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ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
اﯾﻤﺎن ﻧﺰد اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ،اﻗﺮار ﺑﺎ ﻗﻠﺐ ،و ﺑﻪ زﺑﺎن آوردن ،و ﻋﻤﻞ ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن اﺳﺖ .ﯾﻌﻨ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ اﻣﺮ اﺳﺖ:
 ‐۱اﻗﺮار ﻗﻠﺒ.
 ‐۲ﺑﯿﺎن زﺑﺎﻧ.
 ‐۳ﻋﻤﻞ ﺑﺪﻧ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،اﯾﻤﺎن ﮐﻢ و زﯾﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ زﯾﺮا اﻗﺮار و ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻠﺒ] از ﺷﺨﺼ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ دﯾﺮ[ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼ ﭘﺬﯾﺮش
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺧﺒﺮش را ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺧﻮدش را ﺑﺎ ﭼﺸﻢ دﯾﺪهاﯾﻢ ﻓﺮق دارد ،و ﭘﺬﯾﺮش ﺧﺒﺮی ﮐﻪ ﯾ ﻧﻔﺮ آورده
اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﺧﺒﺮی ﮐﻪ دو ﻧﻔﺮ آوردهاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﮔﻔﺖ :رب ِارِﻧ ﻛﻴﻒ
ﺗُﺤ اﻟْﻤﻮﺗَ ﻗَﺎل اوﻟَﻢ ﺗُﻮﻣﻦ ﻗَﺎل ﺑﻠَ وﻟَﻦ ﻟﻴﻄْﻤﺌﻦ ﻗَﻠْﺒِ] ﺑﻘﺮه) [۲۶۰ /ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻧﺸﺎﻧﻢ ﺑﺪه ﭼﻮﻧﻪ ﻣﺮدﮔﺎن را زﻧﺪه ﻣﮐﻨ.
ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺮ اﯾﻤﺎن ﻧﺪاری؟ ﮔﻔﺖ :آری اﻣﺎ ﺑﺮای آﻧﻪ ﻗﻠﺒﻢ آرام ﮔﯿﺮد( .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻤﺎن از ﻧﻈﺮ اﻗﺮار ﻗﻠﺐ و اﻃﻤﯿﻨﺎن و آراﻣﺶ آن
زﯾﺎد ﻣﺷﻮد و ﺧﻮد اﻧﺴﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﮐﻢ و زﯾﺎد ﺷﺪن اﯾﻤﺎن ﻣﺷﻮد؛ ﻣﺜﻼ ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎد ﺧﺪا ﺣﻀﻮر ﻣﯾﺎﺑﺪ و
ﻣﻮﻋﻈﻪ و ﯾﺎد ﺑﻬﺸﺖ و دوزخ را ﻣﺷﻨﻮﻧﺪ اﯾﻤﺎﻧﺶ ﭼﻨﺎن ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ آن را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﺑﯿﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﺻﻮرت ﻏﻔﻠﺖ و ﭘﺲ
از رﻓﺘﻦ از آن ﻣﺠﻠﺲ ،اﯾﻦ ﯾﻘﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﮐﻢﺗﺮ ﻣﺷﻮد.
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﯾﻤﺎن از ﻧﻈﺮ زﺑﺎﻧ زﯾﺎد ]و ﮐﻢ[ ﻣﺷﻮد .ﻣﺜﻼ ﮐﺴ ﮐﻪ اﻟﻪ را ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﯾﺎد ﮐﺮده ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴ ﮐﻪ او را ﺻﺪ ﺑﺎر ﯾﺎد
ﮐﺮده ﻧﯿﺴﺖ ،و اﯾﻤﺎن دوﻣ ﺑﯿﺶ از اوﻟ اﺳﺖ.
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ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﺴ ﮐﻪ ﻋﺒﺎدﺗ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ادا ﮐﻨﺪ اﯾﻤﺎﻧﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻗﺺ اﻧﺠﺎم داده
اﺳﺖ.
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر در ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ؛ اﻧﺴﺎن اﮔﺮ ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﺑﺪﻧﺶ ﻋﻤﻠ را ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﺮی اﻧﺠﺎم دﻫﺪ اﯾﻤﺎﻧﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻋﻤﻞ ﻧﯿ را ﻧﺎﻗﺺ اﻧﺠﺎم داده و اﯾﻦ ـ ﯾﻌﻨ زﯾﺎد و ﮐﻢ ﺷﺪن اﯾﻤﺎن ـ در ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :وﻣﺎ ﺟﻌﻠْﻨَﺎ ﻋﺪﱠﺗَﻬﻢ اﻻ ﻓﺘْﻨَﺔً ﻟﻠﱠﺬِﻳﻦ ﻛﻔَﺮوا ﻟﻴﺴﺘَﻴﻘﻦ اﻟﱠﺬِﻳﻦ اوﺗُﻮا اﻟْﺘَﺎب وﻳﺰداد اﻟﱠﺬِﻳﻦ آﻣﻨُﻮا اﻳﻤﺎﻧًﺎ ]اﻟﻤﺪﺛﺮ) [۳۱ /و ﻣﺎ
ﺗﻌﺪاد آنﻫﺎ را ﻗﺮار ﻧﺪادهاﯾﻢ ﻣﺮ ﻓﺘﻨﻪای ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﮐﻔﺮ ورزﯾﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ آﻧﺎن داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ رﺳﻨﺪ و
اﯾﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد(.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :واذَا ﻣﺎ اﻧﺰِﻟَﺖ ﺳﻮرةٌ ﻓَﻤﻨْﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻘُﻮل اﻳﻢ زَادﺗْﻪ ﻫﺬِه اﻳﻤﺎﻧًﺎ ﻓَﺎﻣﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦ آﻣﻨُﻮا ﻓَﺰادﺗْﻬﻢ اﻳﻤﺎﻧًﺎ وﻫﻢ
ﻳﺴﺘَﺒﺸﺮونَ واﻣﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻓ ﻗُﻠُﻮ ﺑِﻬِﻢ ﻣﺮض ﻓَﺰادﺗْﻬﻢ رِﺟﺴﺎ اﻟَ رِﺟﺴﻬِﻢ وﻣﺎﺗُﻮا وﻫﻢ ﻛﺎﻓﺮونَ ]اﻟﺘﻮﺑﺔ) [۱۲۵-۱۲۴ /و ﭼﻮن ﺳﻮرهای
ﻧﺎزل ﺷﻮد از ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ]ﺳﻮره[ اﯾﻤﺎن ﮐﺪام ﯾ از ﺷﻤﺎ را اﻓﺰود؟ اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﻧﺪ
ﺑﺮ اﯾﻤﺎﻧﺸﺎن ﻣاﻓﺰاﯾﺪ و آﻧﺎن ﺷﺎدﻣﺎﻧ ﻣﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در دلﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ ﺑﺮ ﭘﻠﯿﺪیﺷﺎن اﻓﺰود و در ﺣﺎل ﮐﻔﺮ
ﻣﻣﯿﺮﻧﺪ(.
و در ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﷺ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﮐﺴﺎﻧ را ﻧﺪﯾﺪهام ﮐﻪ ﻋﻘﻞ و دﯾﻦﺷﺎن ﻧﺎﻗﺺ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾ از
ﺷﻤﺎ ﻋﻘﻞ ﻣﺮد ﻗﺎﻃﻊ و ﺟﺪی را ﺑﺒﺮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻤﺎن ﮐﻢ و زﯾﺎد ﻣﺷﻮد.
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