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  ي مترجم مقدمه

صحبه له وآ عىلوٍد رسوِل اهللا مَّ ُحمَ  عىلسلُِّم أُ و يلِّ َص بَِام محَد به نفَسه َوأُ  رّيب  اهللاَ أمحد 
  .سّلمو

خداوند متعال، انسان را موجودي مركّب از جسم و روح آفريده است. 
نامه و رهنمود قطعاً اين تركيب انساني، براي فالح و رستگاري، نيازمند بر

كاملي است كه بتواند، تمام نيازهاي او را تأمين كند. گسترش و پيشرفت 
علم بشري در جهان جسم و ماده، اسباب ظاهري آسايش و راحتي انسان 
را فراهم كرده است. اما با وجود اين همه پيشرفت علمي، انسانِ امروز آن 

شيده و همواره به گونه كه بايد و شايد، طعم آسايش و خوشبختي را نچ
باشد. ضعف  سبب ضعف ايمان، به بسياري مشكالت رواني مبتال مي

معنوي بشر امروز به قدري مشهود و هويدا است كه وضعيت كنوني 
باشد. بدون ترديد، اسالم،  ها، نماد روشني از پوچي رواني آنان مي انسان

اي  توجه ويژه ي كامل براي تأمين سعادت انسان است و بر پايه  تنها برنامه
كه به موجود مركّب انساني دارد، در تأمين و تضمين نيازهاي بشري، يگانه 

ي سعادت و  ي اصلي هر كمال و بلكه زمينه باشد. ايمان، پايه نظير مي و بي
  رستگاري است و از اينرو بايد همواره از لحاظ كمي و كيفي تقويت شود.

معنوي ايجاد شده در ي خأل ايماني و شكاف  كتاب حاضر، بر پايه
ضعف ايمان، پرداخته و ضمن معرّفي و  يها قلوب مسلمانان، به نشانه
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شناساندن عوامل ضعف ايمان، به اسباب تقويت ايمان و درمان بيماري 
ايماني، اشاره كرده است. قطعاً، حقيقت  قساوت قلب به عنوان نماد سست

شود؛  الت، بيان هايي است كه در قالب جم ايمان، بسي فراتر از واژه
هاي  ي گرامي اين كتاب، بكوشد تا نسخه بنابراين سزاوار است كه خواننده

كار گيرد و براي  ارائه شده در اين كتاب را به طور عملي و كاربردي به
ي نيك و  هاي اين كتاب به ديگران، برمبناي دعوت و موعظه انتقال داده

  پسنديده تالش نمايد.
ي ما را به چنان ايماني آراسته فرمايد  هم، همهخوا از خداوند متعال مي

  كه سعادت دنيا و آخرتمان را تأمين و تضمين نمايد.
  

  محمدابراهيم كياني درميان    
   8/2/1384  



  
  
 

  ي مؤلّف مقدمه

َْمدَ  إنَّ  ْغفُ  احلْ
َ
ورِ أ ِ ِمْن رُشُ َْمُدهُ َونَْسَتِعيُنُه َونَْسَتْغِفرُهُ، َوَغُعوُذ بِابَّ ِ حنَ ِسَنا، ِبَّ

ْشَهُد 
َ
ُ َوأ َ ُ َوَمْن يُْضلِْل َفَال َهاِدَي  َ ُ َفَال ُمِضلَّ  ْقَماِجَا، َمْن َفْهِد ابَّ

َ
َوَسيَِّئاِت أ

ًدا نَّ حُمَمَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
، َوأ ُ َ إِالَّ ابَّ َ ِ ْن َال إ

َ
ُ  أ ُ   .َقْبُدهُ َوَرُسو

  :فرمايد خداوند متعال مي
َها+ يُّ

َ
أ ِينَ ٱ َيٰٓ ْ َءاَمنُ  لَّ ْ ٱوا ُقوا َ ٱ تَّ ۡسلُِموَن  ۦَحقَّ ُتَقاتِهِ  َّ نُتم مُّ

َ
َّ َوأ ِ َ َتُموُتنَّ إ َو

  .]١٠٢[آل عمران:  _١٠٢
اي اهل ايمان! آن طور كه بايد و شايد، از خدا بترسيد و شما «: يعني

(همواره سعي كنيد غافل نباشيد كه هرگاه مرگتان به ناگاه فرا رسد)، 
  .»ان باشيدنميريد مگر آنكه مسلم

َها+ يُّ
َ
أ ْ ٱ لَّاُس ٱ َيٰٓ ُقوا ِيٱَربَُّكُم  تَّ ٖ وََخلََق ِمۡنَها  لَّ َخلََقُكم ّمِن نَّۡفٖس َوِٰحَدة

ٗ َكثِٗيا َونَِساٗٓءۚ وَ  ْ ٱَزوَۡجَها َوَبثَّ ِمۡنُهَما رَِجا ُقوا َ ٱ تَّ ِيٱ َّ ۚ ٱوَ  ۦتََسآَءلُوَن بِهِ  لَّ رَۡحاَم
َ
 ۡل

َ ٱإِنَّ     .]١[النساء:  _١ قِيٗبالَۡيُكۡم رَ َكَن عَ  َّ
اي مردم! از خشم پروردگارتان بپرهيزيد؛ پروردگاري كه شما را «يعني: 

از يك انسان آفريد و همسرش را از نوع او خلق نمود و از آن دو نفر، 
مردان و زنان فراواني (بر روي زمين) منتشر ساخت و از خشم خدايي 

دهيد و بپرهيزيد از اينكه پيوند  ند ميبپرهيزيد كه همديگر را به او سوگ
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خويشاوندي را ناديده گيريد؛ قطعاً خداوند مراقب شما است (و هيچ چيز 
  .»ماند) از او پنهان نمي

َها+ يُّ
َ
أ ِينَ ٱ َيٰٓ ْ  لَّ ْ ٱَءاَمُنوا ُقوا َ ٱ تَّ ٗ َسِديٗدا  َّ ْ قَۡو لَُكۡم  يُۡصلِحۡ  ٧٠َوقُولُوا

ۡعَمٰلَُكۡم َوَيۡغفِۡر لَُكمۡ 
َ
َ ٱُذنُوَبُكۡمۗ َوَمن يُِطِع  أ َفَقۡد فَاَز فَۡوًزا َعِظيًما  ۥَورَُسوَلُ  َّ
  .]٧١-٧٠[األحزاب:  _٧١

ايد! از خدا بترسيد و سخن حق و  اي كساني كه ايمان آورده«: يعني
گرداند و  درست بگوييد (كه در نتيجه) خداوند، اعمالتان را شايسته مي

از خدا و پيامبرش اطاعت كند، قطعاً به  آمرزد و هر كس گناهانتان را مي
  .»يابد پيروزي و رستگاري بزرگي دست مي

اي در مسلمانان عموميت و  ي ضعف ايمان به گونه اينك پديده
گستردگي يافته است كه بسياري از مردم، از سنگدلي خود ناالن و 

نالند؛  خاطر هستند و به اشكال و عبارات گوناگون از اين حالت مي آزرده
ها  از عبادت«، »كنم در قلبم احساس سختي مي« :عباراتي از اين قبيل كه

، »كنم ايمانم كم شده و رو به سستي نهاده است حس مي«، »برم لذت نمي
خيلي زود و راحت به معصيت دچار «، »شوم از تالوت قرآن متأثّر نمي«

ي ضعف  ايمان در بسياري از مردم نمايان شده و  اينك پديده» شوم مي
ي هر مصيبت، كاستي  بايد دانست كه ضعف و سستي ايمان، پايه و ريشه

  و گناه است.
موضوع قلوب، موضوعي بس حساس و مهم است. براي درك اهميت 
آن، همين بس كه به وجه نامگذاري قلب، توجه كنيم كه قلب از آن جهت 

شود. رسول  به چنين اسمي نامگذاري شده كه زود منقلب و دگرگون مي
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همانا قلب به جهت تغيرپذيري و دگرگون شدنش به «اند:  فرموده صخدا
اين اسم، ناميده شده است؛ مثال قلب همانند پر آويخته بر درختي است 

مثال : «در روايت ديگري چنين آمده كه .)1(»كند كه باد آن را پشت و رو مي
است افتاده در صحرا كه باد، پشت و رويش (كاهي) قلب همانند پري 

  .)2(»ندك مي
 صگردد. رسول خدا قلب انسان، خيلي زود دگرگون و منقلب مي

تر از ديگي كه  قلب آدمي سريع: «اند كه ي قلب را چنين توصيف كردهويژگ
خداي پاك و بلندمرتبه، مقلّب القلوب  .)3(»شود به جوش آمده، دگرگون مي

رو بن كند. عبداهللا بن عم ها را هرگونه كه بخواهد، دگرگون مي است و دل
همانا تمام : «روايت كرده است صعاص رضي اهللا عنهما از رسول خدا

قلوب آدميان، همانند يك قلب در ميان دو انگشت از انگشتان خداوند 
سپس ». فرمايد رحمان است كه هرگونه بخواهد، اداره و دگرگونش مي

اي خدايي كه دلها در تصرّف : «دعا كردند و فرمودند صرسول اكرم
هايي، قلوب ما را به جهت طاعت خود برگردان و  ي دل دانندهتوست و گر

  .)4(»بر اطاعتت صرف گردان

                                           
  .)٢٣٦٥ی ( )، صحیح الجامع، شماره٤/٤٠٨روایت احمد ( -١
بانی، اسناد آن را ) آورده و آل٢٢٧ی ( این حدیث را به شماره ةاصم در کتاب السنابن ابی ع -٢

  ).١/١٠٢ ة:تخریج السن يف ةصحیح دانسته است. (ظالل الجن
از  ة) اسناد آن صحیح است: ظالل الجنّ ٢٢٦ی ( عاصم؛ حدیث شماره 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 

  ).٢۶۵۴ی ( روایت مسلم، حدیث شماره -٤
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ْ ٱوَ ﴿ نَّ  ۡعلَُمٓوا
َ
َ ٱأ تنها و بدانيد كه « ]٢۴نفال: األ[ ﴾ۦَوقَۡلبِهِ  لَۡمۡرءِ ٱَيُوُل َبۡيَ  َّ

تواند انسان را از  و مي(افكند  خدا است كه ميان انسان و دل او جدايي مي
َّ ﴿ .»)هايش باز دارد خواسته رسيدن به ِ َت  إ

َ
َ ٱَمۡن أ  ﴾٨٩بَِقۡلٖب َسلِيٖم  َّ

مگر كسي كه با  )يابد قطعاً هيچ كس در روز قيامت نجات نمي(« ]٨٩[شعراء: 
فََوۡيٞل ﴿ .»به پيشگاه خدا حاضر شود )از بيماري كفر و نفاق(دلي سالم 

ِ ٱّلِۡلَقِٰسَيةِ قُلُوُبُهم ّمِن ذِۡكِر  و اما واي بر كساني كه دلهاي « ]٢٢[زمر:  ﴾َّ
و از ذكر خدا متأثّر (يابد  سخت و سنگيني دارند كه ياد خدا به آن راه نمي

ِ  لرَّۡحَمٰنَ ٱوََخِشَ ﴿ .»)گردد نمي البته كه رستگاري به (« ]١١[یس:  ﴾ۡلَغۡيبِ ٱب
كسي است كه در خلوت و تنهايي از خداي  )بهشت پرنعمت در انتظار

  . »ترسد مهربان مي
مؤمن بايد از ته و توي دلش سر در آورد و علّت سنگدلي و قساوت 
خويش را بررسي كند و در جستجوي كمينگاه عاملي باشد كه او را قسي 
نموده تا به خوبي بتواند پيش از آنكه زنگار دل، او را به هالكت افكند، 

ست كه بيماري دل و در واقع قساوتش را معالجه نمايد. كامالً واضح ا
چنين كاري، بس بزرگ و دشوار است. خداوند متعال نيز ما را از قلب 
سخت، بسته، مريض و كور و از قلبي كه آن را زنگار گناه در بر گرفته يا 
از قلبي كه مهر خورده و پذيراي حق و حقيقت نيست، برحذر داشته 

  است.
آنچه پيش روي داريد، كوششي است در جهت شناسايي عوامل ضعف 

مان و راههاي پيشگيري و درمان اين بيماري مهلك؛ از خداوند متعال اي
خواهم كه از اين اثر به من و برادران مسلمانم فايده برساند و به تمام  مي
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اند، پاداش كامل عنايت  كساني كه در انتشار اين كتابچه سهمي داشته
رداند و پذير گ خواهم كه دلهايمان را نرم و حق فرمايد. همچنين از خدا مي

  بر هدايت و راه درست موفق فرمايد.





  
  
 

  هاي ضعف ايمان پيامدها و نشانه

ها و آثار گوناگوني دارد كه از آن  ضعف ايمان، بسان بيماري نشانه
  :به موارد زير اشاره كرد توان جمله مي

برخي از كساني كه مرتكب گناه  :ارتكاب معصيت و گناه -1
پروا گناهان  ند و بعضي نيز بيورز شوند، بر انجام معصيت تداوم مي مي

كنند كه سرانجام گناه  شوند و آن قدر معصيت مي گوناگوني مرتكب مي
اندك و به تدريج از  شود و زشتي آن اندك كردن برايشان يك عادت مي

كشد كه آشكارا دست به گناه  گردد و كار به جايي مي دلهايشان زايل مي
شوند، مگر  من بخشيده مي تمام امت«زنند. در حديثي آمده است:  مي

گناه مي كنند و در گناه آشكارا، اين نيز داخل است كه كساني كه آشكارا 
را گناهش شخصي، شبانه كار گناهي انجام دهد و در حالي كه خداوند، 

ام؛  : فالني! من ديشب چنين و چنان كردهپوشيده داشته، صبحگاهان بگويد
ش، گناه او را پوشيده داشته و او شب را در حالي صبح كرده كه پروردگار

درد و  كند كه پوشش خداوندي را از گناهش مي خودش در حالي صبح مي
  .)1(»سازد گناهش را برمال مي

هاي ضعف ايمان اين است  يكي از نشانه :قساوت قلب و سنگدلي - 2
كه شخص حس كند قلبش همانند سنگ سختي شده كه نه چيزي از آن 

                                           
  ).١٠/۴٨۶ :الباری روایت بخاری، (فتح -١
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َقَسۡت  ُثمَّ + فرمايد: پذيرد. خداوند متعال مي يتراوند و از چيزي اثر م مي
ِ ٱقُلُوُبُكم ّمِۢن َبۡعِد َذٰلَِك فَِهَ كَ  َشدُّ قَۡسَوةٗ  ۡلَِجاَرة

َ
ۡو أ
َ
   .]٧۴ [البقرة: _أ

تر از  سپس دلهاي شما سخت شد و همچون سنگ يا سخت«يعني: 
  .»سنگ گشت

 ها و ي مرگ يا ديدن جنازه دل يا سنگدل، به موعظه شخص سخت
اي  شود. حتي ممكن است خودش جنازه گيرد و متأثر نمي ها پند نمي مرده

به دوش كشد و يا به خاك سپارد، اما متأثر نگردد و مانند سنگ از گذر بر 
  قبرها (قبرستان) به حس و هيجان نيايد و دگرگون نشود.

در اين حالت، همواره  :پرتي در انجام عبادات دقّتي و حواس بي - 3
د به هنگام نماز، تالوت قرآن، دعا و ... جمع نيست و جا ذهن و حواس فر

تواند در معاني و مفاهيم اذكار تدبر و انديشه كند و  پرد و نمي به جا مي
خواند و اگر به دعاي  وار مي ت را اگر حفظ باشد، به ترتيب و ديكتهراعبا

خواند،  آنكه بفهمد چه مي خاصي در وقت مشخصي عادت كرده باشد، بي
دعاي قلب «شود. اما خداوند سبحان،  كند و كلمات ادا مي ش حركت ميزبان

 .)1(»پذيرد زده را نمي غافل و غفلت

شود،   ضعف ايمان باعث مي :تنبلي و سستي در انجام عبادات -4
انسان در انجام وظايف شرعي سستي كند و اگر هم به عبادت و اداي 

دهد.  ي انجام ميروح اي شرعي بپردازد، تنها حركات تهي و بي وظيفه
َذا قَاُمٓواْ + خداوند متعال، ويژگي منافقان را چنين بيان فرموده است:

                                           
  ).٥٩٤( ةالصحیح ة)، السلسل٣٤٧٩ی ( روایت ترمذی، شماره -١
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 َ ِ ِ ٱإ لَٰوة ٰ  لصَّ َ ْ ُكَسا ان هنگامي كه براي قمناف«: يعني .]١۴٢[النساء:  _قَاُموا
  . »ايستند حال به نماز مي سست و بي خيزند، نماز برمي

كه اگر وقت عبادت يا كار  هاي ضعف ايمان اين است يكي از نشانه
شود؛ اين مسأله نشانگر  نيكي فوت يا سلب گردد، شخص اندوهگين نمي

عدم توجه شخص به دريافت پاداش است. شخص سست ايمان، در حالي 
گذرد و  اندازد و يا موقع جهاد مي كه توانايي حج دارد، حج را به تأخير مي
ز جماعت و سپس از شود از نما او نشسته است؛ ضعف ايمان باعث مي

نماز جمعه غفلت ورزد و براي رفتن به مسجد شتاب نكند. رسول 
مانند تا آنكه  هيچ قومي، پيوسته از صف اول باز نمي: «اند فرموده صخدا

شخصي كه به انجام  .)1(»دهد ي كارشان را در آتش پس مي خداوند، نتيجه
ود و يا به هر رغبت شده، چنانچه خواب بماند و نمازش قضا ش عبادات بي

از دست  ،داده كه انجام ميرا ترتيبي نمازهاي سنّتش و اذكار و اورادي 
كوشد قضاي آن را  كند و نمي بدهد، احساس خودخوري و پشيماني نمي

ها و  انجام دهد و جبرانش نمايد؛ بلكه چنين شخصي از روي عمد، سنت
باور برخي از كند؛ گاهي در نماز عيد كه بنا بر  فرايض كفايي را ترك مي

شود يا به وقت كسوف و خسوف نماز  علما واجب است، حاضر نمي
كند و از اجر و پاداش  يع جنازه و نماز آن شركت نمييگذارد و در تش نمي

كنند،  ها شتاب مي روگردان است و برخالف كساني كه در كسب نيكي
عت و پندارد. او با كساني كه خداوند، آنها را به سر نياز مي خود را بي

  :فرمايد فرق دارد. خداي متعال مي ها ستوده شتاب در نيكي

                                           
  ).٥١٠ح الترغیب ()، صحی٦٧٩روایت ابوداود ( -١
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ُهۡم َكنُواْ يَُسٰرُِعوَن ِف + َوَيۡدُعوَنَنا رََغٗبا َورََهٗباۖ َوَكنُواْ َلَا َخِٰشعَِي  ۡلَۡيَرٰتِ ٱإِنَّ
   .]٩٠[األنبیاء:  _٩٠

گرفتند و با  آنان در انجام كارهاي نيك بر يكديگر سرعت مي«: يعني
  .»ترسيدند خواندند و همواره از ما مي بت و ترس، ما را به فرياد ميرغ

هاي سستي و تنبلي در عبادات، كوتاهي كردن نسبت به  از نشانه
نمازهاي سنّت، تهجد و ديگر نوافل و همچنين دير به مسجد رفتن است. 

رسد كه نمازي به نام ضحي (چاشت)  به طور مثال اصالً به ذهنش نمي
نسبت به خواندن دو ركعت نماز توبه و استخاره هم  وجود دارد و

  توجه است. بي
معموالً در اثر مزاجي:  تنگدلي، گرفتگي روحي، بدخُلقي و بي -5

گردد كه گويا چيز سنگيني به دوش  ضعف ايمان بر انسان حاالتي چيره مي
رود كه به اندك  اي فرو مي ي آن در خود به گونه كشد و در نتيجه مي

شود و از كارهاي اطرافيانش  خاطر مي ناراحت و آزرده چيزي دلتنگ،
در  صدهد. رسول خدا گردد و عزّت نفسش را از دست مي دلگير مي

ايمان عبارتست از صبر و « :اند كه حديثي ايمان را اين گونه تعريف كرده
با ديگران انس « :اند و در بيان ويژگي مؤمن فرموده )1(»عزّت (نفس)

شود و نيكي و خيري نيست در كسي كه  نيز واقع مي گيرد و مورد الفت مي
يابد و مورد الفت و هماهنگي قرار  (با ديگران) انس و سازگاري نمي

 .)2(»گيرد نمي

                                           
  ).۵۵۴ی ( ، حدیث شماره٨۶، ص ٢، ج السلسلة الصحیحة -  ١
  ).۴٢٧، (السلسلة الصحیحة -  ٢
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شود، انسان نه از  ضعف ايمان سبب مي: عدم تأثّر از آيات قرآن -6
وعده و وعيد قرآن اثر پذيرد و نه از امر و نهي آن. شخص ضعيف االيمان 

شود  هايي كه در وصف قيامت  است، دگرگون نمي شنيدن آيه از تالوت و
گردد و توان تالوت قرآن را ندارد و  و بلكه از شنيدن قرآن خسته مي

كند، خيلي زود  تواند پيوسته قرآن بخواند؛ هر بار كه قرآن را باز مي نمي
 بندد و اصالً ياراي تالوت قرآن در او نيست. مي

شود، انسان از ذكر  ان سبب ميضعف ايم: غفلت از ذكر و دعا -7
خداوند و دعا و تضرّع به پيشگاه او غفلت ورزد. اصالً بر چنين شخصي 

گشايد و بلند  ذكر خدا دشوار است و هر زماني هم كه دستش را به دعا مي
ها و اتمام دعا است. از چنين حالتي  كند، خيلي زود در فكر بستن دست مي

هاي منافقان برشمرده  ز ويژگيرا يكي ابايد ترسيد كه خداوند متعال، آن 
 :است

َ يَۡذُكُروَن + َ ٱَو َّ  ٗ َّ قَلِي ِ    .]١۴٢[النساء:  _١٤٢إ
  ».كنند و منافقان، خدا را كمتر ياد مي: «يعني

خشم از توجهي نسبت به نافرماني خدا و عدم ناراحتي و  بي -8
اي ضعف ه يكي ديگر از عوارض و نشانه: حرمتي به دستورات الهي بي

شود، فروغ غيرت در دل فرو كشد و در  ايمان است. ضعف ايمان سبب مي
به اين حالت كه ها باز آيند؛ شخصي  پي آن اعضا و جوارح از انكار بدي

خواند و نه از منكري باز  گرفتار شده، نه به كار نيك و معروفي فرا مي
ي و ناراحتي اش دگرگون دارد و حتي با ديدن نافرماني خدا نيز در چهره مي
ها بر  فتنه« :اند در بيان ويژگي چنين قلبي فرموده صاكرم آيد. رسول نمي
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دو قسمت، قسمت  اوگردد كه حصير دفعه،  دل، آن چنان پهن و پديدار مي
ها در آن وارد شود، بر آن  ؛ هر قلبي كه فتنه)شود در جايي تُنُك و پهن مي

در  صكشد كه رسول خدا ميو كار به جايي ». شود اي سياه ايجاد مي نقطه
شود و  سياه آميخته با سفيد (خاكسترگون) مي« :فرمايند حديث ديگري مي

گردد كه) نه معروف و  ي وارونه و شكسته (بدرد نخور مي چون كوزه
داند (و گنجايش پذيرش  شناسد و نه منكر و بدي را بد مي نيكي را مي

ازشناسد)، مگر آنچه از تواند چيزي ب خير و نيكي را در خود ندارد و نمي
شخصي كه فروغ غيرت و  .)1(»هوا و خواهش در او جاي گرفته است

ايمان در دلش فرو كشيده، محبت نيكي و زشتيِ منكر و بدي از قلبش 
شود و  رود و همه چيز اعم از نيك و بد در نزد او برابر و همسان مي مي

اي در  بازدارنده بندد و نيروي ي نيكي از وجودش رخت بر مي ديگر انگيزه
ماند كه او را از بدي باز دارد و ممكن است كارش به جايي  وجودش نمي

كشد كه اگر به او خبر رسد در جاي ديگري فالن عمل زشت صورت 
گرفته، خرسند و خشنود شود؛ چنين شخصي، همسان و همانند گنهكاران 

ديث گردد. در ح اند، گنهكار مي و كساني كه در محل گناه حاضر بوده
هرگاه در محلّي گناه شود و شخصي آنجا حاضر « :صحيحي آمده است

باشد و آن بدي و گناه را ناپسند شمارد، مانند كسي است كه حضور 
نداشته (و بر او گناهي نيست) و هر كس در محل انجام گناه حاضر نباشد، 
اما به آن راضي و خرسند شود، مانند كسي است كه حضور داشته (و از 

                                           
  ).١۴۴روایت مسلم ( -  ١
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اين رضايت قلبي كه در حديث بيان شد، همان  .)1(»نع نكرده است)منكر م
گناهي را براي شخص در پي دارد كه گويا در محلّ معصيت حاضر بوده 

 است.

نشانه و  :طلبي) رهمحبت برتري و چيرگي بر ديگران (سيط -9
 ي ديگر ضعف ايمان است كه اشكال گوناگوني دارد؛ از جمله: عارضه

ها و  در نظر داشتن ميزان مسؤوليت طلبي بدون * حس رياست
طلبي  از رياست صسول اكرمرخطرهايي كه در رياست وجود دارد؛ 

شما بر امارت و رياست حرص و آز « :اند برحذر داشته و فرموده
ورزيد، در حالي كه اين امارت براي شما در روز قيامت، (سبب)  مي

. )2(»و پايان بديندامت و پشيماني خواهد بود؛ (رياست) آغاز نيكي دارد 
يعني رياست با پست و جاه و همچنين ثروت و برخي لذايذ ديگر آغاز 

يابد و در روز قيامت نيز  شود و با عزل شدن يا كشته شدن پايان مي مي
  د. وبايد پاسخگوي تبعات رياست ب

اگر بخواهيد، شما را از حقيقت امارت آگاه «اند:  فرموده صرسول خدا
اش پشيماني و آخرش  گراني و توبيخ است؛ ميانهكنم؛ ابتداي آن ن مي

عذاب روز قيامت است مگر كسي كه (در امارتش) عدل پيشه كرده، 
اگر كسي پست رياست را برعهده گيرد تا با عدالت،  .)3(»(چنين نيست)

السالم به انجام وظايف و  خيرخواهي و كوششِ تمام، همچون يوسف عليه

                                           
  ).۶٨٩) و صحیح الجامع (۴٣۴۵روایت ابوداود ( -  ١
  ).۶٧٢٩روایت بخاری ( -  ٢
  .)١۴٢٠)، صحیح الجامع (١٨/٧٢روایت طبرانی در الکبیر، ( -  ٣
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تري هم وجود نداشته  ايستههايش همت گمارد و شخص ش مسؤوليت
دانيم؛  باشد، در اين صورت رياست را براي آن فرد، نعمت و كرامت مي

طلبي ريشه در ميل وافر به مهتري،  البته در بيشتر مواقع، رياست و رياست
طلبي بر ديگران دارد كه عمدتاً در جهت تضييع  خواهي و سيطره ترقّي

طريق رسيدن به چنين  خواهد از باشد و شخص مي حقوق ديگران مي
  جايگاهي، بر مقرّ فرماندهي و مسند امر و نهي نشيند.

ها و  باالنشيني در جلسات و خودستايي و تحميل شنيدن گفته *
در كه كند  همواره سعي مي يهايش به ديگران: چنين شخص گويي گزافه

كند  اي عمل مي به گونهاز اينرو  ؛ي سخن را به دست گيرد رشته ،جلسات
ويا زمامدار جلسه است. باالنشيني، كشتارگاهي است كه رسول كه گ
ها (يعني  از اين كشتارگاه« :اند ما را از آن بر حذر داشته و فرموده صخدا

  .)1(»از صدر مجالس) برحذر باشيد
* دوست داشتن اينكه هرگاه به ميان جمعي وارد شود، برايش 

بيني نفس مريض  لبي و خودبزرگط برخيزند؛ اين حالت، ريشه در جاه
كسي كه برخاستن مردم براي او، «اند:  فرموده صشخص دارد. رسول خدا

كند و دوست دارد بندگان خدا برايش بلند شوند، پس خانه و  شادمانش مي
به نزد ابن زبير و ابن  . باري معاويه)2(»جايگاهش را از آتش آماده سازد

ند نشد؛ معاويه به رفت؛ ابن عامر برايش برخاست و ابن زبير بل بعامر
هر «شنيدم كه فرمودند:  صبنشين كه من از رسول خدا :ابن عامر فرمود

                                           
  ).١٢٠)، صحیح الجامع (٢/۴٣٩روایت بیهقی ( -  ١
  ).٣٥٧( ةالصحیح ةنگاه کنید به السلسل )،٩٧٧روایت بخاری در األدب المفرد ( -٢
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كه دوست دارد، مردم برايش برخيزند، پس جايگاهش را از آتش آماده 
. اين در حالي است كه اگر مطابق سنّت براي كسي برنخيزند يا )1(»سازد

تمام وجودش سالم و احوالپرسي را از راست شروع كنند، خشم و غضب 
گيرد. چنين فردي هر گاه به مجلسي وارد شود و جايي نيابد،  را فرا مي

از  صانتظار دارد شخصي برخيزد و جايش را به او دهد؛ رسول اكرم
هيچ شخصي، شخص ديگري را از « :اند اي بازداشته و فرموده چنين رويه

  .)2(»جايش بلند نكند و سپس در جاي او ننشيند
ي ديگر ضعف ايمان است؛ خداوند متعال،  شانهن :بخل و آزمندي -10

نُفِسِهۡم َولَۡو َكَن بِِهۡم + انصار را در قرآن چنين ستوده است كه:
َ
ٰٓ أ َ َ َوُيۡؤثُِروَن 

دهند؛  و انصار، مهاجران را بر خود ترجيح مي«يعني:  .]٩[الحشر:  _َخَصاَصةٞ 
  .»هر چند كه خود سخت نيازمند باشند

سازد، آناني كه  ي همين آيه به خوبي روشن مي امهخداوند متعال در اد
دارند، رستگاران واقعي هستند. در  خود را از دلبستگي زياد به مال مصون مي

ي ضعف  اين شكّي نيست كه حرص و آز بر مال و دلبستگي به آن، زاييده
نيز به تناقض بخل و آز با ايمان اشاره كرده و  صايمان است. رسول اكرم

  . )3(»شود اي، يك جا نمي بخل و ايمان هرگز در قلب بنده« :اند فرموده
در  صگذارد كه رسول اكرم البته حرص و آز بر انسان آثاري به جا مي

از حرص و بخل برحذر باشيد كه « :اند كه حديثي آن را چنين شرح داده

                                           
  ).٣٥٧( ةالصحیح 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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پيشينيان شما به سبب حرص و دلبستگي به مال هالك شدند؛ حرص و آز، 
بخل فراخواند و آنان نيز بخل ورزيدند؛ بخل و آز در آنان گذشتگان را به 

نفوذ كرد و آنان را به گسيختگي خويشاوندي و دست كشيدن از انفاق فرا 
خواند و آنان نيز چنين كردند؛ حرص و آز آنان را به تبهكاري و فجور 

ي  آري بخل كه زاييده .)1(»كشاند و آنان نافرماني و تبهكاري پيشه كردند
شود، انسان چيزي در راه خدا ندهد، هر چند  يمان است سبب ميضعف ا

شان پديدار و  كه برادران مسلمانش به سبب فقر گرفتار شوند و فقر و فاقه
ايمان و بخيل هر چند كه به صدقه و انفاق  نمايان باشد؛ شخص سست

كند. در اين مبحث از  شود، باز هم در صدقه دادن كوتاهي مي فراخونده مي
  :گذرم كه فرموده است الهي نميالم ك

نُتمۡ +
َ
أ ْ ِف َسبِيِل  َهٰٓ ٓءِ تُۡدَعۡوَن ِلُنفُِقوا َ ُؤ ِ ٱَهٰٓ ۖ َوَمن  َّ فَِمنُكم مَّن َيۡبَخُل

ُ ٱوَ  ۦۚ َيۡبَخۡل فَإِنََّما َيۡبَخُل َعن نَّۡفِسهِ  نُتُم  ۡلَغِنُّ ٱ َّ
َ
ۚ ٱَوأ ْ يَۡستَۡبِدۡل  ۡلُفَقَرآُء ن َتَتَولَّۡوا

َ يَكُ قَوۡ  ُكۡم ُثمَّ  ْ ًما َغۡيَ ۡمَثٰلَُكم  ونُٓوا
َ
  .]٣٨[محمد:  _٣٨أ

آگاه باشيد كه شما (از سوي خداوند) به انفاق در راه خدا فرا «: يعني
ورزند و هر كس بخل بورزد، در  شويد؛ بعضي از شما بخل مي خوانده مي

ز نيا حق خودش بخل ورزيده (و به خود ضرر رسانده است). و خداوند بي
است و قطعاً شما خود نيازمنديد؛ اگر شما (از فرمان خدا و بذل جان و 

كند كه  مال در راه او) روي برتابيد، مردمان ديگر را جايگزين شما مي
  .»هرگز مانند شما نباشند (و از بذل جان و مال در راه خدا دريغ نورزند)

                                           
  ).٢٦٧٨)، صحیح الجامع (٢/٣٢٤روایت ابوداود ( -١
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هاي ضعف ايمان اين است كه انسان چيزي  يكي ديگر از نشانه -11
 : فرمايد خداوند متعال مي كند. ويد كه عمل نميبگ

َها + يُّ
َ
أ ِينَ ٱَيٰٓ َ َتۡفَعُلوَن  لَّ ْ لَِم َتُقولُوَن َما  ِ ٱَمۡقًتا ِعنَد  َكُبَ  ٢َءاَمُنوا ن  َّ

َ
أ

َ َتۡفَعلُوَن    .]٣-٢[صف:  _٣َتُقولُواْ َما 
گوييد كه خودتان به آن عمل  اي اهل ايمان! چرا سخني مي«: يعني

كنيد، سبب خشم  كنيد؟ اين كه چيزي بگوييد كه به آن عمل نمي مين
  .»شود) گردد (و در نزد خدا گناه بزرگي محسوب مي بزرگ خدا مي

قطعاً اينكه انسان چيزي بگويد و خود به آن عمل نكند، نوعي نفاق 
هايش نباشد، نزد خدا و مردم  باشد. هر كس عملش مطابق گفته مي

 برند ن نيز در آتش جهنّم به حقيقت كساني پي مينكوهيده است. جهنّميا
كردند و يا  خواندند و خود نيكي نمي ها فرا مي كه در دنيا آنان را به نيكي

  شدند. داشتند و خود مرتكب بدي مي ها باز مي از بدي
ي ديگر ضعف ايمان اين است كه انسان بر شكست، زيان  نشانه - 12

در چنين حالتي شخص  و مصيبت برادران مسلمانش شادمان گردد.
سبب چنين ، شود ايمان به زوال نعمت از برادر مسلمانش شاد مي سست

داد و يا از او متمايز  حالتي آن است كه آنچه برادرش را بر او برتري مي
ساخت نابود شده و ديگر دليلي وجود ندارد كه شخص در برابر آن  مي
 ي بالديده احساس حقارت كند. بنده

 از اعمال از لحاظ كراهيت و ناپسندي؛كوچك شمردن برخي  -13
آيد. در اين  اي است كه به خاطر ضعف ايمان در انسان به وجود مي عارضه

نگرد كه يا آيا چنين عملي  ي گناه به اعمال مي حالت انسان، صرفاً از زاويه
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ي اعمال اصالً از  گناه دارد يا نه؟! چنين انساني به هنگام پرس و جو درباره
آيا چنين  :كند پرسد و در پي نيكي نيست؛ بلكه سؤال مي ها نمي خوبي

آيا اين عمل حرام است يا مكروه؟  :پرسد عملي گناه است يا نه؟ يا مي
سازد و باعث  معموالً چنين منشي انسان را در دام مكروهات گرفتار مي

شود سرانجام به امور حرام مبتال گردد؛ در شخصيتي كه عوامل  مي
مكروهات وجود ندارد، همواره اين بدي و ضعف جاي  بازدارنده از انجام

پندارد. قطعاً كوچك  هاي معمولي را كوچك مي گرفته كه برخي نيك
هاي معمولي، انسان را از انجام اعمال پرفضيلت و بزرگتر  انگاشتن نيكي

هر كس كه به شبهات بپردازد، : «اند فرموده صكند. رسول اكرم محروم مي
رود چوپاني كه در اطراف  ن چنان كه انتظار ميشود. آ مرتكب حرام مي

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

كنند و حكم  ي چيزي استفتاء مي برخي از مردم، هنگامي كه درباره
مت آن پرسند: حر گيرند كه مورد سؤال آنها حرام است، مي شرعي مي

اين عمل، چقدر گناه دارد؟! در چنين  :پرسند شديد است يا نه؟! و يا مي
شود؛  ها يافت نمي افرادي، توجه خاصي نسبت به دوري از گناهان و بدي

ي انجام گناهان پيش پا افتاده يا به اصطالح  بلكه در آنان استعداد و زمينه
كوچك و معمولي معمولي وجود دارد. آنان، معموالً گناهان صغيره را 

شود، نسبت به انجام گناهان و ارتكاب  پندارند كه همين امر سبب مي مي
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 همين خاطر رسول اكرم
شوند و  حاضر مي ي كوهها هايي به پهنه دارم كه روز قيامت با نيكي

عرض  ثوبان». كند خداوند، اعمالشان را چون گرد و غباري پراكنده مي
ندانسته از آنان نباشيم. هايشان را براي ما بيان كنيد تا ما  كرد: ويژگي

آنها برادران شما هستند و از جنس و پوست خودتان و از شب، : «فرمودند
كنيد؛ اما در خلوت و تنهايي،  گيرند آن گونه كه شما شبها قيام مي بهره مي

آري،  .)1(»شوند كنند و مرتكب حرام مي حرمتي مي به محارم الهي بي
شود و  پروا مرتكب حرام مي ي گناه وجود دارد، بي شخصي كه در او زمينه

پردازد؛ گرچه هر  اين، بدتر از كسي است كه با دودلي و پروا به حرام مي
تي هستند. افرادي كه گناهان را بخ ي هالكت و تيره دو بر خطر و لبه

شمارند، ايمان ضعيفي دارند كه اگر عمل زشتي هم  كوچك و سبك مي
 حال مؤمن و دانند. ابن مسعود مرتكب شوند، آن را بد و زشت نمي

بيند  مؤمن، گناهش را چنان بزرگ مي: «منافق را چنين بيان كرده است كه
ه زير كوه هالك شود؛ اما ترسد ك كه گويا زير كوهي نشسته و از اين مي

نشيند و او، با  داند كه بر بينيش مي فاجر، گناهش را چون مگسي مي
  .)2(»كند دستش مگس را دفع مي

ها و عدم توجه به حسنات معمولي،  كوچك پنداشتن نيكي -14
به ما آموزش  صرسول اكرم هاي ضعف ايمان است. يكي از نشانه

از ابي جري هجيمي  /ام احمدها را كوچك ندانيم. ام اند كه نيكي داده

                                           
  ).۵٠٢٨)، صحیح الجامع (۴٢۴۵روایت ابن ماجه ( -١
  ).۵/١٣۶)، نگاه کنید به تغلیق التعلیق (١١/١٠٢الباری ( روایت بخاری، فتح -٢
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رفتم و ص : به نزد رسول خداگويد ين روايت كرده است كه وي ميچن
اي رسول خدا، ما قومي صحرانشين هستيم؛ پس به ما چنان چيزي  :گفتم

ي آن به ما نفع (و ثواب) برساند؛  ياد بدهيد كه خداوند متعال به وسيله
و حقير مپندار؛ هر چند هيچ چيزي از نيكي و خوبي را كوچك « :فرمودند

خواهد، پر آب كني و يا اينكه با  كه با دلوت، ظرف كسي را كه آب مي
. اگر )1(»رويي، با برادرت سخن بگويي اي شاد و در حال گشاده چهره

شخصي براي برداشتن آب از چاه آمد و ديگري با دلوش، ظرف او را آب 
ش پا افتاده به نظر كرد، عمل بزرگي انجام داده كه هرچند معمولي و پي

طور مالقات برادران مسلمان، با  رسد، نبايد آن را كوچك دانست. همين مي
رويي؛ تميز كردن مسجد و برداشتن سيخ و كاه از آن به قدري  گشاده

باارزش است كه تأثير زيادي در آمرزش گناهان دارد و پروردگار مهربان 
: اند فرموده صرسول خدادهد.  هايي را به نيكي مي نيز، پاسخ چنين كرده

: ي درختي بر آن افتاده بود؛ گفت هگذشت كه شاخ شخصي، بر راهي مي«
دارم تا آنان را  به خدا سوگند، اين شاخه را از سر راه مسلمانان بر مي

 .)2(»نيازارد؛ و به خاطر همين عمل، وارد بهشت شد

ي پندارد، نوعي بد در كسي كه برخي اعمال نيك را كوچك و حقير مي
و خلل نهفته است كه حداقل پيامد چنين  منشي اين است كه از انجام 

 صگردد. رسول اكرم برخي اعمال كه ارزش بزرگي دارند، محروم مي
اي را بردارد، برايش  هركس از راه مسلمانان، چيز آزاردهنده: «اند فرموده

                                           
  ).١٣۵٢( السلسلة الصحیحة)، ۵/۶٣مسند احمد ( -١
  ).١٩١٤ی ( روایت مسلم، شماره -٢
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شود و هر كسي كه يك نيكي از او پذيرفته گردد، به  يك نيكي نوشته مي
به همراه شخصي در مسيري  . باري معاذ)1(»شود بهشت داخل مي

رفت. سنگي در راه ديد و آن را برداشت و به كناري انداخت؛ آن  مي
از  :گفت اين چيست (و چرا چنين كردي)؟ معاذ :شخص گفت

كسي كه سنگي را از راه بردارد، يك «: شنيدم كه فرمود صخدا رسول
كس يك نيكي داشته باشد (يعني به يك  شود و هر نيكي برايش نوشته مي
  .)2(»رود نيكي نيز) به بهشت مي

عدم توجه به مسايل مسلمين و عدم اقدام عملي يا اثرگذار در  -15
به منظور بهبود وضعيت آنان از طريق   جهت غمخوارگي بر مسلمانان

كسي كه نسبت به  :رساني به آنان تيباني مالي و كمكدعا، صدقه و پش
اي است كه در  عاطفه باشد، شخصِ سرد و بي خيال مي ان بيمسايل مسلمان
هاي برادران مسلمانش اعم از چيرگي دشمنان بر آنان و  قبال مصيبت

بار در نقاط مختلف دنيا احساس  خشونت و ديگر حوادث مصيبت
كند و تنها به سالمت شخصِ خود از اين حوادث  مسؤوليت نمي

ي ضعف ايمان  مسؤوليتي نتيجه يعاطفگي و ب انديشد. قطعاً اين بي مي
است؛ چرا كه مؤمن چنين ويژگي و صفتي ندارد كه نسبت به مسلمانان 

جايگاه مؤمن از «اند:  فرموده صتفاوت باشد. رسول اكرم ديگر بي
گونه براي  ي اهل ايمان مانند منزلت سر در بدن است؛ مؤمن آن مجموعه

                                           
  ).٥/٣٨٧( ةالصحیح ة)، السلسل٥٩٣ب المفرد (روایت بخاری در األد -١
  ).٥/٣٨٧( ةالصحیح ة)، السلسل٢٠/١٠١المعجم الکبیر از طبرانی ( -٢
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سر، آزرده و دردمند  اهل ايمان دردمند و آزرده است كه بدن به درد
 .)1(»گردد مي

ي ديگري از  نشانه گسيخته شدن روابط دوستي و برادري، -16
 : اند فرموده صضعف ايمان است. رسول اكرم

ورزند،  در ميان دو نفر كه به خاطر خدا يا اسالم با هم دوستي مي«
 ،آري .)2(»اندازد اولين بزه و گناهي كه يكي از آنان انجام دهد، فاصله مي

دليلي است بر اينكه بدي و ناخجستگي گناه  صي رسول خدا ن فرمودهاي
گذارد و روابط را به تيرگي و گسيختگي  بر روابط برادري نيز اثر مي

كشاند. لذا اينكه انسان هر از چند گاهي ميان خود ودوستش احساس  مي
ها به سبب  ي كم شدن فروغ ايمان در دل كند، نتيجه دوري و بيگانگي مي

ب معصيت است. چرا كه خداوند متعال محبت انسان گنهكار را از ارتكا
رسد كه شخص گنهكار در  كشد و كار به آنجا مي دل مؤمنان بيرون مي

افتد،  يابد كه از نگاه مردم مي ميان مردم چنان وضعيت و زندگي بدي مي
شود؛ ديگر مؤمنان  گردد و حرمت و احترامش شكسته مي خوار و ناچيز مي

ي گسيختن روابط دوستانه و برادرانه  ورزند. نتيجه هر و محبت نميبه او م
شود؛ چرا كه خداوند  اين است كه حمايت الهي نيز از آنان برداشته مي

 حامي و پشتيبان اهل ايمان است و مؤمن نيز اهلِ مهر و دوستي.

شود  ضعف ايمان سبب مي عدم احساس مسؤوليت در قبال دين: -17
هاي ديني  گستراندن باورها و ارزش ن وانسان در جهت خدمت دي

                                           
  ).١١٣٧( السلسلة الصحیحة)، ۵/٣۴٠مسند احمد ( -  ١
  ).۶٣٧( السلسلة الصحیحة)، ٢/۶٨)، مسند احمد (۴٠١روایت بخاری در األدب المفرد ( -  ٢
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بالفاصله پس از  صنكوشد. اين در حالي است كه اصحاب رسول خدا
كردند. اگر به زندگي صحابه بنگريم  پذيرش اسالم، احساس مسؤوليت مي

بينيم كه آنان چقدر و چگونه در قبال دين  شماري مي هاي بي نمونه
 بن عمرو توان به طفيل ينمودند؛ از ميان آنان م احساس مسؤوليت مي

اش  اشاره كرد كه بالفاصله پس از پذيرش اسالم، به ميان قوم و قبيله
رهسپار شد تا آنان را به سوي خداوند بزرگ فرا خواند! او بالفاصله پس 
از پذيرش اسالم دريافت كه مسؤوليتي بزرگ فراروي او است و بايد براي 

اجازه  صار از رسول خدادعوت به ميان قومش برود. وي براي اين ك
خواست و در حالي به ميان قومش بازگشت كه دعوتگري بزرگ شده بود 

ي  خواند. اما اينك فاصله كه به سوي خداوند پاك و بلندمرتبه فرا مي
ي  زماني زيادي ميان پايبندي مردم به دين و هنگام پيوستن آنان به قافله

چنين نبودند كه  صل خداي رسو دعوت الي اهللا وجود دارد. قطعاً صحابه
امروز مسلمان شوند و معلوم نباشد كه چه زماني دعوتگر و داعي 

ي كافران  شوند. بلكه آنان بالفاصله پس از مسلمان شدن، از جرگه مي
ايستادند و ضمن بيزاري و دوري جستن  گسيختند و روياروي آنان مي مي

به توان  مي ،ر نمونهگرفتند. به طو از آنان در صف جهاد با كافران قرار مي
اشاره كرد كه اسير شد و او را به  - رييس اهل يمامه  -  ثمامه بن أثال

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

به پس از اين « :طاب كردعمره به مكّه رفت. آنجا به كفّار قريش چنين خ
 صخدا رسول ي گندم هم از يمامه نخواهيد رسيد مگر آنكه شما يك دانه
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مسلمان شد و  ثمامه ،آري .)1(»اي صادر فرمايند در اين باره اجازه
بالفاصله پس از پذيرش اسالم ضمن آنكه امكانات را كه در دست داشت، 

يم اقتصادي نمود؛ چرا در خدمت دعوت قرار داد، كفّار قريش را نيز تحر
طلبيد و چنين كار سترگي را فرا رويش  اش از او چنين مي كه ايمانِ پخته

 داد. قرار مي

 صبري به هنگام بروز مشكل يا مصيبت، سراسيمگي، ترس و بي -18
شود انسان در شدايد و  ي ضعف ايمان است. ضعف ايمان سبب مي نشانه

افتد،  ندامش به لرزه مياي ا باليا توازنش را از دست بدهد؛ به گونه
شود.  زده مي گردد و چشمانش از ترس خيره و وحشت خاطر مي پريشان

شود كه  شخص سست ايمان به هنگام مصيبت طوري گيج و سراسيمه مي
هاي چشمش در هم  گيرد و پلك ترس و اندوه سراسر وجودش را فرا مي

مشكل مواجه  تواند با دلي استوار و قوي با گردد و نمي فشرده و كيپ مي
ي اينها به سبب ضعف ايمان است و اگر ايمان شخصي  شود. قطعاً همه

محكم و استوار باشد، در رويارويي با مشكالت و بالياي بزرگ توان و 
 طاقت دارد.

هاي  از نشانه هاي اَلكي بحث و جدل بيش از حد و قيل و قال -19
در  صاميراند. رسول خد كند و مي ضعف ايمان است كه دل را سخت مي

هيچ قومي پس از هدايتي كه بر آن بودند، «اند:  حديث صحيحي فرموده
بحث  .)2(»گمراه نشدند مگر به سبب آنكه بحث و جدل در آنان زياد شد

                                           
  ).٨/٨٧الباری ( به فتح روایت بخاری، نگاه کنید -  ١
  ).۵۶٣٣)، صحیح الجامع (۵/٢۵٢مسند احمد ( -  ٢
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غيرعملي كه در آن هدف درستي دنبال نشود، سبب دوري انسان از راه 
ه مورد رو ب هاي بي گردد. متأسفانه امروز جرّ و بحث درست و مستقيم مي
بدون دانش، استدالل درست و رهنمودهاي ديني و  ،فزوني نهاده و مردم

كنند. براي ترك اين ويژگي زشت و نكوهيده،  روشنگر با هم بحث مي
كنم  من ضمانت مي« :كند كه كفايت مي صي رسول خدا همين فرموده

هاي بهشت براي هر كسي كه جدال و مباحثه را هرچند كه  اي از خانه خانه
 .)1(»شد، واگذاردمحقّ با

ايماني است. در اين  ي ديگر سست نشانه خردگرايي محض، -20
گردد و در آن هيچ  ي سخن گفتن انسان، صرفاً عقالني مي حالت شيوه

االيمان  شود. شخص ضعيف هاي ديني ديده نمي اي از ايمان و ارزش نشانه
م گويد كه در سخنانش اثري از كال اي سخن مي و خردگرا همواره به گونه

 شود. و سخنان سلف صالح يافت نمي صهاي پيامبر خدا، فرموده

حد و حصر به آن، از عوارض  دلبستگي به دنيا و اشتياق بي -21
شخصي كه آسايش و راحتي را در اسباب دنيا  ضعف ايمان است،

ها و  گردد كه اگر از خوشي اي به دنيا وابسته مي پندارد، قلبش به گونه مي
ل مال، پست و مقام و يا مسكن، چيزي از دست هاي دنيوي از قبي بهره

شود و از آنجا كه همانند برخي ديگر به آنچه  بدهد، آزرده و غمگين مي
انگارد. اين  يابد، خودش را بينوا و ضررديده مي خواهد، دست نمي مي

شخص با ديدن برادر مسلمانش كه در امور دنيوي از او پيش افتاده، به 
كند  ورزد و آرزو مي افتد و حتي بر او حسد مي رنج و آزردگي بيشتري مي

                                           
  ).١۴۶۴)، صحیح الجامع (۵/١۵٠روایت ابوداود ( -  ١
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هاي برادر مسلمانش نابود و زايل گردد. قطعاً اين حالت با ايمان  نعمت
در قلب بنده، دو چيز با هم : «اند فرموده صسازگاري ندارد. رسول اكرم

 .)1(»ايمان و حسد :شود جمع نمي

 گرايي و توجه بيش از حد به خوراك، پوشاك، مسكن و تجمل -22
ي ديگري از عوارض ضعف ايمان است. شخص  نشانه سواري،
دهد و همواره سعي  ايمان، به ظواهر و تجمالت اهميت وافري مي سست

قيمت بيارايد و  هاي گران پوشي و پوشيدن لباس كند خودش را با شيك مي
اش را لوكس و آراسته نمايد؛ وي همواره مال و وقتش را در امور  خانه

كند و با وجود اين همه ريخت و پاش  بندي صرف ميغيرضروري و زيور
هاي شديد برادران مسلمانش ندارد. ضعف ايمان  هيچ توجهي به نيازمندي

گرايي مشغول شود كه در  شود انسان آن چنان به خود و تجمل سبب مي
زماني كه معاذبن  صور گردد. رسول خدا طلبي و خوشگذراني غوطه رفاه
از « :د، او را چنين وصيت كردند كهرا به يمن فرستادن جبل

) خدا خوشگذران نيستند (و زندگي  خوشگذراني بپرهيز كه بندگانِ (نيك
  .)2(»كنند) را در ناز و نعمت به سر نمي

                                           
  ).٧٦٢٠) و صحیح الجامع (٦/١٣روایت نسایی، نگاه کنید به المجتبی ( -١
حمد در )، این حدیث را امام ا٣٥٣( ةالصحیح )، السلسلة٥/١٥٥ة (روایت ابونعیم در الحلی -٢

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



  
  
 

  عوامل ضعف ايمان

ها  هاي زيادي دارد كه برخي از آنها با نشانه ضعف ايمان، عوامل و علّت
هاي  دسته عوامل و نشانهاز آن  ،و عوارض ضعف ايمان مشترك هستند

توان به مشغوليت بيش از حد به دنيا و همچنين  مشترك ضعف ايمان مي
پردازيم  ارتكاب معصيت اشاره كرد. اينك به ديگر عوامل ضعف ايمان مي

   :كه عبارتست از
بستر و سبب ضعيف شدن  مدت از فضاهاي ايماني، دوري دراز - 1

  :فرمايد مان است. خداوند متعال مياي

+ 
َ
ن َتَۡشَع قُلُوُبُهۡم ِلِۡكِر أ

َ
ْ أ ِيَن َءاَمُنٓوا ِن لِلَّ

ۡ
ِ ٱلَۡم يَأ َ  ۡلَقِّ ٱَوَما نََزَل ِمَن  َّ َو
ْ كَ  ِينَ ٱيَُكونُوا ْ  لَّ وتُوا

ُ
َمدُ ٱِمن َقۡبُل َفَطاَل َعلَۡيِهُم  ۡلِكَتَٰب ٱأ

َ
َفَقَسۡت قُلُوُبُهۡمۖ  ۡل

  .]١۶ید: [الحد _١٦َوَكثِيٞ ّمِۡنُهۡم َفِٰسُقوَن 
هايشان به هنگام  آيا براي مؤمنان وقت آن نرسيده است كه دل«: يعني

ياد خدا و آنچه از حق و حقيقت فرو فرستاده، بلرزد؟ و آيا هنگام آن 
نيست كه مانند كساني نباشند كه قبالً برايشان كتاب فرستاده شده و سپس 

هايشان  بران) دلزمان طوالني بر آنان سپري شده (و با دوري از دوران پيام
  .»اند سخت شده است و بيشترشان فاسق گشته

دهد كه دوري درازمدت از فضاهاي ايماني  اين آيه، به خوبي نشان مي
سبب ضعيف شدن ايمان در دل است. به طور مثال شخصي كه مدتي 
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افتد، گويا از  اش دور مي طوالني به سبب كار يا سفري از برادران ديني
زيسته و از آن قوت قلب و نور ايمان  ي آن مي ر سايهفضاي ايماني كه د

گردد. مؤمن ويژگي و صفتي دارد كه معموالً بيش از آن  گرفته، دور مي مي
با برادرانش همراهي و  ،كه به خود بپردازد و به خود مشغول باشد

برادرانمان، در نزد ما ارزش : «گويد مي /كند. حسن بصري همنشيني مي
اندازند  مان دارند؛ خانواده ما را به ياد دنيا مي از خانواده ي بيشتري و فايده

  ».دارند و برادرانمان، ما را به ياد آخرت وا مي
اي  اگر دوري از فضاهاي ايماني به درازا كشد و ادامه يابد، به گونه

شود كه محبت و دوستي جايش را به گريز  گزيني انسان مي باعث خلوت
گردد و نور  در پي آن دل، سخت و تاريك مي دهد و از فضاهاي ايماني مي

هايي كه  شود. اين حالت معموالً در مرخّصي فروغ و خاموش مي ايمان، كم
رود يا پس از نقل مكان به جاهاي ديگر به منظور كار يا  انسان به سفر مي
  گردد. درس پديدار مي

فردي كه به دست : ي از صلحا و الگوهاي نيك و نمونهدور -2
بيند، علم سودبخش، عمل صالح و  اي آموزش مي شايسته انسان نيك و

هاي علمي، اخالقي و  آورد و از داشته قوت ايمان را به خوبي به دست مي
جويد. حال اگر اين شخص از آن مربي  صفات نيك و ارزشمند او بهره مي

كند. چنين  ي نيك و شايسته دور افتد، در دلش احساس سختي مي و نمونه
به صحابه دست داد كه خودشان به  صفات رسول خداحالتي پس از و
؛ آنان را چنان »هايمان معيوب و دگرگون شد قلب« :اند كه آن تصريح نموده

تنهايي و هراسي در بر گرفت كه قابل وصف نيست؛ آنان مربي، معلّم و 



  33    عوامل ضعف ايمان

اي شده بودند كه وضعيتشان در  الگوي بزرگشان را از دست داده و به گونه
چوپان)، در شب تار  (ي بي مانند گله« :گونه بيان شده است آن  حالت بدين

پس از خود چنان ياراني  صاما رسول خدا». و باراني، پريشان شده بودند
به جا گذاشت كه هريك از آنان براي جانشيني آن حضرت شايستگي 
داشت و برخي پيشواي ديگران قرار گرفتند. اما اينك مسلمانان بيش از هر 

ياز به پيشوا و الگويي دارند كه گردش جمع آيند و به او زمان ديگري ن
 نزديك شوند.

هاي ايماني و  دوري از فراگيري علوم ديني و قطع رابطه با كتاب - 3
هاي زيادي  خوشبختانه كتاب كند. ها را زنده مي آثار سلف صلح كه دل

انگيزد و سبب خيزش  وجود دارد كه ايمان را در قلب خواننده بر مي
گردد. قطعاً كتاب خدا (قرآن  ايماني نهفته و خفته در وجودش مينيروهاي 

هاي  هاي اثرگذار قرار دارد و پس از آن كتاب مجيد) در رأس اين كتاب
حديث و آثار گرانبها و ارزشمند علما با محتواي نصيحت و مفاهيم شيوا، 

.. هاي ابن قيم و ابن رجب و . هايي مانند كتاب گيرد. همچنين كتاب قرار مي
هاي مرده  پردازد، قلب كه با اسلوب قوي و جالب به بيان عقايد اسالمي مي

ي چنين  كند. بايد دانست كه دوري از مطالعه و غبارآلود را زنده مي
هاي صرفاً فكري و ادبي  روي در خواندن كتاب هايي و همچنين زياده كتاب

اي از  رههاي اصول و فقهي كه عاري از داليل شرعي است، در پا يا كتاب
شود. منظور بنده از اين نوشتار، نكوهش  موارد سبب سختي دل مي

به است هاي ادبي، اصول، فقه و مانند آن نيست. بلكه منظورم تذكّري  كتاب
هاي تفسير و حديث روگردان هستند و فقط در  كساني كه از كتاب
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يث، هاي تفسير و حد هاي ادبي و امثال آن مطالعه دارند. قطعاً كتاب كتاب
حاوي مطالب پرارزشي است كه قلب انسان را با خداوند متعال و باورهاي 

دهد. مثالً هنگامي كه صحيحين (صحيح بخاري و  راستين شريعت پيوند مي
دهد كه گويا در  كنيم، به ما چنان احساسي دست مي مسلم) را مطالعه مي

گي و به همراه صحابه در فضاي ايماني آن روز زند صدوران رسول خدا
وزد  كنيم و با خواندن سيرت و زندگي آنان، نسيم ايمان بر وجودمان مي مي

 :آيد افزاي آن روزگار به ياد مي نو رخدادهاي ايما

 إنهــُل احلــديِث هــم أهــُل الّرســوِل َوأَ 
 

ْ َيْصحبوا نفسه, أنفاَسه َصحبوا   )1(َمل
                    

آموختگان فلسفه،  هاي ايماني آن چنان بر دانش آثار دوري از كتاب
هاي اسالمي رابطه  هايي كه با آموزه شناسي و ديگر رشته روانشناسي و جامعه

ندارد، نمايان گشته كه آنان را از اسالم دور كرده است. همچنين آثار منفي 
هاي  هاي ايماني به وضوح در افرادي كه به خواندن كتاب اين دوري از كتاب

كنند، نمايان و هويدا است. همچنين آثار  خيالي و عاشقانه زندگي به سر مي
هاي ايماني و ديني در كساني كه پيوسته با دلباختگي، مطالب  دوري از كتاب

كنند، مشهود و  ها و صفحات حوادث را دنبال مي ها، مجلّه غيرمفيد روزنامه
  باشد. پديدار مي

اينك محيط پيرامون  قرار گرفتن انسان در محيط آكنده از معصيت. - 4
بالند، برخي  اي شده كه برخي به ارتكاب گناه و معصيت به خود مي گونه ما به

كشند و بعضي  اي سيگار مي پردازند، عده سرايي و آوازهاي مبتذل مي 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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گويي، سخنان ركيك و  آورند؛ دشنام شرمانه و لوده روي مي هم به مجالّت بي
راف ما است؛ از اينها ي اط دعواهاي خياباني از نمودهاي ديگر محيط پر فتنه

چيني و اخبار  خود و الكي، غيبت، سخن هاي بي كه بگذريم قيل و قال
 مسابقات آن قدر در جامعه زياد شده كه قابل شمارش نيست.

شود و هيچ يادي  ها و مجالس صحبت از دنيا مي اينك در بيشتر نشست
ري، ب ها، بهره گردد. سخن از تجارت، كار، دارايي از خدا و دين نمي

خواهي و  طلبي و اضافه حقوق، پيشرفت مشكالت كاري، بيكاري، فزون
اي در رأس مباحث و توجهات مردم  انتخابات مسايل روز شده و به گونه

گذارد. اما وضعيت  قرار گرفته كه ديگر جايي براي مباحث ديني نمي
ها  ها آن چنان در خانه ها آن چنان خراب شده كه نگو و نپرس؛ بدي خانه

اش درهم و  پاره و چهره پاره شراگير شده كه قلب مسلمان از شنيدنف
هاي مبتذل و اختالط و  آور، فيلم هاي شرم شود؛ ترانه ناراحت مي

هاي مسلمان را پر  ي زنان و مردان، خانه شرمانه هاي حرام و بي نشيني هم
ها  چنيني به وجود آمده كه دل ها و بسترهاي اين كرده است. امروزه محيط

  كند. را مريض و سخت مي
هاي دنيوي به عنوان يكي از  روي در كارها و مشغوليت زياده - 5
ها را دربند و اسير كرده  به حدي رسيده كه دلهاي ضعف ايمان،  زمينه

ها  اي تسخير كرده كه گويا دل ها را به گونه است و به عبارت ديگر دل
ي دينار نابود و  بنده: «اند فرموده صي دنيا شده است. رسول اكرم بنده

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

                                           
  ).٢٧٣٠روایت بخاری ( -  ١
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هريك از شما را آنچه در دنيا است، همسان « :است كه صپيامبر اكرم
يعني همچنان كه مقدار اندكي توشه،  )1(».كند ي مسافر كفايت مي توشه

ا نيز اندكي توشه هاي شم رساند، براي رفع نيازمندي مسافر را به مقصد مي
كامالً واضح است كه امروزه طمع مادي  .كند و اسباب زندگي كفايت مي

كنند  مردم طوري زياد شده كه براي افزودن مال و ثروت دنيا دست و پا مي
دهند و به دنبال تجارت و  و اشتياق و كوشش زيادي از خود نشان مي

 صخدا ي رسول هدوند. اين مصداق گفت صنعت به قصد پيشرفت مادي مي
ما مال و ثروت را براي بپا داشتن  :خداوند متعال فرموده است: «است كه

ايم؛ اگر آدمي يك وادي (و دره پر از مال و  نماز و دادن زكات فرو فرستاده
ثروت) داشته باشد، دوست دارد دوميش را نيز داشته باشد و اگر داراي دو 

كند  د آدم را جز خاك پر نميوادي باشد، خواهان سومي است؛ شكم فرزن
ي هر  يابد)؛ سپس خداوند توبه (و حرص و آزش جز با مرگ پايان نمي

 .)2(»پذيرد اي را مي كننده توبه

مشغوليت به مال و ثروت، همسر و فرزندان، عامل ضعيف شدن  -6
  :فرمايد خداوند متعال مي ايمان است.

ْ ٱوَ + ٰ  ۡعلَُمٓوا ۡوَل
َ
ۡمَوٰلُُكۡم َوأ

َ
نََّمآ أ
َ
  .]٢٨[األنفال:  _ُدُكۡم فِۡتَنةٞ أ

ي آزمايش  (اي مؤمنان!) بدانيد كه اموال و اوالد شما، مايه«: يعني
هستند (و سبب هالكت شمايند در صورتي كه محبت آنان را بر محبت 

  . »خدا و رسولش ترجيح دهيد)

                                           
  ).٢٣٨۴جامع ()، صحیح ال۴/٧٨روایت طبرانی در الکبیر ( -  ١
  ).١٧٨١)، صحیح الجامع (۵/٢١٩روایت احمد ( -  ٢
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   :فرمايد همچنين خداوند متعال مي
َهَوٰتِ ٱلِلنَّاِس ُحبُّ  ُزّيِنَ + ِ ٱ ۡلَقَنِٰطيِ ٱوَ  ۡلَنِيَ ٱوَ  لنَِّسآءِ ٱ ِمنَ  لشَّ ِمَن  لُۡمَقنَطَرة

َهبِ ٱ ةِ ٱوَ  لَّ نَۡعٰمِ ٱوَ  لُۡمَسوََّمةِ ٱ ۡلَۡيلِ ٱوَ  ۡلفِضَّ
َ
ِ ٱَذٰلَِك َمَتُٰع  ۡلَۡرثِۗ ٱوَ  ۡل ۖ ٱ ۡلََيٰوة ۡنَيا  لُّ

ُ ٱوَ    .]١۴[آل عمران:  _١٤ اِب  َٔ ۡلَم ٱُحۡسُن  ۥِعنَدهُ  َّ
ها، محبت شهوات (و دلبستگي به امور مادي) زينت  براي انسان«: يعني

داده شده است؛ چيزهايي از قبيل ميل و دلدادگي به زنان و فرزندان و 
هاي مرغوب) و  هاي نشاندار (و سواري دارايي بسيار هنگفت و اسب

چهارپايان و كشت و زراعت. اينها كاالي دنيا است و سرانجام نيك در 
  . »پيشگاه خداوند است

هوم اين آيه اين است كه محبت دنيا و در رأس آن محبت زن و مف
فرزند چنانچه بر اطاعت خدا و رسولش ترجيح داده شود، نكوهيده و 
زشت است؛ اما اگر محبت آنها براساس شكل شرعي مشخّص شده 
براساس اطاعت خدا و در جايگاهي فروتر از محبت خدا و رسولش باشد، 

اند: از دنيا زنان و بوي  فرموده صل خداباشد. رسو ستوده و نيك مي
داشتني شده و روشني  خوش (خوشبو كننده)، به من محبوب و دوست

  .)1(»چشم من در نماز نهاده شده است
بسياري از مردم در پي زنان و به خاطر آنان يا به خاطر فرزندانشان از 

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

                                           
  ).٣١٢۴)، صحیح الجامع (٣/١٢٨روایت احمد ( -  ١
  ).١٩٩٠)، صحیح الجامع (٢۴/٢۴١روایت طبرانی در الکبیر ( -  ٢
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باشد، اين است  ي بخل مي منظور از اينكه فرزند، مايه :توضيح حديث
كند در راه خدا انفاق كند، شيطان فرزند  كه انسان هرگاه قصد و آهنگ مي

 :گويد نمايد و در پي آن، انسان مي يا فرزندانش را به او خاطرنشان مي
ندانم به مال و ثروتم سزاوارترند، بنابراين براي آنان بايد مال و ثروتي فرز

بگذارم كه پس از من نيازهايشان را برآورده سازند؛ انسان با چنين پندار و 
  ورزد. اي از انفاق در راه خدا بخل مي وسوسه

خواهد در راه خدا جهاد  آور است؛ يعني هرگاه انسان مي فرزند، ترس
كند كه ممكن است در  آيد و وسوسه مي سراغش مي كند، شيطان به

ي  ي جنگ و جهاد كشته شوي و فرزندانت يتيم شوند و در آستانه جبهه
نابودي قرار گيرند؛ اين چنين است كه انسان به خاطر فرزند از جهاد در 

  ماند. راه خدا باز مي
شود، پدر به سبب  ي جهل است؛ يعني فرزند سبب مي فرزند، مايه

اندوزي و تالش در تحصيل علم يا حضور در  ن به امور او از دانشپرداخت
  .ها باز بماند مجالس علمي و خواندن كتاب

فرزند، سبب حزن و اندوه است؛ يعني هرگاه مريض شود، پدر و مادر 
تواند  خواهد كه پدر، نمي گيرد و هرگاه چيزي مي را حزن و اندوه فرا مي

گردد؛  م و اندوه بر پدر و مادر چيره ميبرايش تأمين كند، آن هنگام نيز غ
توجهي به پدر و  ممكن است زماني كه فرزند بزرگ شود، با نافرماني و بي

  مادر، آنان را در غم و ناراحتي بيندازد.
البته بايد دانست كه منظور از حديث و آنچه گذشت، نه ترك ازدواج و 

اين است كه توليد نسل است و نه ترك تربيت فرزندان؛ بلكه مقصود 
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انسان همواره تالش كند تا به خاطر فرزندان و تأمين نيازهاي آنان به حرام 
  و معصيت دچار نشود.

ها و اسباب آزمايش در اين دنيا  اينك به بررسي يكي ديگر از فتنه
براي «اند:  فرموده صباشد. رسول خدا ي مال مي پردازيم كه همان فتنه مي

بايد  .)1(»(و اسباب آزمايش) امت من، مال است اي بود و فتنه هر امتي، فتنه
دانست كه تباهي و فساد حرص و آز، بسي بيشتر از فساد و خرابي گرگي 

دو گرگ « :اند فرموده صزند. رسول خدا است كه به آغل گوسفندان مي
گرسنه كه به ميان گوسفندان بزنند، چنان تباهي و خرابي ندارند كه حرص 

جويي)، براي دين شخصي زيان و تباهي  (برتري و آزمندي بر مال و جاه
به بسنده كردن به امور و  صبه همين دليل است كه رسول خدا .)2(»دارد

خواهي كه انسان را از ياد خدا  اند و از زياده نيازهاي ضروري تشويق كرده
براي تو از جمع مال دنيا، خدمتگزار : «اند و فرموده كند، باز داشته غافل مي

        . )3(»كند سواري) كه در راه خدا بكارگيري، كفايت ميو مركبي (
: اند كه شاره فرمودهضمن بيم دادن ثروتمندان به اين نكته ا صرسول اكرم

هاي خير،  واي بر ثروتمندان و دارايان مگر آنان كه مال و ثروت را در راه
  .)4(كنند صرف و صدقه مي

                                           
  ).٢١۴٨الجامع ( )، صحیح٢٣٣۶روایت ترمذی ( -  ١
  ).۵۶٢٠الجامع ( )، صحیح٢٣٧۶روایت ترمذی ( -  ٢
  ).٢٣۶٨الجامع ( )، صحیح۵/٢٩٠احمد (روایت  -  ٣
  ).٧١٣٧الجامع ( ) و صحیح۴١٢٩نگاه کنید به روایت ابن ماجه ( -  ٤
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در يكي ديگر از عوامل سست شدن ايمان آرزوهاي طوالني،  -7
  :فرمايد ها است. خداوند متعال مي دل

ُكلُواْ َوَيَتَمتَُّعواْ َوُيۡلِهِهُم  َذرُۡهمۡ +
ۡ
ۖ ٱيَأ َمُل

َ
  . ]٣[الحجر:  _٣فََسوَۡف َيۡعلَُموَن  ۡل

  بگذار كافران را كه بخورند و (از دنيا) بهره برند و آرزو، آنان را «: يعني
  

ر دنيا به آرزوها و باالخره خواهند دانست (كه چگونه د غافل سازد؛ 
  .»اند) دنياپردازي، مشغول شده

بيشترين چيزي كه بر شما از آن هراس دارم، پيروي « :گويد مي علي
روي هوا و هوس، انسان را از  هوا و هوس و آرزوهاي طوالني است؛ دنباله

برد (و آدمي  دارد و آرزوهاي طوالني، آخرت را از ياد انسان مي حق باز مي
ي  چهار چيز نشانه« :در روايات آمده است .)1(»اندازد) ميرا به غفلت 
*خشك بودن چشم (چشم بدون اشك كه بر ياد آخرت  :بدبختي است

نگريد و اشك نريزد)، * سنگدلي و قساوت قلب، * آرزوهاي طوالني و 
اسالمي همچنين در اخبار و روايات ». نيافتني، * حرص و آز بر دنيا دست

شود انسان در  آرزوهاي طوالني، سبب مي: «ه كهبه اين نكته تصريح شد
نيا ميل و دها تنبلي ورزد و در توبه غفلت و درنگ كند، به  انجام نيكي

رغبت نمايد و آخرت را از ياد ببرد و دچار سنگدلي و قساوت قلب شود؛ 
چرا كه نرمي و صفاي قلب با ياد مرگ، قبر و وضعيت هراسناك قيامت و 

آيد؛ همچنان كه  و كيفر در آخرت به دست مي همچنين يادآوري پاداش
پس زماني طوالني بر آنان (در دوري از « :خداوند متعال فرموده است

هايشان  پيامبران) سپري شد (و در دنيا و آرزوهاي طوالني گذشت) كه دل
                                           

  ).١١/٢٣۶الباری ( فتح -  ١
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هر كس آرزويش اندك و كوتاه : «همچنين گفته شده كه». گرديدسخت 
گردد؛ چرا كه هر  د و قلبش نوراني ميشو گردد، غم و اندوهش كاسته مي

  .)1(...»كوشد  ها مي كس مرگ را به ياد آورد، در اطاعت خدا و انجام نيكي
نشيني  روي در خورد و نوش، خواب، سخن گفتن و شب زياده - 8

پرخوري، انسان  ي قساوت قلب و ضعف ايمان است. و معاشرت، زمينه
سان از عبادت شود، ان كند و باعث مي حال و سنگين مي را بي

ها و مجاري نفوذ شيطان در انسان تقويت  خداوندمهربان باز مانده و راه
هر كس، خوراكش زياد شود، زياد « :گردد. در اين باره گفته شده كه

ها و  يابد و از انجام عبادت نوشد كه در نتيجه خوابش افزايش مي مي
را سخت  گويي، دل زياده». ماند حصول پاداش بزرگ و فراوان باز مي

نشيني با ديگران، انسان  روي در جلسه كردن و هم ميراند؛ زياده كند و مي مي
دارد.  داشت آن باز مي انديشي بر مهار و نگه ي نفس و چاره را از محاسبه

برد و قلب را  ي زياد نيز تازگي و طراوت ايماني دل را از بين مي خنده
يد كه زياد خنديدن، دل را زياد نخند«اند:  فرموده صميراند. رسول خدا مي
 .)2(»ميراند مي

  

                                           
  ).١١/٢٣٧الباری ( فتح -  ١
  ).٧۴٣۵)، صحیح الجامع (۴١٩٣روایت ابن ماجه ( -  ٢





  
  
 

  درمان ضعف ايمان

ضعف ايمان، بسان يك بيماري است كه بايد درمان شود. رسول 
شود كه  ايمان در درون هريك از شما چنان كهنه مي: «اند فرموده صاكرم

گردد. پس از خدا بخواهيد كه ايمان را در  لباس كهنه و مندرس مي
شود كه ايمان در  . از اين حديث كامالً روشن مي)1(»هايتان تازه كند دل

شود و گاهي قلب مؤمن  قلب همانند لباس دچار كهنگي و فرسودگي مي
كند؛  گيرد كه آن را تاريك مي را پوششي ابر مانند از معصيت در بر مي

گونه براي ما به تصوير  اين شكل از تاريكي قلب را بدين صرسول اكرم
لبي نيست مگر ابري چون ابر ماه دارد كه هرگاه ماه هيچ ق« :اند كه كشيده

شود و چون از آن كنار رود، از حالت گرفتگي  تابان را فرا گيرد، تاريك مي
  )2(».شود آيد و درخشان مي در مي

پوشاند و پس از مدتي كه ابرها پراكنده و  گاهي ابرها روشني ماه را مي
ردد. قلب مؤمن نيز گاهي اين گ شود، نور ماه در آسمان نمايان مي دور مي

شود و  گيرد و نورش پنهان مي چنين در پسِ ابر تاريك معصيت قرار مي
برد؛ اگر آدمي براي افزايش ايمانش به  انسان را تاريكي و اندوه فرو مي

                                           
الزوائد  در مجمع)، هیثمی ١۵٨۵( السلسلة الصحیحة)، ١/۴( كروایت حاکم در المستدر - ١

  این حدیث را طبرانی در الکبیر روایت کرده و اسنادش، حسن است. :) گفته است۵٢/١(
  ).٢٢۶٨( السلسلة الصحیحة)، ٢/١٩۶( ةروایت ابونعیم در الحلی -  ٢
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رود و  كمك خداي متعال كوشش كند، آن ابر تاريكي و معصيت كنار مي
  گردد. نورِ ايمان باز مي

ي ضعف ايمان و  نكات قابل توجه در شناخت مسأله يكي از مهمترين
هاي جلوگيري و درمان آن، دانستن اين نكته و باور است كه ايمان، كم  راه

اي و اعتقادات مهم اهل سنت  شود و اين، يكي از باورهاي ريشه و زياد مي
اقرار به زبان، اعتقاد به قلب و عمل  :و جماعت است. ايمان عبارتست از

يابد و با عصيان و معصيت،  جوارح كه با اطاعت، فزوني مي به اعضا و
شود. بسياري از نصوص كتاب و سنّت، باور كم و زياد شدن  كاسته مي

ي  سوره 124ي  ي فتح و آيه سوره 4ي  كند؛ از جمله آيه ايمان را تأييد مي
هر : «اند فرموده صيات ديگر. همچنين رسول اكرمآتوبه و بسياري از 

كه عمل منكري ببيند، آن را با دستش تغيير دهد، پس اگر كس از شما 
نتوانست با زبانش و اگر نتوانست، با قلبش (آن عمل را تغيير دهد و آن را 

  .)1(»ي ايمان است ترين درجه در دل بد بداند) و اين مرحله، ضعيف
تأثير اطاعت در افزايش ايمان و تأثير معصيت بر كاهش ايمان، امري 

رود و  و بلكه تجربه شده است. مثالً شخصي به بازار مي كامالً معلوم
بيند و سر و صدا و فريادهاي  زيورآالت و كاالهاي زيادي در بازار مي

رود و  شنود؛ اين شخص پس از بازار به قبرستان مي تبليغاتي بازاريان را مي
رود كه متفاوت از حالت وي در بازار است.  به حال و هوايي ديگر فرو مي

گردد.  شود و از حالي به حال ديگر مي راين قلب به سرعت دگرگون ميبناب
اين، « :در رابطه با موضوع مورد بحث ما يكي از بزرگان سلف گفته است

                                           
  ).١/۵١الباری ( روایت بخاری، فتح -  ١
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داشت ايمانش كوشا باشد  از فقه و دانش شخص است كه در حفظ و نگه
كاهد، حساسيت و توجه به خرج دهد؛  و نسبت به آنچه ايمانش را مي

هاي دانش  شود؛ نيز از نشانه ستن اينكه آيا ايمان كم يا زياد ميهمچنين دان
گري شيطان،  هاي وسوسه و فقه شخص است. همچنان كه شناختن راه

  .)1(»باشد ي فقاهت و دانش مي نشانه
البته اين نكته نيز قابل توجه است كه اگر نقص ايمان، به ترك واجب و 

توجهي،  مد، شخص به بياي شرعي يا انجام عمل حرامي بينجا وظيفه
ضعف ايماني و شكست شديدي مبتال گشته كه به شدت نكوهيده و 
زشت است و بايد به سوي خدا توبه و رجوع كند و براي درمان اين 

توجهي دروني خود، دست به كار شود. اما اگر سستي و  سستي و بي
ي كند يا حرام اي است كه انسان، واجبي را ترك نمي كوتاهي به گونه

ورزد، بايد بكوشد تا  شود و فقط در انجام مستحبات غفلت مي مرتكب نمي
توان، طراوت و هيجان دروني خود را براي عبادت تقويت نمايد و به فكر 
چاره افتد و آهنگ خودسازي و تقويت طراوت و احساسات ديني و 

هر عملي از نشاط و قوت «اند:  فرموده صايماني نمايد. رسول خدا
گردد؛ پس هر كس كه سمت  ر است و هر قوتي دچار سستي ميبرخوردا

شود و هر  و سوي سستي و ضعفش به جانب سنّت من باشد، رستگار مي
ها  كس كه ضعفش به سوي غير آن باشد (و رو به بدعت و وانهادن سنّت

  .)2(»گردد اش نهد)، هالك و نابود مي و وظايف ديني

                                           
  .ی) از ابن عیس٢/١٤٠ابن قیم ( ی شرح نونیه -  ١
  .٥٥ ی : صحیح الترغیب؛ شماره)٢/٢١٠روایت احمد ( -  ٢
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رمان ضعف ايمان، به اين هاي د خوب است پيش از پرداختن به راه
كنند به قساوت قلب  نكته اشاره كنيم كه بسياري از كساني كه احساس مي

اند، در پي راهكارهاي خارجي براي درمان اين  و سنگدلي دچار شده
توانند، درمان را از خود و  حالت دروني خود هستند و با وجودي كه مي

بندند و  هاي آنان دل مي بسترهاي دروني خود بياغازند، به ديگران و نسخه
كنند. اين يك اصل است كه انسان، درمان قساوت قلب را بايد از  تكيه مي

اي ميان بنده  هاي دروني خود آغاز كند. چرا كه ايمان رابطه خود و توانايي
كنيم كه هر  باشد. در ادامه به برخي اسباب شرعي اشاره مي و خدايش مي
ه درمان ضعف ايمانش بپردازد و قساوت ي آن ب تواند بر پايه مسلماني مي

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

كه بيانگر همه چيز و نوري است كه تدبر و انديشه در قرآن كريم  -1
فرمايد. بدون ترديد در قرآن  خداوند متعال بندگانش را به آن هدايت مي

ود دارد. دارويي اثرگذار براي بيماري ضعف ايمان وجدرماني بزرگ و 
  :فرمايد خداوند متعال مي

ُِل +   .]٨٢[اإلسراء:  _َما ُهَو ِشَفآءٞ َورَۡحَةٞ ّلِۡلُمۡؤِمنِيَ  ۡلُقۡرَءانِ ٱِمَن  َوُنَنّ
ها (از  ي بهبودي دل فرستيم كه مايه و ما آياتي از قرآن فرو مي«يعني: 

  . »جهل و گمراهي) و رحمت مؤمنان استهاي  قساوت قلب و بيماري
ي قرآن با تدبر و انديشيدن در آيات و  اما راه درمان به وسيله
  گردد. رهنمودهاي الهي ميسر مي

فرمود و آن را در  همواره در قرآن تدبر و انديشه مي صرسول خدا
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ها در نماز يكي  شبكرد؛ حتّي آن بزرگوار در يكي از  نماز شب تالوت مي
ي  سوره 118ي  ، آيهقدر تكرار فرمود كه صبح شد. آن آيهت را آناز آيا

   :مائده بود كه
نَت  إِن+

َ
ن تَۡغفِۡر لَُهۡم فَإِنََّك أ ۡبُهۡم فَإِنَُّهۡم ِعبَاُدَكۖ   _١١٨ ۡلَِكيمُ ٱ لَۡعزِيزُ ٱتَُعّذِ

  .]١١٨[المائدة: 
ان اگر آنان را مجازات كني، بندگان تو هستند و اگر از ايش«يعني: 

تواني) چرا كه غالب و توانا  داني و قطعاً مي درگذري (باز هم خود بهتر مي
  .)1(»و حكيمي

ي  فرمود كه حد و اندازه به حدي در قرآن انديشه مي صرسول اكرم
: به همراه عبيداهللا بن عمير به نزد گويد مي آن قابل درك نيست. عطاء

ما را از  :عمير گفت رفتم. عبيداهللا بن لي صديقه المؤمنين عايشه ام
 لايد، آگاه سازيد؛ عايشه ديده صترين كاري كه از رسول خدا عجيب

: شب (به قصد نماز) برخاست و فرمود: آن حضرت يك فرمودگريست و 
گويد كه به آن  ايشه ميع». اي عايشه! مرا بگذار تا خدايم را عبادت كنم«

دارم و همان  : به خدا قسم كه من هم نزديكي شما را دوستحضرت گفتم
ي سرور و شادابي شما است. وي در ادامه  چيزي را دوست دارم كه مايه

فرمايد: آن حضرت برخاست، وضو گرفت و شروع به نماز فرمود.  مي
ايشان آن چنان گريست كه دامنش (جلوي لباسش) خيس شد و آن طور 

د؛ گاهش) نيز خيس ش اش را ادامه داد كه زمين (جايگاه نماز و سجده گريه
: اي حضرت را كه در حال گريه ديد، گفتبه قصد اذان آمد و آن  بالل

                                           
  ).٤/١٤٩روایت احمد ( -  ١
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رسول خدا! اين همه گريه ميكنيد؟ در حالي كه خداوند، گناهان گذشته و 
ي شكرگذاري  آيا بنده: «ت را آمرزيده است. آن حضرت فرمودا آينده

و كه آن را بخواند نباشم؟ ديشب بر من آياتي نازل شد كه واي بر هر كس 
  :در آن نينديشد

َمَٰوٰتِ ٱِف َخۡلِق  إِنَّ + ۡرِض ٱوَ  لسَّ
َ
ۡلِ ٱ ۡختَِلِٰف ٱوَ  ۡل ْوِل  لََّهارِ ٱوَ  لَّ

ُ
لَۡبٰبِ ٱَيٰٖت ّلِ

َ
 ١٩٠ ۡل

ِينَ ٱ َ ٱيَۡذُكُروَن  لَّ ُروَن ِف َخۡلِق  َّ ٰ ُجُنوبِِهۡم َويََتَفكَّ َ َ َمَٰوٰتِ ٱقَِيٰٗما َوُقُعوٗدا َو  لسَّ
ۡرٱوَ 

َ
ٗ ُسۡبَحَٰنَك فَقَِنا َعَذاَب  ِض ۡل آل عمران: [ _١٩١ لَّارِ ٱَربََّنا َما َخلَۡقَت َهَٰذا َبِٰط

١٩١- ١٩٠[.  
ها و زمين و آمد و رفت شب و روز،  قطعاً در آفرينش آسمان: «يعني

ها و داليلي براي خردمندان است؛ همان كساني كه خدا را ايستاده و  نشانه
ا و زمين ه ي آفرينش آسمان كنند و درباره ينشسته و بر پهلوها ياد م

انگيز را) بيهوده  :) پروردگارا! اين (نظام حيرتگويند انديشند (و مي مي
كني)؛ پس ما را از عذاب  اي، تو منزّه و پاكي (و كار بيهوده نمي نيافريده

   ».آتش محفوظ بفرما
 حديثي كه گذشت، دليل محكمي بر وجوب تدبر و انديشيدن در آيات

  قرآن است.
قرآن، مطالب مختلفي در بر دارد و شامل توحيد، وعده و وعيد، احكام، 

ها است و آثار و نتايج گوناگوني بر نفس  خبار و داستان، اخالق و منشا
ها در دل انسان ترس و  ها، بيشتر از ديگر سوره گذارد؛ برخي از سوره مي

 صول خداافكند. در اين باره رس هراس (از آخرت و وعيدها) مي
هاي هود، واقعه، مرسالت، عم يتساءلون و إذا الشمس  مرا سوره«اند:  فرموده
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ها حاوي مطالب بزرگ و سنگيني  اين سوره ،آري .)1(»كورت، پير كرده است
هاي بزرگي است كه قلب رسول  از جمله حقايق ايمان و مسؤوليت

ش بر مو و آثارو كرد  را با تمام سنگيني و عظمتش آكنده و مملو  صخدا
  :گشت. از جمله آنكه خداوند فرمود نمايان صي رسول خدا چهره
ِمۡرَت َوَمن تَاَب َمَعَك  ۡسَتقِمۡ ٱفَ +

ُ
   .]١١٢[هود:  _َكَمآ أ

اي (در راه دعوت و مبارزه)  گونه كه فرمان يافته پس همان«يعني: 
اند و) با تو  استقامت كن همراه كساني كه (از كفر و شرك، دست كشيده

  .»اند) اند (و ايمان آورده سوي خدا) برگشته (به
خواندند، در آن تدبر  نيز، قرآن مي صي بزرگوار پيامبر اكرم صحابه

القلب و  ، رقيقشدند. ابوبكر كردند و بسيار متأثّر و دگرگون مي مي
خواند،  كرد و كالم الهي را مي ميدل بود كه هر گاه در نماز امامت  نازك
نيز آن چنان از تالوت  رعم از گريه كنترل كند. توانست خودش را نمي

ي  نخستين آيات سورهشد كه پس از خواندن  قرآن متأثر و دگرگون مي
  : طور بيمار شد

ا َلُ   ٧َعَذاَب َرّبَِك لََوٰقِٞع  إِنَّ +   .]٨-٧[الطور:  _٨ِمن َدافِٖع  ۥمَّ
تد كه) اف شود و (چنان اتفاق مي قطعاً عذاب پروردگار واقع مي«يعني: 

  . »تواند از وقوع آن جلوگيري كند هيچ كس و هيچ چيزي نمي
خواند كه  ي يوسف را مي در نماز صبح سوره باري عمر فاروق

ي  شد، آن هنگام كه گفته ها شنيده مي اش در آخرين صف صداي گريه
  :كرد كه تالوت مي 86ي  را در آيه يعقوب

                                           
  ).٩۵۵( السلسلة الصحیحة)، ٣٢٩٧روایت ترمذی ( -  ١
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+ َ ِ ۡشُكواْ َبّثِ وَُحۡزِنٓ إ
َ
ِ ٱ إِنََّمآ أ    .]٨۶[یوسف:  _َّ
  .»برم شكايت پريشاني و اندوه خود را تنها به خدا مي«: يعني
شد، از كالم  ميو پاكيزه بود، اگر قلوب ما پاك «فرمايد:  مي عثمان

شهيد شد كه قرآن  در حاليو آن بزرگوار مظلومانه ». شد خداوند سير نمي
صحابه در اين ي  خواند و خونش بر مصحف شريف ريخت. درباره مي

: باري گويد مي /موضوع اخبار و روايات زيادي آمده است. ايوب
ت و چند مرتبه تكرار را ديدم كه در نماز اين آيه را بيس /سعيدبن جبير

  :فرمود كه مي
ْ ٱوَ + ُقوا َ  تَّ ِ ِ ٱيَۡوٗما تُرَۡجُعوَن فِيهِ إ   .]٢٨١[البقرة:  _َّ

به سوي خدا بازگردانده و از عذاب روزي بترسيد كه در آن «: يعني
نازل شده و  صاي است كه بر پيامبر اكرم آخرين آيه . اين آيه،»شويد مي

  ي آن چنين است: ادامه
َ ُيۡظَلُموَن + ا َكَسَبۡت وَُهۡم  ٰ ُكُّ َنۡفٖس مَّ   .]٢٨١[البقرة:  _٢٨١ُثمَّ تَُوفَّ

سپس به هر كس آنچه را به دست آورده، به تمامي پس داده «: يعني
  .»شود و به آنان ستم نخواهد شد يم

خواندنش  اي كه علي بن فضيل با : آيهگويد مي /بن بشار  ابراهيم
  :مرد، اين آيه است كه

َ  َولَوۡ + َ   .]٢٧[األنعام:  _َفَقالُواْ َيٰلَۡيتََنا نَُردُّ  لَّارِ ٱتََرىٰٓ إِۡذ ُوقُِفواْ 
(در كنار) آتش آن گاه كه تو (اي محمد) ايشان را ببيني كه «: يعني

دارد و از  شوند و (هول و هراس جهنّم آنان را بر مي دوزخ نگه داشته مي
  .»گشتيم ... گويند: اي كاش بار ديگر به دنيا برمي ترس) مي
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: علي بن فضيل با خواندن اين آيه وفات نمود گويد بن بشار مي ابراهيم
نگام سلف صالح به ه )1(اش شركت كردم. و من خودم در نماز جنازه

شدند؛ يكي از بزرگان  تالوت آيات سجده نيز دچار دگرگوني و هيجان مي
ها  و بر چهره: «فرمايد اسراء كه مي ي سوره 109ي  سلف هنگام تالوت آيه

يند (و خواندن قرآن) بر تواضع آنان در برابر خدا رگ افتند و مي فرو مي
 :و گفت ي تالوت كرد و سپس خودش را سرزنش نمود ، سجده»افزايد مي

  .»اين سجده است؛ پس گريه كجا است؟
هاي قرآني است. خداي متعال در قرآن  بزرگترين تدبر، انديشه در مثال

بيندازد. زند كه ما را به تذكّر (پند گرفتن) و تفكّر  هاي زيادي مي مثال
  :فرمايد خداوند متعال مي

ُ ٱَوَيۡضُِب + ۡمَثاَل ٱ َّ
َ
ُروَن لِلنَّاِس لََعلَُّهۡم يَ  ۡل   .]٢۵[ابراهیم:  _٢٥َتَذكَّ

  .»زند تا پند گيرند ها مي خداوند براي مردم مثل«: يعني
  :فرمايد ي حشر مي سوره 21همچنين در آيه 

ۡمَثُٰل ٱَوتِۡلَك +
َ
ُروَن  ۡل    .]٢١[الحشر:  _٢١نَۡضُِبَها لِلنَّاِس لََعلَُّهۡم َيَتَفكَّ

كنيم تا شايد كه ايشان  ن ميها را براي مردم بيا ... ما اين مثال«: يعني
  .»بينديشند

باري يكي از بزرگان سلف، پس از انديشيدن در مثالي قرآني نتوانست 
 :شد معنا و كنه آن مثال را بفهمد، لذا شروع به گريستن نمود؛ از او سؤال

  :فرمايد كني؟ پاسخ داد: خداوند متعال مي چرا گريه مي
  

                                           
  ).٨/۴۴۶سیر أعالم النبالء ( -  ١
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ۡمَثُٰل ٱ َوتِۡلَك +
َ
ِ  ۡل َّ نَۡضِبَُها ل ِ   .]۴٣[العنکبوت:  _٤٣ لَۡعٰلُِمونَ ٱلنَّاِسۖ َوَما َيۡعقِلَُهآ إ

زنيم و جز عالمان، آن  هايي است كه ما براي مردم مي اينها مثال«: يعني
  .»فهمند را نمي

: من مثال را نفهميدم و بنابراين عالم و فرزانه نيستم و بر خأل وي گفت
  گريم. و فقدان علمي خويش مي

هاي زيادي زده كه بايد در هر يك  ال در قرآن كريم، مثالخداوند متع
مثال كسي كه آتش بر  :انديشيد و از هركدام پند گرفت؛ از جمله

)، يا مثال شخصي كه همانند چوپان 17ي  ي بقره، آيه افروزد. (سوره مي
خواند و آنان  دهد و ديگران را به راه درست فرا مي گوسفندان ندا سر مي

هاي ديگري  ؛ يا مثال]171: [بقرهنند گوسفندان چيزي نفهمند (كافران)، هما
، ]261: [بقره :توان به اين آيات اشاره كرد كه در آيات مختلف آمده كه مي

، ]24: هود[، ]41: عنكبوت[، ]73: حج[، ]5: جمعه[، ]176: أعراف[
؛ به ]29: [زمرو  ]75: [نحل، ]35: [نور، ]25-24: [ابراهيم، ]18ابراهيم: [
هاي قرآني باز گرديم و باتوجه خاص  ر حال منظور اين است كه به مثاله

  آنها را تالوت كنيم و در هر يك از آنها بينديشيم.
، مختصر و شيوا به بيان چگونگي درمانِ قساوت قلب به /ابن قيم

: اساس اين كار، انجام دو كار است«: ي قرآن پرداخته و گفته است وسيله
ا از فضاي دنيوي و مادي به فضاي اخروي و معنوي * اول اينكه قلبت ر

انتقال دهي و آن را در فضايي آرام، آرامش بخشي. * و سپس با تمام 
وجود، قلبت را متوجه معاني قرآني كني و در پي مفاهيم آن و فهم مقاصد 
هر يك از آيات باشي و بكوشي سبب نزول هر آيه را دريابي و از آن 
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گهي آن را در اعمال قلبت فرو ببري و بداني كه اگر ي وافر ببري؛ وان بهره
آيد و به خواست  اي بر دلَت نشيند، بر بيماري قساوت قلبت غالب مي آيه

  ».يابد الهي قلبت از قساوت رهايي مي
دومين راهكار درمان سنگدلي و ضعف ايمان، اين است كه انسان  - 2

تا اسما و  همواره عظمت الهي را با تمام وجود احساس كند و بكوشد
نقص هر يك از آنها  ند را بشناسد و در معاني كامل و بيوصفات خدا

اگر چنين احساس و حالتي قلب را فرا گيرد و در وجود انسان  بينديشد.
شود كه اعضاء و جوارح انسان، همواره سخن از چيزي  جريان يابد، باعث مي

فرماندهي عمل چرا كه قلب، همچون پادشاه و  .بگويد كه قلب در خود دارد
باشد؛ اگر قلب  كند كه هريك از اعضاء همانند سربازان و پيروان قلب مي مي

كنند و اگر قلب به فساد افتد،  بهبود يابد، اعضاء نيز نيك و شايسته عمل مي
 كنند. اعضاء و جوارح نيز اعمال زشت و فاسد را پيشه مي

ود ي عظمت خداوند وج سنّت، نصوص بسياري دربارهو در كتاب 
لرزد و وجودش در  دارد كه اگر انسان در آن تأمل و انديشه كند، قلبش مي

ي اعضا و  شود و همه برابر خداي بزرگ و بلندمرتبه خاضع و خاشع مي
گردد و  جوارحش در مقابل خداوند سميع و عليم، خميده و فروافتاده مي
د. آري ياب خشوع و خميدگي انسان در برابر پروردگار جهانيان افزايش مي

خداي بزرگ و مهربان ما، اسماء و صفات پاكي دارد؛ او بزرگ است؛ او 
محافظ و مراقب است؛ او قدرتمند با جبروتي است كه واالمقام و 

باشد؛ او خداي قوي، قهار، كبير و فرازمندي است كه هميشه  شكوهمند مي
بر ميرد؛ او  ميرند و او نمي زنده است و همگان اعم از جنّ و انس مي



   ي ضعف ايمان پديده      54 

بندگان خود مسلّط است؛ همه چيز فرمانبردار اوست؛ فرشتگان، او را از 
كنند و رعد و برق نيز در برابر خداوند و به  هيبت و عظمت، حمد و ثنا مي

خاطر هيبت و عظمتش، در كرنش و ثنا هستند؛ او غالبِ پايدار است؛ 
از همه چيز خوابد؛  ي توانا است؛ هميشه پايداري است كه نمي گيرنده انتقام

ها و  چيز را در بر گرفته؛ خداوند، از خيانت چشم آگاه است و علمش، همه
ي  دزدانه نگاه كردن و از رازهاي نهان سينه آگاه است؛ خداي متعال گستره

  :خود را چنين توصيف نموده است كه علم و دانش
 ُهَوۚ َوَيعۡ  ۡلَغۡيبِ ٱَمَفاتُِح  ۥوَِعنَدهُ +

َّ ِ ٓ إ ِ ٱلَُم َما ِف َ َيۡعلَُمَها ۚ ٱوَ  ۡلَبّ َوَما  ۡلَۡحرِ
َ َحبَّةٖ ِف ُظلَُمِٰت  َّ َيۡعلَُمَها َو ِ ۡرِض ٱتَۡسُقُط ِمن َوَرَقٍة إ

َ
َ يَابٍِس  ۡل َ َرۡطٖب َو َو

بِٖي  َّ ِف كَِتٰٖب مُّ ِ   .]۵٩[األنعام:  _٥٩إ
هاي غيب در دست خدا است و كسي جز از آن آگاه  گنجينه«: يعني
باشد، آگاه است و هيچ  . خداوند، از آنچه در خشكي و دريا مينيست

هاي  اي در تاريكي افتد مگر اينكه از آن خبر دارد و هيچ دانه برگي فرو نمي
درون زمين و هيچ چيز تر و خشكي نيست، مگر اينكه در لوح محفوظ 

  .»ثبت است (و خداوند از آن آگاه)
  :رمايدف ل، در بيان عظمتش چنين ميخداوند متعا

َ ٱقََدُرواْ  َوَما+ َّ  ِ ۡرُض ٱوَ  ۦَحقَّ قَۡدرِه
َ
َمَٰوُٰت ٱوَ  ۡلقَِيَٰمةِ ٱيَۡوَم  ۥَجِيٗعا َقۡبَضُتهُ  ۡل  لسَّ

ُٰتۢ بَِيِمينِهِ    .]۶٧[الزمر:  _ۦَمۡطوِيَّ
اند؛ در روز قيامت تمام  آنان، آن گونه كه شايد، خدا را نشناخته«: يعني

ها با دست راست او در هم  و آسمان ي زمين در مشت او قرار دارد كره
   .»شود پيچيده مي
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خداوند، در روز قيامت زمين را در مشت : «اند فرموده صرسول اكرم
گردد. سپس  ها در دست راستش پيچيده و در هم مي گيرد و آسمان مي
مالك و متصرّف (حقيقي) هستم، پس پادشاهان زمين  :فرمايد مي

اندكي تأمل و انديشه كنيم كه  اگر در داستان موسي )1(»كجايند؟
چگونه در ميعادگاه از خداوند خواست كه خودش را به او نشان دهد، 

پروردگار من! خودت را : «گفت افتد. موسي قلب به تپش و لرزه مي
  :و خداوند فرمود». تا تو را ببينمبه من بنماي 

ِٰن َوَلِٰكِن + َ  نُظرۡ ٱلَن تََر ِ ا  ۥَمَكنَهُ  َقرَّ ۡستَ ٱفَإِِن  ۡلََبلِ ٱإ ِٰنۚ فَلَمَّ فََسوَۡف تََر
ٰ َربُّهُ     .]١۴٣[األعراف:  _وََخرَّ ُموَسٰ َصعِٗقا اَدكّٗ  ۥلِۡلَجَبِل َجَعلَهُ  ۥَتَلَّ
(كه  بيني؛ اما به كوه بنگر (تو تاب ديدن مرا نداري و) مرا نمي«: يعني

تر و نيرومندتر است، در برابر تجلّي من تاب آورد  اگر با آنكه از تو بزرگ
و) بر جاي خود استوار بماند، تو هم مرا خواهي ديد؛ اما هنگامي كه 

اش  پروردگارش بر كوه تجلّي فرمود، آن را در هم كوبيد (و پوچ و پراكنده
  .»كرد) و موسي بيهوش بر زمين افتاد ...

اين آيه را خواندند و تفسير كردند، انگشت  صول خداهنگامي كه رس
كوه در هم پيچيد « :ابهام را بر بند بااليي انگشت كوچك نهادند و فرمودند

از گذاشتن انگشت ابهام  صمنظور رسول خدا .)2(»و با خاك يكسان شد
ي تجلّي خداوندي بر كوه بود كه خداوند  بر كوچك، نماياندن اندازه

ي فرمود و كوه نيز تاب نياورد و از هيبت تجلّي اندكي بر كوه تجلّ

                                           
  )، چاپ بغا.۶٩۴٧روایت بخاری ( -  ١
  ).٢٠٩و  ٣/١٢۵)، و احمد (٣٠٧۴روایت ترمذی ( -  ٢
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حجابش، نور «خداوندي در خود فرو رفت و كوبيده شد. خداوند متعال، 
است كه اگر آن را پديدار و هويدا سازد، انوار جاللتش تا آنجا كه چشم 

  )1(».كشد كند را به آتش مي مخلوق كار مي
: اند فرموده خداوند را چنين بيان بزرگي و جالل صرسول اكرم

فرمايد،  اي حكم مي ي مسأله هنگامي كه خداوند، در آسمان درباره«
شوند و نداي خداوند، چنان با  فرشتگان، براي اظهار اطاعت حاضر مي

شود و اين صدا در  عظمت است كه گويا زنجير آهنين با سنگ كوبيده مي
د و آن انداز كند و آنان را به خوف و وحشت مي قلوب فرشتگان نفوذ مي

: گويند شود، مي هايشان برداشته مي گاه كه ترس و اضطرابشان از دل
دهند كه حق و راست گفت و او  پروردگارتان چه فرمود و آنان پاسخ مي

  .)2(»بلندمرتبه و بزرگ است
نصوص بسياري در بيان عظمت پروردگار وجود دارد كه مقصود از 

ر اين نصوص در عظمت آوردن اين چند نمونه، اين است كه با تأمل د
خداوند بينديشم و از اين روش كه سودمندترين راه درمان ضعف ايمان 

در كالمي دلنشين و شيوا، عظمت پروردگار  /است، بهره بريم. ابن قيم
او، كسي است كه امور تمام ممالك را « :را چنين بيان كرده است كه

آفريند و  اوست كه ميكند و تنها  زيرنظر دارد؛ تنها اوست كه امر و نهي مي
كند،  ها را دگرگون مي ميراند؛ حكومت كند و مي دهد؛ زنده مي روزي مي

ها،  امر و فرمانش در آسمان ؛آورد برد و حكومت ديگري مي  حكومتي مي

                                           
  ).١٩٧ی ( روایت مسلم به شماره -  ١
  بغا. )، تحقیق٧٠۴٣ی (روایت بخار -  ٢
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در زمين و در همه جاي عالم نافذ است؛ حكمش در خشكي و دريا 
ه چيز را به جريان دارد؛ علم و دانشش هر چيزي را در بر گرفته و هم

ي سمع و شنوايي او از صداها فراتر است  شمارش در آورده است؛ گستره
گردد، بلكه هر ناله  كه هرگز گوناگوني صداها، بر او مشتبه و پوشيده نمي

شنود و نيازهاي گوناگون هر ناله و  و فريادي را به هر زباني كه باشد، مي
ي، او را از شنيدن يابد و چنين نيست كه شنيدن سخن صدايي را در مي

ها او را  ها و درخواست سخن ديگري باز بدارد؛ كثرت و گوناگوني سؤال
گردد؛  اندازد و از اصرار نيازمندان خسته و رنجور نمي به اشتباه نمي

آورد، حركت  ي ديدش، همه چيز و همه جا را به زير نظرش مي گستره
بيند؛ هيچ  يرست در شب تاريك م آرام مورچه را بر سنگ خارا و سخت

غيب و نهاني برايش معنا ندارد و همه چيز برايش مشهود و آشكار است و 
ي موجودات آسمان و زمين همواره  هر راز و رمزي نيز بر او نمايان؛ همه

باشد و هر وقت  هايش مي نيازمند او هستند و او نيز همواره ناظر بر آفريده
ي نيازها؛  ست و گشايندهي گناهان ا متصرّف در شؤون مخلوقاتش؛ آمرزنده

اي را  كند و هم اوست كه هر شكسته ها را برطرف مي اوست كه سختي
نياز  گرداند؛ فقير را بي ي را نيكو مي ديده كند و حال هر آسيب اصالح مي

نمايد و غم و سختي غمديده  كند و گمراه را هدايت؛ سرگشته را ره مي مي
پوشاند؛  و برهنه را لباس ميكند  سازد؛ گرسنه را سير مي را برطرف مي

دارد؛ اوست كه  بخشد و زيان و بدي را از بالديده بر مي بيماران را شفا مي
دهد، مظلومان را ياري  پذيرد، نيكوكار را پاداش مي ي توبه كننده را مي توبه
پوشاند و  ها را مي كند؛ بدي پيشگان را نابود مي رساند و ظالمان و ستم مي
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كند؛  برد و برخي را پست مي اي را باال مي دارد؛ عده آبروها را مصون مي
ها  ي اهل آسمان و زمين، انسان ي مخلوقاتش از اول و آخر و همه اگر همه
ترين مخلوق  اي تقوا پيشه كنند كه گويا در قلب متّقي ها به گونه و جنّ

شود  اي فزوني ايجاد نمي اند، در ملك و عظمت خداوندي ذره جاي گرفته
اي راه نافرماني و فجور در پيش گيرند كه گويا  ي اينها به گونه ر همهو اگ

اند، از ملك و عظمت پرودگار،  در قلب فاجرترين شخص جاي گرفته
ها،  ها و جنّ ها، انسان ها و آسماني ي زميني گردد؛ اگر همه اي كسته نمي ذره

زندگان و مردگان و هر تر و خشكي در يك ميدان جمع شوند و هر 
ي هر كدامشان را برآورده  دامشان چيزي بخواهند و خداوند نيز خواستهك

آغاز  شود؛ او نخستين بي اي هم كم نمي ي ذره هاي او اندازه سازد، از خزانه
ي موجودات بوده و پيش از او هيچ موجودي نبوده  است كه پيش از همه

ا است؛ ي موجودات، باقي و بر ج انتها است كه پس از همه است؛ آخرِ بي
زند و اوست باطن و  اوست ظاهر و پيدا كه تمام عالَم، بودنش را فرياد مي

اش  ها از ادراكش ناتوان است و خردها بر شناخت شايسته نهان كه عقل
عاجز؛ بزرگوار است و بلندمرتبه؛ به ذكر و ياد از همه سزاوارتر و به 

كّر اولويت تر؛ اوست كه به شكر و تش عبادت و بندگي از همگان شايسته
ترين است و مالك  ترين پادشاه؛ او بخشاينده دارد و هم اوست مهربان

نياز  باشد و همال و همتايي ندارد؛ صمد و بي شريكي كه تنها و يگانه مي بي
ي واالمقامي است كه او را همانندي  است و فرزندي ندارد؛ بلندمرتبه

او جز چيز ملك  شود و هر نيست؛ همه چيز جز ذات او، نابود و فاني مي
يابد؛ از  پذيرد؛ تنها به خواست او است كه بنده توفيق اطاعت مي زوال مي
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هر عصيان و معصيتي آگاه است؛ او، مهرباني است كه اگر از او اطاعت 
آمرزد و درگذر  گذارد و اگر از او نافرماني شود، مي پاداش نمي شود، بي

هر نعمتي از فضل و فرمايد؛ هر عذاب و گرفتش، از عدل اوست و  مي
ترين گواه است و مراقب هميشه آگاه؛ اوست كه به امور  دهش او؛ نزديك

نگارد و به  نمايد و اجل و مهلتشان را مي پردازد، آنان را راه مي بندگان مي
ها به او وابسته است و به سوي او  دارد؛ دل آنها مهلت مشخصي ارزاني مي

كند و  ار است؛ هر آنچه بخواهد، ميكشد؛ هر سر و نهاني بر او آشك پر مي
 :براي هر عذاب يا بخششي، تنها همين كافي است كه اراده كند و گويد

  .)1(شود بشو، و آن هم مي
روشي مؤثّر براي درمان ضعف ايمان است؛ زيرا طلب علوم شرعي،  - 3

تحصيل و فراگيري علوم ديني به خوف و خشيت الهي و افزايش ايمان 
َ ٱإِنََّما َيَۡش + :تعال فرموده استانجامد. خداوند م مي ْ ٱمِۡن ِعبَادِهِ  َّ  _لُۡعلََمُٰٓؤا

 .]٢٨[فاطر: 

ترسند (و ترسشان آميخته  تنها عالمان و دانايان، از خداوند مي«: يعني
  . »با تعظيم است)

بنابراين ايمان اهل علم و ديگران برابر نيست. كسي كه به خوبي از 
نا و حقيقت شهادتين را با مقتضاي آن مسايل شرعي آگاه است و مع

ي قبر،  داند و از دانش مسايل غيبي و حاالت پس از مرگ از قبيل فتنه مي
هاي بهشت و عذاب  وحشت روز قيامت، حاالت وحشتناك حشر، نعمت

ي كافي دارد و حكمت شرعي احكام حالل و حرام را در  جهنّم بهره
                                           

  ، با کمی تغییر و تصّرف.١٢۵الوابل الصیب، ص  -  ١



   ي ضعف ايمان پديده      60 

علوم شرعي، آگاهي و  و ديگر صاكرم يابد و نسبت به سيرت نبي مي
شناخت كافي دارد، هرگز در ايمان، با شخصي برابر نيست كه نسبت به 

ي امور غيبي را  هاي ديني درباره دين ناآگاه است و احكام شرعي و داده
داند و از دين، بهره و برداشتي تقليدي دارد و از بضاعت علمي اندك  نمي

  و ناچيزي برخوردار است:
ِ ٱَهۡل يَۡسَتوِي + ِينَ ٱَيۡعلَُموَن وَ  ينَ لَّ   .]٩[الزمر:  _َ َيۡعلَُمونَ  لَّ

دانند، برابرند؟ (قطعاً  دانند و كساني كه نمي آيا كساني كه مي«: يعني
  .»برابر نيستند)

به افزايش ايمان انسان  نشستن در مجالس ذكر و پايبندي بر آن، -4
توان به  مي دستهانجامد؛ چرا كه مجالس ذكر نتايج زيادي دارد كه از آن  مي

شود؛  : در مجالس ذكر، ياد خدا براي انسان تازه مياين فوايد اشاره كرد
گيرد؛ فرشتگان،  رحمت الهي و سكينه و آرامش مجلس ذكر را د بر مي

شوند؛ خداوند متعال در عالم باال و در ميان  گرداگرد مجلس ذكر جمع مي
گان به آنها فخر و مباهات فرمايد و در نزد فرشت فرشتگان، ذاكران را ياد مي

ي اين پيامدهاي ذكر و مجالس  آمرزد. به همه ورزد و گناهانشان را مي مي
اند:  فرموده صياد خدا در احاديث صحيح اشاره شده است. رسول اكرم

نشينند مگر آنكه فرشتگان آنان را  هيچ قوم و گروهي براي ذكر خدا نمي«
آرامش بر آنان و وشاند و سكينه پ كنند، رحمت الهي آنان را مي احاطه مي
گردد وخداوند متعال نيز آنان را در ميان اهل آسمان، ياد  نازل مي

  .)1(»فرمايد مي

                                           
  .)٢٧٠٠صحیح مسلم ( -  ١
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  هيچ« :شنيدم كه فرمودند صگويد: از رسول خدا سهل بن حنظليه مي
خيزند و  شوند (و پس از ذكر او) برنمي گروهي براي ذكر خدا جمع نمي

در حالي برخيزيد كه  :شود به آنان گفته مي شوند مگر آنكه پراكنده نمي
  .)1(»گناهانتان آمرزيده شده است

شود كه  : ذكر خداوند، به هر عملي اطالق ميگويد مي /ابن حجر
انجام و پايبندي آن، ياد خدا و تضرّع و زاري براي او را به دنبال داشته 

و  باشد؛ مانند تالوت قرآن، خواندن حديث و مطالعه و پژوهش مسايل
  .)2(علوم ديني

كند،  يكي از داليلي كه بر تأثير مجالس ذكر در افزايش ايمان، داللت مي
 است؛ حنظله /به روايت امام مسلم حديث حنظله األسيدي

گفتم: حنظله، منافق  : چطوري حنظله؟مرا ديد و پرسيد ابوبكر :گويد مي
در حضور : هنگامي كه گويي؟ گفتم : سبحان اهللا! چه ميشده است. گفت

دهند و يادآور  هستيم و ما را به بهشت و جهنّم پند مي صرسول خدا
بينيم و  شويم كه گويا بهشت و جهنّم را با چشم مي شوند، طوري مي مي

كنيم، همسران و فرزندان و  را ترك مي صچون محضر و مجلس پيامبر
 اندازند و آن شور و كار و بارهاي دنيوي ما را به غفلت و فراموشي مي

  بريم. حالت پيشين را از ياد مي
: به خدا سوگند كه ما نيز چنين حالتي داريم. به همراه فرمود ابوبكر

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

                                           
  .)۵۵٠٧الجامع ( صحیح -  ١
  ).١١/٢٠٩الباری ( فتح -  ٢
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: اي رسول خدا! وقتي كه در حضور منافق شده است. فرمودند: چرا؟ گفتم
شويم  اي مي دهيد، به گونه مي شما هستيم و ما را به بهشت و جهنّم اندرز
بينيم و وقتي از حضور شما  كه گويا بهشت و جهنّم را با چشم مي

رويم، زنان، فرزندان و كارها و مشاغل دنيوي، ما را آن چنان مشغول  مي
به : «فرمودند صكنيم. رسول خدا سازد كه اين حالت را فراموش مي مي

بوديد،  حالت نزد من ميخدا سوگند، اگر شما همچنان به ذكر و همان 
كردند؛  رفتيد با شما مصافحه مي هايي كه مي فرشتگان در بسترها و در راه
  .)1(»اما اي حنظله گاهي و گاهي

همواره بر مجالس ذكر كه آن را مجالس ايمان نيز  صحابه
با ما بنشين : «به شخصي فرمود ناميدند، اشتياق فراوان داشتند؛ معاذ مي

يعني با ذكر و ياد خدا و صحبت از دين او بر  .)2(»بياوريم تا ساعتي ايمان
  ايمان خود بيفزاييم.

 انجام زياد كارهاي نيك و پر كردن اوقات به اعمال شايسته، -5
ترين اسباب درمان ضعف  هاي تقويت ايمان است و از بزرگ يكي از زمينه

وبكر باشد كه تأثيري آشكار و بزرگ بر افزايش ايمان دارد. اب ايمان مي
ي واال و بزرگي است كه بسيار به كارهاي نيك  نمونه صديق

كدامين شما امروز، : «از صحابه پرسيدند صاكرم پرداخت. باري رسول مي
كدام يك از شما در : «ابوبگر گفت: من؛ فرمودند» است؟ روزه گرفته

چه كسي از : «ابوبكر گفت: من؛ پرسيدند» اي شركت كرده؟ جنازه تشييع

                                           
  ).٢٧۵٠صحیح مسلم ( -  ١
  .٧٢اإلیمان، به تحقیق آلبانی، ص  أربع مسائل فی -  ٢
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ر گفت: من؛ باز هم سؤال ابوبك» ز مسكيني را طعام داده است؟شما، امرو
» پرسي كرده؟ كدامين شما امروز، مريضي را عيادت و احوال: «فرمودند

ي اين اعمال نيك در  همه« :فرمودند صمن؛ رسول خدا :ابوبكر گفت
 .)1(»شود شوند مگر آنكه آن شخص به بهشت داخل مي شخصي جمع نمي

ها را  فرصت دهد كه ابوبكر صديق شان مياين قصه، به خوبي ن
كوشيد. آن هنگام كه  اگون ميهاي گون دانست و در انجام عبادت غنيمت مي

هاي نيك پرس و  ناگهاني و بدون مقدمه از اعمال و كرده صخدا رسول
جو فرمود، اين ابوبكر بود كه روز و روزگارش را در توجه و ماالمال از 

بود. سلف صالح نيز همواره در انجام اعمال  اعمال شايسته سپري كرده
شان  ناپذير داشتند كه درباره نيك و پر كردن اوقات به آن، كوششي وصف

اوصاف و اقوال بسياري وجود دارد. از جمله گفتار امام عبدالرحمن بن 
اگر به حماد بن سلمه گفته : «كه /ي حماد بن سلمه درباره /مهدي

دهد،  تواند بر اعمال نيكي كه انجام مي ميري، نمي شود كه تو فردا مي
بيفزايد؛ چرا كه او به قدري در انجام اعمال نيك كوشا است كه ديگر 

  ».جايي براي ازدياد عمل وجود ندارد
  هر مسلمان بايد در انجام اعمال شايسته، امور زير را رعايت كند:

خداوند متعال * شتاب و پيشي گرفتن در انجام اعمال شايسته؛ 
  :فرمايد مي

ّبُِكۡم وََجنٍَّة َعۡرُضَها + ٰ َمۡغفَِرةٖ ّمِن رَّ َ ِ َمَٰوُٰت ٱوََسارُِعٓواْ إ ۡرُض ٱوَ  لسَّ
َ
  _ۡل

   .]١٣٣[آل عمران:    
                                           

  .١٢ث ، حدی١، باب ةب فضائل الصحابروایت مسلم کتا -  ١
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(با انجام اعمال شايسته) به سوي آمرزش پروردگارتان و بهشتي «: يعني
زمين و ها  بشتابيد كه عرض و بهاي آن (مانند عرض و بهاي) آسمان

   .»است
  :فرمايد نين ميهمچ

+ ْ بُِّكۡم وََجنٍَّة َعرُۡضَها َكَعۡرِض  َسابُِقوٓا ٖ ّمِن رَّ ٰ َمۡغفَِرة َ ِ َمآءِ ٱإ ۡرِض ٱوَ  لسَّ
َ
 _ۡل

  .]٢١[الحدید:
بر يكديگر پيشي بگيريد براي رسيدن به آمرزش پروردگارتان و «: يعني

  .»بهشتي كه پهناي آن همانند پهناي آسمان و زمين است
چه در خود دارد، سبب خيزش و حركت ياران اين آيات با آن

ها و آمرزش پروردگار بود. انس بن  در شتاب به سوي نيكي صپيامبر
گويد كه هنگام نزديك شدن مشركان،  مالك در بيان ماجراي جنگ بدر مي

برخيزيد و به سوي بهشتي بشتابيد كه عرض آن «فرمودند:  صرسول خدا
: گفت يربن حمام انصاريعم». ها و زمين است همسان عرض آسمان

و زمين است؟! ها  اي رسول خدا! بهشتي كه عرضش همسان عرض آسمان
عمير!) چه : «(ه به، چقدر بزرگ و زيبا! فرمودندب :گفت» بله: «فرمودند

: اي رسول خدا! به خدا گفت» ر اين داشت كه بگويي به به؟چيزي تو را ب
 صاشم؛ رسول اكرمسوگند هيچ چيز جز اميد به اينكه از بهشتيان ب

عمير، چند خرما از تيردان خود درآورد و ». تو بهشتي هستي: «فرمودند
اگر من براي خوردن  :شروع به خوردن كرد؛ اما آنها را انداخت و گفت

كشد و  گيرد و زندگانيم به درازا مي اين خرماها صبر كنم، وقت زيادي مي
و كارزار شد و به روم و سپس با مشركان وارد جنگ  ديرتر به بهشت مي
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  .)1(شهادت رسيد
را براي ديدار پروردگارش  خداوند متعال در قرآن شتاب موسي

  :گفت فرمايد كه موسي يادآوري مي
ثَرِي وََعِجۡلُت إَِلَۡك َرّبِ لَِتَۡضٰ  قَاَل +

َ
ٰٓ أ َ َ ِٓء  َ ْو

ُ
   .]٨۴[طه:  _٨٤ُهۡم أ

) تو شتا«: يعني ب كردم تا (از من) پرودگارا! من به سوي (ميعادگاه
   .»خشنود شوي

اش را چنين ستوده است  خانوادهو  همچنين خداوند متعال زكريا
كردند و (در هر حال، چه آنكه  آنان در انجام كارهاي نيك شتاب مي: «كه

ترسيدند،) با رغبت و ترس ما  خواستند و چه آنكه از چيزي مي چيزي مي
  ». نمودند) ه آستان ما ميخواندند (و همواره رو ب را به فرياد مي
در هر چيزي آهستگي و آرامي است (كه : «اند فرموده صرسول اكرم

بايد آرام و سنجيده عمل كرد) مگر در عمل آخرت (كه بايد شتاب 
  .)2(»نمود)

در حديثي قدسي  صرسول اكرم * پايبندي بر انجام عمل نيك،
  : ويند كه خداوند متعال فرموده استگ مي

ِ باجَوَ  َتَقرَُّب إيَِلَّ فَ  يْ َعبدِ  َزاُل يَ َما وَ «   َّ حَ ِل اف
ُ
  .»هُ بَّ حِ أ

ي نوافل به سوي من تقرّب و  ام همواره و پيوسته به وسيله بنده«: يعني
   .»گيرم جويد تا اينكه او را به دوستي مي نزديكي مي

نيز  صبر استمرار و پيوستگي داللت دارد. رسول اكرم» مايزال«لفظ 

                                           
  ).١١/١٩۴الباری ( روایت بخاری، فتح -  ١
  ).١۴١)، حدیث (١٨المسافرین، باب ( ةروایت مسلم، کتاب صال -  ٢
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اين حديث ». عمره را به دنبال هم و پيوسته انجام دهيد حج و«اند:  فرموده
كند و بلكه  نيز بر استمرار و دوام انجام اعمالي چون حج و عمره داللت مي

ورزي و  ي اعمال نيك نيز بايد چنين باشد. چرا كه اين رويه يعني دوام همه
توجهي و نيز عدم غفلت نسبت به  بر انجام عمل نيك و عدم بيپايبندي 

حالي نگردد و  و بيحركت، تنبل  ، باعث مي شود كه نفس آدمي، بينفس
در پي آن ايمان انسان تقويت شود. همچنين بايد دانست كه يك عمل نيك 
و اندك اما بادوام و مستمر بهتر از عمل زيادي است كه قطع شود و بر آن 
 پايبندي نباشد. بنابراين پايبندي بر اعمال نيك، ايمان را قوت و نيرو

سؤال شد كه كدامين عمل در نزد خدا  صبخشد. از رسول خدا مي
عملي كه دوام بيشتري : «تر است؟ فرمودند داشتني ر و دوستت محبوب

نيز هرگاه عملي  صخود رسول اكرم .)1(»دارد؛ هر چند كم و اندك باشد
  .)2(نمودند كردند، بر آن ثبات و پايبندي مي را آغاز مي

قطعاً درست نيست كه ؛ ها نجام نيكي* سعي و كوشش وافر در ا
درمان قساوت قلب، موقّت و گذرا باشد و مدتي وضعيت ايماني رو به 
بهبود و نيكي نهد و پس از اندك زماني رو به ضعف و سستي گذارد؛ 
بلكه سزاوار است، تقويت ايمان با خيزش و آهنگي پيوسته همراه باشد و 

ي زياد به انجام  وان و مجاهدهقطعاً اين مهم، فقط با سعي و كوشش فرا
اي از آيات به سعي و تالش اوليا و بندگان  رسد. خداوند متعال در پاره مي

  : ر انجام عبادات اشاره فرموده استنيكش د

                                           
  ).١١/١٩۴الباری ( روایت بخاری، فتح -  ١
  ).١۴١)، حدیث (١٨المسافرین، باب ( ةروایت مسلم، کتاب صال -  ٢
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ۡهَل +
َ
أ ا ُكنُتۡم ُتُۡفوَن  ۡلِكَتٰبِ ٱ َيٰٓ ُ لَُكۡم َكثِٗيا ّمِمَّ قَۡد َجآَءُكۡم رَُسوُلَا يُبَّيِ

ِ ٱَوَيۡعُفواْ َعن َكثِٖيۚ قَۡد َجآَءُكم ّمَِن  ۡلِكَتٰبِ ٱِمَن  بِٞي  َّ  َيۡهِدي ١٥نُورٞ َوكَِتٰٞب مُّ
ُ ٱبِهِ  َلٰمِ ٱُسُبَل  ۥرِۡضَوٰنَهُ  تََّبعَ ٱَمِن  َّ لَُمِٰت ٱَوُيۡخرُِجُهم ّمَِن  لسَّ َ  لظُّ ِ  ۦبِإِۡذنِهِ  لُّورِ ٱإ

ۡسَتقِيٖم  ٰ ِصَرٰٖط مُّ َ ِ   .]١۶-١۵لسجدة: [ا _١٦َوَيۡهِديِهۡم إ
تنها كساني به آيات ما ايمان دارند كه هرگاه به آن پند داده «: يعني

پردازند؛ پهلوهايشان  افتند و به تسبيح پروردگارشان مي شوند، به سجده مي
خوانند و از  باشد و پروردگارشان را با بيم و اميد فرا مي از بسترها بدور مي

  . »كنند و بخشش مي ايم، بذل چيزهايي كه به ايشان داده
  فرمايد: هاي پرهيزگاران مي همچنين خداوند متعال در بيان ويژگي

+ ْ ٗ ّمَِن  َكنُوا ۡلِ ٱقَلِي ِ   ١٧َما َيۡهَجُعوَن  لَّ ۡسَحارِ ٱَوب
َ
 َوِفٓ  ١٨ُهۡم يَۡسَتۡغفُِروَن  ۡل

آئِِل وَ  ۡمَوٰلِِهۡم َحّقٞ ّلِلسَّ
َ
  .]١٩-١٧[الذاریات:  _١٩ لَۡمۡحُرومِ ٱأ

خفتند و در سحرگاهان درخواست  آنان، اندكي از شب مي«: ييعن
هاي آنان، حق و سهم مشخّصي  كردند و در اموال و دارايي آمرزش مي

  .»دايان و بينوايان بودگبراي 
سلف صالح آن چنان به صفات عابدان و پرهيزگاران آراسته بودند كه 

دارد و  عجب وا ميمطالعه و بررسي احوال آن بزرگواران، ما را به شگفت و ت
البته اميد آن وجود دارد كه ما را به پيروي و اقتداي به آنان سوق دهد. 

بندي نموده بودند و  برخي از آن بزرگواران، قرآن را به هفت قسمت، تقسيم
كردند؛ آنان  خواندند و قرآن را هر هفته ختم مي هر روز يك بخش آن را مي

كردند و به نماز  قيام ميها را  هاي جنگ و جهاد نيز شب در شب
كردند و در زندان نيز از تهجد دست  ايستادند؛ همواره خدا را ذكر مي مي
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ها  كشيدند؛ همواره به عبادت مشغول بودند و اشكهايشان بر گونه نمي
ي  گونه دلباخته انديشيدند؛ آنان آن ها و زمين مي باريد؛ در آفرينش آسمان مي

ون مادري كه فرزندش را به هر كلك و عبادت و قيام شب بودند كه همچ
بردند و براي قيام شب،  خواباند، همسرشان را به خواب مي حيله مي

ها را براي عبادت، خواب و همسرانشان  كردند؛ شب بسترشان را ترك مي
ها و  جنازه  كردند؛ روزشان در روزه، تعليم و تعلّم، و تشييع تقسيم مي

رسي بيماران و برآوردن نيازهاي مردم پ خاكسپاري اموات، عيادت و احوال
شد و از يك تكبير  اي از آنان ساليان زيادي سپري مي شد؛ بر عده سپري مي

ي ديني و عبادي كه  ماندند؛ آنان در هر جنبه تحريمه هم همراه امام باز نمي
نمود،  فكر كنيم سرآمد و نمونه بودند؛ هر گاه يكي از برادرانشان وفات مي

. به هر شدند و ... دار مي اش را عهده دهسرپرستي عيال و خانواساليان دراز 
حال هر كسي كه اين چنين رويه و منشي در زندگي و انجام عبادات داشته 

  باشد، ايماني رو به فزوني و تقويت دارد.
منظور از مداومت و پايبندي بر عبادات يا * خسته نكردن نفس؛ 

ي افكندن نفس نيست. بلكه تالش و كوشش وافر در انجام آن، به سخت
ي  منظور اين است كه همواره بر عبادت پايبندي شود و در ميان دو مسأله

  : گردد مهم توازن و تعادل برقرار
ف كند كه تاب و توانش : مسلمان، خودش را به انجام عملي مكلّ* اول

يابد، با  : هرگاه در خودش نسبت به عملي اقبال و رغبت ميرا دارد. *دوم
و طراوت به انجام عمل بپردازد و سرسختانه در انجام آن بكوشد و به نشاط 

بر اين مهم  روي اختيار كند. احاديث زيادي حالتي ميانه هنگام سستي و بي
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روي  همانا دين آسان است و هيچ كس در دين زياده: «داللت دارد؛ از جمله
؛ پس آيد كند مگر كه آن شدت و سختي بر او غالب مي گيري نمي و سخت

و در روايتي  .)1(»روي را واگذاريد) روي اختيار كنيد (و زياده آرامش و ميانه
راه راست و آسان را، راه راست و آسان را در پيش گيريد، به مقصد : «آمده
كره من يما «يك باب گشوده تحت عنوان  /امام بخاري .)2(»رسيد مي

. »و ناپسند استآنچه از سختي در عبادت، مكروه « »ةالعباد د يفيالتشد
و ستون طنابي كشيده شده؛ ، ديدند كه ميان دصپيامبر گويد: مي انس

: اين طناب از آنِ زينب است گفتند» براي) چيست؟اين طناب، (: «فرمودند
ها بسته تا هر گاه (از عبادت) خسته و ناتوان گردد، خود را به  كه به ستون

يد چنين باشد) طناب را باز نه، (نبا: «فرمودند صآن بياوزيد. پيامبر اكرم
كنيد (و بدانيد كه) هر كدامتان بايد سر حال و با نشاط نماز بخواند و اگر 

باخبر شدند كه  صزماني كه رسول اكرم .)3(»خسته و ناتوان شد، بنشيند
كند و پيوسته تمام  تمام شب را قيام مي بعبداهللا بن عمروبن عاص

ر باز داشتند و سببش را نيز چنين بيان گيرد؛ او را از اين كا روزها، روزه مي
افتد و ضعيف  وقتي كه چنين كني، چشمت به گودي مي« :فرمودند كه

: اند همچنين فرموده .)4(»گردد شود و جسمت، سخت مانده و رنجور مي مي
توانيد و طاقت داريد، بر خود الزم گيريد؛ چرا كه همانا  از عمل، آنچه مي«

                                           
  ).٣٩صحیح بخاری ( -  ١
  ).۶٠٩٩صحیح بخاری ( -  ٢
  ).١٠٩٩ری (صحیح بخا -  ٣
  صحیح بخاری. -  ٤
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خسته و رنجور ميشويد؛ و بدانيد كه بهترين  شود و شما خداوند خسته نمي
عمل در نزد خداوند، عملي است كه بيشترين دوام و پايبندي را دارد، هر 

   .)1(»چند كم و اندك باشد
گويد كه رسول  مي عمربن خطاب * جبران اعمال فوت شده؛

اش  هر كس از حزبش (بخشي از قرآن كه آن را وظيفه: «فرمودند صخدا
يا از بخشي از آن خواب بماند و در وقت ميان نماز صبح و ظهر قرار داده)، 

 لعايشه». يابد كه گويا آن را در شب خوانده است بخواند، پاداشي مي
خواندند، پايبندي  همواره بر نمازي كه مي صرسول خدا«گويد:  مي
ي خواب يا بيماري فوت  كردند و هرگاه نماز شبشان به سبب غلبه مي
، آن لباري ام سلمه .)2(»خواندند ازده ركعت نماز ميشد، در روز دو مي

علت را ، حضرت را ديد كه پس از عصر دو ركعت نماز گذاردند؛ وي
اي دختر : «چنين پاسخ دادند كه لبه ام سلمه صجويا شد؛ رسول خدا

ي دو ركعت بعد از عصر (كه خواندم)، پرسيدي؛ (دليلش  ابي اميه! درباره
قيس به نزدم آمدند و باعث شدند از دو  مردم بنياي از  اين بود كه) عده

يعني دو  .)3(»ركعت بعد از نماز ظهر باز بمانم؛ آنها همين دو ركعت است
  ي ظهر بود. ركعتي كه پس از عصر خواندم، به جاي دو ركعت از دست رفته

خواندند،  در صورتي كه چهار ركعت پيش از ظهر را نمي صرسول خدا«

                                           
) نیز ١/۵١۵). حدیثی به الفاظ دیگر و به همین مضمون، امام مسلم (۶/۵٩روایت احمد ( -  ١

  اند. روایت کرده
  ).٣/١٠۵روایت بخاری، فتح ( -  ٢
  ).٧٢٧) و صحیح سنن الترمذی (۴٢۶روایت ترمذی ( -  ٣
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و همين رويه را به هنگام  .)1(»خواندند از نماز ظهر مي آن چهار ركعت را بعد
ي  درباره /ابن قيم .)2(كردند فوت شدن چهار ركعت پيش از ظهر اختيار مي

گرفتند،  ها روزه مي در ماه شعبان كه بيش از ديگر ماه صي رسول خدا روزه
بر اين بود كه هر ماه سه  صعادت پيامبر اكرم :چنين دليل آورده است كه

هاي از  ماند، مجموع روزه اي باز مي گرفت و هرگاه از روزه ز روزه ميرو
كرد تا پيش از ماه رمضان  ها را در شعبان جبران مي ي تمام ماه دست رفته

همواره بر اين بود كه  صي آنها را انجام داده باشد. عادت آنحضرت همه
اعتكاف فرمود؛ يك بار كه به سبب سفر،  ي آخر رمضان را اعتكاف مي دهه
ي اخير رمضان را از دست دادند، در سال بعد از آن، بيست روز به  دهه

  .)3(اعتكاف نشستند
سزاوار است كه  * اميد به قبوليت عمل و ترس از عدم قبول شدن؛

انسان پس از انجام عمل نيكي، از اين بيم داشته باشد كه عملش پذيرفته 
ي اين آيه  درباره صنشود. عايشه رضي اهللا عنها گويد: از رسول خدا

  :پرسيدم كه
ِينَ ٱوَ + قُلُوبُُهۡم وَِجلَةٌ  لَّ    .]۶٠[المؤمنون:  _يُۡؤتُوَن َمآ َءاتَواْ وَّ

كه بخشند، آنچه را كه در توان دارند، در حالي  كساني كه مي«يعني: 
   .»؟هايشان ترسان و هراسان است دل

                                           
  ).۴٧۵٩لجامع ( نگاه کنید به صحیح ا -  ١
  ).۴/٢٨۵( يالبار فتح -  ٢
  ).٤/٢٨٥فتح الباري ( -  ٣
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ده نوشي و گويد: پرسيدم كه آيا ايشان كساني هستند كه باعايشه مي
گيرند، نماز  نه اي دخترِ صديق، بلكه آنان روزه مي«فرمودند: اند؟  دزدي كرده

ترسند كه مبادا از آنان  دهند و در عين حال از اين مي خوانند و صدقه مي مي
كنند و پيشي  ها شتاب مي پذيرفته نشود؛ آنان كساني هستند كه در نيكي

  .)1(»گيرند مي
ر مطمئن شوم كه خداوند، يك نماز مرا اگ: «گويد مي ابودرداء

تر و  پذيرد، اين به نزد من از دنيا و آنچه در آن است، محبوب مي
  فرمايد: باشد. چرا كه خداوند مي تر مي داشتني دوست

ُ ٱإِنََّما َيَتَقبَُّل +   .)2(]٢٧[المائدة:  _٢٧ لُۡمتَّقِيَ ٱِمَن  َّ

  .»يردپذ خداوند، تنها از پرهيزگاران مي«: ترجمه
يكي از صفات مؤمنان اين است كه خود را در برابر تكاليف و حقوق 

چه بسا شخصي كه از : «اند فرموده صبينند. پيامبر اكرم الهي، كوچك مي
روز تولد تا دوران پيري و هنگام مرگ، در مسير رضايت الهي حركت 

آري، كسي كه  .)3(»كرده، عملش را در روز قيامت اندك و ناچيز بيابد
داند كه آنچه از اعمال با خود  دش و خدايش را شناخته، به خوبي ميخو

ها و  ي اعمال جنّ هايش به اندازه دارد، كافي نيست؛ هر چند كه داشته
داند كه  شناسد، خوب مي ها باشد. شخصي كه خود و خدايش را مي 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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پذيرد از كرم، فضل و بخشش او است و  خداوند متعال هر عملي را كه مي
  دارد. ها به جود و كرمش به بنده ثواب و پاداش ارزاني ميتن

اين، از رحمت و حكمت باري تعالي است كه گوناگوني عبادات؛  -6
ها مانند نماز  ها را متنوع و گوناگون فرموده است. برخي از عبادت عبادت

اي  بدني است و بعضي ديگر مانند زكات مالي؛ برخي نيز مانند حج، آميزه
ها مانند ذكر و دعا با زبان  باشد. بعضي از عبادت لي و بدني مياز دو نوع ما
اي است كه حتي يك نوع و  گيرد و تنوع عبادات، به گونه صورت مي

بندي  ي عبادت به چند بخش و قسم از قبيل فرض و سنّت تقسيم گونه
ها نيز متنوع و گوناگون است. به طور مثال، همين  شود. فرائض و سنّت مي

باشد و برخي ديگر  سنّت كه دوازده ركعت آن در روز مؤكّده مينمازهاي 
مانند چهار ركعت پيش از عصر يا نماز ضحي منزلت كمتري دارد و برخي 

اي برخوردار است كه به اشكال  نيز چون نماز تهجد از جايگاه ويژه
توان انجامش داد؛ دو ركعت دو ركعت يا چهار ركعت چهار  گوناگون مي

پنج، هفت و نه ركعتي با يك تشهد  يتر. و حتي نمازهاركعت و سپس و
نيز وجود دارد. به هر حال كسي كه همواره در پي عبادات است، 

ها و احكام  اي در عدد، وقت، شكل، ويژگي گوناگوني بزرگ و گسترده
عبادات سراغ دارد كه شايد حكمت و دليل اين همه تنوع و گوناگوني اين 

ي و سستي نشود و تنوع و تازگي تحقّق يابد و باشد كه نفس، دچار خستگ
ها و نفوس در  دليل ديگر اين گوناگوني شايد اين باشد كه شخصيت

كشش به عبادات و يا حتّي امكان انجام آنها، يكسان و يك گونه نيستند و 
ي  ممكن است برخي، از قيام شب نسبت به ديگر عبادات لذّت و بهره



   ي ضعف ايمان پديده      74 

هاي  ه است آن خداي مهرباني كه دروازهبيشتري ببرند. آري پاك و منزّ
ها قرار داده و هر عملي را سبب گشايش  بهشت را بر انواع و اقسام عبادت

هاي بهشت فرموده است. در حديث ابوهريره چنين آمده  دري از دروازه
ي  هر كس، اهل نماز باشد، از دروازه: «... اند فرموده صكه رسول خدا

شود و هر كس اهل جهاد باشد، از  مينماز (به بهشت) فرا خوانده 
ي ريان و كسي كه اهل  ي جهاد؛ هر كس، اهل روزه باشد از دروازه دروازه

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

ي است وگرنه فرائض لداختن به عبادات نفهاي ترتيب يافته بر آن، پر وعده
 صي آن، ادا و انجام شود. رسول اكرم اي است كه بايد همه به گونه
 .)2(»ي بهشت است ترين دروازه نيكي به پدر و مادر، ميانه: «اند فرموده

توان براي عالج ضعف ايمان استفاده  بنابراين از اين تنوع و گستردگي مي
وناگوني، به كثرت عباداتي انجام داد كه نفس به كرد و با وجود اين همه گ

آن ميل و اشتياق دارد كه البته بايد با پايبندي بر فرائض و واجبات همراه 
باشد. براي مسلمان اين امكان وجود دارد كه باتوجه به نصوص وارد شده 

ي عبادات، انواع و اقسام خاصي از عبادات بيابد كه پيامدها و نتايج  درباره
هاي ديگر عبادت يافت  ب و ظريفي بر نفس دارد كه در برخي از گونهجال
 :كنيم مثال به دو نمونه اشاره مي شود؛ براي نمي

خداوند، سه : «اند فرموده صروايت است كه رسول خدا * از ابوذر

                                           
  ).١٧٨٩ی ( روایت بخاری، شماره -  ١
  ).٧١۴۵)، صحیح الجامع (١٩٠٠ی ( روایت ترمذی، شماره -٢
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اي  نفر (گروه) را دوست دارد و از سه نفر (گروه) بيزار است؛ اما سه دسته
  رد:كه خداوند، دوستشان دا

شود و (براي دفاع از  * شخصي كه همراه جماعتي با دشمن روبرو مي
شود يا يارانش پيروز  كند تا اينكه كشته مي همراهانش) سينه سپر مي

كشد و در  گردند؛ * گروهي كه مسيرپيمايي آنان در سفر به درازا مي مي
زنند و (خداوند، دوست دارد) شخصي از  جايي براي استراحت اردو مي

اهانش را براي حركت بيدار خواند تا همر خوابد و نماز مي ن را كه نميآنا
اش  ازارد و او بر اذيت همسايهآ اش او را مي و شخصي كه همسايهكند؛ * 

ورزد تا اينكه مردن يا كوچ كردن از آنجا، ميان آن  صبر و شكيبايي مي
  .)1(»افكند ي پرآزار جدايي مي شخص و همسايه

رفت و از قساوت قلب و  صل اكرم* شخصي به نزد رسو
سنگدليش، به حضور آن حضرت عرض شكايت و اندوه نمود؛ رسول 

آيا دوست داري قلبت نرم شود و نيازت را : «به او فرمودند صخدا
دريابي؟ به يتيم مهر و شفقت ورز، سرش را نوازش كن و از غذايت، او را 

 .)2(»يابي ت، دست ميا شود و به خواسته ان كه در نتيجه قلبت نرم ميربخو
  بله، اين دليل و گواهي زنده و واضح براي عالج ضعف ايمان است.

هاي درمان ضعف  يكي از نسخهترس از سوء خاتمه و فرجام بد،  - 7
كند؛  دهد و ايمانش را تازه مي ايمان است كه مسلمان را به اطاعت سوق مي

ضعف ايمان و توان  ها و اسباب سوء خاتمه بسيار است كه مي البته زمينه

                                           
  ).٣٠۴٧الجامع ( )، صحیح۵/١۵١مسند احمد ( -١
  ).٢/٥٣٣( ةالصحیح ةروایت طبرانی، نگاه کنید به السلسل -٢
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برخي از اشكال  صگناهان را از عوامل اصلي آن دانست. رسول اكرم  كثرت
اي  ي برنده پاره كسي كه با آهن: «اند اند؛ چنانچه فرموده يان كردهسوءخاتمه را ب

پاره به شكمش زده  خودكشي كند، در آتش جهنّم، هميشه و جاويد به آن آهن
ند، پيوسته از آن سم در آتش شود و هر كس سم بنوشد و خودكشي ك مي

شود). و هر كس خودش را از  نوشد (و عذاب مي جهنّم، هميشه و جاويد مي
كوهي به پايين افكند و خودكشي نمايد، هميشه و جاويد در آتش جهنّم، (به 

 صهاي زيادي در دوران رسول خدا نمونه .)1(»شود پايين و قهقرا) افكنده مي
باشد. از آن جمله مردي است كه همواره  مي روي داده كه بيانگر سوءخاتمه

كرد كه ديگران  نظيري مي در ركاب و همراهي مسلمانان با كفّار جنگ بي
: اش فرمودند كه درباره صجنگيدند؛ اما رسول خدا همسان و همانند او نمي

در پي آن شخص رفت (تا حكمت  انيكي از مسلمان». او از جهنّميان است«
را دريابد)؛ آن شخص به شدت زخمي شده بود و ي پيامبر  اين فرموده

دوست داشت هر چه زودتر بميرد تا از درد رهايي يابد؛ بنابراين شمشير را 
 .)2(اش زد و خودكشي كرد به ميان دو سينه

ي برخي را با وجود فراواني آن، برخي از علما به  فرجام بد و سوء خاتمه
الداء و «اي ابن قيم در كتاب اند كه از آن جمله نوشتاره تأليف در آورده

: بسيار اتّفاق افتاده كه به برخي در باشد؛ وي چنين نگاشته است مي» اءالدو
ال اهللا بگو؛ ولي شخص إله إ: ال اند گفتهاند و  ي مرگ، كلمه تلقين كرده لحظه

از گفتن آن اظهار ناتواني كرده است؛ حتي شده كه به كسي كلمه تلقين كنند 

                                           
  ).١٠٩ی ( صحیح مسلم، شماره -١
  ).٧/٤٧١الباری ( صحیح بخاری، فتح -٢
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خواني كرده باشد. به تاجري كه بازرگاني و تجارت،  رانهو او شروع به ت
بگو؛ اما او  ال إله إال اهللا :خدايش شده بود، كلمه تلقين كردند و به او گفتند

كرد و  ه از كاالهاي تجاري خود تبليغ ميرنكه كلمه بگويد، همواآ بي
اين، كاالي خوبي است؛ اين كاال در شأن شما است و خريدار اين  :گفت مي

ي مرگ نيز همين  كاال، هميشه راحت خواهد بود؛ بر زبان آن بيچاره تا لحظه
كلمات جاري بود. گفته شده كه به يكي از درباريان در حال مرگ يك 

ال إله إال  گفت: كردند و هر بار كه فرزندش به او مي پادشاه كلمه تلقين مي
از دنيا رفت. به : پادشاها در خدمتم؛ و با همين كلمات گفت بگو، او مي اهللا

: فالن خانه را چنين گفت كردند و او همواره مي قين ميشخصي كلمه تل
كنيد و فالن باغ را چنان. به شخص رباخواري كه در حال مرگ بود، كلمه 

گفت: هر  كردند و او چون عادت زندگيش، در حال مرگ نيز مي تلقين مي
   .)1(آورد بان ميده تومان در قبال يازده تومان يا چنين چيزهايي بر ز

شان از  يز چهرهاي ن اند و عده  چهره شده ي مرگ سيه برخي هم در لحظه
  قبله برگشته است.

هاي زيادي سراغ داشتم،  گويد: شخصي كه از او نيكي مي /ابن جوزي
خدايم به من ظلم « :گفت هاي حياتش و به هنگام مرگش مي در آخرين شب

اش، ستم  زّه است و برتر از اينكه به بنده؛ (قطعاً خداوند، پاك و من»كرده است
روا دارد). آن بيچاره در بستر مرگ، خدا را به ظلم و ستم، متّهم كرد. ابن 

قرار بودم كه براي  : پس از آن همواره مضطرب و بيافزايد مي /جوزي

                                           
  ، چاپ سوم، دارالتراث.٢٨٩و  ١٧٠الدواء، ص الداء و -١
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اهللا! چقدر مردم از اين  سبحان .)1(»اي فراهم آورم چنان روزي، آمادگي و توشه
اند؟ و قطعاً حاالتي كه به وقت مرگ بسياري  ها عبرت گرفتهدسته، ماجرا

  پوشيده و مخفي مانده، بسي بيشتر است.
به كثرت ياد كنيد آنچه «اند:  فرموده صرسول گرامي ياد مرگ؛ -8
ياد مرگ، انسان را از معصيت باز  .)2(»برد. يعني مرگ را ها را مي لذت
را بر كسي كه در تنگناي كند و زندگاني  دارد و قلب سخت را نرم مي مي

گرداند و هر كس كه در فراخ و  زندگي، مرگ را به ياد آورد، فراخ مي
مرگ را به ياد نياورد، به تنگناي زندگي و سختي مبتال  ،گشادگي زندگاني

گردد. زيارت قبور و رفتن به قبرستان، بيشترين يادآور مرگ است. به  مي
را از زيارت قبرها باز  شما: «اند فرموده صهمين خاطر رسول اكرم

دهم)؛ پس از قبرها (و قبرستان) ديدن  داشتم (و اكنون به شما اجازه مي مي
كند و اشك چشم را جاري  كنيد كه ديدن قبرها، دل را نرم و رقيق مي

شود و البته (به هنگام زيارت قبور) سخنان  سازد و آخرت را يادآور مي مي
راي مسلمان جايز است كه از . البته ب)3(»نادرست و ناروا مگوييد

هاي كفّار نيز به قصد عبرت و پندپذيري ديدن كند. دليل اين كار  گورستان
قبر مادرش را  صرسول اكرم: «صحيح آمده همان است كه در حديث

: از نش را هم به گريه انداخت و فرمودزيارت كرد و گريست و اطرافيا
فرت كنم؛ اما به من پروردگارم اجازه خواستم كه براي مادرم طلب مغ

                                           
  ).١٣٧صید الخاطر ( -  ١
  ).١٢١٠الجامع ( صحیح )،٢٣٠٧روایت ترمذی ( -  ٢
  ).١٢١٠الجامع ( )، صحیح١/٣٧۶روایت حاکم ( -  ٣
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اجازه نداد. از خداوند اجازه خواستم كه قبرش را زيارت كنم و به من 
 .)1(»اندازد اجازه داد. پس از قبرها ديدن كنيد كه مرگ را به ياد انسان مي

ها است كه شخص را به  ترين عوامل نرم شدن دل زيارت قبر از بزرگ
شود، براي آنان نيز  ان مياندازد و با دعايي كه در حق مردگ ياد مرگ مي

مفيد است. البته زيارت قبرها و دعا براي آنان بايد مطابق سنّت باشد كه 
  فرمودند: در قبرستان چنين مي صرسول اكرم

 نيَ رحُم اُهللا املستقدمي وَ نيَ  َواملسلمنيَ ارِ مَن املؤمنيُكم أهَل ايالّسالُم عل« 
  .)2(»م لالحقونَ إنّا إن شاء اُهللا بكَن وَ يمّنا َواملستأخر

د، آداب زيارت قبور را رعايت رو سزاوار است كسي كه به قبرستان مي
: با حضور قلب و توجه به قبرستان برود و هدفش از زيارت قبور، كند

رضاي خدا و بهبود قلبش باشد؛ بايد از كساني كه دل از خانواده و دوستان 
ران و نزديكان بريدند و زير خاك شدند، عبرت بگيرد و در حال براد

ها كه  اش بينديشد كه چه آرزوها در سر پروراندند و چه مال درگذشته
جمع كردند؛ به آنان بينديشد كه چگونه از آرزوها بريدند و اموالشان به 

هايشان را  آنان نفعي نرساند؛ به آنان بينديشد كه خاك چگونه زيبايي چهره
ن در قبرها از هم جدا و ناپديد كرد و به آنان فكر كند كه اجزاي بدنشا

هايشان بيوه شدند و  شود؛ در آنان تأمل نمايد كه زن منفصل مي
شكستگي و يتيمي، فرزندشان را در بر گرفت؛ بايد پند و عبرت گرفت  دل

اي چون سالمتي و جواني را به ياد آورد كه چگونه انسان  و آفات فريبنده

                                           
  ).٣/۶۵روایت مسلم ( -  ١
  ).٩٧۴ی ( روایت مسلم، شماره -  ٢
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سازد و ميل  آخرت غافل مي بخشد و از فريبد و به او اميد زندگي مي را مي
افكند؛ به اين بينديشد كه رفتن او نيز در اين  و اشتياق لهو و لعب در او مي

مسير گريزناپذير است و به حال مرده فكر كند كه چگونه پاهايش 
افتد؛ آري به مرده بينديشد كه  شود و چشمانش فرو مي حركت مي بي

  )1(فرسوده به خاك؛ هايش شود و دندان زبانش چگونه خوراك كرم مي

 يا مـن يصـيح إلـی داعـي الشـقاء وقـد
 

ــــاد   الكـــربُ بـــه الناعيـــان الشـــيُب و ىن
 

اي كه  ور گشته روزي غوطه هاي تيره اي آنكه در حالي در اسباب و انگيزه«
  »دهند پيري و سنّ و سال، خبر از مرگت مي

 إن كنَت ال تسمع الذكری فقيَم تری
  

 رـصـــيف رأســـك الواعيـــان الســـمع والب
 

گيري پس تو چه هستي كه در سرت، گوش و ديده، نماي  اگر پند نمي«
  .»ناله و فغان بر مرده است

 سوی رجٍل عمىليس األصم وال األ
  

ــــــرُ   ــــــُني واألث ــــــاِن الع  ملْ هيــــــدِه اهلادي
  

است كه ديدن و شنيدن حقايق، او را رهنمود  يكر و نابيناي حقيقي، كس«
  .»سازد نمي

 القمــــرُ ال النــــّريان الشــــمُس وأعلــــی و  الدنيا وال الفلك ال وال يبقىال الدهُر
 

نه روزگار ماندگار است، نه دنيا و نه ستارگان و چرخ گردون و نه «
  .»خورشيد درخشان و ماه تابان

 ليــــرحلن عــــن الدنيــــا وإن كــــــرها
 

ـــدو واحلضــــرُ   ــــان الب ــــراقها الثاوي  )2(فـ
  

                                           
  .١۶التذکره از قرطبی، ص  -  ١
  )، چاپ دارالشعب، اشعار از عبدالله بن محمد اندلسی است.۵/۴٣۶تفسیر ابن کثیر ( -  ٢
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در اين دنيا زيسته، از دنيا كوچ هر صحرانشين و شهرنشيني كه ديرزماني «
  .»خواهد كرد و خواهد مرد؛ هر چند كه اين جدايي را نپسندد

: * يابد به سه چيز عزّت و كرامت مي كسي كه مرگ را زياد ياد كند،
يابد؛ * و در عبادت  كند؛ * قناعت قلب مي در توبه تعجيل و شتاب مي

به سه وش كند، گردد. هر كس كه مرگ را فرام پرنشاط و سر حال مي
كند؛ *  : * در توبه، درنگ و تأخير ميشود گرفت و عقوبت مبتال مي
دهد و به روزي كفاف و روزگذارش خرسند  دولت قناعت از دست مي

  كند. شود؛ * و در عبادت تنبلي مي نمي
ي مرگ هستند، تأثير  ديدن كساني كه مرگشان فرا رسيده و در آستانه

ي سكرات  را كه نگريستن به ميت و مشاهدهگذارد. چ زيادي بر انسان مي
موت و حالت احتضار و همچنين نگاه كردن به صورت جنازه، باعث 

ها از آسايش و  ها بپرد و بدن ها ببرد، چرت پلك شود، انسان دل از لذّت مي
 ي سكرات موت و صورت جنازه، ، از اينرو مشاهدهطلبي باز آيند راحت
عبادت و اطاعت را به دنبال دارد. باري  ي عمل و تالش وافر در انگيزه

ي مرگ  براي عيادت مريضي رفته بود كه او را در آستانه /حسن بصري
ي مرگش  ها و سكرات آن شخص را در آستانه ديد؛ هنگامي كه سختي

اي متأثّر و دگرگون شد كه با رنگ و روي ديگري به نزد  ديد، به گونه
: خدا بر تو رحم كند؛ د و گفتندز گشت. برايش غذا آوردناش با خانواده
شما خود بخوريد و بنوشيد : «را بخور. وي با آه و افسوس فرمودغذايت 

ام كه مرا بر آن داشته تا همواره  دادني ديده ي جان و مرا واگذاريد كه صحنه
  .)1(»در پي عمل براي آن لحظه باشم

                                           
  .١٧، ةالتذکر -  ١
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ي  براي آنكه احساسات انسان به وقت ديدن مرده، كمال و فايده
بيشتري يابد، شركت در نماز جنازه، تشييع و خاكسپاري بسيار مؤثّر است، 
چرا كه به دوش كشيدن جنازه و همراهي آن تا قبرستان و و تدفين و 

اندازد.  خاكسپاري و ريختن خاك بر روي قبر، انسان را به ياد آخرت مي
برويد ها  بيماران را عيادت كنيد و در پي جنازه: «اند فرموده صرسول اكرم
ها شركت نماييد) كه اين عمل شما را به ياد آخرت وا  جنازه (و در تشييع

جنازه، اجر بزرگي دارد كه رسول   اين، تشييع بر  عالوه .)1(»دارد مي
اش  اي را از خانه هر كس كه جنازه: «اند به آن اشاره فرموده صخدا

باشد و اگر  همراهي كند تا بر او نماز گذارد، برايش پاداش يك قيراط مي
ي دو قيراط  تا هنگام تدفين و خاكسپاري، جنازه را همراهي كند، به اندازه

سؤال شد كه منظور از دو قيراط  صيابد. از رسول خدا پاداش مي
به روايت ديگري » همانند و همسان دو كوه بزرگ«چيست؟ فرمودند: 

  .)2(»ي كوه احد هر قيراط به اندازه«فرمودند: 
شتند كه براي نصيحت شخصي كه به معصيتي سلف صالح عادت دا

مبتال شده، مرگ را يادآوري كنند. يك بار شخصي در حضور يكي از 
بزرگان سلف، دهان به غيبت فرد ديگري گشود. آن بزرگوار در پند و 

اي را به ياد آور كه تو را كفن  لحظه« :كننده، گفت اندرز اين فرد غيبت
  ».ندگذار كنند و بر چشمانت پنبه مي مي

                                           
  ).٤١٠٩)؛ صحیح الجامع (٣/٤٨د (روایت احم -  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 ديگر تجديد ايمان در قلوب  زمينه به ياد آوردن منازل آخرت، -9
ي سالمي داشته باشد، به طور  كسي كه انديشه: «گويد مي /است. ابن قيم

يابد كه همان نور دل است و با آن بهشت و  قطع و حتماً بصيرتي مي
هايي كه به دوستان  بيند؛ وعده جهنّم، و وعده و وعيدهاي خداوند را مي

ي  ي بهشت ارزاني شده و بيم و وعيدهايي كه درباره دا و بندگان دربارهخ
جهنّم به دشمنان خدا و بدكاران داده شده است. چنين شخصي 

بيند كه  بيند؛ گويا مي گردد و گويا همه چيز را مي ترين مردم مي بابصيرت
آيند و يك  بندگان خدا به فرمان و نداي حق، از قبرهايشان بيرون مي

شتابند؛ در آن هنگام فرشتگان  و شتابان به سوي دعوت حق مي راست
كنند؛ خداوند متعال آمده است و كرسي هيبت و  آسمان، آنها را احاطه مي

ي حشر به نور پروردگارش روشن گشته؛  قضاوتش را برافراشته و پهنه
اند؛ ترازوي  كتاب، در جاي خود نهاده شده و پيامبران و شهدا گرد آمده

آيد؛ آنان كه براي  هاي اعمال به پرواز در مي صب شده و نامهاعمال ن
شوند و بدهكاران و  اند، جمع مي احقاق حقوق خود، دشمن هم شده
هايش از نزديك  گيرند؛ حوض و ليوان بستانكاران درگير و دار هم قرار مي

يابد و دسترسي به آب مشكل است و  گردد؛ تشنگي افزايش مي پديدار مي
شود و مردم به عبور از آن  رسند؛ پلِ گذر نصب مي به آب مياندك كساني 

گيرد و ظلمت  اي قرار مي گردند و نور و روشنايي فراروي عده مجبور مي
افتند و در آتش؛ برخي  اي به زير مي اي ديگر؛ عده و تاريكي پيشاپيش عده

گذرند. به هر حال شخصي كه در دلش نور  يابند و از پل مي نيز نجات مي
كند و  ي اينها را با چشم مشاهده مي ايمان و بصيرت جاي گرفته، گويا همه

نماياند و دوام و بقاي آن  يابد كه آخرت را به او مي هايي مي در قلبش نشانه
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يابد؛ چنين شخصي با قلبش، حقيقت دنيا و سرعت فنا و  را در مي
 .)1(شناسد نابوديش را مي

هاي ق،  كريم و از جمله سورههاي قرآن  در بسياري از آيات و سوره
هاي آخرت بيان شده  واقعه، قيامه، مرسالت، نبأ، مطففين و تكوير، صحنه

هاي مختلف به عناوين  هاي حديث و در باب است. همچنين در كتاب
گوناگون از قبيل قيامت، صحراي حشر و بهشت و جهنّم، به اين موضوع 

ضوع نگاشته شده كه هاي خوبي هم در اين مو پرداخته شده است. كتاب
ها، آنها را  نظير آن در نرم شدن دل توان براي اثرگذاري عجيب و بي مي

 يف ةالنهاياز ابن قيم،  حادي األرواح إىل بالد األفراح: مطالعه كرد؛ از جمله
از قرطبي،  ةخرأمور اآلو تىأحوال املو يف ةالتذكر از ابن كثير، الفتن واملالحم

از عمر اشقر و ... به هر حال منظور اين است  النّارو ةاجلنّ  و ىالكرب مةالقيا و
هاي آخرت و علم و دانش نسبت به آن،  كه به ياد آوردن و انديشه در صحنه

: برانگيخته شدن از قبرها و هايي از قبيل افزايد؛ صحنه ان ميدر ايمان انس
پراكنده شدن در صحراي حشر، شفاعت، حساب، پاداش، قصاص، ميزان و 

  اعمال، حوض، پل صراط، بهشت و جهنّم. ترازوي
شود.  باعث تجديد ايمان مي هاي طبيعي، متأثر شدن از نشانه -10

شد و يا باد  هرگاه آسمان ابري مي« :اند كه بخاري و مسلم روايت كرده
». شد دگرگوني و تغيير ديده مي صي رسول خدا وزيد، در چهره مي

بينند،  ابر مي : اي رسول خدا! مردم، وقتي كهعرض كرد لعايشه

                                           
  ).١/١٢٣مدارج السالکین ( -  ١
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بينم كه با ديدن  شوند كه شايد باران ببارد؛ اما من، شما را مي خوشحال مي
خاطر نيستم (و  اي عايشه! من آسوده: «شويد! فرمودند طورِ ديگري مي ابر

ترسم) كه در آن عذابي باشد كه قومي (از پيشينيان) را هالك  از اين مي
  :حال آنكه آنان، با ديدن آن گفتندكرد؛ 

ۡمِطُرنَا+ هاي آسمان  اين ابر كه در كرانه«. ]٢۴[األحقاف:  _َهَٰذا َعرِٞض مُّ
  .)1(»باراند نمايان شده، بر ما باران مي

به هنگام خورشيدگرفتگي، آشفته و پريشان  صآن حضرت
: خورشيد گرفت و رسول گويد مي خاست. ابوموسي اشعري برمي
  .)2(تند كه قيامت استسراسيمه برخاستند و از اين هراس داش صخدا

گرفتگي و  اند كه به هنگام ماه آن حضرت، به ما دستور داده
خورشيدگرفتگي، هراسان به سوي نماز بشتابيم و به ما اين را آموزش 

هاي الهي است كه بندگانش را به  اند كه خسوف و كسوف، از نشانه داده
الهي اثر پذيرد و  هاي اندازد. قطعًا اگر قلب از اين نشانه آنها در هراس مي

شود، انسان،  يابد و سبب مي در هراس افتد، ايمان انسان در قلب تازگي مي
 لعذاب و گرفت الهي و عظمت و قدرتش را به ياد آورد. عايشه

، دستم را گرفتند و ضمن  اشاره به ماه فرمودند: ص: رسول خداگويد مي
(معناي پناه بردن به  اي عايشه، از شرّ اين به خدا پناه ببر كه همين است،«

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

                                           
  ).٨٩٩روایت مسلم ( -  ١
  ).٢/۵۴۵الباری ( فتح -  ٢
  ).٣٧٢( الصحیحةالسلسلة )، ۶/٢٣٧روایت احمد ( -  ٣
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طور، زماني كه انسان از گورستان ظالمان يا محلّ عذاب شدن  همين
گذرد، بايد دگرگون و  آنان و جاهاي خسف و فرو رفتنشان در زمين مي

گذر  ، هنگامصخداروايت است كه رسول  بمتأثّر شود. از ابن عمر
شدگان در نياييد مگر آنكه  بر اين عذاب: «از سرزمين قوم لوط، فرمودند

گريان باشيد؛ پس اگر گريان نبوديد، بر اينها در نياييد (و از محلّ آنان 
ديدن نكنيد، مگر براي عبرت گرفتن و ترس از اينكه مبادا شما هم به 

ب آنان گرفتار عذاب آنان، دچار شويد كه در اين صورت به عذا
متأسفانه جاي بسي تعجب و افسوس است كه اينك، مردم  .)1(»شويد نمي

هاي تاريخي كه اقوامي در آن جا عذاب  به همان سرزمين و ديگر مكان
آنكه از حال گذشتگان پند گيرند و متأثّر شوند،  كنند و بي اند، سفر مي شده

  .گيرند! پردازند و عكس هم مي به گردش مي
اهميت ويژه و زيادي در درمان ضعف ايمان  اوند متعال،ذكر خد -11

هاي بيمار است.  بخشد و دواي دل ها را جال و بهبود مي دارد. چرا كه قلب
  :شد. خداوند متعال دستور داده استبا بلكه ذكر و ياد خدا، روح اعمال مي

َها+ يُّ
َ
أ ِينَ ٱ َيٰٓ ْ ٱَءاَمُنواْ  لَّ َ ٱ ۡذُكُروا   . ]۴١[األحزاب:  _٤١ا ذِۡكٗرا َكثِيٗ  َّ
  .»اي مؤمنان! خدا را زياد ياد كنيد«: يعني

ي رستگاري  كنند، وعده يخداوند متعال، به كساني كه او را زياد ياد م
  :داده است

ْ ٱوَ + َ ٱ ۡذُكُروا    .]۴۵[األنفال:  _٤٥َكثِٗيا لََّعلَُّكۡم ُتۡفلُِحوَن  َّ
  .»و باشد كه رستگار شويدو خدا را زياد ذكر و ياد كنيد؛ شايد «: يعني

                                           
  ).۴٢٣ی ( روایت بخاری، شماره -  ١
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  :تر و فراتر است از هر چيزي بزرگ ذكر و ياد خدا،
ِ ٱَوَلِۡكُر + ۡكَبُ  َّ

َ
  .]۴۵[العنکبوت:  _أ

  .»تر است قطعاً ذكر و ياد اهللا، واالتر و بزرگ«: يعني
شود و شيطان  ياد اهللا، سبب خرسندي و رضايت پروردگار مهربان مي

را برد و رزق و روزي  و اندوه را از بين ميكند؛ ذكر خدا، غم  را دور مي
هاي معرفت و شناخت را بر  دهد؛ ياد خداي متعال، دروازه افزايش مي
رهاند؛ ذكر  هاي گفتار مي گشايد و زبان آدمي را از آفات و بدي انسان مي
ي آرامش خاطر فقيراني است كه از عدم توانايي بر بذل و صدقه  اهللا، مايه

هاي بدني و  خداوند، ياد خودش را بدل و عوض عبادتناراحتند؛ چرا كه 
مالي قرار داده است. بنابراين اگر خدا را ياد نكنيم، به قساوت قلب و 

  :يمشو سنگدلي مبتال مي
 فنســـــياُن ذكـــــِر اهللاِ مـــــوُت قلـــــوهبم

 

 َوأجســــــامهم قبــــــل القبــــــور قبــــــورٌ  
 

قبر رسند ها است و جسدها را پيش از آنكه به  از ياد بردن خدا، مرگ دل«
  .»كند ميراند و همسان قبر مي و بميرند، مي

 ِمن جسومهمةأرواحهم يف وحشَو
 

ــــی النشــــوِر نشــــورٌ و  ــــم حت ــــيس هل  ل
 

هايشان و همانندي آنها به قبر، در وحشت  ارواح غافالن از مردگي جسم«
رستاخيز، خيزشي  تااند كه گويا  حركت و مرده هستند و آنان طوري بي

  .»ندارند
ايع اسالم بر من زياد رعرض نمود كه ش صسول خداشخصي به ر

 صي نوافل بپردازم). رسول خدا توانم به همه شده (و سواي فرائض، نمي
همواره زبانت به ياد خدا تازه و مشغول : «ش فرمودند كهبه او سفار
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اي جز ذكر  خواهد، ضعف ايمانش درمان شود، چاره هر كه مي )1(».باشد
  :فرمايد ل ميد ندارد. خداوند متعازيا

بََّك إَِذا نَِسيَت  ۡذُكرٱوَ +    .]٢۴[الکهف:  _رَّ
ي  و هرگاه دچار فراموشي شدي، خدا را به ياد بياور (تا گذشته«: يعني
  . »زده را جبران نمايي) غفلت

  :بر قلب را چنين بيان فرموده است خداوند متعال، تأثير ذكر
ِينَ ٱ+ ْ َوَتۡطَمئِنُّ قُلُوُبُهم لَّ ِۗ ٱبِِذۡكِر  َءاَمُنوا َ بِِذۡكِر  َّ

َ
ِ ٱأ  ۡلُقلُوُب ٱَتۡطَمئِنُّ  َّ

  .]٢٨[الرعد:  _٢٨
هايشان با ياد خدا، سكون و  آورند و دل كساني كه ايمان مي«: يعني

  .»گيرند ها با ياد خدا آرام مي كند؛ بدانيد كه دل آرامش پيدا مي
قلب، : «گويد قساوت قلب با ياد اهللا مي ، در بيان زدودنِ/ابن قيم

لذا سزاوار ». رود يابد كه تنها، با ياد خدا از بين مي سختي و قساوتي مي
هايشان، خدا را زياد ياد  است كه بندگان خدا، براي درمان قساوت دل

: اباسعيد! من از قساوت قلبم به تو گفت /كنند. شخصي به حسن بصري
ا ياد قساوت قلبت را ب: «فرمود /كنم. حسن بصري عرض شكايت مي

آن غفلت شود،  ازقلب انسان چنان است كه هر چه بيشتر ». خدا از بين ببر
گردد. اما ياد خدا آن گونه قساوت و سنگدلي را  بيشتر سخت و سنگ مي

شود و هيچ چيزي مانند ذكر خدا،  كند كه سرب در آتش ذوب مي نابود مي
 ذكر خدا، شفا و دواي قلب است و«كند.  قساوت قلب را ذوب نمي

و غفلت، بيماري آن؛ بيماري قلب و غفلت آن با ذكر و ياد خدا، شفا 

                                           
  )، وی این حدیث را حسن غریب دانسته است.٣٣٧۵روایت ترمذی ( -  ١
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ها است و ياد مردم،  : ياد خدا، شفاي دلگويد يابد. مكحول مي بهبودي مي
تواند با ذكر خدا آن گونه شيطان را بر زمين زند  انسان مي .)1(»ها بيماري دل

  زند. كه شيطان اهل غفلت و غافالن را بر زمين مي
: اگر شيطان، به دلي كه ذكر و ياد خدا گويد بزرگان سلف مييكي از 

زند كه ديگر  در آن جاي دارد، نزديك شود آن طور ذكر، او را به زمين مي
شياطين در اطراف آن شيطاني كه قصد نزديكي و نفوذ به دل مؤمن را 

گويند: او را چه شده؟ در آن هنگام گفته  شوند و مي نموده، جمع مي
 .)2(نساني، بر او چيره گشته و او را به اين حالت انداخته استشود كه ا مي

شوند، كساني  زدگي مي بيشتر كساني كه دچار ناهنجاري ناشي از شيطان
هاي استوار در مقابل  هستند كه از اوراد و اذكار به عنوان دژها و قلعه

توانند بر  برند و به همين جهت، شياطين به راحتي مي شياطين بهره نمي
  ان چيره شوند.آن

نالند و ناراحت هستند، انجام  خيلي از كساني كه از ضعف ايمان مي
برخي اعمال مؤثر در رفع ضعف ايمان از قبيل قيام شب و نوافل بر آنان 

كند. بنابراين بهتر است كه خودشان براي رفع قساوت قلب و  سنگيني مي
و اشتياق ضعف ايمان، بر اين امر از طريق انجام اعمال مؤثر، حرص 

ي خود سازند؛  ورزند و دست به كار شوند و برخي اذكار مؤثر را پيشه
َْمُد َوُهَو بَلَ لُكِّ « :مانند ُ احلْ َ ُ الُْملُْك َو َ  ،ُ َ ُ وَْحَدهُ َال رَشِيَك  َ إِالَّ ابَّ َ ِ َال إ

ٍء َقِديرٌ  ْ ِ الْعَ «، »َ ِ ُسْبَحاَن ابَّ ِ َوحِبَْمِده َال َحْوَل َوَال « و» ِظيمِ ُسْبَحاَن ابَّ

                                           
  ، چاپ دارالبیان.١۴٢الوابل الصیب و رافع الکلم الطیب،  -  ١
  ).٢/۴٢۴السالکین ( مدارج -  ٢
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 ِ َة إِالَّ بِابَّ . همچنين بايد بر آن دسته از اذكار و دعاهايي و ... »َحْوَل َوَال قُوَّ
شوند،  هاي مشخّصي خوانده مي را كه مطابق سنّت در جاها يا زمان

اذكار صبح و شام، خواب و بيداري، اذكار خواب،  :پايبندي نمايند؛ مانند
ان، مسجد، استخاره، و دعاي پيش از دخول به دستشويي، سفر، باران، اذ

دعاها و اذكار وقت نزول بال يا مصيبت، باد و ديدن هالل ماه، دعاي 
سواري (هنگام سوار شدن بر مركب)، سالم، عطسه، دعاي شنيدن آواز 

ي مجلس و دعاي ديدن  خروس، بانگ االغ و صداي سگ، دعاي كفّاره
هاي مشخصي  نون كه در اوقات يا مكانبالزدگان و ديگر دعاهاي مس

شود؛ قطعاً كسي كه بر اذكار و دعاهاي مسنون، پايبندي كند،  خوانده مي
  .)1(يابد اي بر قلبش مي تأثير مستقيم و زنده

تأثير راز و نياز با خداي متعال و انكسار و خاكساري به درگاهش، - 12
در پيشگاه خداوند به سزايي در تجديد ايمان دارد؛ زيرا هر چقدر كه بنده، 

تر است. رسول  خضوع و فروهشتگي بيشتري داشته باشد، به خدا نزديك
ترين حالتي كه بنده با خدايش دارد، در حالي است  نزديك: «اند فرموده صخدا

چرا كه سجده،  .)2(»گذار است؛ پس (به وقت سجده)، زياد دعا كنيد كه سجده
است و اين حالت از الهي اه خواري به پيشگ كمالِ خاكساري، خشوع و عرضِ

شود. زماني كه  ي حاالت و عبادات ديده نمي خضوع و فروهشتگي در بقيه
نهد،  بنده، ارزشمندترين و واالترين قسمت بدنش يعني پيشانيش را بر خاك مي

                                           
ان الکلم الطیب دارد ای در موضوع اذکار مسنون تحت عنو 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.  بيش از هر زماني به پروردگارش نزديك مي

كننده به  در جمالتي زيبا، به زبان انكسار و خضوع توبه /ابن قيم
ها در پيشگاه الهي،  : چقدر اين گفتهگويد كند و مي گاه الهي اشاره ميپيش

 : شيرين است كه

تَِك َوَضْعيِف، َوبِِغَناَك َقينِّ « لَُك بُِقوَّ
َ
ْسأ

َ
لَُك بِِعزَِّك َوُذيلِّ إِالَّ رمَِحَْتيِن، أ

َ
ْسأ

َ
أ

َْك  َ ِ َ )١(َوَفْقرِي إ
ْ
اِطَئُة َننْيَ يََديَْك، َعبِيُدَك ِسَواَي َكثرٌِي، ، َهِذهِ نَاِصَييِت الاَْكِذبَُة اخل

لََة 
َ
لَُك َمْسأ

َ
ْسأ

َ
َْك، أ َ ِ  إ

َ ِمْنَك إِالَّ  َوَال َمْن
َ
َولَيَْس يِل َسيٌِّد ِسَواَك، َال َملَْجأ

َائِِف 
ْ
ْدُعوَك ُدَخَء اخل

َ
ِل، وَأ ِ َّ َاِضِع ا

ْ
َْك ابْتَِهاَل اخل َ ِ ْنَتِهُل إ

َ
يِر، الِْمْسِكنِي، وَأ ِ

الرضَّ
ْغُفُه، َوَفاَضْت لََك َقْيَناهُ، َوَذلَّ لََك  ُسَؤاَل َمْن َخَضَعْت 

َ
لََك َرَقَبُتُه، َوَرِغَم لََك أ

   .)2(»... َقلُْبهُ 
ي عزّت و مناعت تو و به حقارت و  خدايا! از تو به وسيله«: يعني

خواهم كه مرا مورد رحمت خود قرار  خواري خويش به درگاهت، مي
به قوت و قدرتت و عرضِ ضعف و ناتواني خود به تو، داوندا! دهي؛ خ

نيازيت از من و نياز من به تو، خواهان  كنم و به بي خواهش و التماس مي
رحمتت هستم؛ اين پيشاني خطاكار من، بر آستان توست؛ بندگان و 
چاكرانت غير از من بسيارند، اما هيچ پناهگاه و نجات جايي از خشم و 

يست جز بازگشت و انابت به سوي تو؛ خداوندا! به تو همچون عذاب تو ن
كنم و به آستانت همچون  خواهش و التماس مسكينِ نيازمند، التماس مي

كنم و همسان دعا و فريادخواهي شخص  زاريِ خاكسار و حقير، زاري مي

                                           
دعا و فریادخواهی بنده به پیشگاه الهی با توّسل به حقارت و خواری خویش و اظهار نیاز به  -  ١

  باشد. که جایز و مشروع میدرگاه خداوند، از نوع توسل به اعمال صالح و شایسته است 
  .)١/٢٠٥( مدارج السالکین -  ٢
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آورم؛ اين خواهش و التماس  هراسان و بالزده، به درگاهت فرياد بر مي
اش براي تو به خاك  دنش به پيشگاهت فرو افتاده و بينيكسي است كه گر

ماليده شده و به خاطر تو چشمانش اشك باريده و قلبش، براي تو فرو 
  . »افتاده و نرم گشته است

كند، ايمان  هرگاه بنده با چنين كلماتي، با خدايش راز و نياز مي
  شود. گيرد و در قلبش چندين و چند برابر مي وجودش را فرا مي

كند.  همچنين اظهار نيازمندي به خداوند متعال، ايمان را تقويت مي
به خودش اشاره كرده و خداوند متعال در قرآن كريم به فقر و نيازِ ما 

  :فرموده است
َها + يُّ

َ
أ نُتُم  لَّاُس ٱَيٰٓ

َ
َ  ۡلُفَقَرآءُ ٱأ ِ ِۖ ٱإ ُ ٱوَ  َّ   .]١۵[فاطر:  _١٥ ۡلَِميدُ ٱ ۡلَغِنُّ ٱُهَو  َّ

شما (در هر چيز و هر حالي) نيازمند خدا هستيد و خداوند «: يعني
  .»(از عبادت شما) و ستوده است نياز بي

تأثير نداشتن آرزوهاي طوالني و كم و كوتاه كردن آرزوها،  -13
ترين و  از بزرگ« :گويد زيادي در تجديد ايمان دارد. ابن قيم رحمه اهللا مي

ند، انديشيدن در اين آيات ك ه ميترين عواملي كه آرزوها را كم و كوتا مهم
  :است كه

فََرَءيَۡت +
َ
تَّۡعَنُٰهۡم ِسنَِي  أ ْ يُوَعُدوَن   ٢٠٥إِن مَّ ا َكنُوا ٓ  ٢٠٦ُثمَّ َجآَءُهم مَّ ۡغَنٰ  َما

َ
أ

ا َكنُواْ ُيَمتَُّعوَن    . ]٢٠٧-٢٠۵[الشعراء:  _٢٠٧َعۡنُهم مَّ
از زندگي دنيا) هاي ديگري ايشان را ( بگو ببينم، اگر ما سال«يعني: 

شدند، دامنگيرشان گردد،  مند سازيم و سپس آنچه به آن وعده داده مي بهره
   .»گيري از دنيا براي آنان چه سودي خواهد داشت؟ اين بهره
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  :فرمايد اپايدار است كه خداوند ميزندگاني دنيا به قدري گذرا و ن
َّ َساَعٗة ّمَِن + ِ ن لَّۡم يَۡلَبُثٓواْ إ

َ
  .]۴۵یونس: [ _لََّهارِ ٱَكأ
(روز حشر، به قدري ترسناك است كه بندگان خدا در آن روز به «: يعني

افتند كه) گويا جز ساعتي از روز (در دنيا)  ياد ناپايداري زندگي دنيا مي
  . »اند ... نبوده

وهاي آري اين تمام دنيا است؛ پس انسان نبايد دل به دنيا بندد و آرز
. يكي از هنوز در اين دنيا زندگي خواهم كرد: طوالني كند و چنين بگويد كه

؛ آن بده: براي نماز ظهر جلو شو و امامت بزرگان سلف به شخصي گفت
: به شرطي كه نماز عصر را هم، من براي شما برپا كنم. آن شخص گفت
گويا تو اميد داري كه تا عصر زنده باشي؛ پناه بر خدا از  :بزرگوار فرمود

 ه دنيا.آرزوي طوالني و دل بستن ب

تفكّر در حقارت دنيا تا وابستگي و دلبستگي به دنيا از دل جدا و - 14
ٓ ٱ ۡلَيَٰوةُ ٱَوَما + :فرمايد ند متعال ميخداوكنده شود.  ۡنيَا َّ َمَتُٰع  لُّ ِ [آل  _١٨٥ لُۡغُرورِ ٱإ

  .]١٨۵عمران: 
  . »و زندگي دنيا، چيزي جز كاالي فريب نيست«: يعني

وراك آدمي، مثال خوبي براي دنيا است؛ خ: «اند فرموده صرسول اكرم
خود نگاه كن كه آدمي هر چند غذايش را نمكين و پرادويه (و خوشمزه) 

  .)1(...»شود؟  كند، چه از او دفع و خارج مي
دنيا و آنچه : «شنيدم كه فرمودند صاز رسول خدا :گويد مي ابوهريره

آنچه با خدا در باشد مگر ذكر خدا و  در آن است، ملعون و نفرين شده مي

                                           
  ).٣٨٢ی ( ، شمارهالسلسلة الصحیحة)، ١/١٩٨روایت طبرانی در الکبیر ( -١
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ارتباط باشد و رضايت او را در بر گيرد و عالم و متعلّم كه به تحصيل علم 
  .)1(»پرداخته است

ي تجديد  زمينهتعظيم و بزرگداشت حرمات و واجبات الهي،  -15
ۡم َشَعٰٓئَِر + :فرمايد دل است. خداوند متعال مي ايمان در ِ ٱَذٰلَِكۖ َوَمن ُيَعّظِ َّ 

 .]٣٢[الحج:  _٣٢ ۡلُقلُوِب ٱۡقَوى فَإِنََّها ِمن تَ 

(مثال مشرك) چنين است (كه گفته شد) و هر كس واجبات «: يعني
ي پرهيزگاري  گمان بزرگداشت آنها، نشانه الهي را بزرگ و نكو دارد، بي

  .»ها (و نماد خوف و هراس از خدا) است دل
 ها ها و زمان حرمات الهي، همان حقوق اهللا است كه در اشخاص، مكان

هاي تعظيم مقدسات  از نمونه صگيرد. اداي حقوق رسول خدا شكل مي
ي مقدسات شخصيتي است.  الهي و نشكستن حقوق خداوند درباره

باشد.  طور تعظيم و بزرگداشت حرم، جزو تعظيم مقدسات مكاني مي همين
ها، ماه مبارك  براي مقدسات زماني و نكوداشت شعائر الهي در مورد زمان

  :فرمايد وبي است. خداوند متعال مينه و مثال خرمضان نمو
ۡم ُحُرَمِٰت  َذٰلَِكۖ + ِ ٱَوَمن ُيَعّظِ َّ  ُ   .]٣٠[الحج:  _ۦِعنَد َرّبِهِ  ۥَفُهَو َخۡيٞ لَّ

و هر كس، مقدسات خداوند را بزرگ و محترم بدارد، چنين «: يعني
  .»كاري براي او در نزد پروردگارش بهتر است

ترم شمردن مقدسات الهي، توجه به اوامر و هاي مح يكي از نمونه
خداوند است كه كوچك ندانستن گناهان صغيره، بخشي از تعظيم نواهي 

                                           
  ).٧١الترغیب والترهیب، شماره ( )، صحیح۴١١٢ی ( روایت ابن ماجه، شماره -١
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 صروايت است كه رسول خدا باشد. از عبداهللا بن مسعود مقدسات مي
از گناهان كوچك برحذر باشيد كه اين چنين گناهاني بر بنده : «اند فرموده

  ».افكنند)مي روزي  را به هالكت (و تيره شوند و او جمع و انبوه مي
اي در  اند كه عده گناهان كوچك را به آتشي تشبيه كرده صرسول خدا
 .)1(اندك چوب و هيزم جمع آورند و آن را به آتش كشند صحرا، اندك

ي آتش،  گردد و چون زبانه گونه انباشته و انبوه مي گناهان كوچك نيز همين
  كند. ها را نابود مي نيكي
 ».التُّقى كها ذاريكبها وريخل الذنوَب صغ«
از گناهان كوچك و بزرگ دست بكش كه تقوا، دوري از هر گناه «

  .»كوچك و بزرگ است
 ».حيذر ما يری كواصنع كامٍش فوق أرض الشو«
رود و از هر چه  و همچون شخصي باش كه بر زميني پرخار راه مي«

  .»كند شود، حذر مي كه ديده مي
 ».اَحلىصمن  إن اجلباَل  ةريال حتقرن صغ«
) صغيره« ها از ذرات  اي را كوچك ندان كه كوه هرگز هيچ (گناه

  .»اند ها پديد آمده كوچك و سنگريزه
بسياري از مردم، « :در صيدالخاطر چنين نگاشته است /ابن جوزي
پندارند، تسامح و  اي از امور و مسايل كه معمولي و ساده مي نسبت به پاره

دانند كه آن مسأله يا مسايل بسيار مهم  دهند و نمي مي آساني به خرج
پروا  ي بي باشد و حتي در اصول گنجانده شده است. مانند نگاه و رابطه مي

                                           
  ).٣٨٩( ةالصحیح ة)؛ السلسل١/٤٠٥روایت احمد ( -  ١
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يك بار : «گويد يكي از پيشينيان صالح مي». با نامحرمان و خيانت در امانت
در خوردن يك لقمه (ي مشكوك)، غفلت و آساني به خرج دادم و اينك 

». ام است كه به جاي رشد و بهبودي رو به عقب و سستي نهاده چهل سال
ي بزرگوار، ريشه در تواضع و فروتني او دارد كه به آثار سوء  ن گفتهيقطعاً ا

  اند. كند وگرنه آنان، هميشه رو به ترّقي بوده انگاري اشاره مي تسامح و سهل
يكي از اسباب  دوست داشتن مؤمنان و دشمني با كافران، -16

ايمان است. قطعاً قلبي كه با دشمنان خدا تعلّق و وابستگي پيدا تقويت 
هاي عقيدتي در آن  گردد و مفاهيم و ارزش كند، سست و ضعيف مي

شود. بنابراين تنها به خاطر خدا محبت و دوستي را  پژمرده و خشكيده مي
پيشه كنيد؛ بندگان نيك و مؤمن را دوست بگيريد و ياري كنيد و با 

و از آنان بيزار باشيد كه اين رويه، ايمان را در  ورزيد، دشمني دشمنان خدا
 كند. دل زنده مي

نقش مهمي در تجديد ايمان دارد. چرا كه قلب  تواضع و فروتني، -17
بخشد و فروتني در سخن گفتن، حركات  را از زنگار كبر و تكبر، جال مي

 صمي تواضع دروني و فروتني قلب است. رسول اكر ها، نشانه و منش
: دان همچنين فرموده )1(».ي ايمان است سادگي در لباس، نشانه: «اند فرموده

پوشي را به خاطر تواضع براي خدا واگذارد (و  هر كس، در حالي شيك«
قيمت را دارد، خداوند  لباس ساده بپوشد) كه توانايي پوشيدن لباس گران
و به او اجازه و خواند  در روز قيامت، او را بر فراز سر تمام خاليق فرا مي

                                           
از ابن کثیر  )؛ نگاه کنید به: النهایة٣٤١ ی ره(شما السلسلة الصحیحةروایت ابن ماجه؛  -١

)١/١١٠.(  
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ي ايمان و  خواهد (و نتيجه دهد كه هر لباس گرانبهايي كه مي اختيار مي
با آن همه ثروتي كه  عبدالرحمن بن عوف .)1(»تواضع اوست)، بپوشد

 شد. پوشيد كه از غالمانش، تشخيص داده نمي داشت، آن چنان ساده مي

وند، محبت خدا توجه به اعمال قلبي اثرگذار در تجديد ايمان؛ - 18
ترس از او، اميد به الطافش و حسن ظن به او، توكّل و اعتماد به خداوند، 

شناسي در  اش، سپاسگزاري و حق رضايت و خرسندي از قضا و خواسته
مقابل پروردگار مهربان، صدق و اخالص، يقين و باور راستين به او، توبه و 

يد ايمان بسيار انابت به سويش و ... از آن دسته اعمال قلبي است كه در تجد
ها و مقامات ديگري براي تجديد ايمان وجود دارد  اثر دارد. همچنين روش

استقامت، انابت  :كه شايسته است همگان براي دستيابي به آن، بكوشند؛ مانند
هاي خداوند، عمل به كتاب و  و تذكّر و يادداشت پيوسته و هميشگي نعمت

در مدارج  /. البته ابن قيم.زهد، پارسايي و مراقبه، و ..سنّت، خشوع و 
 ي اين موارد به خوبي بحث كرده است. السالكين درباره

ثّر است. در تجديد و تقويت ايمان بسيار مؤي نفس،  محاسبه -19
َها+ :فرمايد خداوند متعال مي يُّ

َ
أ ِينَ ٱ َيٰٓ ْ  لَّ ْ ٱَءاَمُنوا ُقوا َ ٱ تَّ ا  َّ َوۡلَنُظۡر َنۡفٞس مَّ

َمۡت لَِغدٖ    . ]١٨ر: [الحش _قَدَّ
چه اي اهل ايمان! از خدا بترسيد و هر كس بايد بنگرد كه «: يعني

  .»چيزي را براي فردا(ي قيامت خويش) پيشاپيش فرستاده است
خودتان را به محاسبه كشيد، پيش از آنكه : «فرمايد مي عمربن خطّاب

هيچ : «گويد مي /حسن بصري». مورد محاسبه و بازخواست قرار گيريد

                                           
  ).٧١٨( السلسلة الصحیحة)؛ ٢٤٨١( یروایت ترمذ -١
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: مؤمن، همواره و يعني». بيني ي نفس نمي ال محاسبهجز در حمؤمني را 
: گويد كشد. ميمون بن مهران مي مي پيوسته خودش را به محاسبه

پرهيزگار واقعي آن است كه خودش را بيشتر به محاسبه كشد از شريك «
  ».كشد نظر و بخيلي كه شريكش را به پاي حساب و كتاب مي تنگ

ي  توجهي در محاسبه فس، ناشي از بيهالكت ن: «گويد مي /ابن قيم
بنابراين هر ». باشد آن و موافقت و همراهي با آن و پيروي هواي نفس مي

ي نفس  مسلماني بايد، وقت مشخصي را در خلوت و تنهايي به محاسبه
خويش اختصاص دهد و به خود باز گردد و در خود بنگرد كه چه زاد و 

  اي براي آخرتش پيش فرستاده است. توشه
ترين اسباب تقويت ايمان  از مهم دعا و خواستن از خداوند، -20
خداوند، ايمانش را  تااي بايد وقتي را براي دعا به كار گيرد  هر بنده ؛است

ايمان، در وجود هر يك از شما، : «نا فرموده صتقويت نمايد. رسول اكرم
گردد؛ پس از خدا  شود كه لباس كهنه و فرسوده مي آن چنان كهنه مي

 ».هيد تا ايمان را در قلوبتان تازه نمايدبخوا

خواهيم  خداوندا! ما با توسل به اسماي نيك و صفات وااليت، از تو مي
   .كه ايمان ما را تازه و قوي گرداني؛

هايمان  خداوندا! ايمان را به نزد ما محبوب بگردان و آن را در دل
ا زشت و ناپسند بياراي و جاي بده؛ و كفر و فسوق و نافرماني را در نزد م

  .گان قرار بدهيافت ما را از هدايتبنما و 
  

هللا رب  احلمد ونياملرسل بلسالم صفوَن ويعّما  ةِ رّب العزّ  كسبحان ربّ 
  .نيالعامل


