه وَ َ  عىلسلِّمُ أُ و يلِّ صَ بِامَ محدَ به نفسَ صحبه له وآ عىلودٍ رسولِ اهللا مَّ حمُ

 .سلّمو

خداوند متعال، انسان را موجودي مرکّب از جسم و روح آفریده است. 
قطعاً این ترکیب انسانی، براي فالح و رستگاري، نیازمند برنامه و رهنمود 
کاملی است که بتواند، تمام نیازهاي او را تأمین کند. گسترش و پیشرفت 

و راحتی انسان علم بشري در جهان جسم و ماده، اسباب ظاهري آسایش 
را فراهم کرده است. اما با وجود این همه پیشرفت علمی، انسانِ امروز آن 
گونه که باید و شاید، طعم آسایش و خوشبختی را نچشیده و همواره به 

باشد. ضعف  سبب ضعف ایمان، به بسیاري مشکالت روانی مبتال می
نی معنوي بشر امروز به قدري مشهود و هویدا است که وضعیت کنو

باشد. بدون تردید، اسالم،  ها، نماد روشنی از پوچی روانی آنان می انسان
اي  ي توجه ویژه کامل براي تأمین سعادت انسان است و بر پایه  تنها برنامه

که به موجود مرکّب انسانی دارد، در تأمین و تضمین نیازهاي بشري، یگانه 
ي سعادت و  و بلکه زمینه ي اصلی هر کمال باشد. ایمان، پایه نظیر می و بی

 رستگاري است و از اینرو باید همواره از لحاظ کمی و کیفی تقویت شود.
ي خأل ایمانی و شکاف معنوي ایجاد شده در  کتاب حاضر، بر پایه

ضعف ایمان، پرداخته و ضمن معرّفی و  يها قلوب مسلمانان، به نشانه
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و درمان بیماري شناساندن عوامل ضعف ایمان، به اسباب تقویت ایمان 
ایمانی، اشاره کرده است. قطعاً، حقیقت  قساوت قلب به عنوان نماد سست

شود؛  هایی است که در قالب جمالت، بیان  ایمان، بسی فراتر از واژه
هاي  ي گرامی این کتاب، بکوشد تا نسخه بنابراین سزاوار است که خواننده

کار گیرد و براي  ي بهارائه شده در این کتاب را به طور عملی و کاربرد
ي نیک و  هاي این کتاب به دیگران، برمبناي دعوت و موعظه انتقال داده

 پسندیده تالش نماید.
ي ما را به چنان ایمانی آراسته فرماید  خواهم، همه از خداوند متعال می

 که سعادت دنیا و آخرتمان را تأمین و تضمین نماید.
 

 محمدابراهیم کیانی درمیان    

   8/2/1384 



 
 
 

 ي مؤلّف مقدمه

َْمدَ  إنَّ  ْ�ُفِسَنا،  احلْ
َ
ورِ أ ِ مِْن رُشُ َْمُدهُ َو�َْسَتِعيُنُه َو�َْسَتْغِفرُهُ، َوَ�ُعوُذ بِا�َّ َ� ِ َّ�ِ

ْشَهُد 
َ
ُ َوأ

َ
 َهادَِي هل

َ
ال

َ
ُ َوَمْن يُْضلِْل ف

َ
 ُمِضلَّ هل

َ
ال

َ
ُ ف ْ�َمانِلَا، َمْن َ�ْهِد ا�َّ

َ
وََسيَِّئاِت أ

 
َ
ْشَهُد أ

َ
، َوأ ُ  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
 إهِل

َ
ْن ال

َ
ًداأ ُ  نَّ ُ�َمَّ

ُ
 .َ�ْبُدهُ َوَرُسوهل

 :فرماید خداوند متعال می

َها+ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ ٱَءاَمُنواْ  �َّ َ ٱ �َُّقوا ۡسلُِموَن  ۦَحقَّ ُ�َقاتِهِ  �َّ نُتم مُّ

َ
َوَ� َ�ُموُ�نَّ إِ�َّ َوأ

 .]۱۰۲[آل عمران:  _١٠٢
بترسید و شما اي اهل ایمان! آن طور که باید و شاید، از خدا «: یعنی

(همواره سعی کنید غافل نباشید که هرگاه مرگتان به ناگاه فرا رسد)، 
 .»نمیرید مگر آنکه مسلمان باشید

َها+ ُّ�
َ
� ْ ٱ �َّاُس ٱ َ�ٰٓ ِيٱَر�َُّ�ُم  �َُّقوا َخلََقُ�م ّمِن �َّۡفٖس َ�ِٰحَدةٖ وََخلََق ِمۡنَها  �َّ

ْ ٱَزوَۡجَها َوَ�ثَّ ِمۡنُهَما رَِجاٗ� َكثِٗ�� َو�َِساٗٓءۚ وَ  َ ٱ �َُّقوا ِيٱ �َّ ۚ ٱوَ  ۦ�ََسآَءلُوَن بِهِ  �َّ رَۡحاَم
َ
�ۡ 

َ ٱإِنَّ    .]۱[النساء:  _١ �ِيٗباَ�َن َعلَۡيُ�ۡم رَ  �َّ
اي مردم! از خشم پروردگارتان بپرهیزید؛ پروردگاري که شما را «یعنی: 

از یک انسان آفرید و همسرش را از نوع او خلق نمود و از آن دو نفر، 
مردان و زنان فراوانی (بر روي زمین) منتشر ساخت و از خشم خدایی 

دهید و بپرهیزید از اینکه پیوند  بپرهیزید که همدیگر را به او سوگند می
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وندي را نادیده گیرید؛ قطعاً خداوند مراقب شما است (و هیچ چیز خویشا
 .»ماند) از او پنهان نمی

َها+ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱَءاَمُنوا َ ٱ �َُّقوا ْ قَۡوٗ� َسِديٗدا  �َّ لَُ�ۡم  يُۡصلِحۡ  ٧٠َوقُولُوا

ۡعَ�ٰلَُ�ۡم َوَ�ۡغفِۡر لَُ�ۡم ُذنُو�َُ�ۡمۗ َوَمن يُِطِع 
َ
َ ٱأ َ�َقۡد فَاَز فَۡوًزا َعِظيًما  ۥوَ�ُ َورَسُ  �َّ

 .]۷۱-۷۰[األحزاب:  _٧١
اید! از خدا بترسید و سخن حق و  اي کسانی که ایمان آورده«: یعنی

گرداند و  درست بگویید (که در نتیجه) خداوند، اعمالتان را شایسته می
آمرزد و هر کس از خدا و پیامبرش اطاعت کند، قطعاً به  گناهانتان را می

 .»یابد پیروزي و رستگاري بزرگی دست می
اي در مسلمانان عمومیت و  ي ضعف ایمان به گونه اینک پدیده

گستردگی یافته است که بسیاري از مردم، از سنگدلی خود ناالن و 
نالند؛  خاطر هستند و به اشکال و عبارات گوناگون از این حالت می آزرده

ها  از عبادت«، »کنم سختی می در قلبم احساس« :عباراتی از این قبیل که
، »کنم ایمانم کم شده و رو به سستی نهاده است حس می«، »برم لذت نمی

خیلی زود و راحت به معصیت دچار «، »شوم از تالوت قرآن متأثّر نمی«
ي ضعف  ایمان در بسیاري از مردم نمایان شده و  اینک پدیده» شوم می

ي هر مصیبت، کاستی  ریشه باید دانست که ضعف و سستی ایمان، پایه و
 و گناه است.

موضوع قلوب، موضوعی بس حساس و مهم است. براي درك اهمیت 
آن، همین بس که به وجه نامگذاري قلب، توجه کنیم که قلب از آن جهت 

شود. رسول  به چنین اسمی نامگذاري شده که زود منقلب و دگرگون می
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ري و دگرگون شدنش به همانا قلب به جهت تغیرپذی«اند:  فرموده صخدا
این اسم، نامیده شده است؛ مثال قلب همانند پر آویخته بر درختی است 

مثال : «در روایت دیگري چنین آمده که .)1(»کند که باد آن را پشت و رو می
است افتاده در صحرا که باد، پشت و رویش (کاهی) قلب همانند پري 

 .)2(»کند می
 صگردد. رسول خدا منقلب میقلب انسان، خیلی زود دگرگون و 

تر از دیگی که  قلب آدمی سریع: «اند که ی قلب را چنین توصیف کردهویژگ
خداي پاك و بلندمرتبه، مقلّب القلوب  .)3(»شود به جوش آمده، دگرگون می

کند. عبداهللا بن عمرو بن  ها را هرگونه که بخواهد، دگرگون می است و دل
همانا تمام : «روایت کرده است صعاص رضی اهللا عنهما از رسول خدا

قلوب آدمیان، همانند یک قلب در میان دو انگشت از انگشتان خداوند 
سپس ». فرماید رحمان است که هرگونه بخواهد، اداره و دگرگونش می

اي خدایی که دلها در تصرّف : «دعا کردند و فرمودند صرسول اکرم
طاعت خود برگردان و هایی، قلوب ما را به جهت  ي دل توست و گرداننده

 .)4(»بر اطاعتت صرف گردان

                                           
 .)٢٣٦٥ی ( )، صحیح الجامع، شماره٤/٤٠٨روایت احمد ( -١

) آورده و آلبانی، اسناد آن را ۲۲۷ی ( این حدیث را به شماره ةاصم در کتاب السنابن ابی ع -٢

 ).۱/۱۰۲ ة:تخریج السن يف ةصحیح دانسته است. (ظالل الجن

از  ة) اسناد آن صحیح است: ظالل الجنّ ٢٢٦ی ( شمارهعاصم؛ حدیث  ة از ابن ابیکتاب السنّ  -٣

) ٦/٤). امام احمد نیز هم معنای این حدیث را به الفاظی دیگر روایت کرده (١/١٠٢آلبانی (

 ) آمده است.٥١٤٧ی ( به شماره صحیح الجامعکه در 

 ).۲۶۵۴ی ( روایت مسلم، حدیث شماره -٤
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ْ ٱوَ ﴿ نَّ  ۡعلَُمٓوا
َ
َ ٱأ تنها و بدانید که « ]۲۴نفال: األ[ ﴾ۦَوقَلۡبِهِ  لَۡمۡرءِ ٱَ�ُوُل َ�ۡ�َ  �َّ

تواند انسان را از  و می(افکند  خدا است که میان انسان و دل او جدایی می

َ�  إِ�َّ ﴿ .»)هایش باز دارد رسیدن به خواسته
َ
َ ٱَمۡن �  ﴾٨٩بَِقلٖۡب َسلِيٖ�  �َّ

مگر کسی که با  )یابد قطعاً هیچ کس در روز قیامت نجات نمی(« ]۸۹[شعراء: 

فََو�ٞۡل ﴿ .»به پیشگاه خدا حاضر شود )از بیماري کفر و نفاق(دلی سالم 
ِ ٱلِّلَۡ�ِٰسَيةِ قُلُو�ُُهم ّمِن ذِۡكرِ  دلهاي  و اما واي بر کسانی که« ]۲۲[زمر:  ﴾�َّ

و از ذکر خدا متأثّر (یابد  سخت و سنگینی دارند که یاد خدا به آن راه نمی

ِ  لرَّۡحَ�ٰنَ ٱوََخِ�َ ﴿ .»)گردد نمی البته که رستگاري به (« ]۱۱[یس:  ﴾لَۡغۡيبِ ٱب
کسی است که در خلوت و تنهایی از خداي  )بهشت پرنعمت در انتظار

 . »ترسد مهربان می
دلش سر در آورد و علّت سنگدلی و قساوت مؤمن باید از ته و توي 

خویش را بررسی کند و در جستجوي کمینگاه عاملی باشد که او را قسی 
نموده تا به خوبی بتواند پیش از آنکه زنگار دل، او را به هالکت افکند، 
بیماري دل و در واقع قساوتش را معالجه نماید. کامالً واضح است که 

ر است. خداوند متعال نیز ما را از قلب چنین کاري، بس بزرگ و دشوا
سخت، بسته، مریض و کور و از قلبی که آن را زنگار گناه در بر گرفته یا 
از قلبی که مهر خورده و پذیراي حق و حقیقت نیست، برحذر داشته 

 است.
آنچه پیش روي دارید، کوششی است در جهت شناسایی عوامل ضعف 
ایمان و راههاي پیشگیري و درمان این بیماري مهلک؛ از خداوند متعال 

خواهم که از این اثر به من و برادران مسلمانم فایده برساند و به تمام  می
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اند، پاداش کامل عنایت  کسانی که در انتشار این کتابچه سهمی داشته
پذیر گرداند و  خواهم که دلهایمان را نرم و حق ید. همچنین از خدا میفرما

 بر هدایت و راه درست موفق فرماید.





 
 
 

 هاي ضعف ایمان پیامدها و نشانه

ها و آثار گوناگونی دارد که از آن  ضعف ایمان، بسان بیماري نشانه
 :به موارد زیر اشاره کرد توان جمله می

برخی از کسانی که مرتکب گناه  :ارتکاب معصیت و گناه -1
پروا گناهان  ورزند و بعضی نیز بی شوند، بر انجام معصیت تداوم می می

کنند که سرانجام گناه  شوند و آن قدر معصیت می گوناگونی مرتکب می
اندك و به تدریج از  شود و زشتی آن اندك کردن برایشان یک عادت می

کشد که آشکارا دست به گناه  گردد و کار به جایی می دلهایشان زایل می
شوند، مگر  تمام امت من بخشیده می«زنند. در حدیثی آمده است:  می

گناه می کنند و در گناه آشکارا، این نیز داخل است که کسانی که آشکارا 
را گناهش شخصی، شبانه کار گناهی انجام دهد و در حالی که خداوند، 

ام؛  ن دیشب چنین و چنان کرده: فالنی! مپوشیده داشته، صبحگاهان بگوید
او شب را در حالی صبح کرده که پروردگارش، گناه او را پوشیده داشته و 

درد و  کند که پوشش خداوندي را از گناهش می خودش در حالی صبح می
 .)1(»سازد گناهش را برمال می

هاي ضعف ایمان این است  یکی از نشانه :قساوت قلب و سنگدلی -2
که شخص حس کند قلبش همانند سنگ سختی شده که نه چیزي از آن 

                                           
 ).۱۰/۴۸۶ :الباری روایت بخاری، (فتح -١
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قََسۡت  ُ�مَّ + فرماید: پذیرد. خداوند متعال می تراوند و از چیزي اثر می می
َشدُّ قَۡسَوةٗ  ۡ�َِجاَرةِ ٱقُلُوُ�ُ�م ّمِۢن َ�ۡعِد َ�ٰلَِك فَِ�َ كَ 

َ
ۡو أ

َ
  .]۷۴ [البقرة: _أ

تر از  سپس دلهاي شما سخت شد و همچون سنگ یا سخت«یعنی: 
 .»سنگ گشت

ها و  ي مرگ یا دیدن جنازه دل یا سنگدل، به موعظه شخص سخت
اي  شود. حتی ممکن است خودش جنازه گیرد و متأثر نمی ها پند نمی مرده

به دوش کشد و یا به خاك سپارد، اما متأثر نگردد و مانند سنگ از گذر بر 
 (قبرستان) به حس و هیجان نیاید و دگرگون نشود. قبرها
در این حالت، همواره  :پرتی در انجام عبادات دقّتی و حواس بی -3

ذهن و حواس فرد به هنگام نماز، تالوت قرآن، دعا و ... جمع نیست و جا 
تواند در معانی و مفاهیم اذکار تدبر و اندیشه کند و  پرد و نمی به جا می

خواند و اگر به دعاي  وار می حفظ باشد، به ترتیب و دیکتهت را اگر راعبا
خواند،  آنکه بفهمد چه می خاصی در وقت مشخصی عادت کرده باشد، بی

دعاي قلب «شود. اما خداوند سبحان،  کند و کلمات ادا می زبانش حرکت می
 .)1(»پذیرد زده را نمی غافل و غفلت

شود،   ضعف ایمان باعث می :تنبلی و سستی در انجام عبادات -4
انسان در انجام وظایف شرعی سستی کند و اگر هم به عبادت و اداي 

دهد.  روحی انجام می اي شرعی بپردازد، تنها حرکات تهی و بی وظیفه

�َذا قَاُموٓاْ + خداوند متعال، ویژگی منافقان را چنین بیان فرموده است:

                                           
 ).٥٩٤( ةالصحیح ة)، السلسل٣٤٧٩ی ( روایت ترمذی، شماره -١
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ِ ٱإَِ�  لَٰوة ْ ُكَساَ�ٰ  لصَّ ان هنگامی که براي قمناف«: یعنی .]۱۴۲[النساء:  _قَاُموا
 . »ایستند حال به نماز می سست و بی خیزند، نماز برمی

هاي ضعف ایمان این است که اگر وقت عبادت یا کار  یکی از نشانه
شود؛ این مسأله نشانگر  نیکی فوت یا سلب گردد، شخص اندوهگین نمی

سست ایمان، در حالی عدم توجه شخص به دریافت پاداش است. شخص 
گذرد و  اندازد و یا موقع جهاد می که توانایی حج دارد، حج را به تأخیر می
شود از نماز جماعت و سپس از  او نشسته است؛ ضعف ایمان باعث می

نماز جمعه غفلت ورزد و براي رفتن به مسجد شتاب نکند. رسول 
مانند تا آنکه  هیچ قومی، پیوسته از صف اول باز نمی: «اند فرموده صخدا

شخصی که به انجام  .)1(»دهد ي کارشان را در آتش پس می خداوند، نتیجه
رغبت شده، چنانچه خواب بماند و نمازش قضا شود و یا به هر  عبادات بی

از دست  ،داده که انجام میرا ترتیبی نمازهاي سنّتش و اذکار و اورادي 
کوشد قضاي آن را  کند و نمی بدهد، احساس خودخوري و پشیمانی نمی

ها و  انجام دهد و جبرانش نماید؛ بلکه چنین شخصی از روي عمد، سنت
کند؛ گاهی در نماز عید که بنا بر باور برخی از  فرایض کفایی را ترك می

شود یا به وقت کسوف و خسوف نماز  علما واجب است، حاضر نمی
کند و از اجر و پاداش  یع جنازه و نماز آن شرکت نمییگذارد و در تش نمی

کنند،  ها شتاب می روگردان است و برخالف کسانی که در کسب نیکی
پندارد. او با کسانی که خداوند، آنها را به سرعت و  نیاز می خود را بی

 :فرماید فرق دارد. خداي متعال می ها ستوده شتاب در نیکی

                                           
 ).٥١٠ح الترغیب ()، صحی٦٧٩روایت ابوداود ( -١
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َوَ�ۡدُعوَ�َنا رََغٗبا َورََهٗباۖ َوَ�نُواْ َ�َا َ�ِٰشعَِ�  ۡ�َۡيَ�ٰتِ ٱنُواْ �َُ�ٰرُِعوَن ِ� إِ�َُّهۡم �َ +
  .]۹۰[األنبیاء:  _٩٠

گرفتند و با  آنان در انجام کارهاي نیک بر یکدیگر سرعت می«: یعنی
 .»ترسیدند خواندند و همواره از ما می رغبت و ترس، ما را به فریاد می

هاي سستی و تنبلی در عبادات، کوتاهی کردن نسبت به  نشانهاز 
نمازهاي سنّت، تهجد و دیگر نوافل و همچنین دیر به مسجد رفتن است. 

رسد که نمازي به نام ضحی (چاشت)  به طور مثال اصالً به ذهنش نمی
وجود دارد و نسبت به خواندن دو رکعت نماز توبه و استخاره هم 

 توجه است. بی
معموالً در اثر مزاجی:  ، گرفتگی روحی، بدخُلقی و بیتنگدلی -5

گردد که گویا چیز سنگینی به دوش  ضعف ایمان بر انسان حاالتی چیره می
رود که به اندك  اي فرو می ي آن در خود به گونه کشد و در نتیجه می

شود و از کارهاي اطرافیانش  خاطر می چیزي دلتنگ، ناراحت و آزرده
در  صدهد. رسول خدا زّت نفسش را از دست میگردد و ع دلگیر می

ایمان عبارتست از صبر و « :اند که حدیثی ایمان را این گونه تعریف کرده
با دیگران انس « :اند و در بیان ویژگی مؤمن فرموده )1(»عزّت (نفس)

شود و نیکی و خیري نیست در کسی که  گیرد و مورد الفت نیز واقع می می
یابد و مورد الفت و هماهنگی قرار  (با دیگران) انس و سازگاري نمی

 .)2(»گیرد نمی

                                           
 ).۵۵۴ی ( ، حدیث شماره۸۶، ص ۲، ج السلسلة الصحیحة - ١

 ).۴۲۷، (السلسلة الصحیحة - ٢
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شود، انسان نه از  ضعف ایمان سبب می: عدم تأثّر از آیات قرآن -6
نهی آن. شخص ضعیف االیمان وعده و وعید قرآن اثر پذیرد و نه از امر و 

شود  هایی که در وصف قیامت  است، دگرگون نمی از تالوت و شنیدن آیه
گردد و توان تالوت قرآن را ندارد و  و بلکه از شنیدن قرآن خسته می

کند، خیلی زود  تواند پیوسته قرآن بخواند؛ هر بار که قرآن را باز می نمی
 او نیست.بندد و اصالً یاراي تالوت قرآن در  می

شود، انسان از ذکر  ضعف ایمان سبب می: غفلت از ذکر و دعا -7
خداوند و دعا و تضرّع به پیشگاه او غفلت ورزد. اصالً بر چنین شخصی 

گشاید و بلند  ذکر خدا دشوار است و هر زمانی هم که دستش را به دعا می
لتی ها و اتمام دعا است. از چنین حا کند، خیلی زود در فکر بستن دست می

هاي منافقان برشمرده  ز ویژگیباید ترسید که خداوند متعال، آن را یکی ا
 :است

َ ٱَوَ� يَۡذُكُروَن +   .]۱۴۲[النساء:  _١٤٢إِ�َّ قَلِيٗ�  �َّ
 ».کنند و منافقان، خدا را کمتر یاد می: «یعنی

خشم از توجهی نسبت به نافرمانی خدا و عدم ناراحتی و  بی -8

هاي ضعف  یکی دیگر از عوارض و نشانه: دستورات الهیحرمتی به  بی
شود، فروغ غیرت در دل فرو کشد و در  ایمان است. ضعف ایمان سبب می

به این حالت که ها باز آیند؛ شخصی  پی آن اعضا و جوارح از انکار بدي
خواند و نه از منکري باز  گرفتار شده، نه به کار نیک و معروفی فرا می

اش دگرگونی و ناراحتی  ا دیدن نافرمانی خدا نیز در چهرهدارد و حتی ب می
ها بر  فتنه« :اند در بیان ویژگی چنین قلبی فرموده صاکرم آید. رسول نمی
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دو قسمت، قسمت  اوگردد که حصیر دفعه،  دل، آن چنان پهن و پدیدار می
ها در آن وارد شود، بر آن  ؛ هر قلبی که فتنه)شود در جایی تُنُک و پهن می

در  صکشد که رسول خدا و کار به جایی می». شود اي سیاه ایجاد می قطهن
شود و  سیاه آمیخته با سفید (خاکسترگون) می« :فرمایند حدیث دیگري می

گردد که) نه معروف و  ي وارونه و شکسته (بدرد نخور می چون کوزه
داند (و گنجایش پذیرش  شناسد و نه منکر و بدي را بد می نیکی را می

تواند چیزي بازشناسد)، مگر آنچه از  و نیکی را در خود ندارد و نمیخیر 
شخصی که فروغ غیرت و  .)1(»هوا و خواهش در او جاي گرفته است

ایمان در دلش فرو کشیده، محبت نیکی و زشتیِ منکر و بدي از قلبش 
شود و  رود و همه چیز اعم از نیک و بد در نزد او برابر و همسان می می

اي در  بندد و نیروي بازدارنده ي نیکی از وجودش رخت بر می دیگر انگیزه
ممکن است کارش به جایی  ماند که او را از بدي باز دارد و وجودش نمی

کشد که اگر به او خبر رسد در جاي دیگري فالن عمل زشت صورت 
گرفته، خرسند و خشنود شود؛ چنین شخصی، همسان و همانند گنهکاران 

گردد. در حدیث  اند، گنهکار می و کسانی که در محل گناه حاضر بوده
اضر هرگاه در محلّی گناه شود و شخصی آنجا ح« :صحیحی آمده است

باشد و آن بدي و گناه را ناپسند شمارد، مانند کسی است که حضور 
نداشته (و بر او گناهی نیست) و هر کس در محل انجام گناه حاضر نباشد، 
اما به آن راضی و خرسند شود، مانند کسی است که حضور داشته (و از 

                                           
 ).۱۴۴روایت مسلم ( - ١
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 این رضایت قلبی که در حدیث بیان شد، همان .)1(»منکر منع نکرده است)
گناهی را براي شخص در پی دارد که گویا در محلّ معصیت حاضر بوده 

 است.

نشانه و  :طلبی) رهمحبت برتري و چیرگی بر دیگران (سیط -9
 ي دیگر ضعف ایمان است که اشکال گوناگونی دارد؛ از جمله: عارضه

ها و  طلبی بدون در نظر داشتن میزان مسؤولیت * حس ریاست
طلبی  از ریاست صسول اکرمرخطرهایی که در ریاست وجود دارد؛ 

شما بر امارت و ریاست حرص و آز « :اند برحذر داشته و فرموده
ورزید، در حالی که این امارت براي شما در روز قیامت، (سبب)  می

. )2(»نیکی دارد و پایان بديندامت و پشیمانی خواهد بود؛ (ریاست) آغاز 
یعنی ریاست با پست و جاه و همچنین ثروت و برخی لذایذ دیگر آغاز 

یابد و در روز قیامت نیز  شود و با عزل شدن یا کشته شدن پایان می می
 د. وباید پاسخگوي تبعات ریاست ب

اگر بخواهید، شما را از حقیقت امارت آگاه «اند:  فرموده صرسول خدا
اش پشیمانی و آخرش  ابتداي آن نگرانی و توبیخ است؛ میانهکنم؛  می

عذاب روز قیامت است مگر کسی که (در امارتش) عدل پیشه کرده، 
اگر کسی پست ریاست را برعهده گیرد تا با عدالت،  .)3(»(چنین نیست)

السالم به انجام وظایف و  خیرخواهی و کوششِ تمام، همچون یوسف علیه

                                           
 ).۶۸۹) و صحیح الجامع (۴۳۴۵روایت ابوداود ( - ١

 ).۶۷۲۹بخاری (روایت  - ٢

 .)۱۴۲۰)، صحیح الجامع (۱۸/۷۲روایت طبرانی در الکبیر، ( - ٣
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تري هم وجود نداشته  ارد و شخص شایستههایش همت گم مسؤولیت
دانیم؛  باشد، در این صورت ریاست را براي آن فرد، نعمت و کرامت می

طلبی ریشه در میل وافر به مهتري،  البته در بیشتر مواقع، ریاست و ریاست
طلبی بر دیگران دارد که عمدتاً در جهت تضییع  خواهی و سیطره ترقّی

خواهد از طریق رسیدن به چنین  میباشد و شخص  حقوق دیگران می
 جایگاهی، بر مقرّ فرماندهی و مسند امر و نهی نشیند.

ها و  باالنشینی در جلسات و خودستایی و تحمیل شنیدن گفته *
در که کند  همواره سعی می یهایش به دیگران: چنین شخص گویی گزافه

کند  میاي عمل  به گونهاز اینرو  ؛ي سخن را به دست گیرد رشته ،جلسات
که گویا زمامدار جلسه است. باالنشینی، کشتارگاهی است که رسول 

ها (یعنی  از این کشتارگاه« :اند ما را از آن بر حذر داشته و فرموده صخدا
 .)1(»از صدر مجالس) برحذر باشید

* دوست داشتن اینکه هرگاه به میان جمعی وارد شود، برایش 
بینی نفس مریض  و خودبزرگ لبیط برخیزند؛ این حالت، ریشه در جاه

کسی که برخاستن مردم براي او، «اند:  فرموده صشخص دارد. رسول خدا
کند و دوست دارد بندگان خدا برایش بلند شوند، پس خانه و  شادمانش می

به نزد ابن زبیر و ابن  . باري معاویه)2(»جایگاهش را از آتش آماده سازد
ابن زبیر بلند نشد؛ معاویه به رفت؛ ابن عامر برایش برخاست و  بعامر

هر «شنیدم که فرمودند:  صبنشین که من از رسول خدا :ابن عامر فرمود

                                           
 ).۱۲۰)، صحیح الجامع (۲/۴۳۹روایت بیهقی ( - ١

 ).٣٥٧( ةالصحیح ة)، نگاه کنید به السلسل٩٧٧روایت بخاری در األدب المفرد ( -٢
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که دوست دارد، مردم برایش برخیزند، پس جایگاهش را از آتش آماده 
. این در حالی است که اگر مطابق سنّت براي کسی برنخیزند یا )1(»سازد

خشم و غضب تمام وجودش  سالم و احوالپرسی را از راست شروع کنند،
گیرد. چنین فردي هر گاه به مجلسی وارد شود و جایی نیابد،  را فرا می

از  صانتظار دارد شخصی برخیزد و جایش را به او دهد؛ رسول اکرم
هیچ شخصی، شخص دیگري را از « :اند اي بازداشته و فرموده چنین رویه

 .)2(»جایش بلند نکند و سپس در جاي او ننشیند
ي دیگر ضعف ایمان است؛ خداوند متعال،  نشانه :و آزمنديبخل  -10

نُفِسِهۡم َولَۡو َ�َن بِهِۡم + انصار را در قرآن چنین ستوده است که:
َ
ٰٓ أ َوُ�ۡؤثُِروَن َ�َ

دهند؛  و انصار، مهاجران را بر خود ترجیح می«یعنی:  .]۹[الحشر:  _َخَصاَصةٞ 
 .»هر چند که خود سخت نیازمند باشند

سازد، آنانی که  ي همین آیه به خوبی روشن می متعال در ادامهخداوند 
دارند، رستگاران واقعی هستند. در  خود را از دلبستگی زیاد به مال مصون می

ي ضعف  این شکّی نیست که حرص و آز بر مال و دلبستگی به آن، زاییده
نیز به تناقض بخل و آز با ایمان اشاره کرده و  صایمان است. رسول اکرم

 . )3(»شود اي، یک جا نمی بخل و ایمان هرگز در قلب بنده« :اند فرموده
در  صگذارد که رسول اکرم البته حرص و آز بر انسان آثاري به جا می

از حرص و بخل برحذر باشید که « :اند که حدیثی آن را چنین شرح داده

                                           
 ).٣٥٧( ةیحالصح ة)، السلسل٩٧٧) و بخاری در األدب المفرد (٥٢٢٩روایت ابوداود ( -١

 ).١١/٦٢روایت بخاری، نگاه کنید به فتح الباری ( -٢

 ).٢٦٧٨)، صحیح الجامع (٦/١٣روایت نسائی، المجتبی ( -٣
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پیشینیان شما به سبب حرص و دلبستگی به مال هالك شدند؛ حرص و آز، 
گذشتگان را به بخل فراخواند و آنان نیز بخل ورزیدند؛ بخل و آز در آنان 
نفوذ کرد و آنان را به گسیختگی خویشاوندي و دست کشیدن از انفاق فرا 
خواند و آنان نیز چنین کردند؛ حرص و آز آنان را به تبهکاري و فجور 

ي  زاییدهآري بخل که  .)1(»کشاند و آنان نافرمانی و تبهکاري پیشه کردند
شود، انسان چیزي در راه خدا ندهد، هر چند  ضعف ایمان است سبب می

شان پدیدار و  که برادران مسلمانش به سبب فقر گرفتار شوند و فقر و فاقه
ایمان و بخیل هر چند که به صدقه و انفاق  نمایان باشد؛ شخص سست

مبحث از  کند. در این شود، باز هم در صدقه دادن کوتاهی می فراخونده می
 :گذرم که فرموده است الم الهی نمیک

نُتمۡ +
َ
أ ْ ِ� َسبِيِل  َ�ٰٓ ُؤَ�ٓءِ تُۡدَعۡوَن ِ�ُنفُِقوا ِ ٱَ�ٰٓ ۖ َوَمن  �َّ ن َ�ۡبَخُل فَِمنُ�م مَّ

ُ ٱوَ  ۦۚ َ�ۡبَخۡل فَإِ�ََّما َ�ۡبَخُل َعن �َّۡفِسهِ  نُتُم  لَۡغِ�ُّ ٱ �َّ
َ
ۚ ٱَوأ ْ �َۡستَۡبِدۡل  لُۡفَقَرآُء �ن َ�َتَولَّۡوا

ُ�ۡم ُ�مَّ َ� يَ�ُ  ْ قَۡوًما َ�ۡ�َ ۡمَ�ٰلَُ�م  ونُٓوا
َ
 .]۳۸[محمد:  _٣٨أ

آگاه باشید که شما (از سوي خداوند) به انفاق در راه خدا فرا «: یعنی
ورزند و هر کس بخل بورزد، در  شوید؛ بعضی از شما بخل می خوانده می

نیاز  خود ضرر رسانده است). و خداوند بی حق خودش بخل ورزیده (و به
است و قطعاً شما خود نیازمندید؛ اگر شما (از فرمان خدا و بذل جان و 

کند که  مال در راه او) روي برتابید، مردمان دیگر را جایگزین شما می
 .»هرگز مانند شما نباشند (و از بذل جان و مال در راه خدا دریغ نورزند)

                                           
 ).٢٦٧٨)، صحیح الجامع (٢/٣٢٤روایت ابوداود ( -١
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اي ضعف ایمان این است که انسان چیزي ه یکی دیگر از نشانه -11

 : فرماید خداوند متعال می کند. بگوید که عمل نمی

َها + ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ لَِم َ�ُقولُوَن َما َ� َ�ۡفَعلُوَن  �َّ ِ ٱَمۡقًتا ِعنَد  َكُ�َ  ٢َءاَمُنوا ن  �َّ

َ
أ

 .]۳-۲[صف:  _٣َ�ُقولُواْ َما َ� َ�ۡفَعلُوَن 
گویید که خودتان به آن عمل  چرا سخنی میاي اهل ایمان! «: یعنی

کنید، سبب خشم  کنید؟ این که چیزي بگویید که به آن عمل نمی نمی
 .»شود) گردد (و در نزد خدا گناه بزرگی محسوب می بزرگ خدا می

قطعاً اینکه انسان چیزي بگوید و خود به آن عمل نکند، نوعی نفاق 
شد، نزد خدا و مردم هایش نبا باشد. هر کس عملش مطابق گفته می

 برند نکوهیده است. جهنّمیان نیز در آتش جهنّم به حقیقت کسانی پی می
کردند و یا  خواندند و خود نیکی نمی ها فرا می که در دنیا آنان را به نیکی

 شدند. داشتند و خود مرتکب بدي می ها باز می از بدي
ن ي دیگر ضعف ایمان این است که انسان بر شکست، زیا نشانه -12

در چنین حالتی شخص  و مصیبت برادران مسلمانش شادمان گردد.
سبب چنین ، شود ایمان به زوال نعمت از برادر مسلمانش شاد می سست

داد و یا از او متمایز  حالتی آن است که آنچه برادرش را بر او برتري می
ساخت نابود شده و دیگر دلیلی وجود ندارد که شخص در برابر آن  می
 بالدیده احساس حقارت کند.ي  بنده

 کوچک شمردن برخی از اعمال از لحاظ کراهیت و ناپسندي؛ -13
آید. در این  اي است که به خاطر ضعف ایمان در انسان به وجود می عارضه

نگرد که یا آیا چنین عملی  ي گناه به اعمال می حالت انسان، صرفاً از زاویه
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ي اعمال اصالً از  و جو دربارهگناه دارد یا نه؟! چنین انسانی به هنگام پرس 
آیا چنین  :کند پرسد و در پی نیکی نیست؛ بلکه سؤال می ها نمی خوبی

آیا این عمل حرام است یا مکروه؟  :پرسد عملی گناه است یا نه؟ یا می
سازد و باعث  معموالً چنین منشی انسان را در دام مکروهات گرفتار می

دد؛ در شخصیتی که عوامل شود سرانجام به امور حرام مبتال گر می
بازدارنده از انجام مکروهات وجود ندارد، همواره این بدي و ضعف جاي 

پندارد. قطعاً کوچک  هاي معمولی را کوچک می گرفته که برخی نیک
هاي معمولی، انسان را از انجام اعمال پرفضیلت و بزرگتر  انگاشتن نیکی

که به شبهات بپردازد، هر کس : «اند فرموده صکند. رسول اکرم محروم می
رود چوپانی که در اطراف  شود. آن چنان که انتظار می مرتکب حرام می

شود  قي قرو چراند، وارد محدوده ي قروق شده، گوسفندانش را می منطقه
 .)1(»و گوسفندان را در آنجا چرا دهد

کنند و حکم  ي چیزي استفتاء می برخی از مردم، هنگامی که درباره
پرسند: حرمت آن  که مورد سؤال آنها حرام است، می گیرند شرعی می

این عمل، چقدر گناه دارد؟! در چنین  :پرسند شدید است یا نه؟! و یا می
شود؛  ها یافت نمی افرادي، توجه خاصی نسبت به دوري از گناهان و بدي

ي انجام گناهان پیش پا افتاده یا به اصطالح  بلکه در آنان استعداد و زمینه
وجود دارد. آنان، معموالً گناهان صغیره را کوچک و معمولی معمولی 

شود، نسبت به انجام گناهان و ارتکاب  پندارند که همین امر سبب می می
حرام، گستاخ شوند و موانع و عوامل بازدارنده، از سر راهشان برداشته 

                                           
 حدیث در صحیحین روایت شده است. -١
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افرادي را از امتم سراغ : «اند فرموده صشود. به همین خاطر رسول اکرم
شوند و  ي کوهها حاضر می هایی به پهنه که روز قیامت با نیکیدارم 

عرض  ثوبان». کند خداوند، اعمالشان را چون گرد و غباري پراکنده می
ندانسته از آنان نباشیم. هایشان را براي ما بیان کنید تا ما  کرد: ویژگی

آنها برادران شما هستند و از جنس و پوست خودتان و از شب، : «فرمودند
کنید؛ اما در خلوت و تنهایی،  گیرند آن گونه که شما شبها قیام می بهره می

آري،  .)1(»شوند کنند و مرتکب حرام می حرمتی می به محارم الهی بی
شود و  پروا مرتکب حرام می ي گناه وجود دارد، بی شخصی که در او زمینه

گرچه هر  پردازد؛ این، بدتر از کسی است که با دودلی و پروا به حرام می
بختی هستند. افرادي که گناهان را  ي هالکت و تیره دو بر خطر و لبه

شمارند، ایمان ضعیفی دارند که اگر عمل زشتی هم  کوچک و سبک می
 حال مؤمن و دانند. ابن مسعود مرتکب شوند، آن را بد و زشت نمی

 بیند مؤمن، گناهش را چنان بزرگ می: «منافق را چنین بیان کرده است که
ترسد که زیر کوه هالك شود؛ اما  که گویا زیر کوهی نشسته و از این می

نشیند و او، با  داند که بر بینیش می فاجر، گناهش را چون مگسی می
 .)2(»کند دستش مگس را دفع می

ها و عدم توجه به حسنات معمولی،  کوچک پنداشتن نیکی -14
آموزش به ما  صرسول اکرم هاي ضعف ایمان است. یکی از نشانه

از ابی جري هجیمی  /ها را کوچک ندانیم. امام احمد اند که نیکی داده

                                           
 ).۵۰۲۸)، صحیح الجامع (۴۲۴۵روایت ابن ماجه ( -١

 ).۵/۱۳۶)، نگاه کنید به تغلیق التعلیق (۱۱/۱۰۲الباری ( روایت بخاری، فتح -٢
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رفتم و ص : به نزد رسول خداگوید ین روایت کرده است که وي میچن
اي رسول خدا، ما قومی صحرانشین هستیم؛ پس به ما چنان چیزي  :گفتم

؛ ي آن به ما نفع (و ثواب) برساند یاد بدهید که خداوند متعال به وسیله
هیچ چیزي از نیکی و خوبی را کوچک و حقیر مپندار؛ هر چند « :فرمودند

خواهد، پر آب کنی و یا اینکه با  که با دلوت، ظرف کسی را که آب می
. اگر )1(»رویی، با برادرت سخن بگویی اي شاد و در حال گشاده چهره

شخصی براي برداشتن آب از چاه آمد و دیگري با دلوش، ظرف او را آب 
د، عمل بزرگی انجام داده که هرچند معمولی و پیش پا افتاده به نظر کر
طور مالقات برادران مسلمان، با  رسد، نباید آن را کوچک دانست. همین می

رویی؛ تمیز کردن مسجد و برداشتن سیخ و کاه از آن به قدري  گشاده
باارزش است که تأثیر زیادي در آمرزش گناهان دارد و پروردگار مهربان 

: اند فرموده صدهد. رسول خدا هایی را به نیکی می نیز، پاسخ چنین کرده
: ي درختی بر آن افتاده بود؛ گفت هگذشت که شاخ شخصی، بر راهی می«

دارم تا آنان را  به خدا سوگند، این شاخه را از سر راه مسلمانان بر می
 .)2(»نیازارد؛ و به خاطر همین عمل، وارد بهشت شد

پندارد، نوعی بدي  اعمال نیک را کوچک و حقیر می در کسی که برخی
و خلل نهفته است که حداقل پیامد چنین  منشی این است که از انجام 

 صگردد. رسول اکرم برخی اعمال که ارزش بزرگی دارند، محروم می
اي را بردارد، برایش  هرکس از راه مسلمانان، چیز آزاردهنده: «اند فرموده

                                           
 ).۱۳۵۲( السلسلة الصحیحة)، ۵/۶۳مسند احمد ( -١

 ).١٩١٤ی ( روایت مسلم، شماره -٢
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و هر کسی که یک نیکی از او پذیرفته گردد، به  شود یک نیکی نوشته می
به همراه شخصی در مسیري  . باري معاذ)1(»شود بهشت داخل می

رفت. سنگی در راه دید و آن را برداشت و به کناري انداخت؛ آن  می
از  :گفت این چیست (و چرا چنین کردي)؟ معاذ :شخص گفت

راه بردارد، یک  کسی که سنگی را از«: شنیدم که فرمود صخدا رسول
شود و هر کس یک نیکی داشته باشد (یعنی به یک  نیکی برایش نوشته می
 .)2(»رود نیکی نیز) به بهشت می

عدم توجه به مسایل مسلمین و عدم اقدام عملی یا اثرگذار در  -15
به منظور بهبود وضعیت آنان از طریق   جهت غمخوارگی بر مسلمانان

کسی که نسبت به  :رسانی به آنان کمکتیبانی مالی و دعا، صدقه و پش
اي است که در  عاطفه باشد، شخصِ سرد و بی خیال می مسایل مسلمانان بی

هاي برادران مسلمانش اعم از چیرگی دشمنان بر آنان و  قبال مصیبت
بار در نقاط مختلف دنیا احساس  خشونت و دیگر حوادث مصیبت

ز این حوادث کند و تنها به سالمت شخصِ خود ا مسؤولیت نمی
ي ضعف ایمان  مسؤولیتی نتیجه عاطفگی و بی اندیشد. قطعاً این بی می

است؛ چرا که مؤمن چنین ویژگی و صفتی ندارد که نسبت به مسلمانان 
جایگاه مؤمن از «اند:  فرموده صتفاوت باشد. رسول اکرم دیگر بی
اي گونه بر ي اهل ایمان مانند منزلت سر در بدن است؛ مؤمن آن مجموعه

                                           
 ).٥/٣٨٧( ةالصحیح ة)، السلسل٥٩٣روایت بخاری در األدب المفرد ( -١

 ).٥/٣٨٧( ةالصحیح ة)، السلسل٢٠/١٠١المعجم الکبیر از طبرانی ( -٢
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اهل ایمان دردمند و آزرده است که بدن به درد سر، آزرده و دردمند 
 .)1(»گردد می

ي دیگري از  نشانه گسیخته شدن روابط دوستی و برادري، -16
 : اند فرموده صضعف ایمان است. رسول اکرم

ورزند،  در میان دو نفر که به خاطر خدا یا اسالم با هم دوستی می«
 ،آري .)2(»اندازد از آنان انجام دهد، فاصله میاولین بزه و گناهی که یکی 

دلیلی است بر اینکه بدي و ناخجستگی گناه  صي رسول خدا این فرموده
گذارد و روابط را به تیرگی و گسیختگی  بر روابط برادري نیز اثر می

کشاند. لذا اینکه انسان هر از چند گاهی میان خود ودوستش احساس  می
ها به سبب  ي کم شدن فروغ ایمان در دل نتیجهکند،  دوري و بیگانگی می

ارتکاب معصیت است. چرا که خداوند متعال محبت انسان گنهکار را از 
رسد که شخص گنهکار در  کشد و کار به آنجا می دل مؤمنان بیرون می

افتد،  یابد که از نگاه مردم می میان مردم چنان وضعیت و زندگی بدي می
شود؛ دیگر مؤمنان  رمت و احترامش شکسته میگردد و ح خوار و ناچیز می

ي گسیختن روابط دوستانه و برادرانه  ورزند. نتیجه به او مهر و محبت نمی
شود؛ چرا که خداوند  این است که حمایت الهی نیز از آنان برداشته می

 حامی و پشتیبان اهل ایمان است و مؤمن نیز اهلِ مهر و دوستی.

شود  ضعف ایمان سبب می دین: عدم احساس مسؤولیت در قبال -17
هاي دینی  گستراندن باورها و ارزش انسان در جهت خدمت دین و

                                           
 ).۱۱۳۷( السلسلة الصحیحة)، ۵/۳۴۰مسند احمد ( - ١

 ).۶۳۷( السلسلة الصحیحة)، ۲/۶۸)، مسند احمد (۴۰۱روایت بخاری در األدب المفرد ( - ٢



 27 هاي ضعف ایمان پیامدها و نشانه

 

بالفاصله پس از  صنکوشد. این در حالی است که اصحاب رسول خدا
کردند. اگر به زندگی صحابه بنگریم  پذیرش اسالم، احساس مسؤولیت می

بینیم که آنان چقدر و چگونه در قبال دین  شماري می هاي بی نمونه
 بن عمرو توان به طفیل نمودند؛ از میان آنان می احساس مسؤولیت می

اش  و قبیلهاشاره کرد که بالفاصله پس از پذیرش اسالم، به میان قوم 
رهسپار شد تا آنان را به سوي خداوند بزرگ فرا خواند! او بالفاصله پس 
از پذیرش اسالم دریافت که مسؤولیتی بزرگ فراروي او است و باید براي 

اجازه  صدعوت به میان قومش برود. وي براي این کار از رسول خدا
بود  خواست و در حالی به میان قومش بازگشت که دعوتگري بزرگ شده

ي  خواند. اما اینک فاصله که به سوي خداوند پاك و بلندمرتبه فرا می
ي  زمانی زیادي میان پایبندي مردم به دین و هنگام پیوستن آنان به قافله

چنین نبودند که  صي رسول خدا دعوت الی اهللا وجود دارد. قطعاً صحابه
عی امروز مسلمان شوند و معلوم نباشد که چه زمانی دعوتگر و دا

ي کافران  شوند. بلکه آنان بالفاصله پس از مسلمان شدن، از جرگه می
ایستادند و ضمن بیزاري و دوري جستن  گسیختند و رویاروي آنان می می

به توان  می ،گرفتند. به طور نمونه از آنان در صف جهاد با کافران قرار می
او را به اشاره کرد که اسیر شد و  -رییس اهل یمامه  - ثمامه بن أثال

اسالم را به او عرضه فرمود؛  صمسجد آوردند و بستند. رسول خدا
خداوند متعال، نور ایمان را در دلش تاباند و او اسالم را پذیرفت؛ براي 

به پس از این « :عمره به مکّه رفت. آنجا به کفّار قریش چنین خطاب کرد
 صخدا رسول ي گندم هم از یمامه نخواهید رسید مگر آنکه شما یک دانه
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مسلمان شد و  ثمامه ،آري .)1(»اي صادر فرمایند در این باره اجازه
بالفاصله پس از پذیرش اسالم ضمن آنکه امکانات را که در دست داشت، 
در خدمت دعوت قرار داد، کفّار قریش را نیز تحریم اقتصادي نمود؛ چرا 

را فرا رویش طلبید و چنین کار سترگی  اش از او چنین می که ایمانِ پخته
 داد. قرار می

 صبري به هنگام بروز مشکل یا مصیبت، سراسیمگی، ترس و بی -18
شود انسان در شداید و  ي ضعف ایمان است. ضعف ایمان سبب می نشانه

افتد،  اي اندامش به لرزه می بالیا توازنش را از دست بدهد؛ به گونه
شود.  میزده  گردد و چشمانش از ترس خیره و وحشت خاطر می پریشان

شود که  شخص سست ایمان به هنگام مصیبت طوري گیج و سراسیمه می
هاي چشمش در هم  گیرد و پلک ترس و اندوه سراسر وجودش را فرا می

تواند با دلی استوار و قوي با مشکل مواجه  گردد و نمی فشرده و کیپ می
ي اینها به سبب ضعف ایمان است و اگر ایمان شخصی  شود. قطعاً همه

کم و استوار باشد، در رویارویی با مشکالت و بالیاي بزرگ توان و مح
 طاقت دارد.

هاي  از نشانه هاي اَلکی بحث و جدل بیش از حد و قیل و قال -19
در  صمیراند. رسول خدا کند و می ضعف ایمان است که دل را سخت می

هیچ قومی پس از هدایتی که بر آن بودند، «اند:  حدیث صحیحی فرموده
بحث  .)2(»شدند مگر به سبب آنکه بحث و جدل در آنان زیاد شدگمراه ن

                                           
 ).۸/۸۷الباری ( روایت بخاری، نگاه کنید به فتح - ١

 ).۵۶۳۳)، صحیح الجامع (۵/۲۵۲مسند احمد ( - ٢
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غیرعملی که در آن هدف درستی دنبال نشود، سبب دوري انسان از راه 
مورد رو به  هاي بی گردد. متأسفانه امروز جرّ و بحث درست و مستقیم می
بدون دانش، استدالل درست و رهنمودهاي دینی و  ،فزونی نهاده و مردم

کنند. براي ترك این ویژگی زشت و نکوهیده،  هم بحث میروشنگر با 
کنم  من ضمانت می« :کند که کفایت می صي رسول خدا همین فرموده

هاي بهشت براي هر کسی که جدال و مباحثه را هرچند که  اي از خانه خانه
 .)1(»محقّ باشد، واگذارد

ایمانی است. در این  ي دیگر سست نشانه خردگرایی محض، -20
گردد و در آن هیچ  ي سخن گفتن انسان، صرفاً عقالنی می شیوهحالت 

االیمان  شود. شخص ضعیف هاي دینی دیده نمی اي از ایمان و ارزش نشانه
گوید که در سخنانش اثري از کالم  اي سخن می و خردگرا همواره به گونه

 شود. و سخنان سلف صالح یافت نمی صهاي پیامبر خدا، فرموده

حد و حصر به آن، از عوارض  و اشتیاق بی دلبستگی به دنیا -21

شخصی که آسایش و راحتی را در اسباب دنیا  ضعف ایمان است،
ها و  گردد که اگر از خوشی اي به دنیا وابسته می پندارد، قلبش به گونه می

هاي دنیوي از قبیل مال، پست و مقام و یا مسکن، چیزي از دست  بهره
آنجا که همانند برخی دیگر به آنچه شود و از  بدهد، آزرده و غمگین می

انگارد. این  یابد، خودش را بینوا و ضرردیده می خواهد، دست نمی می
شخص با دیدن برادر مسلمانش که در امور دنیوي از او پیش افتاده، به 

کند  ورزد و آرزو می افتد و حتی بر او حسد می رنج و آزردگی بیشتري می

                                           
 ).۱۴۶۴( )، صحیح الجامع۵/۱۵۰روایت ابوداود ( - ١
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زایل گردد. قطعاً این حالت با ایمان  هاي برادر مسلمانش نابود و نعمت
در قلب بنده، دو چیز با هم : «اند فرموده صسازگاري ندارد. رسول اکرم

 .)1(»ایمان و حسد :شود جمع نمی
گرایی و توجه بیش از حد به خوراك، پوشاك، مسکن و  تجمل -22

ي دیگري از عوارض ضعف ایمان است. شخص  نشانه سواري،
دهد و همواره سعی  تجمالت اهمیت وافري میایمان، به ظواهر و  سست

قیمت بیاراید و  هاي گران پوشی و پوشیدن لباس کند خودش را با شیک می
اش را لوکس و آراسته نماید؛ وي همواره مال و وقتش را در امور  خانه

کند و با وجود این همه ریخت و پاش  غیرضروري و زیوربندي صرف می
شدید برادران مسلمانش ندارد. ضعف ایمان هاي  هیچ توجهی به نیازمندي

گرایی مشغول شود که در  شود انسان آن چنان به خود و تجمل سبب می
زمانی که معاذبن  صور گردد. رسول خدا طلبی و خوشگذرانی غوطه رفاه
از « :را به یمن فرستادند، او را چنین وصیت کردند که جبل

خوشگذرانی بپرهیز که بندگانِ (نیک) خدا خوشگذران نیستند (و زندگی 
 .)2(»کنند) را در ناز و نعمت به سر نمی

                                           
 ).٧٦٢٠) و صحیح الجامع (٦/١٣روایت نسایی، نگاه کنید به المجتبی ( -١

)، این حدیث را امام احمد در ٣٥٣( ةالصحیح )، السلسلة٥/١٥٥ة (روایت ابونعیم در الحلی -٢

 ) به الفاظ دیگری روایت کرده است.٥/٢٤٣المسند (



 
 
 

 عوامل ضعف ایمان

ها  با نشانههاي زیادي دارد که برخی از آنها  ضعف ایمان، عوامل و علّت
هاي  از آن دسته عوامل و نشانه ،و عوارض ضعف ایمان مشترك هستند

توان به مشغولیت بیش از حد به دنیا و همچنین  مشترك ضعف ایمان می
پردازیم  ارتکاب معصیت اشاره کرد. اینک به دیگر عوامل ضعف ایمان می

  :که عبارتست از
بستر و سبب ضعیف شدن  مدت از فضاهاي ایمانی، دوري دراز -1

  :فرماید مان است. خداوند متعال میای

ن َ�َۡشَع قُلُوُ�ُهۡم ِ�ِۡ�رِ +
َ
ْ أ ِيَن َءاَمُنٓوا ِن لِ�َّ

ۡ
لَۡم يَأ

َ
ِ ٱ� َوَ�  ۡ�َقِّ ٱَوَما نََزَل ِمَن  �َّ

ْ كَ  ِينَ ٱيَُ�ونُوا َّ�  ْ وتُوا
ُ
َمدُ ٱِمن َ�ۡبُل َ�َطاَل َعلَۡيِهُم  لِۡكَ�َٰب ٱأ

َ
َسۡت قُلُوُ�ُهۡمۖ َ�قَ  ۡ�

 .]۱۶[الحدید:  _١٦َوَ�ثِ�ٞ ّمِۡنُهۡم َ�ِٰسُقوَن 
هایشان به هنگام  آیا براي مؤمنان وقت آن نرسیده است که دل«: یعنی

یاد خدا و آنچه از حق و حقیقت فرو فرستاده، بلرزد؟ و آیا هنگام آن 
و سپس نیست که مانند کسانی نباشند که قبالً برایشان کتاب فرستاده شده 
هایشان  زمان طوالنی بر آنان سپري شده (و با دوري از دوران پیامبران) دل

 .»اند سخت شده است و بیشترشان فاسق گشته
دهد که دوري درازمدت از فضاهاي ایمانی  این آیه، به خوبی نشان می

سبب ضعیف شدن ایمان در دل است. به طور مثال شخصی که مدتی 
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افتد، گویا از  اش دور می ري از برادران دینیطوالنی به سبب کار یا سف
زیسته و از آن قوت قلب و نور ایمان  ي آن می فضاي ایمانی که در سایه

گردد. مؤمن ویژگی و صفتی دارد که معموالً بیش از آن  گرفته، دور می می
با برادرانش همراهی و  ،که به خود بپردازد و به خود مشغول باشد

برادرانمان، در نزد ما ارزش : «گوید می /بصريکند. حسن  همنشینی می
اندازند  مان دارند؛ خانواده ما را به یاد دنیا می ي بیشتري از خانواده و فایده

 ».دارند و برادرانمان، ما را به یاد آخرت وا می
اي  اگر دوري از فضاهاي ایمانی به درازا کشد و ادامه یابد، به گونه

د که محبت و دوستی جایش را به گریز شو گزینی انسان می باعث خلوت
گردد و نور  دهد و در پی آن دل، سخت و تاریک می از فضاهاي ایمانی می

هایی که  شود. این حالت معموًال در مرخّصی فروغ و خاموش می ایمان، کم
رود یا پس از نقل مکان به جاهاي دیگر به منظور کار یا  انسان به سفر می
 گردد. درس پدیدار می

فردي که به دست : ي از صلحا و الگوهاي نیک و نمونهدور -2
بیند، علم سودبخش، عمل صالح و  اي آموزش می انسان نیک و شایسته

هاي علمی، اخالقی و  آورد و از داشته قوت ایمان را به خوبی به دست می
جوید. حال اگر این شخص از آن مربی  صفات نیک و ارزشمند او بهره می

کند. چنین  شایسته دور افتد، در دلش احساس سختی میي نیک و  و نمونه
به صحابه دست داد که خودشان به  صحالتی پس از وفات رسول خدا

؛ آنان را چنان »هایمان معیوب و دگرگون شد قلب« :اند که آن تصریح نموده
تنهایی و هراسی در بر گرفت که قابل وصف نیست؛ آنان مربی، معلّم و 
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اي شده بودند که وضعیتشان در  دست داده و به گونه الگوي بزرگشان را از
چوپان)، در شب تار  (ي بی مانند گله« :گونه بیان شده است آن  حالت بدین

پس از خود چنان یارانی  صاما رسول خدا». و بارانی، پریشان شده بودند
به جا گذاشت که هریک از آنان براي جانشینی آن حضرت شایستگی 

دیگران قرار گرفتند. اما اینک مسلمانان بیش از هر  داشت و برخی پیشواي
زمان دیگري نیاز به پیشوا و الگویی دارند که گردش جمع آیند و به او 

 نزدیک شوند.

هاي ایمانی و  دوري از فراگیري علوم دینی و قطع رابطه با کتاب -3

هاي زیادي  خوشبختانه کتاب کند. ها را زنده می آثار سلف صلح که دل
انگیزد و سبب خیزش  د که ایمان را در قلب خواننده بر میوجود دار

گردد. قطعاً کتاب خدا (قرآن  نیروهاي ایمانی نهفته و خفته در وجودش می
هاي  هاي اثرگذار قرار دارد و پس از آن کتاب مجید) در رأس این کتاب

حدیث و آثار گرانبها و ارزشمند علما با محتواي نصیحت و مفاهیم شیوا، 
هاي ابن قیم و ابن رجب و ...  هایی مانند کتاب گیرد. همچنین کتاب یقرار م

هاي مرده  پردازد، قلب که با اسلوب قوي و جالب به بیان عقاید اسالمی می
ي چنین  کند. باید دانست که دوري از مطالعه و غبارآلود را زنده می

ادبی هاي صرفاً فکري و  روي در خواندن کتاب هایی و همچنین زیاده کتاب
اي از  هاي اصول و فقهی که عاري از دالیل شرعی است، در پاره یا کتاب

شود. منظور بنده از این نوشتار، نکوهش  موارد سبب سختی دل می
به است هاي ادبی، اصول، فقه و مانند آن نیست. بلکه منظورم تذکّري  کتاب

هاي تفسیر و حدیث روگردان هستند و فقط در  کسانی که از کتاب
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هاي تفسیر و حدیث،  هاي ادبی و امثال آن مطالعه دارند. قطعاً کتاب کتاب
حاوي مطالب پرارزشی است که قلب انسان را با خداوند متعال و باورهاي 

دهد. مثالً هنگامی که صحیحین (صحیح بخاري و  راستین شریعت پیوند می
یا در دهد که گو کنیم، به ما چنان احساسی دست می مسلم) را مطالعه می

و به همراه صحابه در فضاي ایمانی آن روز زندگی  صدوران رسول خدا
وزد  کنیم و با خواندن سیرت و زندگی آنان، نسیم ایمان بر وجودمان می می

 :آید افزاي آن روزگار به یاد می نو رخدادهاي ایما
إن ــولِ وَ س ــلُ الرّ ــم أه ــديثِ ه ــلُ احل  أَه

 

حبوا  ه صَ حبوا نفسه، أنفاسَ ْ يَصْ ملَ
)1( 

                

آموختگان فلسفه،  هاي ایمانی آن چنان بر دانش آثار دوري از کتاب
هاي اسالمی رابطه  هایی که با آموزه شناسی و دیگر رشته روانشناسی و جامعه

ندارد، نمایان گشته که آنان را از اسالم دور کرده است. همچنین آثار منفی 
هاي  در افرادي که به خواندن کتاب هاي ایمانی به وضوح این دوري از کتاب

کنند، نمایان و هویدا است. همچنین آثار  خیالی و عاشقانه زندگی به سر می
هاي ایمانی و دینی در کسانی که پیوسته با دلباختگی، مطالب  دوري از کتاب

کنند، مشهود و  ها و صفحات حوادث را دنبال می ها، مجلّه غیرمفید روزنامه
 باشد. پدیدار می

اینک محیط پیرامون  قرار گرفتن انسان در محیط آکنده از معصیت. -4
بالند، برخی  اي شده که برخی به ارتکاب گناه و معصیت به خود می ما به گونه

کشند و بعضی  اي سیگار می پردازند، عده سرایی و آوازهاي مبتذل می به ترانه

                                           
صحبت نشدند، پیروان واقعی  نشین و هم هم صث، با آنکه با شخص رسول خدااهل حدی - ١

 اند. های آن حضرت همراه گشته ایشان هستند که با روان و اندیشه
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گویی، سخنان رکیک و  آورند؛ دشنام شرمانه و لوده روي می هم به مجالّت بی
ي اطراف ما است؛ از اینها  ي دیگر محیط پر فتنهدعواهاي خیابانی از نمودها

چینی و اخبار  خود و الکی، غیبت، سخن هاي بی که بگذریم قیل و قال
 مسابقات آن قدر در جامعه زیاد شده که قابل شمارش نیست.

شود و هیچ یادي  ها و مجالس صحبت از دنیا می اینک در بیشتر نشست
بري،  ها، بهره ، کار، داراییگردد. سخن از تجارت از خدا و دین نمی

خواهی و  طلبی و اضافه حقوق، پیشرفت مشکالت کاري، بیکاري، فزون
اي در رأس مباحث و توجهات مردم  انتخابات مسایل روز شده و به گونه

گذارد. اما وضعیت  قرار گرفته که دیگر جایی براي مباحث دینی نمی
ها  ها آن چنان در خانه ها آن چنان خراب شده که نگو و نپرس؛ بدي خانه

اش درهم و  پاره و چهره پاره شفراگیر شده که قلب مسلمان از شنیدن
هاي مبتذل و اختالط و  آور، فیلم هاي شرم شود؛ ترانه ناراحت می

هاي مسلمان را پر  ي زنان و مردان، خانه شرمانه هاي حرام و بی نشینی هم
ها  ی به وجود آمده که دلچنین ها و بسترهاي این کرده است. امروزه محیط

 کند. را مریض و سخت می
هاي دنیوي به عنوان یکی از  روي در کارها و مشغولیت زیاده -5
ها را دربند و اسیر کرده  به حدي رسیده که دلهاي ضعف ایمان،  زمینه

ها  اي تسخیر کرده که گویا دل ها را به گونه است و به عبارت دیگر دل
ي دینار نابود و  بنده: «اند فرموده صاکرم ي دنیا شده است. رسول بنده

ي  . همچنین فرموده)1(»ي درهم بدبخت و نابود شد نگونسار شد، بنده

                                           
 ).۲۷۳۰روایت بخاری ( - ١
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هریک از شما را آنچه در دنیا است، همسان « :است که صپیامبر اکرم
یعنی همچنان که مقدار اندکی توشه،  )1(».کند ي مسافر کفایت می توشه

هاي شما نیز اندکی توشه  رساند، براي رفع نیازمندي مسافر را به مقصد می
کامالً واضح است که امروزه طمع مادي  .کند و اسباب زندگی کفایت می

کنند  مردم طوري زیاد شده که براي افزودن مال و ثروت دنیا دست و پا می
دهند و به دنبال تجارت و  ز خود نشان میو اشتیاق و کوشش زیادي ا

 صخدا ي رسول دوند. این مصداق گفته صنعت به قصد پیشرفت مادي می
ما مال و ثروت را براي بپا داشتن  :خداوند متعال فرموده است: «است که

ایم؛ اگر آدمی یک وادي (و دره پر از مال و  نماز و دادن زکات فرو فرستاده
ست دارد دومیش را نیز داشته باشد و اگر داراي دو ثروت) داشته باشد، دو

کند  وادي باشد، خواهان سومی است؛ شکم فرزند آدم را جز خاك پر نمی
ي هر  یابد)؛ سپس خداوند توبه (و حرص و آزش جز با مرگ پایان نمی

 .)2(»پذیرد اي را می کننده توبه
 مشغولیت به مال و ثروت، همسر و فرزندان، عامل ضعیف شدن -6

  :فرماید خداوند متعال می ایمان است.

ْ ٱوَ + ۡوَ�ُٰدُ�ۡم فِۡتَنةٞ  ۡعلَُمٓوا
َ
ۡمَ�ٰلُُ�ۡم َوأ

َ
�ََّمآ أ

َ
 .]۲۸[األنفال:  _�

ي آزمایش  (اي مؤمنان!) بدانید که اموال و اوالد شما، مایه«: یعنی

هستند (و سبب هالکت شمایند در صورتی که محبت آنان را بر محبت 

 . »ترجیح دهید)خدا و رسولش 

                                           
 ).۲۳۸۴)، صحیح الجامع (۴/۷۸روایت طبرانی در الکبیر ( - ١

 ).۱۷۸۱)، صحیح الجامع (۵/۲۱۹روایت احمد ( - ٢
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  :فرماید همچنین خداوند متعال می

َهَ�ٰتِ ٱلِلنَّاِس ُحبُّ  ُز�ِّنَ + ِمَن  لُۡمَقنَطَرةِ ٱ لَۡقَ�ِٰط�ِ ٱوَ  ۡ�َنِ�َ ٱوَ  لنَِّسآءِ ٱِمَن  لشَّ
َهبِ ٱ ةِٱوَ  �َّ نَۡ�ٰمِ ٱوَ  لُۡمَسوََّمةِٱ ۡ�َۡيلِ ٱوَ  لۡفِضَّ

َ
ۖ ٱ ۡ�ََيٰوةِ ٱَ�ٰلَِك َمَ�ُٰع  ۡ�َۡرِث� ٱوَ  ۡ� ۡ�َيا ُّ� 

ُ ٱوَ   .]۱۴[آل عمران:  _١٤ ابِ  َٔ لَۡ� ٱُحۡسُن  ۥِعنَدهُ  �َّ
ها، محبت شهوات (و دلبستگی به امور مادي) زینت  براي انسان«: یعنی

داده شده است؛ چیزهایی از قبیل میل و دلدادگی به زنان و فرزندان و 
و  هاي مرغوب) هاي نشاندار (و سواري دارایی بسیار هنگفت و اسب

چهارپایان و کشت و زراعت. اینها کاالي دنیا است و سرانجام نیک در 
 . »پیشگاه خداوند است

مفهوم این آیه این است که محبت دنیا و در رأس آن محبت زن و 
فرزند چنانچه بر اطاعت خدا و رسولش ترجیح داده شود، نکوهیده و 

شده زشت است؛ اما اگر محبت آنها براساس شکل شرعی مشخّص 
براساس اطاعت خدا و در جایگاهی فروتر از محبت خدا و رسولش باشد، 

اند: از دنیا زنان و بوي  فرموده صباشد. رسول خدا ستوده و نیک می
داشتنی شده و روشنی  خوش (خوشبو کننده)، به من محبوب و دوست

 .)1(»چشم من در نماز نهاده شده است
نان یا به خاطر فرزندانشان از بسیاري از مردم در پی زنان و به خاطر آ

 صخدا شوند. رسول مانند و به گناه و معصیت کشیده می اطاعت خدا باز می
 .)2(»فرزند، سبب حزن، ترس، جهل و بخل است«: اند فرموده

                                           
 ).۳۱۲۴ع ()، صحیح الجام۳/۱۲۸روایت احمد ( - ١

 ).۱۹۹۰)، صحیح الجامع (۲۴/۲۴۱روایت طبرانی در الکبیر ( - ٢
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باشد، این است  ي بخل می منظور از اینکه فرزند، مایه :توضیح حدیث
کند در راه خدا انفاق کند، شیطان فرزند  که انسان هرگاه قصد و آهنگ می

 :گوید نماید و در پی آن، انسان می یا فرزندانش را به او خاطرنشان می
فرزندانم به مال و ثروتم سزاوارترند، بنابراین براي آنان باید مال و ثروتی 
بگذارم که پس از من نیازهایشان را برآورده سازند؛ انسان با چنین پندار و 

 ورزد. اي از انفاق در راه خدا بخل می وسوسه
خواهد در راه خدا جهاد  آور است؛ یعنی هرگاه انسان می فرزند، ترس

کند که ممکن است در  آید و وسوسه می کند، شیطان به سراغش می
ي  ي و فرزندانت یتیم شوند و در آستانهي جنگ و جهاد کشته شو جبهه

نابودي قرار گیرند؛ این چنین است که انسان به خاطر فرزند از جهاد در 
 ماند. راه خدا باز می
شود، پدر به سبب  ي جهل است؛ یعنی فرزند سبب می فرزند، مایه

اندوزي و تالش در تحصیل علم یا حضور در  پرداختن به امور او از دانش
 .ها باز بماند و خواندن کتاب مجالس علمی

فرزند، سبب حزن و اندوه است؛ یعنی هرگاه مریض شود، پدر و مادر 
تواند  خواهد که پدر، نمی گیرد و هرگاه چیزي می را حزن و اندوه فرا می

گردد؛  برایش تأمین کند، آن هنگام نیز غم و اندوه بر پدر و مادر چیره می
توجهی به پدر و  د، با نافرمانی و بیممکن است زمانی که فرزند بزرگ شو
 مادر، آنان را در غم و ناراحتی بیندازد.

البته باید دانست که منظور از حدیث و آنچه گذشت، نه ترك ازدواج و 
تولید نسل است و نه ترك تربیت فرزندان؛ بلکه مقصود این است که 
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نان به حرام انسان همواره تالش کند تا به خاطر فرزندان و تأمین نیازهاي آ
 و معصیت دچار نشود.

ها و اسباب آزمایش در این دنیا  اینک به بررسی یکی دیگر از فتنه
براي «اند:  فرموده صباشد. رسول خدا ي مال می پردازیم که همان فتنه می

باید  .)1(»اي بود و فتنه (و اسباب آزمایش) امت من، مال است هر امتی، فتنه
ص و آز، بسی بیشتر از فساد و خرابی گرگی دانست که تباهی و فساد حر

دو گرگ « :اند فرموده صزند. رسول خدا است که به آغل گوسفندان می
گرسنه که به میان گوسفندان بزنند، چنان تباهی و خرابی ندارند که حرص 

جویی)، براي دین شخصی زیان و تباهی  و آزمندي بر مال و جاه (برتري
به بسنده کردن به امور و  صبه همین دلیل است که رسول خدا .)2(»دارد

خواهی که انسان را از یاد خدا  اند و از زیاده نیازهاي ضروري تشویق کرده
براي تو از جمع مال دنیا، خدمتگزار : «اند و فرموده کند، باز داشته غافل می

        . )3(»کند و مرکبی (سواري) که در راه خدا بکارگیري، کفایت می
: اند که شاره فرمودهضمن بیم دادن ثروتمندان به این نکته ا صرسول اکرم

هاي خیر،  واي بر ثروتمندان و دارایان مگر آنان که مال و ثروت را در راه
 .)4(کنند صرف و صدقه می

                                           
 ).۲۱۴۸الجامع ( )، صحیح۲۳۳۶روایت ترمذی ( - ١

 ).۵۶۲۰الجامع ( )، صحیح۲۳۷۶روایت ترمذی ( - ٢

 ).۲۳۶۸الجامع ( )، صحیح۵/۲۹۰روایت احمد ( - ٣

 ).۷۱۳۷(الجامع  ) و صحیح۴۱۲۹نگاه کنید به روایت ابن ماجه ( - ٤
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یکی دیگر از عوامل سست شدن ایمان در آرزوهاي طوالنی،  -7
  :فرماید ها است. خداوند متعال می دل

ُ�لُواْ َوَ�َتَمتَُّعواْ َو�ُلِۡهِهُم  َذرُۡهمۡ +
ۡ
ۖ ٱيَأ َمُل

َ
 . ]۳[الحجر:  _٣فََسوَۡف َ�ۡعلَُموَن  ۡ�

 بگذار کافران را که بخورند و (از دنیا) بهره برند و آرزو، آنان را «: یعنی
 

باالخره خواهند دانست (که چگونه در دنیا به آرزوها و  غافل سازد؛ 
 .»اند) شدهدنیاپردازي، مشغول 

بیشترین چیزي که بر شما از آن هراس دارم، پیروي « :گوید می علی
روي هوا و هوس، انسان را از  هوا و هوس و آرزوهاي طوالنی است؛ دنباله

برد (و آدمی  دارد و آرزوهاي طوالنی، آخرت را از یاد انسان می حق باز می
ي  چهار چیز نشانه« :در روایات آمده است .)1(»اندازد) را به غفلت می

*خشک بودن چشم (چشم بدون اشک که بر یاد آخرت  :بدبختی است
نگرید و اشک نریزد)، * سنگدلی و قساوت قلب، * آرزوهاي طوالنی و 

اسالمی همچنین در اخبار و روایات ». نیافتنی، * حرص و آز بر دنیا دست
نسان در شود ا آرزوهاي طوالنی، سبب می: «به این نکته تصریح شده که

نیا میل و دها تنبلی ورزد و در توبه غفلت و درنگ کند، به  انجام نیکی
رغبت نماید و آخرت را از یاد ببرد و دچار سنگدلی و قساوت قلب شود؛ 
چرا که نرمی و صفاي قلب با یاد مرگ، قبر و وضعیت هراسناك قیامت و 

ان که آید؛ همچن همچنین یادآوري پاداش و کیفر در آخرت به دست می
پس زمانی طوالنی بر آنان (در دوري از « :خداوند متعال فرموده است

هایشان  پیامبران) سپري شد (و در دنیا و آرزوهاي طوالنی گذشت) که دل
                                           

 ).۱۱/۲۳۶الباری ( فتح - ١
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هر کس آرزویش اندك و کوتاه : «همچنین گفته شده که». گردیدسخت 
گردد؛ چرا که هر  شود و قلبش نورانی می گردد، غم و اندوهش کاسته می

 .)1(...»کوشد  ها می کس مرگ را به یاد آورد، در اطاعت خدا و انجام نیکی
نشینی  روي در خورد و نوش، خواب، سخن گفتن و شب زیاده -8

پرخوري، انسان  ي قساوت قلب و ضعف ایمان است. و معاشرت، زمینه
شود، انسان از عبادت  کند و باعث می حال و سنگین می را بی

ها و مجاري نفوذ شیطان در انسان تقویت  و راه خداوندمهربان باز مانده
هر کس، خوراکش زیاد شود، زیاد « :گردد. در این باره گفته شده که

ها و  یابد و از انجام عبادت نوشد که در نتیجه خوابش افزایش می می
گویی، دل را سخت  زیاده». ماند حصول پاداش بزرگ و فراوان باز می

نشینی با دیگران، انسان  وي در جلسه کردن و همر میراند؛ زیاده کند و می می
دارد.  داشت آن باز می اندیشی بر مهار و نگه ي نفس و چاره را از محاسبه

برد و قلب را  ي زیاد نیز تازگی و طراوت ایمانی دل را از بین می خنده
زیاد نخندید که زیاد خندیدن، دل را «اند:  فرموده صمیراند. رسول خدا می
 .)2(»میراند می

 

                                           
 ).۱۱/۲۳۷الباری ( فتح - ١

 ).۷۴۳۵)، صحیح الجامع (۴۱۹۳روایت ابن ماجه ( - ٢





 
 
 

 درمان ضعف ایمان

ضعف ایمان، بسان یک بیماري است که باید درمان شود. رسول 
شود که  ایمان در درون هریک از شما چنان کهنه می: «اند فرموده صاکرم

ایمان را در گردد. پس از خدا بخواهید که  لباس کهنه و مندرس می
شود که ایمان در  . از این حدیث کامالً روشن می)1(»هایتان تازه کند دل

شود و گاهی قلب مؤمن  قلب همانند لباس دچار کهنگی و فرسودگی می
کند؛  گیرد که آن را تاریک می را پوششی ابر مانند از معصیت در بر می

ا به تصویر گونه براي م این شکل از تاریکی قلب را بدین صرسول اکرم
هیچ قلبی نیست مگر ابري چون ابر ماه دارد که هرگاه ماه « :اند که کشیده

شود و چون از آن کنار رود، از حالت گرفتگی  تابان را فرا گیرد، تاریک می
 )2(».شود آید و درخشان می در می

پوشاند و پس از مدتی که ابرها پراکنده و  گاهی ابرها روشنی ماه را می
گردد. قلب مؤمن نیز گاهی این  د، نور ماه در آسمان نمایان میشو دور می

شود و  گیرد و نورش پنهان می چنین در پسِ ابر تاریک معصیت قرار می
برد؛ اگر آدمی براي افزایش ایمانش به  انسان را تاریکی و اندوه فرو می

                                           
الزوائد  )، هیثمی در مجمع۱۵۸۵( السلسلة الصحیحة)، ۱/۴( كروایت حاکم در المستدر - ١

 است.این حدیث را طبرانی در الکبیر روایت کرده و اسنادش، حسن  :) گفته است۱/۵۲(

 ).۲۲۶۸( السلسلة الصحیحة)، ۲/۱۹۶( ةروایت ابونعیم در الحلی - ٢
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رود و  کمک خداي متعال کوشش کند، آن ابر تاریکی و معصیت کنار می
 گردد. مان باز مینورِ ای

ي ضعف ایمان و  یکی از مهمترین نکات قابل توجه در شناخت مسأله
هاي جلوگیري و درمان آن، دانستن این نکته و باور است که ایمان، کم  راه

اي و اعتقادات مهم اهل سنت  شود و این، یکی از باورهاي ریشه و زیاد می
اقرار به زبان، اعتقاد به قلب و عمل  :و جماعت است. ایمان عبارتست از

یابد و با عصیان و معصیت،  به اعضا و جوارح که با اطاعت، فزونی می
شود. بسیاري از نصوص کتاب و سنّت، باور کم و زیاد شدن  کاسته می

ي  سوره 124ي  ي فتح و آیه سوره 4ي  کند؛ از جمله آیه ایمان را تأیید می
هر : «اند فرموده صهمچنین رسول اکرم یات دیگر.آتوبه و بسیاري از 

کس از شما که عمل منکري ببیند، آن را با دستش تغییر دهد، پس اگر 
نتوانست با زبانش و اگر نتوانست، با قلبش (آن عمل را تغییر دهد و آن را 

 .)1(»ي ایمان است ترین درجه در دل بد بداند) و این مرحله، ضعیف
تأثیر معصیت بر کاهش ایمان، امري  تأثیر اطاعت در افزایش ایمان و

رود و  کامالً معلوم و بلکه تجربه شده است. مثالً شخصی به بازار می
بیند و سر و صدا و فریادهاي  زیورآالت و کاالهاي زیادي در بازار می

رود و  شنود؛ این شخص پس از بازار به قبرستان می تبلیغاتی بازاریان را می
رود که متفاوت از حالت وي در بازار است.  میبه حال و هوایی دیگر فرو 

گردد.  شود و از حالی به حال دیگر می بنابراین قلب به سرعت دگرگون می
این، « :در رابطه با موضوع مورد بحث ما یکی از بزرگان سلف گفته است

                                           
 ).۱/۵۱الباری ( روایت بخاری، فتح - ١
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داشت ایمانش کوشا باشد  از فقه و دانش شخص است که در حفظ و نگه
کاهد، حساسیت و توجه به خرج دهد؛  می و نسبت به آنچه ایمانش را

هاي دانش  شود؛ نیز از نشانه همچنین دانستن اینکه آیا ایمان کم یا زیاد می
گري شیطان،  هاي وسوسه و فقه شخص است. همچنان که شناختن راه

 .)1(»باشد ي فقاهت و دانش می نشانه
واجب و  البته این نکته نیز قابل توجه است که اگر نقص ایمان، به ترك

توجهی،  اي شرعی یا انجام عمل حرامی بینجامد، شخص به بی وظیفه
ضعف ایمانی و شکست شدیدي مبتال گشته که به شدت نکوهیده و 
زشت است و باید به سوي خدا توبه و رجوع کند و براي درمان این 

توجهی درونی خود، دست به کار شود. اما اگر سستی و  سستی و بی
کند یا حرامی  اي است که انسان، واجبی را ترك نمی کوتاهی به گونه

ورزد، باید بکوشد تا  شود و فقط در انجام مستحبات غفلت می مرتکب نمی
توان، طراوت و هیجان درونی خود را براي عبادت تقویت نماید و به فکر 
چاره افتد و آهنگ خودسازي و تقویت طراوت و احساسات دینی و 

هر عملی از نشاط و قوت «اند:  فرموده صاایمانی نماید. رسول خد
گردد؛ پس هر کس که سمت  برخوردار است و هر قوتی دچار سستی می

شود و هر  و سوي سستی و ضعفش به جانب سنّت من باشد، رستگار می
ها  کس که ضعفش به سوي غیر آن باشد (و رو به بدعت و وانهادن سنّت

 .)2(»گردد اش نهد)، هالك و نابود می و وظایف دینی

                                           
 .ی) از ابن عیس٢/١٤٠ابن قیم ( ی شرح نونیه - ١

 .٥٥ ی ): صحیح الترغیب؛ شماره٢/٢١٠روایت احمد ( - ٢
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هاي درمان ضعف ایمان، به این  خوب است پیش از پرداختن به راه
کنند به قساوت قلب  نکته اشاره کنیم که بسیاري از کسانی که احساس می

اند، در پی راهکارهاي خارجی براي درمان این  و سنگدلی دچار شده
و توانند، درمان را از خود  حالت درونی خود هستند و با وجودي که می

بندند و  هاي آنان دل می بسترهاي درونی خود بیاغازند، به دیگران و نسخه
کنند. این یک اصل است که انسان، درمان قساوت قلب را باید از  تکیه می

اي میان بنده  هاي درونی خود آغاز کند. چرا که ایمان رابطه خود و توانایی
کنیم که هر  می باشد. در ادامه به برخی اسباب شرعی اشاره و خدایش می
ي آن به درمان ضعف ایمانش بپردازد و قساوت  تواند بر پایه مسلمانی می

ي نفس،  قلبش را براساس آن و پس از توکّل به خداوند متعال و با مجاهده
 از میان ببرد:

که بیانگر همه چیز و نوري است که تدبر و اندیشه در قرآن کریم  -1
فرماید. بدون تردید در قرآن  هدایت میخداوند متعال بندگانش را به آن 

ود دارد. درمانی بزرگ و دارویی اثرگذار براي بیماري ضعف ایمان وج
  :فرماید خداوند متعال می

ُِل +  .]۸۲[اإلسراء:  _َما ُهَو ِشَفآءٞ َورَۡ�َةٞ لِّلُۡمۡؤِمنِ�َ  لُۡقۡرَءانِ ٱِمَن  َوُ�َ�ّ
ها (از  ي بهبودي دل که مایهفرستیم  و ما آیاتی از قرآن فرو می«یعنی: 

 . »هاي جهل و گمراهی) و رحمت مؤمنان است قساوت قلب و بیماري
ي قرآن با تدبر و اندیشیدن در آیات و  اما راه درمان به وسیله

 گردد. رهنمودهاي الهی میسر می
فرمود و آن را در  همواره در قرآن تدبر و اندیشه می صرسول خدا
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ها در نماز یکی  شبحتّی آن بزرگوار در یکی از کرد؛  نماز شب تالوت می
ي  سوره 118ي  ، آیهقدر تکرار فرمود که صبح شد. آن آیهاز آیات را آن
  :مائده بود که

نَت  إِن+
َ
ۡ�ُهۡم فَإِ�َُّهۡم ِعبَاُدَكۖ �ن َ�ۡغفِۡر لَُهۡم فَإِنََّك أ  _١١٨ ۡ�َِكيمُ ٱ لَۡعزِ�زُ ٱُ�َعّذِ

 .]۱۱۸[المائدة: 
اگر آنان را مجازات کنی، بندگان تو هستند و اگر از ایشان «یعنی: 

توانی) چرا که غالب و توانا  دانی و قطعاً می درگذري (باز هم خود بهتر می
 .)1(»و حکیمی

ي  فرمود که حد و اندازه به حدي در قرآن اندیشه می صرسول اکرم
به نزد : به همراه عبیداهللا بن عمیر گوید می آن قابل درك نیست. عطاء

ما را از  :رفتم. عبیداهللا بن عمیر گفت لي صدیقه المؤمنین عایشه ام
 لاید، آگاه سازید؛ عایشه دیده صترین کاري که از رسول خدا عجیب

: شب (به قصد نماز) برخاست و فرمود: آن حضرت یک فرمودگریست و 
آن گوید که به  ایشه میع». اي عایشه! مرا بگذار تا خدایم را عبادت کنم«

: به خدا قسم که من هم نزدیکی شما را دوست دارم و همان حضرت گفتم
ي سرور و شادابی شما است. وي در ادامه  چیزي را دوست دارم که مایه

فرماید: آن حضرت برخاست، وضو گرفت و شروع به نماز فرمود.  می
ایشان آن چنان گریست که دامنش (جلوي لباسش) خیس شد و آن طور 

گاهش) نیز خیس شد؛  دامه داد که زمین (جایگاه نماز و سجدهاش را ا گریه
: اي حضرت را که در حال گریه دید، گفتبه قصد اذان آمد و آن  بالل

                                           
 ).٤/١٤٩روایت احمد ( - ١
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رسول خدا! این همه گریه میکنید؟ در حالی که خداوند، گناهان گذشته و 
ي شکرگذاري  آیا بنده: «ت را آمرزیده است. آن حضرت فرمودا آینده

که آن را بخواند و بر من آیاتی نازل شد که واي بر هر کس نباشم؟ دیشب 
 :در آن نیندیشد

َ�َٰ�ٰتِ ٱِ� َخلِۡق  إِنَّ + �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
ۡلِ ٱ ۡختَِ�ِٰف ٱوَ  ۡ� ْوِ�  �ََّهارِ ٱوَ  �َّ

ُ
لَۡ�ٰبِ ٱ�َ�ٰٖت ّ�ِ

َ
�ۡ ١٩٠ 

ِينَ ٱ َ ٱيَۡذُكُروَن  �َّ ُروَن ِ� َخلِۡق  �َّ ٰ ُجُنو�ِِهۡم َو�ََتَفكَّ َ�َٰ�ٰتِ ٱقَِ�ٰٗما َوُ�ُعوٗدا َوَ�َ  لسَّ
�ِض ٱوَ 

َ
آل عمران: [ _١٩١ �َّارِ ٱَر�ََّنا َما َخلَۡقَت َ�َٰذا َ�ِٰطٗ� ُسۡبَ�َٰنَك فَقَِنا َعَذاَب  ۡ�

۱۹۰-۱۹۱[. 
روز، ها و زمین و آمد و رفت شب و  قطعاً در آفرینش آسمان: «یعنی

ها و دالیلی براي خردمندان است؛ همان کسانی که خدا را ایستاده و  نشانه
ا و زمین ه ي آفرینش آسمان کنند و درباره نشسته و بر پهلوها یاد می

انگیز را) بیهوده  :) پروردگارا! این (نظام حیرتگویند اندیشند (و می می
؛ پس ما را از عذاب کنی) اي، تو منزّه و پاکی (و کار بیهوده نمی نیافریده

  ».آتش محفوظ بفرما

حدیثی که گذشت، دلیل محکمی بر وجوب تدبر و اندیشیدن در آیات 
 قرآن است.

قرآن، مطالب مختلفی در بر دارد و شامل توحید، وعده و وعید، احکام، 
ها است و آثار و نتایج گوناگونی بر نفس  خبار و داستان، اخالق و منشا

ها در دل انسان ترس و  ها، بیشتر از دیگر سوره ورهگذارد؛ برخی از س می
 صافکند. در این باره رسول خدا هراس (از آخرت و وعیدها) می

هاي هود، واقعه، مرسالت، عم یتساءلون و إذا الشمس  مرا سوره«اند:  فرموده
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ها حاوي مطالب بزرگ و سنگینی  این سوره ،آري .)1(»کورت، پیر کرده است
هاي بزرگی است که قلب رسول  از جمله حقایق ایمان و مسؤولیت

آثارش بر مو و و کرد  را با تمام سنگینی و عظمتش آکنده و مملو  صخدا
 :گشت. از جمله آنکه خداوند فرمود نمایان صي رسول خدا چهره

ِمۡرَت َوَمن تَاَب َمَعَك  ۡسَتقِمۡ ٱفَ +
ُ
  .]۱۱۲[هود:  _َكَمآ أ

اي (در راه دعوت و مبارزه)  گونه که فرمان یافته پس همان«یعنی: 
اند و) با تو  استقامت کن همراه کسانی که (از کفر و شرك، دست کشیده

 .»اند) اند (و ایمان آورده (به سوي خدا) برگشته
خواندند، در آن تدبر  نیز، قرآن می صي بزرگوار پیامبر اکرم صحابه

القلب و  ، رقیقشدند. ابوبکر کردند و بسیار متأثّر و دگرگون می می
خواند،  کرد و کالم الهی را می میدل بود که هر گاه در نماز امامت  نازك
نیز آن چنان از تالوت  رعم توانست خودش را از گریه کنترل کند. نمی

ي  نخستین آیات سورهکه پس از خواندن  شد قرآن متأثر و دگرگون می
 : طور بیمار شد

ا َ�ُ   ٧َعَذاَب َرّ�َِك لََ�ٰقِٞع  إِنَّ +  .]۸-۷[الطور:  _٨ِمن َدافِٖع  ۥمَّ
افتد که)  شود و (چنان اتفاق می قطعاً عذاب پروردگار واقع می«یعنی: 

 . »تواند از وقوع آن جلوگیري کند هیچ کس و هیچ چیزي نمی
خواند که  ي یوسف را می در نماز صبح سوره فاروقباري عمر 

ي  شد، آن هنگام که گفته ها شنیده می اش در آخرین صف صداي گریه
 :کرد که تالوت می 86ي  را در آیه یعقوب

                                           
 ).۹۵۵( الصحیحةالسلسلة )، ۳۲۹۷روایت ترمذی ( - ١
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ۡشُكواْ َ�ّ�ِ وَُحۡزِ�ٓ إَِ� +
َ
ِ ٱإِ�ََّمآ أ   .]۸۶[یوسف:  _�َّ

 .»برم خدا میشکایت پریشانی و اندوه خود را تنها به «: یعنی
شد، از کالم  میو پاکیزه بود، اگر قلوب ما پاك «فرماید:  می عثمان

شهید شد که قرآن  در حالیو آن بزرگوار مظلومانه ». شد خداوند سیر نمی
ي صحابه در این  خواند و خونش بر مصحف شریف ریخت. درباره می

 : باريگوید می /موضوع اخبار و روایات زیادي آمده است. ایوب
ت و چند مرتبه تکرار را دیدم که در نماز این آیه را بیس /سعیدبن جبیر

 :فرمود که می

ْ ٱوَ + ِ ٱيَۡوٗما تُرَۡجُعوَن �ِيهِ إَِ�  �َُّقوا  .]۲۸۱[البقرة:  _�َّ
و از عذاب روزي بترسید که در آن به سوي خدا بازگردانده «: یعنی

نازل شده و  صپیامبر اکرماي است که بر  آخرین آیه . این آیه،»شوید می
 ي آن چنین است: ادامه

ا َكَسَبۡت وَُهۡم َ� ُ�ۡظلَُموَن + ٰ ُ�ُّ َ�ۡفٖس مَّ  .]۲۸۱[البقرة:  _٢٨١ُ�مَّ تَُو�َّ
سپس به هر کس آنچه را به دست آورده، به تمامی پس داده «: یعنی

 .»شود و به آنان ستم نخواهد شد می
خواندنش  اي که علی بن فضیل با آیه: گوید می /بن بشار  ابراهیم

 :مرد، این آیه است که

 .]۲۷[األنعام:  _َ�َقالُواْ َ�ٰلَۡيتََنا نَُردُّ  �َّارِ ٱتََرىٰٓ إِۡذ ُوقُِفواْ َ�َ  َولَوۡ +
آن گاه که تو (اي محمد) ایشان را ببینی که (در کنار) آتش «: یعنی

دارد و از  آنان را بر میشوند و (هول و هراس جهنّم  دوزخ نگه داشته می
 .»گشتیم ... گویند: اي کاش بار دیگر به دنیا برمی ترس) می
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: علی بن فضیل با خواندن این آیه وفات نمود گوید بن بشار می ابراهیم
سلف صالح به هنگام  )1(اش شرکت کردم. و من خودم در نماز جنازه

ی از بزرگان شدند؛ یک تالوت آیات سجده نیز دچار دگرگونی و هیجان می
ها  و بر چهره: «فرماید اسراء که می ي سوره 109ي  سلف هنگام تالوت آیه

یند (و خواندن قرآن) بر تواضع آنان در برابر خدا رگ افتند و می فرو می
 :ي تالوت کرد و سپس خودش را سرزنش نمود و گفت ، سجده»افزاید می

 .»این سجده است؛ پس گریه کجا است؟
هاي قرآنی است. خداي متعال در قرآن  بزرگترین تدبر، اندیشه در مثال

بیندازد. زند که ما را به تذکّر (پند گرفتن) و تفکّر  هاي زیادي می مثال
 :فرماید خداوند متعال می

ُ ٱَو�َۡ�ُِب + ۡمَثاَل ٱ �َّ
َ
ُروَن  ۡ�  .]۲۵[ابراهیم:  _٢٥لِلنَّاِس لََعلَُّهۡم َ�َتَذكَّ

 .»زند تا پند گیرند ها می خداوند براي مردم مثل«: یعنی
 :فرماید ي حشر می سوره 21همچنین در آیه 

ۡمَ�ُٰل ٱَوتِلَۡك +
َ
ُروَن  ۡ�   .]۲۱[الحشر:  _٢١نَۡ�ُِ�َها لِلنَّاِس لََعلَُّهۡم َ�َتَفكَّ

کنیم تا شاید که ایشان  ها را براي مردم بیان می ... ما این مثال«: یعنی
 .»بیندیشند

باري یکی از بزرگان سلف، پس از اندیشیدن در مثالی قرآنی نتوانست 
 :شد معنا و کنه آن مثال را بفهمد، لذا شروع به گریستن نمود؛ از او سؤال

 :فرماید کنی؟ پاسخ داد: خداوند متعال می چرا گریه می
 

                                           
 ).۸/۴۴۶سیر أعالم النبالء ( - ١
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ۡمَ�ُٰل ٱ َوتِلَۡك +
َ
 .]۴۳[العنکبوت:  _٤٣ لَۡ�ٰلُِمونَ ٱنَۡ�ُِ�َها لِلنَّاِس� َوَما َ�ۡعقِلَُهآ إِ�َّ  ۡ�

زنیم و جز عالمان، آن  هایی است که ما براي مردم می اینها مثال«: یعنی
 .»فهمند را نمی

: من مثال را نفهمیدم و بنابراین عالم و فرزانه نیستم و بر خأل وي گفت
 گریم. و فقدان علمی خویش می

که باید در هر یک هاي زیادي زده  خداوند متعال در قرآن کریم، مثال
مثال کسی که آتش بر  :اندیشید و از هرکدام پند گرفت؛ از جمله

)، یا مثال شخصی که همانند چوپان 17ي  ي بقره، آیه افروزد. (سوره می
خواند و آنان  دهد و دیگران را به راه درست فرا می گوسفندان ندا سر می

هاي دیگري  ؛ یا مثال]171: [بقره(کافران)، همانند گوسفندان چیزي نفهمند 
، ]261: [بقره :توان به این آیات اشاره کرد که در آیات مختلف آمده که می

، ]24: هود[، ]41: عنکبوت[، ]73: حج[، ]5: جمعه[، ]176: أعراف[
؛ به ]29: [زمرو  ]75: [نحل، ]35: [نور، ]25-24: [ابراهیم، ]18ابراهیم: [

قرآنی باز گردیم و باتوجه خاص هاي  هر حال منظور این است که به مثال
 آنها را تالوت کنیم و در هر یک از آنها بیندیشیم.

، مختصر و شیوا به بیان چگونگی درمانِ قساوت قلب به /ابن قیم
: اساس این کار، انجام دو کار است«: ي قرآن پرداخته و گفته است وسیله

وي و معنوي * اول اینکه قلبت را از فضاي دنیوي و مادي به فضاي اخر
انتقال دهی و آن را در فضایی آرام، آرامش بخشی. * و سپس با تمام 
وجود، قلبت را متوجه معانی قرآنی کنی و در پی مفاهیم آن و فهم مقاصد 
هر یک از آیات باشی و بکوشی سبب نزول هر آیه را دریابی و از آن 
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بدانی که اگر ي وافر ببري؛ وانگهی آن را در اعمال قلبت فرو ببري و  بهره
آید و به خواست  اي بر دلَت نشیند، بر بیماري قساوت قلبت غالب می آیه

 ».یابد الهی قلبت از قساوت رهایی می
دومین راهکار درمان سنگدلی و ضعف ایمان، این است که انسان  -2

همواره عظمت الهی را با تمام وجود احساس کند و بکوشد تا اسما و 

نقص هر یک از آنها  در معانی کامل و بیند را بشناسد و وصفات خدا

اگر چنین احساس و حالتی قلب را فرا گیرد و در وجود انسان  بیندیشد.
شود که اعضاء و جوارح انسان، همواره سخن از چیزي  جریان یابد، باعث می

چرا که قلب، همچون پادشاه و فرماندهی عمل  .بگوید که قلب در خود دارد
باشد؛ اگر قلب  ء همانند سربازان و پیروان قلب میکند که هریک از اعضا می

کنند و اگر قلب به فساد افتد،  بهبود یابد، اعضاء نیز نیک و شایسته عمل می
 کنند. اعضاء و جوارح نیز اعمال زشت و فاسد را پیشه می

ي عظمت خداوند وجود  سنّت، نصوص بسیاري دربارهو در کتاب 
لرزد و وجودش در  اندیشه کند، قلبش میدارد که اگر انسان در آن تأمل و 

ي اعضا و  شود و همه برابر خداي بزرگ و بلندمرتبه خاضع و خاشع می
گردد و  جوارحش در مقابل خداوند سمیع و علیم، خمیده و فروافتاده می

یابد. آري  خشوع و خمیدگی انسان در برابر پروردگار جهانیان افزایش می
و صفات پاکی دارد؛ او بزرگ است؛ او  خداي بزرگ و مهربان ما، اسماء

محافظ و مراقب است؛ او قدرتمند با جبروتی است که واالمقام و 
باشد؛ او خداي قوي، قهار، کبیر و فرازمندي است که همیشه  شکوهمند می

میرد؛ او بر  میرند و او نمی زنده است و همگان اعم از جنّ و انس می
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مانبردار اوست؛ فرشتگان، او را از بندگان خود مسلّط است؛ همه چیز فر
کنند و رعد و برق نیز در برابر خداوند و به  هیبت و عظمت، حمد و ثنا می

خاطر هیبت و عظمتش، در کرنش و ثنا هستند؛ او غالبِ پایدار است؛ 
خوابد؛ از همه چیز  ي توانا است؛ همیشه پایداري است که نمی گیرنده انتقام

ها و  را در بر گرفته؛ خداوند، از خیانت چشم چیز آگاه است و علمش، همه
ي  دزدانه نگاه کردن و از رازهاي نهان سینه آگاه است؛ خداي متعال گستره

 :خود را چنین توصیف نموده است که علم و دانش

ٓ إِ�َّ ُهَوۚ َوَ�ۡعلَُم َما ِ�  ۡلَغۡيبِ ٱَمَفاتُِح  ۥوَِعنَدهُ + ِ ٱَ� َ�ۡعلَُمَها ّ�َ
َوَما  ۡ�َۡحرِ� ٱوَ  لۡ

�ِض ٱ�َۡسُقُط ِمن َوَرقٍَة إِ�َّ َ�ۡعلَُمَها َوَ� َحبَّةٖ ِ� ُظلَُ�ِٰت 
َ
َوَ� َرۡطٖب َوَ� يَا�ٍِس  ۡ�

بِٖ�   .]۵۹[األنعام:  _٥٩إِ�َّ ِ� كَِ�ٰٖب مُّ
هاي غیب در دست خدا است و کسی جز از آن آگاه  گنجینه«: یعنی

باشد، آگاه است و هیچ  نیست. خداوند، از آنچه در خشکی و دریا می
هاي  اي در تاریکی افتد مگر اینکه از آن خبر دارد و هیچ دانه برگی فرو نمی

درون زمین و هیچ چیز تر و خشکی نیست، مگر اینکه در لوح محفوظ 
 .»ثبت است (و خداوند از آن آگاه)

 :فرماید ل، در بیان عظمتش چنین میخداوند متعا

َ ٱقََدُرواْ  َوَما+ َّ�  ِ �ُض ٱوَ  ۦَحقَّ قَۡدرِه
َ
َ�َٰ�ُٰت ٱوَ  لۡقَِ�َٰمةِٱيَۡوَم  ۥَ�ِيٗعا َ�ۡبَضُتهُ  ۡ�  لسَّ

ُٰتۢ �َِيِمينِهِ   .]۶۷[الزمر:  _ۦَمۡطوِ�َّ
اند؛ در روز قیامت تمام  آنان، آن گونه که شاید، خدا را نشناخته«: یعنی

هم ها با دست راست او در  ي زمین در مشت او قرار دارد و آسمان کره
  .»شود پیچیده می
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خداوند، در روز قیامت زمین را در مشت : «اند فرموده صرسول اکرم
گردد. سپس  ها در دست راستش پیچیده و در هم می گیرد و آسمان می
مالک و متصرّف (حقیقی) هستم، پس پادشاهان زمین  :فرماید می

اندکی تأمل و اندیشه کنیم که  اگر در داستان موسی )1(»کجایند؟
چگونه در میعادگاه از خداوند خواست که خودش را به او نشان دهد، 

پروردگار من! خودت را : «گفت افتد. موسی قلب به تپش و لرزه می
 :و خداوند فرمود». تا تو را ببینمبه من بنماي 

ا  ۥَمَ�نَهُ  َقرَّ ۡستَ ٱفَإِِن  ۡ�ََبلِ ٱإَِ�  نُظرۡ ٱلَن تََرٮِٰ� َوَ�ِٰ�ِن + � فَلَمَّ فََسوَۡف تََرٮِٰ�
ٰ َر�ُّهُ    .]۱۴۳[األعراف:  _وََخرَّ ُموَ�ٰ َصعِٗقا اَد�ّٗ  ۥلِلَۡجَبِل َجَعلَهُ  ۥَ�َ�َّ
بینی؛ اما به کوه بنگر (که  (تو تاب دیدن مرا نداري و) مرا نمی«: یعنی

تجلّی من تاب آورد تر و نیرومندتر است، در برابر  اگر با آنکه از تو بزرگ
و) بر جاي خود استوار بماند، تو هم مرا خواهی دید؛ اما هنگامی که 

اش  پروردگارش بر کوه تجلّی فرمود، آن را در هم کوبید (و پوچ و پراکنده
 .»کرد) و موسی بیهوش بر زمین افتاد ...

این آیه را خواندند و تفسیر کردند، انگشت  صهنگامی که رسول خدا
کوه در هم پیچید « :ابهام را بر بند باالیی انگشت کوچک نهادند و فرمودند

از گذاشتن انگشت ابهام  صمنظور رسول خدا .)2(»و با خاك یکسان شد
ي تجلّی خداوندي بر کوه بود که خداوند  بر کوچک، نمایاندن اندازه
د و کوه نیز تاب نیاورد و از هیبت تجلّی اندکی بر کوه تجلّی فرمو

                                           
 )، چاپ بغا.۶۹۴۷روایت بخاری ( - ١

 ).۲۰۹و  ۳/۱۲۵)، و احمد (۳۰۷۴روایت ترمذی ( - ٢
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حجابش، نور «خداوندي در خود فرو رفت و کوبیده شد. خداوند متعال، 
است که اگر آن را پدیدار و هویدا سازد، انوار جاللتش تا آنجا که چشم 

 )1(».کشد کند را به آتش می مخلوق کار می
: اند خداوند را چنین بیان فرموده بزرگی و جالل صرسول اکرم

فرماید،  اي حکم می ي مسأله هنگامی که خداوند، در آسمان درباره«
شوند و نداي خداوند، چنان با  فرشتگان، براي اظهار اطاعت حاضر می

شود و این صدا در  عظمت است که گویا زنجیر آهنین با سنگ کوبیده می
اندازد و آن  کند و آنان را به خوف و وحشت می قلوب فرشتگان نفوذ می

: گویند شود، می هایشان برداشته می گاه که ترس و اضطرابشان از دل
دهند که حق و راست گفت و او  پروردگارتان چه فرمود و آنان پاسخ می

 .)2(»بلندمرتبه و بزرگ است
نصوص بسیاري در بیان عظمت پروردگار وجود دارد که مقصود از 

نصوص در عظمت آوردن این چند نمونه، این است که با تأمل در این 
خداوند بیندیشم و از این روش که سودمندترین راه درمان ضعف ایمان 

در کالمی دلنشین و شیوا، عظمت پروردگار  /است، بهره بریم. ابن قیم
او، کسی است که امور تمام ممالک را « :را چنین بیان کرده است که

آفریند و  ه میکند و تنها اوست ک زیرنظر دارد؛ تنها اوست که امر و نهی می
کند،  ها را دگرگون می میراند؛ حکومت کند و می دهد؛ زنده می روزي می

ها،  امر و فرمانش در آسمان ؛آورد برد و حکومت دیگري می  حکومتی می

                                           
 ).۱۹۷ی ( روایت مسلم به شماره - ١

 بغا. )، تحقیق۷۰۴۳روایت بخاری ( - ٢
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در زمین و در همه جاي عالم نافذ است؛ حکمش در خشکی و دریا 
را به جریان دارد؛ علم و دانشش هر چیزي را در بر گرفته و همه چیز 

ي سمع و شنوایی او از صداها فراتر است  شمارش در آورده است؛ گستره
گردد، بلکه هر ناله  که هرگز گوناگونی صداها، بر او مشتبه و پوشیده نمی

شنود و نیازهاي گوناگون هر ناله و  و فریادي را به هر زبانی که باشد، می
را از شنیدن یابد و چنین نیست که شنیدن سخنی، او  صدایی را در می

ها او را  ها و درخواست سخن دیگري باز بدارد؛ کثرت و گوناگونی سؤال
گردد؛  اندازد و از اصرار نیازمندان خسته و رنجور نمی به اشتباه نمی

آورد، حرکت  ي دیدش، همه چیز و همه جا را به زیر نظرش می گستره
؛ هیچ بیند رست در شب تاریک می آرام مورچه را بر سنگ خارا و سخت

غیب و نهانی برایش معنا ندارد و همه چیز برایش مشهود و آشکار است و 
ي موجودات آسمان و زمین همواره  هر راز و رمزي نیز بر او نمایان؛ همه

باشد و هر وقت  هایش می نیازمند او هستند و او نیز همواره ناظر بر آفریده
ي نیازها؛  شایندهي گناهان است و گ متصرّف در شؤون مخلوقاتش؛ آمرزنده

اي را  کند و هم اوست که هر شکسته ها را برطرف می اوست که سختی
نیاز  گرداند؛ فقیر را بی ي را نیکو می دیده کند و حال هر آسیب اصالح می

نماید و غم و سختی غمدیده  کند و گمراه را هدایت؛ سرگشته را ره می می
پوشاند؛  ه را لباس میکند و برهن سازد؛ گرسنه را سیر می را برطرف می

دارد؛ اوست که  بخشد و زیان و بدي را از بالدیده بر می بیماران را شفا می
دهد، مظلومان را یاري  پذیرد، نیکوکار را پاداش می ي توبه کننده را می توبه
پوشاند و  ها را می کند؛ بدي پیشگان را نابود می رساند و ظالمان و ستم می
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کند؛  برد و برخی را پست می اي را باال می عده دارد؛ آبروها را مصون می
ها  ي اهل آسمان و زمین، انسان ي مخلوقاتش از اول و آخر و همه اگر همه

ترین مخلوق  اي تقوا پیشه کنند که گویا در قلب متّقی ها به گونه و جنّ
شود  اي فزونی ایجاد نمی اند، در ملک و عظمت خداوندي ذره جاي گرفته
اي راه نافرمانی و فجور در پیش گیرند که گویا  ي اینها به گونه و اگر همه

اند، از ملک و عظمت پرودگار،  در قلب فاجرترین شخص جاي گرفته
ها،  ها و جنّ ها، انسان ها و آسمانی ي زمینی گردد؛ اگر همه اي کسته نمی ذره

زندگان و مردگان و هر تر و خشکی در یک میدان جمع شوند و هر 
ي هر کدامشان را برآورده  چیزي بخواهند و خداوند نیز خواسته کدامشان

آغاز  شود؛ او نخستین بی اي هم کم نمی ي ذره هاي او اندازه سازد، از خزانه
ي موجودات بوده و پیش از او هیچ موجودي نبوده  است که پیش از همه

 ي موجودات، باقی و بر جا است؛ انتها است که پس از همه است؛ آخرِ بی
زند و اوست باطن و  اوست ظاهر و پیدا که تمام عالَم، بودنش را فریاد می

اش  ها از ادراکش ناتوان است و خردها بر شناخت شایسته نهان که عقل
عاجز؛ بزرگوار است و بلندمرتبه؛ به ذکر و یاد از همه سزاوارتر و به 

لویت تر؛ اوست که به شکر و تشکّر او عبادت و بندگی از همگان شایسته
ترین است و مالک  ترین پادشاه؛ او بخشاینده دارد و هم اوست مهربان

نیاز  باشد و همال و همتایی ندارد؛ صمد و بی شریکی که تنها و یگانه می بی
ي واالمقامی است که او را همانندي  است و فرزندي ندارد؛ بلندمرتبه

او جز لک شود و هر چیز م نیست؛ همه چیز جز ذات او، نابود و فانی می
یابد؛ از  پذیرد؛ تنها به خواست او است که بنده توفیق اطاعت می زوال می
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هر عصیان و معصیتی آگاه است؛ او، مهربانی است که اگر از او اطاعت 
آمرزد و درگذر  گذارد و اگر از او نافرمانی شود، می پاداش نمی شود، بی

تی از فضل و فرماید؛ هر عذاب و گرفتش، از عدل اوست و هر نعم می
ترین گواه است و مراقب همیشه آگاه؛ اوست که به امور  دهش او؛ نزدیک

نگارد و به  نماید و اجل و مهلتشان را می پردازد، آنان را راه می بندگان می
ها به او وابسته است و به سوي او  دارد؛ دل آنها مهلت مشخصی ارزانی می

کند و  ؛ هر آنچه بخواهد، میکشد؛ هر سر و نهانی بر او آشکار است پر می
 :براي هر عذاب یا بخششی، تنها همین کافی است که اراده کند و گوید

 .)1(شود بشو، و آن هم می
روشی مؤثّر براي درمان ضعف ایمان است؛ زیرا طلب علوم شرعی،  -3

تحصیل و فراگیري علوم دینی به خوف و خشیت الهی و افزایش ایمان 

َ ٱإِ�ََّما َ�َۡ� + :فرموده استانجامد. خداوند متعال  می ْ ٱِمۡن ِعَبادِهِ  �َّ  _لُۡعلََ�ُٰٓؤا
 .]۲۸[فاطر: 

ترسند (و ترسشان آمیخته  تنها عالمان و دانایان، از خداوند می«: یعنی
 . »با تعظیم است)

بنابراین ایمان اهل علم و دیگران برابر نیست. کسی که به خوبی از 
حقیقت شهادتین را با مقتضاي آن مسایل شرعی آگاه است و معنا و 

ي قبر،  داند و از دانش مسایل غیبی و حاالت پس از مرگ از قبیل فتنه می
هاي بهشت و عذاب  وحشت روز قیامت، حاالت وحشتناك حشر، نعمت

ي کافی دارد و حکمت شرعی احکام حالل و حرام را در  جهنّم بهره

                                           
 ، با کمی تغییر و تصّرف.۱۲۵الوابل الصیب، ص  - ١
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شرعی، آگاهی و  و دیگر علوم صاکرم یابد و نسبت به سیرت نبی می
شناخت کافی دارد، هرگز در ایمان، با شخصی برابر نیست که نسبت به 

ي امور غیبی را  هاي دینی درباره دین ناآگاه است و احکام شرعی و داده
داند و از دین، بهره و برداشتی تقلیدي دارد و از بضاعت علمی اندك  نمی

 و ناچیزي برخوردار است:

ِيٱَهۡل �َۡسَتوِي + ِينَ ٱَ�ۡعلَُموَن وَ  نَ �َّ  .]۹[الزمر:  _َ� َ�ۡعلَُمونَ  �َّ
دانند، برابرند؟ (قطعاً  دانند و کسانی که نمی آیا کسانی که می«: یعنی

 .»برابر نیستند)
به افزایش ایمان انسان  نشستن در مجالس ذکر و پایبندي بر آن، -4

توان به  می انجامد؛ چرا که مجالس ذکر نتایج زیادي دارد که از آن دسته می
شود؛  : در مجالس ذکر، یاد خدا براي انسان تازه میاین فواید اشاره کرد

گیرد؛ فرشتگان،  رحمت الهی و سکینه و آرامش مجلس ذکر را د بر می
شوند؛ خداوند متعال در عالم باال و در میان  گرداگرد مجلس ذکر جمع می

به آنها فخر و مباهات فرماید و در نزد فرشتگان  فرشتگان، ذاکران را یاد می
ي این پیامدهاي ذکر و مجالس  آمرزد. به همه ورزد و گناهانشان را می می

اند:  فرموده صیاد خدا در احادیث صحیح اشاره شده است. رسول اکرم
نشینند مگر آنکه فرشتگان آنان را  هیچ قوم و گروهی براي ذکر خدا نمی«

آرامش بر آنان و د و سکینه پوشان کنند، رحمت الهی آنان را می احاطه می
گردد وخداوند متعال نیز آنان را در میان اهل آسمان، یاد  نازل می

  .)1(»فرماید می

                                           
 .)۲۷۰۰(صحیح مسلم  - ١
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  هیچ« :شنیدم که فرمودند صگوید: از رسول خدا سهل بن حنظلیه می
خیزند و  شوند (و پس از ذکر او) برنمی گروهی براي ذکر خدا جمع نمی

در حالی برخیزید که  :شود شوند مگر آنکه به آنان گفته می پراکنده نمی
 .)1(»گناهانتان آمرزیده شده است

شود که  : ذکر خداوند، به هر عملی اطالق میگوید می /ابن حجر
تضرّع و زاري براي او را به دنبال داشته انجام و پایبندي آن، یاد خدا و 

باشد؛ مانند تالوت قرآن، خواندن حدیث و مطالعه و پژوهش مسایل و 
 .)2(علوم دینی

کند،  یکی از دالیلی که بر تأثیر مجالس ذکر در افزایش ایمان، داللت می
 است؛ حنظله /به روایت امام مسلم حدیث حنظله األسیدي

گفتم: حنظله، منافق  : چطوري حنظله؟د و پرسیدمرا دی ابوبکر :گوید می
: هنگامی که در حضور گویی؟ گفتم : سبحان اهللا! چه میشده است. گفت

دهند و یادآور  هستیم و ما را به بهشت و جهنّم پند می صرسول خدا
بینیم و  شویم که گویا بهشت و جهنّم را با چشم می شوند، طوري می می

کنیم، همسران و فرزندان و  را ترك می صچون محضر و مجلس پیامبر
اندازند و آن شور و  کار و بارهاي دنیوي ما را به غفلت و فراموشی می

 بریم. حالت پیشین را از یاد می
: به خدا سوگند که ما نیز چنین حالتی داریم. به همراه فرمود ابوبکر

ا! حنظله : اي رسول خدرفتم و گفتم صبه نزد رسول خدا ابوبکر

                                           
 .)۵۵۰۷الجامع ( صحیح - ١

 ).۱۱/۲۰۹الباری ( فتح - ٢
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: اي رسول خدا! وقتی که در حضور منافق شده است. فرمودند: چرا؟ گفتم
شویم  اي می دهید، به گونه شما هستیم و ما را به بهشت و جهنّم اندرز می

بینیم و وقتی از حضور شما  که گویا بهشت و جهنّم را با چشم می
 رویم، زنان، فرزندان و کارها و مشاغل دنیوي، ما را آن چنان مشغول می
به : «فرمودند صکنیم. رسول خدا سازد که این حالت را فراموش می می

بودید،  خدا سوگند، اگر شما همچنان به ذکر و همان حالت نزد من می
کردند؛  رفتید با شما مصافحه می هایی که می فرشتگان در بسترها و در راه

 .)1(»اما اي حنظله گاهی و گاهی

همواره بر مجالس ذکر که آن را مجالس ایمان نیز  صحابه
با ما بنشین : «به شخصی فرمود نامیدند، اشتیاق فراوان داشتند؛ معاذ می

یعنی با ذکر و یاد خدا و صحبت از دین او بر  .)2(»تا ساعتی ایمان بیاوریم
 ایمان خود بیفزاییم.

 ه،انجام زیاد کارهاي نیک و پر کردن اوقات به اعمال شایست -5
ترین اسباب درمان ضعف  هاي تقویت ایمان است و از بزرگ یکی از زمینه

باشد که تأثیري آشکار و بزرگ بر افزایش ایمان دارد. ابوبکر  ایمان می
ي واال و بزرگی است که بسیار به کارهاي نیک  نمونه صدیق

کدامین شما امروز، : «از صحابه پرسیدند صاکرم پرداخت. باري رسول می
کدام یک از شما در : «ابوبگر گفت: من؛ فرمودند» است؟ گرفتهروزه 
چه کسی از : «ابوبکر گفت: من؛ پرسیدند» اي شرکت کرده؟ جنازه تشییع

                                           
 ).۲۷۵۰صحیح مسلم ( - ١

 .۷۲اإلیمان، به تحقیق آلبانی، ص  أربع مسائل فی - ٢
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ر گفت: من؛ باز هم سؤال ابوبک» شما، امروز مسکینی را طعام داده است؟
» پرسی کرده؟ کدامین شما امروز، مریضی را عیادت و احوال: «فرمودند

ي این اعمال نیک در  همه« :فرمودند صمن؛ رسول خدا :تابوبکر گف
 .)1(»شود شوند مگر آنکه آن شخص به بهشت داخل می شخصی جمع نمی

ها را  فرصت دهد که ابوبکر صدیق این قصه، به خوبی نشان می
کوشید. آن هنگام که  اگون میهاي گون دانست و در انجام عبادت غنیمت می

هاي نیک پرس و  ناگهانی و بدون مقدمه از اعمال و کرده صخدا رسول
جو فرمود، این ابوبکر بود که روز و روزگارش را در توجه و ماالمال از 
اعمال شایسته سپري کرده بود. سلف صالح نیز همواره در انجام اعمال 

شان  ناپذیر داشتند که درباره نیک و پر کردن اوقات به آن، کوششی وصف
اقوال بسیاري وجود دارد. از جمله گفتار امام عبدالرحمن بن اوصاف و 

اگر به حماد بن سلمه گفته : «که /ي حماد بن سلمه درباره /مهدي
دهد،  تواند بر اعمال نیکی که انجام می میري، نمی شود که تو فردا می

بیفزاید؛ چرا که او به قدري در انجام اعمال نیک کوشا است که دیگر 
 ».یاد عمل وجود نداردجایی براي ازد

 هر مسلمان باید در انجام اعمال شایسته، امور زیر را رعایت کند:
خداوند متعال * شتاب و پیشی گرفتن در انجام اعمال شایسته؛ 

 :فرماید می

ّ�ُِ�ۡم وََجنٍَّة َعۡرُضَها + َ�َٰ�ُٰت ٱوََسارُِعٓواْ إَِ�ٰ َمۡغفَِر�ٖ ّمِن رَّ �ُض ٱوَ  لسَّ
َ
�ۡ_ 

  .]۱۳۳عمران: [آل   

                                           
 .۱۲، حدیث ۱، باب ةب فضائل الصحابروایت مسلم کتا - ١
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(با انجام اعمال شایسته) به سوي آمرزش پروردگارتان و بهشتی «: یعنی
زمین و ها  بشتابید که عرض و بهاي آن (مانند عرض و بهاي) آسمان

  .»است
 :فرماید همچنین می

+ ْ ّ�ُِ�ۡم وََجنٍَّة َعرُۡضَها َكَعۡرِض  َسابُِقوٓا َمآءِ ٱإَِ�ٰ َمۡغفَِر�ٖ ّمِن رَّ �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
�ۡ_ 

 .]۲۱[الحدید:
بر یکدیگر پیشی بگیرید براي رسیدن به آمرزش پروردگارتان و «: یعنی

 .»بهشتی که پهناي آن همانند پهناي آسمان و زمین است
این آیات با آنچه در خود دارد، سبب خیزش و حرکت یاران 

ها و آمرزش پروردگار بود. انس بن  در شتاب به سوي نیکی صپیامبر
گوید که هنگام نزدیک شدن مشرکان،  مالک در بیان ماجراي جنگ بدر می

برخیزید و به سوي بهشتی بشتابید که عرض آن «فرمودند:  صرسول خدا
: گفت عمیربن حمام انصاري». ها و زمین است همسان عرض آسمان

و زمین است؟! ها  اي رسول خدا! بهشتی که عرضش همسان عرض آسمان
عمیر!) چه : «(ه به، چقدر بزرگ و زیبا! فرمودندب :گفت» بله: «فرمودند

: اي رسول خدا! به خدا گفت» ر این داشت که بگویی به به؟چیزي تو را ب
 صسوگند هیچ چیز جز امید به اینکه از بهشتیان باشم؛ رسول اکرم

عمیر، چند خرما از تیردان خود درآورد و ». تو بهشتی هستی: «ندفرمود
اگر من براي خوردن  :شروع به خوردن کرد؛ اما آنها را انداخت و گفت

کشد و  گیرد و زندگانیم به درازا می این خرماها صبر کنم، وقت زیادي می
روم و سپس با مشرکان وارد جنگ و کارزار شد و به  دیرتر به بهشت می
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 .)1(ت رسیدشهاد
را براي دیدار پروردگارش  خداوند متعال در قرآن شتاب موسی

 :گفت فرماید که موسی یادآوري می

ثَرِي وََعِجلُۡت إَِ�َۡك َرّبِ لَِ�َۡ�ٰ  قَاَل +
َ
� ٰٓ ْوَ�ٓءِ َ�َ

ُ
  .]۸۴[طه:  _٨٤ُهۡم أ

پرودگارا! من به سوي (میعادگاه) تو شتاب کردم تا (از من) «: یعنی
  .»خشنود شوي

اش را چنین ستوده است  خانوادهو  همچنین خداوند متعال زکریا
کردند و (در هر حال، چه آنکه  آنان در انجام کارهاي نیک شتاب می: «که

ترسیدند،) با رغبت و ترس ما  خواستند و چه آنکه از چیزي می چیزي می
 ». ند)نمود خواندند (و همواره رو به آستان ما می را به فریاد می
در هر چیزي آهستگی و آرامی است (که : «اند فرموده صرسول اکرم

باید آرام و سنجیده عمل کرد) مگر در عمل آخرت (که باید شتاب 
 .)2(»نمود)

در حدیثی قدسی  صرسول اکرم * پایبندي بر انجام عمل نیک،
 : ویند که خداوند متعال فرموده استگ می

َّ �َ  يْ َزاُل َعبدِ يَ َما وَ «
َ

  ىتَّ حَ ِل افِ بانلَوَ  َتَقرَُّب إيِل
ُ
 .»هُ بَّ حِ أ

ي نوافل به سوي من تقرّب و  ام همواره و پیوسته به وسیله بنده«: یعنی
  .»گیرم جوید تا اینکه او را به دوستی می نزدیکی می

نیز  صبر استمرار و پیوستگی داللت دارد. رسول اکرم» مایزال«لفظ 

                                           
 ).۱۱/۱۹۴الباری ( روایت بخاری، فتح - ١

 ).۱۴۱)، حدیث (۱۸المسافرین، باب ( ةروایت مسلم، کتاب صال - ٢
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این حدیث ». حج و عمره را به دنبال هم و پیوسته انجام دهید«اند:  فرموده
کند و بلکه  نیز بر استمرار و دوام انجام اعمالی چون حج و عمره داللت می

ورزي و  ي اعمال نیک نیز باید چنین باشد. چرا که این رویه یعنی دوام همه
ز عدم غفلت نسبت به توجهی و نی بر انجام عمل نیک و عدم بیپایبندي 

حالی نگردد و  و بیحرکت، تنبل  نفس، باعث می شود که نفس آدمی، بی
در پی آن ایمان انسان تقویت شود. همچنین باید دانست که یک عمل نیک 
و اندك اما بادوام و مستمر بهتر از عمل زیادي است که قطع شود و بر آن 

، ایمان را قوت و نیرو پایبندي نباشد. بنابراین پایبندي بر اعمال نیک
سؤال شد که کدامین عمل در نزد خدا  صبخشد. از رسول خدا می

عملی که دوام بیشتري : «تر است؟ فرمودند داشتنی ر و دوستت محبوب
نیز هرگاه عملی  صخود رسول اکرم .)1(»دارد؛ هر چند کم و اندك باشد

 .)2(نمودند کردند، بر آن ثبات و پایبندي می را آغاز می
قطعاً درست نیست که ؛ ها * سعی و کوشش وافر در انجام نیکی

درمان قساوت قلب، موقّت و گذرا باشد و مدتی وضعیت ایمانی رو به 
بهبود و نیکی نهد و پس از اندك زمانی رو به ضعف و سستی گذارد؛ 
بلکه سزاوار است، تقویت ایمان با خیزش و آهنگی پیوسته همراه باشد و 

ي زیاد به انجام  فقط با سعی و کوشش فراوان و مجاهده قطعاً این مهم،
اي از آیات به سعی و تالش اولیا و بندگان  رسد. خداوند متعال در پاره می

 : ر انجام عبادات اشاره فرموده استنیکش د

                                           
 ).۱۱/۱۹۴الباری ( روایت بخاری، فتح - ١

 ).۱۴۱)، حدیث (۱۸المسافرین، باب ( ةروایت مسلم، کتاب صال - ٢
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ۡهَل +
َ
أ ا ُكنُتۡم ُ�ُۡفوَن  لِۡكَ�ٰبِ ٱ َ�ٰٓ ُ لَُ�ۡم َكثِٗ�� ّمِمَّ قَۡد َجآَءُ�ۡم رَُسوُ�َا يُبَّ�ِ

� قَۡد َجآَءُ�م ّمَِن  لِۡكَ�ٰبِ ٱِمَن  ِ ٱَو�َۡعُفواْ َعن َكثِ�ٖ بِٞ�  �َّ  َ�ۡهِدي ١٥نُورٞ َو�َِ�ٰٞب مُّ
ُ ٱبِهِ  َ�ٰمِ ٱُسُبَل  ۥرِۡضَ�ٰنَهُ  �ََّبعَ ٱَمِن  �َّ لَُ�ِٰت ٱم ّمَِن َوُ�ۡخرُِجهُ  لسَّ  ۦ�ِإِۡذنِهِ  �ُّورِ ٱإَِ�  لظُّ

ۡسَتقِيٖ�   .]۱۶-۱۵[السجدة:  _١٦َو�َۡهِديِهۡم إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ
تنها کسانی به آیات ما ایمان دارند که هرگاه به آن پند داده «: یعنی

پردازند؛ پهلوهایشان  افتند و به تسبیح پروردگارشان می شوند، به سجده می
خوانند و از  باشد و پروردگارشان را با بیم و امید فرا می بدور میاز بسترها 

 . »کنند ایم، بذل و بخشش می چیزهایی که به ایشان داده
 فرماید: هاي پرهیزگاران می همچنین خداوند متعال در بیان ویژگی

+ ْ ۡلِ ٱقَلِيٗ� ّمَِن  َ�نُوا ِ   ١٧َما َ�ۡهَجُعوَن  �َّ ۡسَحارِ ٱَو�
َ
 َوِ�ٓ  ١٨ۡغفُِروَن ُهۡم �َۡستَ  ۡ�

آ�ِِل وَ  ۡمَ�ٰلِِهۡم َحّقٞ لِّلسَّ
َ
 .]۱۹-۱۷[الذاریات:  _١٩ لَۡمۡحُرومِ ٱأ

خفتند و در سحرگاهان درخواست  آنان، اندکی از شب می«: یعنی
هاي آنان، حق و سهم مشخّصی  کردند و در اموال و دارایی آمرزش می

 .»دایان و بینوایان بودگبراي 
به صفات عابدان و پرهیزگاران آراسته بودند که سلف صالح آن چنان 

دارد و  مطالعه و بررسی احوال آن بزرگواران، ما را به شگفت و تعجب وا می
البته امید آن وجود دارد که ما را به پیروي و اقتداي به آنان سوق دهد. 

بندي نموده بودند و  برخی از آن بزرگواران، قرآن را به هفت قسمت، تقسیم
کردند؛ آنان  خواندند و قرآن را هر هفته ختم می یک بخش آن را می هر روز

کردند و به نماز  ها را قیام می هاي جنگ و جهاد نیز شب در شب
کردند و در زندان نیز از تهجد دست  ایستادند؛ همواره خدا را ذکر می می
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ها  کشیدند؛ همواره به عبادت مشغول بودند و اشکهایشان بر گونه نمی
ي  گونه دلباخته اندیشیدند؛ آنان آن ها و زمین می رید؛ در آفرینش آسمانبا می

عبادت و قیام شب بودند که همچون مادري که فرزندش را به هر کلک و 
بردند و براي قیام شب،  خواباند، همسرشان را به خواب می حیله می

ها را براي عبادت، خواب و همسرانشان  کردند؛ شب بسترشان را ترك می
ها و  جنازه  کردند؛ روزشان در روزه، تعلیم و تعلّم، و تشییع سیم میتق

پرسی بیماران و برآوردن نیازهاي مردم  خاکسپاري اموات، عیادت و احوال
شد و از یک تکبیر  اي از آنان سالیان زیادي سپري می شد؛ بر عده سپري می

ینی و عبادي که ي د ماندند؛ آنان در هر جنبه تحریمه هم همراه امام باز نمی
نمود،  فکر کنیم سرآمد و نمونه بودند؛ هر گاه یکی از برادرانشان وفات می

. به هر شدند و ... دار می اش را عهده دهسالیان دراز سرپرستی عیال و خانوا
حال هر کسی که این چنین رویه و منشی در زندگی و انجام عبادات داشته 

 دارد.باشد، ایمانی رو به فزونی و تقویت 
منظور از مداومت و پایبندي بر عبادات یا * خسته نکردن نفس؛ 

تالش و کوشش وافر در انجام آن، به سختی افکندن نفس نیست. بلکه 
ي  منظور این است که همواره بر عبادت پایبندي شود و در میان دو مسأله

 : گردد مهم توازن و تعادل برقرار
ف کند که تاب و توانش ی مکلّ: مسلمان، خودش را به انجام عمل* اول

یابد، با  : هرگاه در خودش نسبت به عملی اقبال و رغبت میرا دارد. *دوم
نشاط و طراوت به انجام عمل بپردازد و سرسختانه در انجام آن بکوشد و به 

بر این مهم  روي اختیار کند. احادیث زیادي حالتی میانه هنگام سستی و بی
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روي  ا دین آسان است و هیچ کس در دین زیادههمان: «داللت دارد؛ از جمله
آید؛ پس  کند مگر که آن شدت و سختی بر او غالب می گیري نمی و سخت

و در روایتی  .)1(»روي را واگذارید) روي اختیار کنید (و زیاده آرامش و میانه
راه راست و آسان را، راه راست و آسان را در پیش گیرید، به مقصد : «آمده

كره من يما «یک باب گشوده تحت عنوان  /امام بخاري .)2(»رسید می

. »آنچه از سختی در عبادت، مکروه و ناپسند است« »ةالعباد د يفيالتشد

و ستون طنابی کشیده شده؛ ، دیدند که میان دصپیامبر گوید: می انس
: این طناب از آنِ زینب است گفتند» براي) چیست؟این طناب، (: «فرمودند

بسته تا هر گاه (از عبادت) خسته و ناتوان گردد، خود را به ها  که به ستون
نه، (نباید چنین باشد) طناب را باز : «فرمودند صآن بیاوزید. پیامبر اکرم

کنید (و بدانید که) هر کدامتان باید سر حال و با نشاط نماز بخواند و اگر 
باخبر شدند که  صزمانی که رسول اکرم .)3(»خسته و ناتوان شد، بنشیند
کند و پیوسته تمام  تمام شب را قیام می بعبداهللا بن عمروبن عاص

گیرد؛ او را از این کار باز داشتند و سببش را نیز چنین بیان  روزها، روزه می
افتد و ضعیف  وقتی که چنین کنی، چشمت به گودي می« :فرمودند که

: اند نین فرمودههمچ .)4(»گردد شود و جسمت، سخت مانده و رنجور می می
توانید و طاقت دارید، بر خود الزم گیرید؛ چرا که همانا  از عمل، آنچه می«

                                           
 ).۳۹صحیح بخاری ( - ١

 ).۶۰۹۹صحیح بخاری ( - ٢

 ).۱۰۹۹صحیح بخاری ( - ٣

 صحیح بخاری. - ٤
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شود و شما خسته و رنجور میشوید؛ و بدانید که بهترین  خداوند خسته نمی
عمل در نزد خداوند، عملی است که بیشترین دوام و پایبندي را دارد، هر 

  .)1(»چند کم و اندك باشد
گوید که رسول  می عمربن خطاب فوت شده؛ * جبران اعمال

اش  هر کس از حزبش (بخشی از قرآن که آن را وظیفه: «فرمودند صخدا
قرار داده)، یا از بخشی از آن خواب بماند و در وقت میان نماز صبح و ظهر 

 لعایشه». یابد که گویا آن را در شب خوانده است بخواند، پاداشی می
خواندند، پایبندي  همواره بر نمازي که می صرسول خدا«گوید:  می
ي خواب یا بیماري فوت  کردند و هرگاه نماز شبشان به سبب غلبه می
، آن لباري ام سلمه .)2(»خواندند شد، در روز دوازده رکعت نماز می می

علت را ، حضرت را دید که پس از عصر دو رکعت نماز گذاردند؛ وي
اي دختر : «چنین پاسخ دادند که لبه ام سلمه صجویا شد؛ رسول خدا

ي دو رکعت بعد از عصر (که خواندم)، پرسیدي؛ (دلیلش  ابی امیه! درباره
قیس به نزدم آمدند و باعث شدند از دو  اي از مردم بنی این بود که) عده

یعنی دو  .)3(»رکعت بعد از نماز ظهر باز بمانم؛ آنها همین دو رکعت است
 ي ظهر بود. ، به جاي دو رکعت از دست رفتهرکعتی که پس از عصر خواندم

خواندند،  در صورتی که چهار رکعت پیش از ظهر را نمی صرسول خدا«

                                           
) نیز ۱/۵۱۵و به همین مضمون، امام مسلم ( ). حدیثی به الفاظ دیگر۶/۵۹روایت احمد ( - ١

 اند. روایت کرده

 ).۳/۱۰۵روایت بخاری، فتح ( - ٢

 ).۷۲۷) و صحیح سنن الترمذی (۴۲۶روایت ترمذی ( - ٣
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و همین رویه را به هنگام  .)1(»خواندند آن چهار رکعت را بعد از نماز ظهر می

ي  درباره /ابن قیم .)2(کردند فوت شدن چهار رکعت پیش از ظهر اختیار می

گرفتند،  ها روزه می در ماه شعبان که بیش از دیگر ماه صي رسول خدا روزه

بر این بود که هر ماه سه  صعادت پیامبر اکرم :چنین دلیل آورده است که

هاي از  ماند، مجموع روزه اي باز می گرفت و هرگاه از روزه روز روزه می

کرد تا پیش از ماه رمضان  ها را در شعبان جبران می ي تمام ماه دست رفته

همواره بر این بود که  صي آنها را انجام داده باشد. عادت آنحضرت همه

فرمود؛ یک بار که به سبب سفر، اعتکاف  ي آخر رمضان را اعتکاف می دهه

ي اخیر رمضان را از دست دادند، در سال بعد از آن، بیست روز به  دهه

 .)3(اعتکاف نشستند

سزاوار است که  * امید به قبولیت عمل و ترس از عدم قبول شدن؛
انسان پس از انجام عمل نیکی، از این بیم داشته باشد که عملش پذیرفته 

ي این آیه  درباره صنشود. عایشه رضی اهللا عنها گوید: از رسول خدا
 :پرسیدم که

ِينَ ٱوَ +   .]۶۰[المؤمنون:  _يُۡؤتُوَن َمآ َءاتَواْ وَّقُلُوُ�ُهۡم وَِجلَةٌ  �َّ
که بخشند، آنچه را که در توان دارند، در حالی  کسانی که می«یعنی: 

  .»؟هایشان ترسان و هراسان است دل

                                           
 ).۴۷۵۹لجامع ( نگاه کنید به صحیح ا - ١

 ).۴/۲۸۵( يالبار فتح - ٢

 ).٤/٢٨٥فتح الباري ( - ٣
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گوید: پرسیدم که آیا ایشان کسانی هستند که باده نوشی و عایشه می

گیرند، نماز  نه اي دخترِ صدیق، بلکه آنان روزه می«فرمودند: اند؟  دزدي کرده

ترسند که مبادا از آنان  ن حال از این میدهند و در عی خوانند و صدقه می می

کنند و پیشی  ها شتاب می پذیرفته نشود؛ آنان کسانی هستند که در نیکی

 .)1(»گیرند می

اگر مطمئن شوم که خداوند، یک نماز مرا : «گوید می ابودرداء

تر و  پذیرد، این به نزد من از دنیا و آنچه در آن است، محبوب می

 فرماید: باشد. چرا که خداوند می میتر  داشتنی دوست

ُ ٱإِ�ََّما َ�َتَقبَُّل +  .)2(]۲۷[المائدة:  _٢٧ لُۡمتَّقِ�َ ٱِمَن  �َّ

 .»پذیرد خداوند، تنها از پرهیزگاران می«: ترجمه
یکی از صفات مؤمنان این است که خود را در برابر تکالیف و حقوق 

چه بسا شخصی که از « :اند فرموده صبینند. پیامبر اکرم الهی، کوچک می
روز تولد تا دوران پیري و هنگام مرگ، در مسیر رضایت الهی حرکت 

آري، کسی که  .)3(»کرده، عملش را در روز قیامت اندك و ناچیز بیابد
داند که آنچه از اعمال با خود  خودش و خدایش را شناخته، به خوبی می

ها و  اعمال جنّ ي هایش به اندازه دارد، کافی نیست؛ هر چند که داشته
داند که  شناسد، خوب می ها باشد. شخصی که خود و خدایش را می انسان

                                           
 ).١٦٢ی ( ، شماره١، ج ةالصحیح ة)، السلسل٣١٧٥روایت ترمذی ( -١

 ).٣/٦٧تفسیر ابن کثیر ( -٢

 ).٥٢٤٩)، صحیح الجامع (٤/١٨٥روایت احمد، المسند ( -٣
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پذیرد از کرم، فضل و بخشش او است و  خداوند متعال هر عملی را که می
 دارد. تنها به جود و کرمش به بنده ثواب و پاداش ارزانی می

این، از رحمت و حکمت باري تعالی است که گوناگونی عبادات؛  -6
ها مانند نماز  ها را متنوع و گوناگون فرموده است. برخی از عبادت عبادت

اي  بدنی است و بعضی دیگر مانند زکات مالی؛ برخی نیز مانند حج، آمیزه
ها مانند ذکر و دعا با زبان  باشد. بعضی از عبادت از دو نوع مالی و بدنی می

ی یک نوع و اي است که حت گیرد و تنوع عبادات، به گونه صورت می
بندي  ي عبادت به چند بخش و قسم از قبیل فرض و سنّت تقسیم گونه
ها نیز متنوع و گوناگون است. به طور مثال، همین  شود. فرائض و سنّت می

باشد و برخی دیگر  نمازهاي سنّت که دوازده رکعت آن در روز مؤکّده می
ارد و برخی مانند چهار رکعت پیش از عصر یا نماز ضحی منزلت کمتري د

اي برخوردار است که به اشکال  نیز چون نماز تهجد از جایگاه ویژه
توان انجامش داد؛ دو رکعت دو رکعت یا چهار رکعت چهار  گوناگون می

پنج، هفت و نه رکعتی با یک تشهد  يرکعت و سپس وتر. و حتی نمازها
نیز وجود دارد. به هر حال کسی که همواره در پی عبادات است، 

ها و احکام  اي در عدد، وقت، شکل، ویژگی ناگونی بزرگ و گستردهگو
عبادات سراغ دارد که شاید حکمت و دلیل این همه تنوع و گوناگونی این 
باشد که نفس، دچار خستگی و سستی نشود و تنوع و تازگی تحقّق یابد و 

ها و نفوس در  دلیل دیگر این گوناگونی شاید این باشد که شخصیت
عبادات و یا حتّی امکان انجام آنها، یکسان و یک گونه نیستند و کشش به 

ي  ممکن است برخی، از قیام شب نسبت به دیگر عبادات لذّت و بهره
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هاي  بیشتري ببرند. آري پاك و منزّه است آن خداي مهربانی که دروازه
ها قرار داده و هر عملی را سبب گشایش  بهشت را بر انواع و اقسام عبادت

هاي بهشت فرموده است. در حدیث ابوهریره چنین آمده  ز دروازهدري ا
ي  هر کس، اهل نماز باشد، از دروازه: «... اند فرموده صکه رسول خدا

شود و هر کس اهل جهاد باشد، از  نماز (به بهشت) فرا خوانده می
ي ریان و کسی که اهل  ي جهاد؛ هر کس، اهل روزه باشد از دروازه دروازه

البته  .)1(»شود از درِ صدقه، (به بهشت) دعوت و فرا خوانده میصدقه باشد 
منظور از تنوع عبادات و گستردگی انتخاب نوع عبادت و همچنین 

ی است وگرنه فرائض لهاي ترتیب یافته بر آن، پرداختن به عبادات نف وعده
 صي آن، ادا و انجام شود. رسول اکرم اي است که باید همه به گونه
 .)2(»ي بهشت است ترین دروازه نیکی به پدر و مادر، میانه« :اند فرموده

توان براي عالج ضعف ایمان استفاده  بنابراین از این تنوع و گستردگی می
کرد و با وجود این همه گوناگونی، به کثرت عباداتی انجام داد که نفس به 

همراه آن میل و اشتیاق دارد که البته باید با پایبندي بر فرائض و واجبات 
باشد. براي مسلمان این امکان وجود دارد که باتوجه به نصوص وارد شده 

ي عبادات، انواع و اقسام خاصی از عبادات بیابد که پیامدها و نتایج  درباره
هاي دیگر عبادت یافت  جالب و ظریفی بر نفس دارد که در برخی از گونه

 :کنیم مثال به دو نمونه اشاره می شود؛ براي نمی
خداوند، سه : «اند فرموده صروایت است که رسول خدا از ابوذر* 

                                           
 ).۱۷۸۹ی ( روایت بخاری، شماره - ١

 ).۷۱۴۵)، صحیح الجامع (۱۹۰۰ی ( روایت ترمذی، شماره -٢
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اي  نفر (گروه) را دوست دارد و از سه نفر (گروه) بیزار است؛ اما سه دسته
 که خداوند، دوستشان دارد:

شود و (براي دفاع از  * شخصی که همراه جماعتی با دشمن روبرو می
شود یا یارانش پیروز  میکند تا اینکه کشته  همراهانش) سینه سپر می

کشد و در  گردند؛ * گروهی که مسیرپیمایی آنان در سفر به درازا می می
زنند و (خداوند، دوست دارد) شخصی از  جایی براي استراحت اردو می

اهانش را براي حرکت بیدار خواند تا همر خوابد و نماز می آنان را که نمی
اش  ارد و او بر اذیت همسایهازآ اش او را می و شخصی که همسایهکند؛ * 

ورزد تا اینکه مردن یا کوچ کردن از آنجا، میان آن  صبر و شکیبایی می
 .)1(»افکند ي پرآزار جدایی می شخص و همسایه

رفت و از قساوت قلب و  ص* شخصی به نزد رسول اکرم
سنگدلیش، به حضور آن حضرت عرض شکایت و اندوه نمود؛ رسول 

آیا دوست داري قلبت نرم شود و نیازت را «: به او فرمودند صخدا
دریابی؟ به یتیم مهر و شفقت ورز، سرش را نوازش کن و از غذایت، او را 

 .)2(»یابی ات، دست می شود و به خواسته ان که در نتیجه قلبت نرم میربخو
 بله، این دلیل و گواهی زنده و واضح براي عالج ضعف ایمان است.

هاي درمان ضعف  یکی از نسخهترس از سوء خاتمه و فرجام بد،  -7
کند؛  دهد و ایمانش را تازه می ایمان است که مسلمان را به اطاعت سوق می

توان ضعف ایمان و  ها و اسباب سوء خاتمه بسیار است که می البته زمینه

                                           
 ).۳۰۴۷الجامع ( )، صحیح۵/۱۵۱مسند احمد ( -١

 ).٢/٥٣٣( ةالصحیح ةکنید به السلسلروایت طبرانی، نگاه  -٢
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برخی از اشکال  صگناهان را از عوامل اصلی آن دانست. رسول اکرم  کثرت
اي  ي برنده پاره کسی که با آهن: «اند اند؛ چنانچه فرموده یان کردهءخاتمه را بسو

پاره به شکمش زده  خودکشی کند، در آتش جهنّم، همیشه و جاوید به آن آهن
شود و هر کس سم بنوشد و خودکشی کند، پیوسته از آن سم در آتش  می

س خودش را از شود). و هر ک نوشد (و عذاب می جهنّم، همیشه و جاوید می
کوهی به پایین افکند و خودکشی نماید، همیشه و جاوید در آتش جهنّم، (به 

 صهاي زیادي در دوران رسول خدا نمونه .)1(»شود پایین و قهقرا) افکنده می
باشد. از آن جمله مردي است که همواره  روي داده که بیانگر سوءخاتمه می

کرد که دیگران  نظیري می در رکاب و همراهی مسلمانان با کفّار جنگ بی
: اش فرمودند که درباره صجنگیدند؛ اما رسول خدا همسان و همانند او نمی

تا حکمت در پی آن شخص رفت ( انیکی از مسلمان». او از جهنّمیان است«
ي پیامبر را دریابد)؛ آن شخص به شدت زخمی شده بود و  این فرموده

دوست داشت هر چه زودتر بمیرد تا از درد رهایی یابد؛ بنابراین شمشیر را 
 .)2(اش زد و خودکشی کرد به میان دو سینه

ي برخی را با وجود فراوانی آن، برخی از علما به  فرجام بد و سوء خاتمه
الداء و «اند که از آن جمله نوشتارهاي ابن قیم در کتاب  دهتألیف در آور

: بسیار اتّفاق افتاده که به برخی در باشد؛ وي چنین نگاشته است می» اءالدو
ال اهللا بگو؛ ولی شخص إله إ: ال اند گفتهاند و  ي مرگ، کلمه تلقین کرده لحظه

کلمه تلقین کنند از گفتن آن اظهار ناتوانی کرده است؛ حتی شده که به کسی 

                                           
 ).١٠٩ی ( صحیح مسلم، شماره -١

 ).٧/٤٧١الباری ( صحیح بخاری، فتح -٢
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خوانی کرده باشد. به تاجري که بازرگانی و تجارت،  و او شروع به ترانه
بگو؛ اما او  ال إله إال اهللا :خدایش شده بود، کلمه تلقین کردند و به او گفتند

کرد و  ه از کاالهاي تجاري خود تبلیغ میرنکه کلمه بگوید، همواآ بی
 در شأن شما است و خریدار این این، کاالي خوبی است؛ این کاال :گفت می

ي مرگ نیز همین  کاال، همیشه راحت خواهد بود؛ بر زبان آن بیچاره تا لحظه
کلمات جاري بود. گفته شده که به یکی از درباریان در حال مرگ یک 

ال إله إال  گفت: کردند و هر بار که فرزندش به او می پادشاه کلمه تلقین می
اها در خدمتم؛ و با همین کلمات از دنیا رفت. به : پادشگفت بگو، او می اهللا

: فالن خانه را چنین گفت کردند و او همواره می قین میشخصی کلمه تل
کنید و فالن باغ را چنان. به شخص رباخواري که در حال مرگ بود، کلمه 

گفت: هر  کردند و او چون عادت زندگیش، در حال مرگ نیز می تلقین می
  .)1(آورد زده تومان یا چنین چیزهایی بر زبان میده تومان در قبال یا

شان از  یز چهرهاي ن اند و عده  چهره شده ي مرگ سیه برخی هم در لحظه
 قبله برگشته است.

هاي زیادي سراغ داشتم،  گوید: شخصی که از او نیکی می /ابن جوزي
خدایم به من ظلم « :گفت هاي حیاتش و به هنگام مرگش می در آخرین شب

اش، ستم  ؛ (قطعاً خداوند، پاك و منزّه است و برتر از اینکه به بنده»کرده است
روا دارد). آن بیچاره در بستر مرگ، خدا را به ظلم و ستم، متّهم کرد. ابن 

قرار بودم که براي  : پس از آن همواره مضطرب و بیافزاید می /جوزي

                                           
 ، چاپ سوم، دارالتراث.۲۸۹و  ۱۷۰الدواء، ص الداء و -١
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اهللا! چقدر مردم از این  سبحان .)1(»فراهم آورماي  چنان روزي، آمادگی و توشه
اند؟ و قطعاً حاالتی که به وقت مرگ بسیاري  دسته، ماجراها عبرت گرفته

 پوشیده و مخفی مانده، بسی بیشتر است.
به کثرت یاد کنید آنچه «اند:  فرموده صرسول گرامی یاد مرگ؛ -8
یاد مرگ، انسان را از معصیت باز  .)2(»برد. یعنی مرگ را ها را می لذت

کند و زندگانی را بر کسی که در تنگناي  دارد و قلب سخت را نرم می می
گرداند و هر کس که در فراخ و  زندگی، مرگ را به یاد آورد، فراخ می

مرگ را به یاد نیاورد، به تنگناي زندگی و سختی مبتال  ،گشادگی زندگانی
قبرستان، بیشترین یادآور مرگ است. به  گردد. زیارت قبور و رفتن به می

شما را از زیارت قبرها باز : «اند فرموده صهمین خاطر رسول اکرم
دهم)؛ پس از قبرها (و قبرستان) دیدن  داشتم (و اکنون به شما اجازه می می

کند و اشک چشم را جاري  کنید که دیدن قبرها، دل را نرم و رقیق می
شود و البته (به هنگام زیارت قبور) سخنان  سازد و آخرت را یادآور می می

. البته براي مسلمان جایز است که از )3(»نادرست و ناروا مگویید
هاي کفّار نیز به قصد عبرت و پندپذیري دیدن کند. دلیل این کار  گورستان

قبر مادرش را  صرسول اکرم: «صحیح آمده همان است که در حدیث
: از هم به گریه انداخت و فرمود نش رازیارت کرد و گریست و اطرافیا

پروردگارم اجازه خواستم که براي مادرم طلب مغفرت کنم؛ اما به من 

                                           
 ).۱۳۷صید الخاطر ( - ١

 ).۱۲۱۰الجامع ( )، صحیح۲۳۰۷روایت ترمذی ( - ٢

 ).۱۲۱۰(الجامع  )، صحیح۱/۳۷۶روایت حاکم ( - ٣



 79  ضعف ایماندرمان 

 

اجازه نداد. از خداوند اجازه خواستم که قبرش را زیارت کنم و به من 
 .)1(»اندازد اجازه داد. پس از قبرها دیدن کنید که مرگ را به یاد انسان می

ها است که شخص را به  نرم شدن دل ترین عوامل زیارت قبر از بزرگ
شود، براي آنان نیز  اندازد و با دعایی که در حق مردگان می یاد مرگ می

مفید است. البته زیارت قبرها و دعا براي آنان باید مطابق سنّت باشد که 
 فرمودند: در قبرستان چنین می صرسول اکرم

 �َ رحُم اُهللا املستقدم� وَ �َ سلم وَامل�َ ارِ مَن املؤمنيُ�م أهَل ادليالّسالُم عل« 
 .)2(»�نّا إن شاء اُهللا ب�م لالحقونَ َن وَ �مّنا وَاملستأخر

د، آداب زیارت قبور را رعایت رو سزاوار است کسی که به قبرستان می
: با حضور قلب و توجه به قبرستان برود و هدفش از زیارت قبور، کند

که دل از خانواده و دوستان  رضاي خدا و بهبود قلبش باشد؛ باید از کسانی
بریدند و زیر خاك شدند، عبرت بگیرد و در حال برادران و نزدیکان 

ها که  اش بیندیشد که چه آرزوها در سر پروراندند و چه مال درگذشته
جمع کردند؛ به آنان بیندیشد که چگونه از آرزوها بریدند و اموالشان به 

هایشان را  اك چگونه زیبایی چهرهآنان نفعی نرساند؛ به آنان بیندیشد که خ
ناپدید کرد و به آنان فکر کند که اجزاي بدنشان در قبرها از هم جدا و 

هایشان بیوه شدند و  شود؛ در آنان تأمل نماید که زن منفصل می
شکستگی و یتیمی، فرزندشان را در بر گرفت؛ باید پند و عبرت گرفت  دل

را به یاد آورد که چگونه انسان  اي چون سالمتی و جوانی و آفات فریبنده

                                           
 ).۳/۶۵روایت مسلم ( - ١

 ).۹۷۴ی ( روایت مسلم، شماره - ٢



  ي ضعف ایمان پدیده   80 

 

سازد و میل  بخشد و از آخرت غافل می فریبد و به او امید زندگی می را می
افکند؛ به این بیندیشد که رفتن او نیز در این  و اشتیاق لهو و لعب در او می

مسیر گریزناپذیر است و به حال مرده فکر کند که چگونه پاهایش 
افتد؛ آري به مرده بیندیشد که  می شود و چشمانش فرو حرکت می بی

 )1(هایش فرسوده به خاك؛ شود و دندان زبانش چگونه خوراك کرم می

 يـا مـن يصــيح إلـی داعــي الشـقاء وقــد
 

 بـــه الناعيـــان الشـــيبُ والكـــربُ  نــــاد 
 

اي که  ور گشته روزي غوطه هاي تیره اي آنکه در حالی در اسباب و انگیزه«
 »دهند مرگت میپیري و سنّ و سال، خبر از 

 إن كنتَ ال تسمع الذكری فقيمَ تری
 

 رـيف رأســـك الواعيـــان الســـمع والبصـــ 
 

گیري پس تو چه هستی که در سرت، گوش و دیده، نماي  اگر پند نمی«
 .»ناله و فغان بر مرده است

 ليس األصم وال األعمى سوی رجلٍ 
 

ــــــرُ   ــــــنيُ واألث ــــــانِ الع  ملْ هيــــــدهِ اهلادي
 

است که دیدن و شنیدن حقایق، او را رهنمود  یحقیقی، کسکر و نابیناي «
 .»سازد نمی

ان الشــــمسُ والقمــــرُ    وال الدنيا وال الفلك ال يبقىال الدهرُ   أعلــــی وال النــــريّ
 

نه روزگار ماندگار است، نه دنیا و نه ستارگان و چرخ گردون و نه «
 .»خورشید درخشان و ماه تابان

 كــــــرهاليــــرحلن عـــــن الدنيـــــا وإن 
 

ــــرُ   ـــدو واحلض ــــان الب ــــراقها الثاوي  )2(فـ
 

                                           
 .۱۶التذکره از قرطبی، ص  - ١

 )، چاپ دارالشعب، اشعار از عبدالله بن محمد اندلسی است.۵/۴۳۶تفسیر ابن کثیر ( - ٢
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هر صحرانشین و شهرنشینی که دیرزمانی در این دنیا زیسته، از دنیا کوچ «
 .»خواهد کرد و خواهد مرد؛ هر چند که این جدایی را نپسندد

: * یابد به سه چیز عزّت و کرامت می کسی که مرگ را زیاد یاد کند،
یابد؛ * و در عبادت  کند؛ * قناعت قلب می در توبه تعجیل و شتاب می

به سه گردد. هر کس که مرگ را فراموش کند،  پرنشاط و سر حال می
کند؛ *  : * در توبه، درنگ و تأخیر میشود گرفت و عقوبت مبتال می
دهد و به روزي کفاف و روزگذارش خرسند  دولت قناعت از دست می

 کند. در عبادت تنبلی می شود؛ * و نمی
ي مرگ هستند، تأثیر  دیدن کسانی که مرگشان فرا رسیده و در آستانه

ي سکرات  گذارد. چرا که نگریستن به میت و مشاهده زیادي بر انسان می
موت و حالت احتضار و همچنین نگاه کردن به صورت جنازه، باعث 

ها از آسایش و  رد و بدنها بپ ها ببرد، چرت پلک شود، انسان دل از لذّت می
 ي سکرات موت و صورت جنازه، ، از اینرو مشاهدهطلبی باز آیند راحت
ي عمل و تالش وافر در عبادت و اطاعت را به دنبال دارد. باري  انگیزه

ي مرگ  براي عیادت مریضی رفته بود که او را در آستانه /حسن بصري
ي مرگش  ستانهها و سکرات آن شخص را در آ دید؛ هنگامی که سختی

اي متأثّر و دگرگون شد که با رنگ و روي دیگري به نزد  دید، به گونه
: خدا بر تو رحم کند؛ ز گشت. برایش غذا آوردند و گفتنداش با خانواده
شما خود بخورید و بنوشید : «را بخور. وي با آه و افسوس فرمودغذایت 

بر آن داشته تا همواره ام که مرا  دادنی دیده ي جان و مرا واگذارید که صحنه
 .)1(»در پی عمل براي آن لحظه باشم

                                           
 .١٧، ةالتذکر - ١
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ي  براي آنکه احساسات انسان به وقت دیدن مرده، کمال و فایده

بیشتري یابد، شرکت در نماز جنازه، تشییع و خاکسپاري بسیار مؤثّر است، 

چرا که به دوش کشیدن جنازه و همراهی آن تا قبرستان و و تدفین و 

اندازد.  خاك بر روي قبر، انسان را به یاد آخرت می خاکسپاري و ریختن

ها بروید  بیماران را عیادت کنید و در پی جنازه: «اند فرموده صرسول اکرم

ها شرکت نمایید) که این عمل شما را به یاد آخرت وا  جنازه (و در تشییع

جنازه، اجر بزرگی دارد که رسول   این، تشییع بر  عالوه .)1(»دارد می

اش  اي را از خانه هر کس که جنازه: «اند به آن اشاره فرموده صخدا

باشد و اگر  همراهی کند تا بر او نماز گذارد، برایش پاداش یک قیراط می

ي دو قیراط  تا هنگام تدفین و خاکسپاري، جنازه را همراهی کند، به اندازه

سؤال شد که منظور از دو قیراط  صیابد. از رسول خدا پاداش می

به روایت دیگري » همانند و همسان دو کوه بزرگ«فرمودند:  چیست؟

 .)2(»ي کوه احد هر قیراط به اندازه«فرمودند: 

سلف صالح عادت داشتند که براي نصیحت شخصی که به معصیتی 
مبتال شده، مرگ را یادآوري کنند. یک بار شخصی در حضور یکی از 

بزرگوار در پند و بزرگان سلف، دهان به غیبت فرد دیگري گشود. آن 
اي را به یاد آور که تو را کفن  لحظه« :کننده، گفت اندرز این فرد غیبت

 ».گذارند کنند و بر چشمانت پنبه می می
                                           

 ).٤١٠٩)؛ صحیح الجامع (٣/٤٨روایت احمد ( - ١

عبدالله  ی آلباني و ترجمه ی و مسلم؛ نگاه کنید به کتاب: احکام جنایز، نوشته یصحیح بخار - ٢

 ، چاپ انتشارات حرمین.یاحمد یریگ
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ي دیگر تجدید ایمان در قلوب  زمینه به یاد آوردن منازل آخرت، -9
ي سالمی داشته باشد، به طور  کسی که اندیشه: «گوید می /است. ابن قیم
یابد که همان نور دل است و با آن بهشت و  بصیرتی میقطع و حتماً 

هایی که به دوستان  بیند؛ وعده جهنّم، و وعده و وعیدهاي خداوند را می
ي  ي بهشت ارزانی شده و بیم و وعیدهایی که درباره خدا و بندگان درباره

جهنّم به دشمنان خدا و بدکاران داده شده است. چنین شخصی 
بیند که  بیند؛ گویا می گردد و گویا همه چیز را می ترین مردم می بابصیرت

آیند و یک  بندگان خدا به فرمان و نداي حق، از قبرهایشان بیرون می
شتابند؛ در آن هنگام فرشتگان  راست و شتابان به سوي دعوت حق می

کنند؛ خداوند متعال آمده است و کرسی هیبت و  آسمان، آنها را احاطه می
ي حشر به نور پروردگارش روشن گشته؛  ه و پهنهقضاوتش را برافراشت

اند؛ ترازوي  کتاب، در جاي خود نهاده شده و پیامبران و شهدا گرد آمده
آید؛ آنان که براي  هاي اعمال به پرواز در می اعمال نصب شده و نامه

شوند و بدهکاران و  اند، جمع می احقاق حقوق خود، دشمن هم شده
هایش از نزدیک  گیرند؛ حوض و لیوان قرار می بستانکاران درگیر و دار هم

یابد و دسترسی به آب مشکل است و  گردد؛ تشنگی افزایش می پدیدار می
شود و مردم به عبور از آن  رسند؛ پلِ گذر نصب می اندك کسانی به آب می

گیرد و ظلمت  اي قرار می گردند و نور و روشنایی فراروي عده مجبور می
ه هو تاریکی پیشاپیش عدافتند و در آتش؛ برخی  اي به زیر می اي دیگر؛ عد

گذرند. به هر حال شخصی که در دلش نور  یابند و از پل می نیز نجات می
کند و  ي اینها را با چشم مشاهده می ایمان و بصیرت جاي گرفته، گویا همه

نمایاند و دوام و بقاي آن  یابد که آخرت را به او می هایی می در قلبش نشانه
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یابد؛ چنین شخصی با قلبش، حقیقت دنیا و سرعت فنا و  را در می
 .)1(شناسد نابودیش را می

هاي ق،  هاي قرآن کریم و از جمله سوره در بسیاري از آیات و سوره
هاي آخرت بیان شده  واقعه، قیامه، مرسالت، نبأ، مطففین و تکویر، صحنه

به عناوین  هاي مختلف هاي حدیث و در باب است. همچنین در کتاب
گوناگون از قبیل قیامت، صحراي حشر و بهشت و جهنّم، به این موضوع 

هاي خوبی هم در این موضوع نگاشته شده که  پرداخته شده است. کتاب
ها، آنها را  نظیر آن در نرم شدن دل توان براي اثرگذاري عجیب و بی می

 يف ةالنهاين قیم، از اب حادي األرواح إىل بالد األفراح: مطالعه کرد؛ از جمله

از قرطبی،  ةخرأمور اآلو تىأحوال املو يف ةالتذكر از ابن کثیر، الفتن واملالحم

از عمر اشقر و ... به هر حال منظور این است  النّارو ةاجلنّ  و الكرب مةالقيا و

هاي آخرت و علم و دانش نسبت به آن،  که به یاد آوردن و اندیشه در صحنه
: برانگیخته شدن از قبرها و هایی از قبیل افزاید؛ صحنه میان در ایمان انس

پراکنده شدن در صحراي حشر، شفاعت، حساب، پاداش، قصاص، میزان و 
 ترازوي اعمال، حوض، پل صراط، بهشت و جهنّم.

شود.  باعث تجدید ایمان می هاي طبیعی، متأثر شدن از نشانه -10
شد و یا باد  ابري می هرگاه آسمان« :اند که بخاري و مسلم روایت کرده

». شد دگرگونی و تغییر دیده می صي رسول خدا وزید، در چهره می
بینند،  : اي رسول خدا! مردم، وقتی که ابر میعرض کرد لعایشه

                                           
 ).۱/۱۲۳مدارج السالکین ( - ١
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بینم که با دیدن  شوند که شاید باران ببارد؛ اما من، شما را می خوشحال می
خاطر نیستم (و  اي عایشه! من آسوده: «شوید! فرمودند طورِ دیگري می ابر

ترسم) که در آن عذابی باشد که قومی (از پیشینیان) را هالك  از این می
  :حال آنکه آنان، با دیدن آن گفتندکرد؛ 

ۡمِطُرنَا+ هاي آسمان  این ابر که در کرانه«. ]۲۴[األحقاف:  _َ�َٰذا َ�رِٞض مُّ

 .)1(»باراند نمایان شده، بر ما باران می

به هنگام خورشیدگرفتگی، آشفته و پریشان  صآن حضرت

: خورشید گرفت و رسول گوید می خاست. ابوموسی اشعري برمی

 .)2(سراسیمه برخاستند و از این هراس داشتند که قیامت است صخدا

گرفتگی و  اند که به هنگام ماه آن حضرت، به ما دستور داده
و به ما این را آموزش  خورشیدگرفتگی، هراسان به سوي نماز بشتابیم

هاي الهی است که بندگانش را به  اند که خسوف و کسوف، از نشانه داده
هاي الهی اثر پذیرد و  اندازد. قطعاً اگر قلب از این نشانه آنها در هراس می

شود، انسان،  یابد و سبب می در هراس افتد، ایمان انسان در قلب تازگی می
 لتش را به یاد آورد. عایشهعذاب و گرفت الهی و عظمت و قدر

، دستم را گرفتند و ضمن  اشاره به ماه فرمودند: ص: رسول خداگوید می
اي عایشه، از شرّ این به خدا پناه ببر که همین است، (معناي پناه بردن به «

 .)3(»خدا از شرِّ) شب که به ناگاه فرا رسد (و جهان را در تاریکی فرو برد)

                                           
 ).۸۹۹روایت مسلم ( - ١

 ).۲/۵۴۵الباری ( فتح - ٢

 ).۳۷۲( السلسلة الصحیحة)، ۶/۲۳۷روایت احمد ( - ٣
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از گورستان ظالمان یا محلّ عذاب شدن  طور، زمانی که انسان همین
گذرد، باید دگرگون و  آنان و جاهاي خسف و فرو رفتنشان در زمین می

گذر  ، هنگامصروایت است که رسول خدا بمتأثّر شود. از ابن عمر
شدگان در نیایید مگر آنکه  بر این عذاب: «از سرزمین قوم لوط، فرمودند

بر اینها در نیایید (و از محلّ آنان گریان باشید؛ پس اگر گریان نبودید، 
دیدن نکنید، مگر براي عبرت گرفتن و ترس از اینکه مبادا شما هم به 
عذاب آنان، دچار شوید که در این صورت به عذاب آنان گرفتار 

متأسفانه جاي بسی تعجب و افسوس است که اینک، مردم  .)1(»شوید نمی
که اقوامی در آن جا عذاب هاي تاریخی  به همان سرزمین و دیگر مکان

آنکه از حال گذشتگان پند گیرند و متأثّر شوند،  کنند و بی اند، سفر می شده
 .گیرند! پردازند و عکس هم می به گردش می

اهمیت ویژه و زیادي در درمان ضعف ایمان  ذکر خداوند متعال، -11
. هاي بیمار است بخشد و دواي دل ها را جال و بهبود می دارد. چرا که قلب

  :شد. خداوند متعال دستور داده استبا بلکه ذکر و یاد خدا، روح اعمال می

َها+ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ ٱَءاَمُنواْ  �َّ َ ٱ ۡذُكُروا  . ]۴۱[األحزاب:  _٤١ذِۡكٗر� َكثِٗ��  �َّ
 .»اي مؤمنان! خدا را زیاد یاد کنید«: یعنی

ي رستگاري  وعدهکنند،  یخداوند متعال، به کسانی که او را زیاد یاد م
 :داده است

ْ ٱوَ + َ ٱ ۡذُكُروا   .]۴۵[األنفال:  _٤٥َكثِٗ�� لََّعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحوَن  �َّ
 .»و خدا را زیاد ذکر و یاد کنید؛ شاید و باشد که رستگار شوید«: یعنی

                                           
 ).۴۲۳ی ( روایت بخاری، شماره - ١
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 :تر و فراتر است از هر چیزي بزرگ ذکر و یاد خدا،

ِ ٱَوَ�ِۡ�ُر + َّ�  ُ�َ�ۡ
َ
 .]۴۵[العنکبوت:  _أ

 .»تر است قطعاً ذکر و یاد اهللا، واالتر و بزرگ«: یعنی
شود و شیطان  یاد اهللا، سبب خرسندي و رضایت پروردگار مهربان می

را برد و رزق و روزي  کند؛ ذکر خدا، غم و اندوه را از بین می را دور می
هاي معرفت و شناخت را بر  دهد؛ یاد خداي متعال، دروازه افزایش می

رهاند؛ ذکر  هاي گفتار می گشاید و زبان آدمی را از آفات و بدي میانسان 
ي آرامش خاطر فقیرانی است که از عدم توانایی بر بذل و صدقه  اهللا، مایه

هاي بدنی و  ناراحتند؛ چرا که خداوند، یاد خودش را بدل و عوض عبادت
ب و مالی قرار داده است. بنابراین اگر خدا را یاد نکنیم، به قساوت قل

 :یمشو سنگدلی مبتال می
 فنســـــيانُ ذكـــــرِ اهللاِ مـــــوتُ قلـــــوهبم

 

ــــــورٌ   أجســــــامهم قبــــــل القبــــــور قب  وَ
 

ها است و جسدها را پیش از آنکه به قبر رسند  از یاد بردن خدا، مرگ دل«
 .»کند میراند و همسان قبر می و بمیرند، می

أرواحهم يف وحش ن جسومهم ةوَ  مِ
 

ــــورٌ   ــــورِ نش ــــی النش ــــم حت ــــيس هل  ول
 

هایشان و همانندي آنها به قبر، در وحشت  ارواح غافالن از مردگی جسم«
رستاخیز، خیزشی  تااند که گویا  حرکت و مرده هستند و آنان طوري بی

 .»ندارند
ایع اسالم بر من زیاد رعرض نمود که ش صشخصی به رسول خدا

 صي نوافل بپردازم). رسول خدا توانم به همه شده (و سواي فرائض، نمی
همواره زبانت به یاد خدا تازه و مشغول : «ش فرمودند کهبه او سفار
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اي جز ذکر  خواهد، ضعف ایمانش درمان شود، چاره هر که می )1(».باشد
 :فرماید د ندارد. خداوند متعال میزیا

�ََّك إَِذا �َِسيَت  ۡذُكرٱوَ +   .]۲۴[الکهف:  _رَّ
ي  بیاور (تا گذشته و هرگاه دچار فراموشی شدي، خدا را به یاد«: یعنی

 . »زده را جبران نمایی) غفلت

 :بر قلب را چنین بیان فرموده است خداوند متعال، تأثیر ذکر
ِينَ ٱ+ ْ َوَ�ۡطَم�ِنُّ قُلُوُ�ُهم بِِذۡ�رِ  �َّ ِۗ ٱَءاَمُنوا َ� بِِذۡ�رِ  �َّ

َ
ِ ٱ�  لُۡقلُوُب ٱَ�ۡطَم�ِنُّ  �َّ

 .]۲۸[الرعد:  _٢٨
هایشان با یاد خدا، سکون و  آورند و دل میکسانی که ایمان «: یعنی

 .»گیرند ها با یاد خدا آرام می کند؛ بدانید که دل آرامش پیدا می
قلب، : «گوید قساوت قلب با یاد اهللا می ، در بیان زدودنِ/ابن قیم

لذا سزاوار ». رود یابد که تنها، با یاد خدا از بین می سختی و قساوتی می
هایشان، خدا را زیاد یاد  درمان قساوت دل است که بندگان خدا، براي

: اباسعید! من از قساوت قلبم به تو گفت /کنند. شخصی به حسن بصري
قساوت قلبت را با یاد : «فرمود /کنم. حسن بصري عرض شکایت می

آن غفلت شود،  ازقلب انسان چنان است که هر چه بیشتر ». خدا از بین ببر
د خدا آن گونه قساوت و سنگدلی را گردد. اما یا بیشتر سخت و سنگ می

شود و هیچ چیزي مانند ذکر خدا،  کند که سرب در آتش ذوب می نابود می
ذکر خدا، شفا و دواي قلب است و «کند.  قساوت قلب را ذوب نمی

و غفلت، بیماري آن؛ بیماري قلب و غفلت آن با ذکر و یاد خدا، شفا 

                                           
 )، وی این حدیث را حسن غریب دانسته است.۳۳۷۵روایت ترمذی ( - ١
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ها است و یاد مردم،  شفاي دل: یاد خدا، گوید یابد. مکحول می بهبودي می
تواند با ذکر خدا آن گونه شیطان را بر زمین زند  انسان می .)1(»ها بیماري دل

 زند. که شیطان اهل غفلت و غافالن را بر زمین می
: اگر شیطان، به دلی که ذکر و یاد خدا گوید یکی از بزرگان سلف می

زند که دیگر  مین میدر آن جاي دارد، نزدیک شود آن طور ذکر، او را به ز
شیاطین در اطراف آن شیطانی که قصد نزدیکی و نفوذ به دل مؤمن را 

گویند: او را چه شده؟ در آن هنگام گفته  شوند و می نموده، جمع می
 .)2(شود که انسانی، بر او چیره گشته و او را به این حالت انداخته است می

شوند، کسانی  دگی میز بیشتر کسانی که دچار ناهنجاري ناشی از شیطان
هاي استوار در مقابل  هستند که از اوراد و اذکار به عنوان دژها و قلعه

توانند بر  برند و به همین جهت، شیاطین به راحتی می شیاطین بهره نمی
 آنان چیره شوند.

نالند و ناراحت هستند، انجام  خیلی از کسانی که از ضعف ایمان می
ایمان از قبیل قیام شب و نوافل بر آنان برخی اعمال مؤثر در رفع ضعف 

کند. بنابراین بهتر است که خودشان براي رفع قساوت قلب و  سنگینی می
ضعف ایمان، بر این امر از طریق انجام اعمال مؤثر، حرص و اشتیاق 

ي خود سازند؛  ورزند و دست به کار شوند و برخی اذکار مؤثر را پیشه

 « :مانند
َّ

َ إِال
َ

 إهِل
َ

َْمُد َوُهَو ىلَعَ لُكِّ ال ُ احلْ
َ

ُك َوهل
ْ
ُمل

ْ
ُ ال

َ
ُ، هل

َ
 رَشِ�َك هل

َ
ُ وَْحَدهُ ال ا�َّ

ِديرٌ 
َ
ٍء ق َعِظيمِ «، »يَشْ

ْ
ِ ال ِ َوحِبَْمِدهِ ُسْبَحاَن ا�َّ  « و» ُسْبَحاَن ا�َّ

َ
 َحْوَل َوال

َ
ال

                                           
 ، چاپ دارالبیان.۱۴۲الوابل الصیب و رافع الکلم الطیب،  - ١

 ).۲/۴۲۴السالکین ( مدارج - ٢



  ي ضعف ایمان پدیده   90 

 

 ِ  بِا�َّ
َّ

ةَ إِال وَّ
ُ
 ق

َ
اذکار و دعاهایی  . همچنین باید بر آن دسته ازو ... »َحْوَل َوال

شوند،  هاي مشخّصی خوانده می را که مطابق سنّت در جاها یا زمان
اذکار صبح و شام، خواب و بیداري، اذکار خواب،  :پایبندي نمایند؛ مانند

سفر، باران، اذان، مسجد، استخاره، و دعاي پیش از دخول به دستشویی، 
هالل ماه، دعاي دعاها و اذکار وقت نزول بال یا مصیبت، باد و دیدن 

سواري (هنگام سوار شدن بر مرکب)، سالم، عطسه، دعاي شنیدن آواز 
ي مجلس و دعاي دیدن  خروس، بانگ االغ و صداي سگ، دعاي کفّاره

هاي مشخصی  بالزدگان و دیگر دعاهاي مسنون که در اوقات یا مکان
، شود؛ قطعاً کسی که بر اذکار و دعاهاي مسنون، پایبندي کند خوانده می

 .)1(یابد اي بر قلبش می تأثیر مستقیم و زنده
تأثیر راز و نیاز با خداي متعال و انکسار و خاکساري به درگاهش، -12

به سزایی در تجدید ایمان دارد؛ زیرا هر چقدر که بنده، در پیشگاه خداوند 
تر است. رسول  خضوع و فروهشتگی بیشتري داشته باشد، به خدا نزدیک

ترین حالتی که بنده با خدایش دارد، در حالی است  نزدیک«: اند فرموده صخدا
چرا که سجده،  .)2(»گذار است؛ پس (به وقت سجده)، زیاد دعا کنید که سجده

است و این حالت از الهی خواري به پیشگاه  کمالِ خاکساري، خشوع و عرضِ
شود. زمانی که  ي حاالت و عبادات دیده نمی خضوع و فروهشتگی در بقیه

نهد،  ارزشمندترین و واالترین قسمت بدنش یعنی پیشانیش را بر خاك می بنده،

                                           
ای در موضوع اذکار مسنون تحت عنوان الکلم الطیب دارد  رساله /میهاالسالم ابن تی شیخ - ١

 الکلم الطیب، مختصر نموده است. آن را به نام صحیح /که عالمه آلبانی
 .٤٨٢ ی  روایت مسلم، شماره - ٢
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 شود.  بیش از هر زمانی به پروردگارش نزدیک می

کننده به  در جمالتی زیبا، به زبان انکسار و خضوع توبه /ابن قیم
ها در پیشگاه الهی،  : چقدر این گفتهگوید کند و می گاه الهی اشاره میپیش

 : شیرین است که

تَِك َوَضْعيِف، َو�ِِغَناَك َ��ِّ « َك بُِقوَّ
ُ
ل
َ
ْسأ

َ
 رمَِحَْتِ�، أ

َّ
 إِال

ِّ
َك بِِعزَِّك وَُذيل

ُ
ل
َ
ْسأ

َ
أ

َْك  ثٌِ�، )١(َوَ�ْقرِي إيِلَ
َ
َاِطَئُة َ�ْ�َ يََديَْك، َعبِيُدَك ِسَواَي ك

ْ
اَكِذبَُة اخل

ْ
، َهِذهِ نَاِصَييِت ال

 
َ
َجأ

ْ
 َمل

َ
يَْس يِل َسيٌِّد ِسَواَك، ال

َ
َة  َول

َ
ل
َ
َك َمْسأ

ُ
ل
َ
ْسأ

َ
َْك، أ  إيِلَ

َّ
 َمْنىَج ِمْنَك إِال

َ
َوال

ِ�ِر، 
َائِِف الرضَّ

ْ
ْدُعوَك ُداَعَء اخل

َ
يِلِل، وَأ َاِضِع اذلَّ

ْ
َْك ابْتَِهاَل اخل ْ�َتِهُل إيِلَ

َ
ِمْسِكِ�، وَأ

ْ
ال

َك َ�يْ  ُسَؤاَل َمْن َخَضَعْت 
َ
اَضْت ل

َ
ْ�ُفُه، َوف

َ
َك أ

َ
َبُتُه، َوَرِغَم ل

َ
َك َر�

َ
َك ل

َ
َناهُ، َوَذلَّ ل

ُبهُ 
ْ
ل
َ
  .)2(»... ق

ي عزّت و مناعت تو و به حقارت و  خدایا! از تو به وسیله«: یعنی
خواهم که مرا مورد رحمت خود قرار  خواري خویش به درگاهت، می

دهی؛ خداوندا! به قوت و قدرتت و عرِض ضعف و ناتوانی خود به تو، 
از من و نیاز من به تو، خواهان نیازیت  کنم و به بی خواهش و التماس می

رحمتت هستم؛ این پیشانی خطاکار من، بر آستان توست؛ بندگان و 
چاکرانت غیر از من بسیارند، اما هیچ پناهگاه و نجات جایی از خشم و 
عذاب تو نیست جز بازگشت و انابت به سوي تو؛ خداوندا! به تو همچون 

کنم و به آستانت همچون  خواهش و التماس مسکینِ نیازمند، التماس می
کنم و همسان دعا و فریادخواهی شخص  زاريِ خاکسار و حقیر، زاري می

                                           
دعا و فریادخواهی بنده به پیشگاه الهی با توّسل به حقارت و خواری خویش و اظهار نیاز به  - ١

 باشد. درگاه خداوند، از نوع توسل به اعمال صالح و شایسته است که جایز و مشروع می

 .)١/٢٠٥( السالکینمدارج  - ٢
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آورم؛ این خواهش و التماس  هراسان و بالزده، به درگاهت فریاد بر می
اش براي تو به خاك  کسی است که گردنش به پیشگاهت فرو افتاده و بینی
قلبش، براي تو فرو مالیده شده و به خاطر تو چشمانش اشک باریده و 

 . »افتاده و نرم گشته است
کند، ایمان  هرگاه بنده با چنین کلماتی، با خدایش راز و نیاز می

 شود. گیرد و در قلبش چندین و چند برابر می وجودش را فرا می
کند.  همچنین اظهار نیازمندي به خداوند متعال، ایمان را تقویت می

به خودش اشاره کرده و و نیازِ ما خداوند متعال در قرآن کریم به فقر 
 :فرموده است

َها + ُّ�
َ
� نُتُم  �َّاُس ٱَ�ٰٓ

َ
ِۖ ٱإَِ�  لُۡفَقَرآءُ ٱأ ُ ٱوَ  �َّ  .]۱۵[فاطر:  _١٥ ۡ�َِميدُ ٱ لَۡغِ�ُّ ٱُهَو  �َّ

شما (در هر چیز و هر حالی) نیازمند خدا هستید و خداوند «: یعنی
 .»(از عبادت شما) و ستوده است نیاز بی

تأثیر نداشتن آرزوهاي طوالنی و کم و کوتاه کردن آرزوها،  -13
ترین و  از بزرگ« :گوید زیادي در تجدید ایمان دارد. ابن قیم رحمه اهللا می

ند، اندیشیدن در این آیات ک ترین عواملی که آرزوها را کم و کوتاه می مهم
  :است که

فََرَءيَۡت +
َ
تَّۡعَ�ُٰهۡم ِسنَِ�  أ ْ يُوَعُدوَن ُ�مَّ   ٢٠٥إِن مَّ ا َ�نُوا ٓ  ٢٠٦َجآَءُهم مَّ ۡ�َ�ٰ  َما

َ
أ

ا َ�نُواْ ُ�َمتَُّعوَن   . ]۲۰۷-۲۰۵[الشعراء:  _٢٠٧َ�ۡنُهم مَّ
هاي دیگري ایشان را (از زندگی دنیا)  بگو ببینم، اگر ما سال«یعنی: 

شدند، دامنگیرشان گردد،  مند سازیم و سپس آنچه به آن وعده داده می بهره
  .»گیري از دنیا براي آنان چه سودي خواهد داشت؟ بهرهاین 
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 :فرماید اپایدار است که خداوند میزندگانی دنیا به قدري گذرا و ن

ن لَّۡم يَلَۡبُثٓواْ إِ�َّ َساَعٗة ّمَِن +
َ
 .]۴۵یونس: [ _�ََّهارِ ٱَكأ
(روز حشر، به قدري ترسناك است که بندگان خدا در آن روز به «: یعنی

افتند که) گویا جز ساعتی از روز (در دنیا)  ناپایداري زندگی دنیا مییاد 
 . »اند ... نبوده

وهاي آري این تمام دنیا است؛ پس انسان نباید دل به دنیا بندد و آرز
. یکی از : هنوز در این دنیا زندگی خواهم کردطوالنی کند و چنین بگوید که

؛ آن بدهشو و امامت  : براي نماز ظهر جلوبزرگان سلف به شخصی گفت
: به شرطی که نماز عصر را هم، من براي شما برپا کنم. آن شخص گفت

گویا تو امید داري که تا عصر زنده باشی؛ پناه بر خدا از  :بزرگوار فرمود
 آرزوي طوالنی و دل بستن به دنیا.

تفکّر در حقارت دنیا تا وابستگی و دلبستگی به دنیا از دل جدا و -14

ٓ ٱ ۡ�َيَٰوةُ ٱَوَما + :فرماید ند متعال میخداوکنده شود.  �ۡيَا [آل  _١٨٥ لُۡغُرورِ ٱإِ�َّ َمَ�ُٰع  �ُّ

  .]۱۸۵عمران: 
 . »و زندگی دنیا، چیزي جز کاالي فریب نیست«: یعنی

خوراك آدمی، مثال خوبی براي دنیا است؛ : «اند فرموده صرسول اکرم
و پرادویه (و خوشمزه) خود نگاه کن که آدمی هر چند غذایش را نمکین 

 .)1(...»شود؟  کند، چه از او دفع و خارج می
دنیا و آنچه : «شنیدم که فرمودند صاز رسول خدا :گوید می ابوهریره

باشد مگر ذکر خدا و آنچه با خدا در  در آن است، ملعون و نفرین شده می

                                           
 ).۳۸۲ی ( ، شمارهالسلسلة الصحیحة)، ۱/۱۹۸روایت طبرانی در الکبیر ( -١
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علم  ارتباط باشد و رضایت او را در بر گیرد و عالم و متعلّم که به تحصیل
 .)1(»پرداخته است

ي تجدید  زمینهتعظیم و بزرگداشت حرمات و واجبات الهی،  -15

ۡم َشَ�ٰٓ�َِر + :فرماید دل است. خداوند متعال می ایمان در ِ ٱَ�ٰلَِكۖ َوَمن ُ�َعّظِ َّ� 
 .]۳۲[الحج:  _٣٢ لُۡقلُوِب ٱفَإِ�ََّها ِمن َ�ۡقَوى 

کس واجبات (مثال مشرك) چنین است (که گفته شد) و هر «: یعنی
ي پرهیزگاري  گمان بزرگداشت آنها، نشانه الهی را بزرگ و نکو دارد، بی

 .»ها (و نماد خوف و هراس از خدا) است دل
ها  ها و زمان حرمات الهی، همان حقوق اهللا است که در اشخاص، مکان

هاي تعظیم مقدسات  از نمونه صگیرد. اداي حقوق رسول خدا شکل می
ي مقدسات شخصیتی است.  خداوند درباره الهی و نشکستن حقوق

باشد.  طور تعظیم و بزرگداشت حرم، جزو تعظیم مقدسات مکانی می همین
ها، ماه مبارك  براي مقدسات زمانی و نکوداشت شعائر الهی در مورد زمان

 :فرماید وبی است. خداوند متعال میرمضان نمونه و مثال خ

ۡم ُحُرَ�ِٰت  َ�ٰلَِكۖ + ِ ٱَوَمن ُ�َعّظِ َّ�  ُ  .]۳۰[الحج:  _ۦِعنَد َرّ�ِهِ  ۥَ�ُهَو َخۡ�ٞ �َّ
و هر کس، مقدسات خداوند را بزرگ و محترم بدارد، چنین «: یعنی

 .»کاري براي او در نزد پروردگارش بهتر است
هاي محترم شمردن مقدسات الهی، توجه به اوامر و  یکی از نمونه

است که کوچک ندانستن گناهان صغیره، بخشی از تعظیم نواهی خداوند 

                                           
 ).۷۱الترغیب والترهیب، شماره ( )، صحیح۴۱۱۲ی ( روایت ابن ماجه، شماره -١
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 صروایت است که رسول خدا باشد. از عبداهللا بن مسعود مقدسات می
از گناهان کوچک برحذر باشید که این چنین گناهانی بر بنده : «اند فرموده

 ».افکنند)می روزي  شوند و او را به هالکت (و تیره جمع و انبوه می
اي در  اند که عده گناهان کوچک را به آتشی تشبیه کرده صرسول خدا
 .)1(اندك چوب و هیزم جمع آورند و آن را به آتش کشند صحرا، اندك

ي آتش،  گردد و چون زبانه گونه انباشته و انبوه می گناهان کوچک نیز همین
 کند. ها را نابود می نیکی
 ».التُّقى كها ذاريكبها وريخل الذنوبَ صغ«

گناهان کوچک و بزرگ دست بکش که تقوا، دوري از هر گناه از «
 .»کوچک و بزرگ است

 ».حيذر ما يری كواصنع كامشٍ فوق أرض الشو«

رود و از هر چه  و همچون شخصی باش که بر زمینی پرخار راه می«
 .»کند شود، حذر می که دیده می

ىصمن  إن اجلبالَ  ةريال حتقرن صغ«  ».احلَ

» (گناه) ها از ذرات  اي را کوچک ندان که کوه صغیرههرگز هیچ
 .»اند ها پدید آمده کوچک و سنگریزه

بسیاري از مردم، « :در صیدالخاطر چنین نگاشته است /ابن جوزي
پندارند، تسامح و  اي از امور و مسایل که معمولی و ساده می نسبت به پاره

دانند که آن مسأله یا مسایل بسیار مهم  دهند و نمی آسانی به خرج می
پروا  ي بی باشد و حتی در اصول گنجانده شده است. مانند نگاه و رابطه می

                                           
 ).٣٨٩( ةالصحیح ة)؛ السلسل١/٤٠٥روایت احمد ( - ١
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یک بار : «گوید پیشینیان صالح می یکی از». با نامحرمان و خیانت در امانت
در خوردن یک لقمه (ي مشکوك)، غفلت و آسانی به خرج دادم و اینک 

». ام چهل سال است که به جاي رشد و بهبودي رو به عقب و سستی نهاده
ي بزرگوار، ریشه در تواضع و فروتنی او دارد که به آثار سوء  ن گفتهیقطعاً ا

 اند. ند وگرنه آنان، همیشه رو به ترّقی بودهک انگاري اشاره می تسامح و سهل
یکی از اسباب  دوست داشتن مؤمنان و دشمنی با کافران، -16

تقویت ایمان است. قطعاً قلبی که با دشمنان خدا تعلّق و وابستگی پیدا 
هاي عقیدتی در آن  گردد و مفاهیم و ارزش کند، سست و ضعیف می

ه خاطر خدا محبت و دوستی را شود. بنابراین تنها ب پژمرده و خشکیده می
پیشه کنید؛ بندگان نیک و مؤمن را دوست بگیرید و یاري کنید و با 

و از آنان بیزار باشید که این رویه، ایمان را در  ورزیددشمنان خدا، دشمنی 
 کند. دل زنده می

نقش مهمی در تجدید ایمان دارد. چرا که قلب  تواضع و فروتنی، -17
بخشد و فروتنی در سخن گفتن، حرکات  ر، جال میرا از زنگار کبر و تکب

 صي تواضع درونی و فروتنی قلب است. رسول اکرم ها، نشانه و منش
: دان همچنین فرموده )1(».ي ایمان است سادگی در لباس، نشانه: «اند فرموده

پوشی را به خاطر تواضع براي خدا واگذارد (و  هر کس، در حالی شیک«
قیمت را دارد، خداوند  توانایی پوشیدن لباس گرانلباس ساده بپوشد) که 

خواند و به او اجازه و  در روز قیامت، او را بر فراز سر تمام خالیق فرا می

                                           
از ابن کثیر  )؛ نگاه کنید به: النهایة٣٤١ ی ره(شما السلسلة الصحیحةروایت ابن ماجه؛  -١

)١/١١٠.( 
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ي ایمان و  خواهد (و نتیجه دهد که هر لباس گرانبهایی که می اختیار می
با آن همه ثروتی که  عبدالرحمن بن عوف .)1(»تواضع اوست)، بپوشد

 شد. پوشید که از غالمانش، تشخیص داده نمی ن ساده میداشت، آن چنا

محبت خداوند،  توجه به اعمال قلبی اثرگذار در تجدید ایمان؛ -18
ترس از او، امید به الطافش و حسن ظن به او، توکّل و اعتماد به خداوند، 

شناسی در  اش، سپاسگزاري و حق رضایت و خرسندي از قضا و خواسته
صدق و اخالص، یقین و باور راستین به او، توبه و مقابل پروردگار مهربان، 

انابت به سویش و ... از آن دسته اعمال قلبی است که در تجدید ایمان بسیار 
ها و مقامات دیگري براي تجدید ایمان وجود دارد  اثر دارد. همچنین روش

استقامت، انابت  :که شایسته است همگان براي دستیابی به آن، بکوشند؛ مانند
هاي خداوند، عمل به کتاب و  کّر و یادداشت پیوسته و همیشگی نعمتو تذ

در مدارج  /. البته ابن قیمزهد، پارسایی و مراقبه، و ...سنّت، خشوع و 
 ي این موارد به خوبی بحث کرده است. السالکین درباره

ثّر است. در تجدید و تقویت ایمان بسیار مؤي نفس،  محاسبه -19

َها+ :فرماید خداوند متعال می ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱَءاَمُنوا َ ٱ �َُّقوا ا  �َّ َوۡ�َنُظۡر َ�ۡفٞس مَّ

َمۡت لَِغدٖ   . ]۱۸[الحشر:  _قَدَّ
چه اي اهل ایمان! از خدا بترسید و هر کس باید بنگرد که «: یعنی

 .»چیزي را براي فردا(ي قیامت خویش) پیشاپیش فرستاده است
را به محاسبه کشید، پیش از آنکه  خودتان: «فرماید می عمربن خطّاب

هیچ : «گوید می /حسن بصري». مورد محاسبه و بازخواست قرار گیرید

                                           
 ).٧١٨( السلسلة الصحیحة)؛ ٢٤٨١( یروایت ترمذ -١
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: مؤمن، همواره و یعنی». بینی ي نفس نمی ال محاسبهمؤمنی را جز در ح
: گوید کشد. میمون بن مهران می می پیوسته خودش را به محاسبه

محاسبه کشد از شریک پرهیزگار واقعی آن است که خودش را بیشتر به «
 ».کشد نظر و بخیلی که شریکش را به پاي حساب و کتاب می تنگ

ي  توجهی در محاسبه هالکت نفس، ناشی از بی: «گوید می /ابن قیم
بنابراین هر ». باشد آن و موافقت و همراهی با آن و پیروي هواي نفس می

نفس ي  مسلمانی باید، وقت مشخصی را در خلوت و تنهایی به محاسبه
خویش اختصاص دهد و به خود باز گردد و در خود بنگرد که چه زاد و 

 اي براي آخرتش پیش فرستاده است. توشه
ترین اسباب تقویت ایمان  از مهم دعا و خواستن از خداوند، -20
خداوند، ایمانش را  تااي باید وقتی را براي دعا به کار گیرد  هر بنده ؛است

ایمان، در وجود هر یک از شما، : «نا فرموده صتقویت نماید. رسول اکرم
گردد؛ پس از خدا  شود که لباس کهنه و فرسوده می آن چنان کهنه می

 ».بخواهید تا ایمان را در قلوبتان تازه نماید

خواهیم  خداوندا! ما با توسل به اسماي نیک و صفات واالیت، از تو می
  .که ایمان ما را تازه و قوي گردانی؛

هایمان  خداوندا! ایمان را به نزد ما محبوب بگردان و آن را در دل
بیاراي و جاي بده؛ و کفر و فسوق و نافرمانی را در نزد ما زشت و ناپسند 

 .یافتگان قرار بده ما را از هدایتبنما و 
 

هللا رب  احلمد و�املرسل ىلعسالم صفوَن ويعّما  ةِ رّب العزّ  كسبحان ر�ّ 
 .�العامل
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