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بسم اهلل الرحمن الرحيم
مقدمه:
شکر و ستايش بررراي اهلل تعررا ي
است و صلوات و سالم بر پيامبر و بررر
آل و اصحابش و کسي که او را ير اري
ميدهد و اما بعد:
قلب همان ظرف ايمرران اسررت و
برپررا دارهررد ي درسررت بررودن س ر
اهسان ،هر وقت قوي شود ،صاحب آن
قوي ميشود و هرگا ضعيف و پسررت
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شود ،صاحب آن پست و ضعيف مي-
شود.
هعمان بن بشير آورد است که
رسررول اهلل فرمررود« :أال وإن فيي
الجسد مضغة إذا صلحت صييلس ئي ر
الجسد ،وإذا فسدت فسد ئ ر الجسد،
أال وه القلب» (آگررا باشر يد کرره در
بدن تکه گوشررتي و ررود دارد ،وقتر ي
اصالح شود بقيهي بدن اصررالح مر ي-
شود و وقتي فاسد شود ،بقير هي برردن
فاسد ميشود ،آگا باشيد که آن همان
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قلب است)(.)1
اگر قلب صا ح باشد بررا هررور اهلل
ل و عال منور ميشررود و بررا بررا
تقوا و پرهيزگاري مزين ميشود و در
آن عالمتهاي رقت و اصالح آشکار
ميگردد و دارهد ي آن را همر يبينير د،
مگر آن که مهربرران ،د سررور ،فررروتن،
متواضع ،پيشي گيرهد به سوي خير و
) (1روا ا بخاري ( )52ومسل
(.)1599

رق
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فضيلت و به دهبال روهد ي هر هيکي و
خوبي و مشتاق دير دار اهلل سرربحاهه و
تعا ى ميباشد.
قلب چيزي هيست ،مگررر ظرررف
اعمال ،آهها را حمل ميکند و بررر آههررا
اثر ميگذارد و اصالح و فساد آن بررر
حسب اصالح و فسرراد اعمررال مر ي-
باشد!! را روش بند و اخررالق او بررا
تغيير قلب و حاالت آن تغيير مييابررد
و او را بررر ين سرررالمتي و بيمررراري،
خوشبختي و بدبختي قرار ميدهد و بر
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حسب موافق بودن با اعمررال دير نِ اهلل
ل و عال و رياد بودن و ک بودن آن
و اخررررال

آن دچررررار رقررررت و

قسوت(سنگد ي) ميشود.
فم ي ئ يمإل ان س ي ن إال س ي
وال القليييييب إال أ ييي ي

قليييييب

ماهيت قلب چيست؟ صفات آن
چه ميباشد؟ سببهاي رقيق شرردن و
رقررت آن چرره مرر يباشررد؟ هم نرر ين
سببهاي قسوت آن چه ميباشد؟
***
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حقيقت قلب
حقيقت قلب ماهند برردن اسررت و
مثبت و منفي ميشود ،آن سا شد و
مريض ميگردد ،گرسنه شررد و سر ير
ميگردد ،خوشرربخت شررد و برردبخت
ميگردد ،با

پوشيد و خت مر ي-

گردد و تمامي آهها بر اسا

چيزهايي

است که بر آن اثر مر يگررذارد و آن را
احاطه ميکند.
قلب مريض ميشررود و مريضر ي
آن کفر و شک ،شکِ همرا اضررارا
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و شرک ،کينرره و حسررادت ،يبررت و
دروغ ،به شگفت آمدن بيجا و رور و
ديگر اموري است که با اين معرراهي در
ارتباط است و با آن در شرّ واقع مي-
شود.
داروي اين بيمرراريهررا بررا توبرره
بدست ميآيد و هم نين سررختي دادن
قلب و مشغول همودن آن به آه رره کرره
به آن سود ميرساهد ،هيز درماهي ديگر
است.
ابراهي األحررو

گفترره اسررت:

 //8کلیدهای رقیق شدن قلب

داروي قلب پنج چيز است:
 -1خواهدن قرآن با تدبر قلبي.
 -2خا ي گذاشتن شک .
 -3همار شب.
 -4راري همودن هنگام سحر.
 -5همنشيني با صا حان.
ار ابراهي بررن حسررن دربررار ي
سالمت قلب سوال شد و گفت :گوشه
گيري ،خاموش شرردن ،ترررک شررنيدن
آه ه دربار ي مررردم گفترره مر يشررود،
قلب را با گنا و کينه همرا هنمررودن و
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دادن حق کسي که برره او ظلر همررود
است [باعث سالمت قلب ميشود].
هم نين قلب با دوسررت داشررتن
دهيا و روي کردن به آن مريض مر ي-
شود و اگر به اين بيماري گرفتار شود،
درمرران آن توسررح صرراحبش سررخت
ميشود ،رسررول اهلل فرمررود اسررت:
«ال زال قلب الكبير ش بً في اتي ييين
حب الد ي وطول ا مي » (قلب پيران،
وان [و کوچک] هميماهد ،مگر با دو
چيز :دوست داشررتن دهير ا و طرروالهي
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شدن آررو).
اسحاق بن محمد گفته است کرره
رابعة گفت« :قلبهايشان را برره دوسررت
داشررتن دهير ا در برابررر اهلل مشررغول
ميدارهد و اگر آن را ترررک کننررد ،در
ملکوت گشت و گذار خواهند داشررت
و به سوي آهها فايد هاي هادر بار

مي-

گردد» .ابن سماک آورد است ار رهي
باديه هشين شنيد کرره مر يگفررت :اگررر
قلبهاي مؤمنان ار آه ه بررراي آههررا در
حا ت يب ار خير ذخير شد است،
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تفکر ميهمود و بر آن مالع مر يشررد،
رهدگي دهيا ديگر بررراي آههررا وصررفي
هداشت و در آن چش روشررني بررراي
آههررررررررررررا و ررررررررررررود
هميداشت.
حسين ا حامدي گفترره اسررت :ار
حارث بن أسد شنيدم کرره مر يگفررت:
بالي بند تعايل همودن قلررب ار فکررر
همودن به آخرررت اسررت و آن چير زي
است که باعررث ايجرراد فلررت در وي
ميشود.
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أبو ا خير تيناهي گفته اسررت :بررر
قلب حرام است که با دوسررت داشررتن
دهيا ،بسته شود و در ان ير ب [کرره
همان آخرت است] سفر هکند.
گاهي قلب بعررد ار سررالمتياش،
مريض ميگردد و آن گرسنه ميشود،
همان گوهه که بدهها گرسنه ميشوهد و
گرسررنگي آن ار کرر بررودن رر ذا و
هوشيدهي هميباشد و فقح در فلت ار
ياد اهلل ل و عال ميباشد و هم نر ين
اهس گرفتن به چيزي يا کسي ير ر ار
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وي و مشغول شدن به آه ه که هير ار و
حا ت او را بر آورد هميکنررد ،بلکرره
آتش آن را برافروخته ميکند.
مشغو يتهررايي و ررود دارد کرره
قلب را احاطه مر يکنررد و آن را اسر ير
اعتيادي ميهمايد کرره باعررث مشررغول
شدن آن مر يشررود و ار آن فرا ررت و
راحتي همييابررد و سرربب گرسررنگي و
بيماري آن ميشود و با کنار گذاشررتن
آن مشغو يتها آن قوي ميشود و بررا
دوري ار آهها به آرامش ميرسد.
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ابرروهرير  آورد اسررت کرره
رسول اهللد فرمود« :غييزا بي ميين
ا بي ء فق ل لقوم  :ال بعي رج قد
ملك بضع امرأة وهييو ر ييد أن بيي
به ولم بن ،وال آخر اش رى غيمي أو
خلف ت وهو ي ظر أوالده » (پير امبري
ار پيامبران هاد همود و [قبررل ار آن]
به قومش گفررت :مررردي کرره بررا رهر ي
اردواج همود است و ميخواهررد او را
به خاهررهاش بير اورد و هنررور او را برره
خاههاش هير اورد اسررت و کسر ي کرره
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گوسفند يا شترهايي را خريد است و
منتظر فررهرردان آههررا مر يباشررد ،مرررا
همراهي هکند)(.)1
آن پير امبر فقررح شرررطي را
قرار داد که هبايد در بين شررگريان او
کسي و ود داشته باشد کرره قلرربش را
به ير اهلل تعررا ي و هرراد در را وي
مشغول همود باشررد و باير د آن را برره
) (1روا ا بخاري ( )3114ومسل
(.)32
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سوي آخرت متو رره سرراخته باشررد.
ريرا مشغو يتها باعث طوالهي شرردن
آررو و هاراحتي ار مرگ مر يشرروهد و
آن باعث ترسو شدن و بار داشته شدن
ار اراد و صبر ميشود.
ثابت گفته است :برره عيسر ي
گفته شد :چرا اال ي همر يگير ري کرره
براي رفع هيارت سوار بررر آن شرروي؟
گفت :مررن گرامر يتررر ار اير ن هررزد اهلل
[تعا ي] ميباش که براي مررن چير زي
قرار دهد که باعث مشغو يت من به آن
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ميشود».
حارث بن هبهان گفته اسررت :برره
مکه رسيدم و به ما ک بن دينار ظرف
آ کوچکي هديه دادم و آن هررزد وي
بررود ،روري آمرردم و در مجلررس او
هشست وقتي کارش تمام شد ،برره مررن
گفت :اي حارث! بيا و اين ظرررف آ
را بگير! ريرا در قلب مشغو يت ايجرراد
کرد است! گفت  :اي ابويحيي فقح آن
را براي تررو خرير دم تررا در آن وضررو
بگيرر ري و توسررح آن [آ ] بنوشرر ي.
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گفت :اي حارث! من به مسجد داخررل
شدم و شياان هزد من آمررد و برره مررن
گفت :اي ما ک! ظرف آ تو درديد
شد است و به همين د يل قلب برره آن
مشغول شد!
أبو محمد ا مرتعش گفترره اسررت:
«آرامش قلب توسح چيزي به ير ار
مو ي ،مجارات اهلل [تعا ي] را در دهير ا
لو مياهدارد» .يحيى بن معرراذ گفترره
است :عبادات تو ه همودن به رارها و
خارج کردن تمامي آه ه ير ار اهلل
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در قلب است ،ميباشد .اما قلبر ي کرره
عريان و خت است و د يل آن ،ار بين
رفتن تقوا ميباشررد .اهلل تعررا ي مر ي-
فرمايد :وَلِبَ س ال َّقْوَى ذَلِيكَ خَيْي ٌر
[االعررراف( ]26 :و بررا

تقرروا بهتررر

است) وقتي تقوا ار قلب خارج شررود،
هيت آميزش در شخص رياد ميشود و
گرسنگي آن شدت مييابد و مريضر ي
آن قوي ميشود و با

و پوشش آن

پررار پررار مر يشررود ،آن را در برابررر
پايينترين و ضررعيفترررين مشررکالت
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دهيا قوي همر ييابير د و صرراحب آن را
مگين و اهدوهناک مر ييابير د و او ار
فقر گاليه ميکند در حا ي که ثروتمند
است و ار بيماري شکايت ميکنررد در
حا ي که سا است و ار کوري گاليه
ميکند در حررا ي کرره بينررا اسررت و ار
تنگي اعتراض مر يکنررد در حررا ي در
قصر رهدگي ميکند!
آن سببي هدارد ،مگر فسادي کرره
به قلب رسيد است و در هتيجه عقررل،
ان ،هفس و برردن او را فاسررد همررود
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است ،ما ک هر چيزي که ميشود برره
درمرران او کمکرر ي همرر يکنررد و او را
آرامش هميدهررد و درمرران آن ميسررر
هميباشد ،مگر با ار بين بردن بيماري.
دارويي هدارد ،مگر تقرروا .أَلَي بِيرِ ْ ِر
اللَّ ي ِ طَ ْممَ ي ِنْ الْقلييو [ ا رعررد]28 :
(آگررا باشر يد کرره بررا ير اد اهلل ،قلبهررا
اطمينان خاطر مييابد).
سهل بررن عبررد اهلل گفترره اسررت:
رماهي و ود هدارد ،مگر آن کرره اهلل
در آن ار قلب بنرردگان اطررالر دارد و
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در هر قلبي چيزي ير ار خررودش را
بيابد ،شياان را بر آن مسلح ميکند.
عبد ا جبار بن بشران گفته است:
ار سهل شنيدم که ميگفت :کسي که به
اهلل که [برره علر

و رحمررت خررود]

هزديک به وي است بنگرررد ،ار قلرربش
تمامي آه ه ير اهلل اسررت خررارج
مرر يگرررردد و کسر ر ي کررره در پر ر ي
رضرررايتمندي او باشرررد ،اهلل او را
رضايتمند ميکند و کسي که قلب خود
را تسلي کند ،اهلل اعضاي بدن او را
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به دوستي ميگيرد.
محمد بررن سررعيد تميمرري ا عابررد
گفته است :ررواهي را در سرراحلي در
شام دير دم ،گفررت  :اي رروان ار چرره
رماهي اينجا هستي؟ گفت :همر يداهر .
گفت  :براي چه؟ گفت :ريرا براي کسي
که دوست دارد رمرران را بشررمارد ،آن
براي وي رشت ميشود! سپس سرود:

فرقييت بييين المحبييين ئييلوة

فحبك لي ح ييم الممي ت قيير
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صفيك ودي م حييت فإن أمييت

بودك عظمي في ال ييرا دفي
مرتکررب شرردن برره حرامهررا و
مشغول شدن به دهيا و حر

داشررتن

بر آن و کوتاهي در امرهاي اهلل تعررا ي
و وا بات و فلت ار اهلل ل و عررال،
تمررامي آههررا باعررث مخلرروط شرردن
چيزهايي با قلب ميشود که هور ،صفا،
پاکي و مهرباهي آن را ار بين ميبرد و
آن را اسرر ير هررواي هفررس ،شرر ياان،
شهوت و هفسي که به بدي امر ميکند،
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ميهمايد و در اين رمان است که قلررب
ار هررور اهلل تعررا ي خررا ي مر يشررود و
تاريک و سيا شد و بينش خود را ار
دست ميدهد و چيزي را هميفهمد.
ابن سررمعون در مجلسر ش گفترره
اسررت :آيرر ا سررخن رسررول اهلل را
شنيد ايد که« :إن المال كيية ال طييدخ
بي في صورة وال طمث ل»(( )1مالئررک
) (1روا ا بخاري ( )3255ومسل ()87
وا لفظ ه.
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داخررل خاهررهاي کرره در آن تصرروير و
مجسمه باشد ،هميشوهد) وقتي فرشررته
به خاههاي وارد همر يشررود کرره در آن
تصوير و مجسمه باشد ،پررس چگوهرره
شاهدان حق به قلبي داخل مر يشرروهد
که در آن اوصررافي برره ير ر ار وي ار
هور بشر ميباشد؟!.
***
چگونه قلب رقيق ميگردد
اما چگوهه قلب رقيق و متواضررع
مررر ر يشرررررود؟ ايررر ر ن اتفررررراق
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هميافتد ،مگر بررا شررناخت بيمرراري و
داروي آن و اراد همررودن برره ار برر ين
بردنِ آن ار قلررب و پرراک کررردن آن و
اسررتفاد ار دارو و درمرران در رراي
خود.
مردي به حسن بصري گفت :اي
ابوسررعيد! هررزد تررو ار قسرروت قلررب
شکايت ميکن  .گفررت :آن را بررا ذکررر
گفتن درمان کن!
روايت شد است کرره مررردي ار
عايشه رضي اهلل عنهررا پرسر يد :داروي
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قسوت قلب چيست؟ او را به عير ادت
مريض ،تشييع نار و اهتظررار مرررگ،
امر همود!
مردي هزد ما ررک بررن دينررار ار
قسوت قلبش شررکايت همررود و او برره
وي گفت :دائماً رور بگير و اگررر بررار
قسرروت قلرر ب را يرر افتي ،همررارت را
طوالهي کن و اگررر بررار قسرروت قلررب
يافتي ،ذايت را ک کن!
ار ابن مبارک سوال شررد :داروي
قسوت قلب چيست؟ گفت :ک بررودن
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ديدار.
امام ابن قرري رحمرره اهلل سر خني
ريبررا را دربررار ي رقررت قلررب مررع
آوري همود است و گفته است :بررراي
هر چيزي ال دهند اي و ود دارد و
ال دهند ي قلب يادِ اهلل است.
شکي و ود هدارد که قلب رهگ
ميرهد ،همان گوهه که مررس و هقررر و
ديگر چيزها رهررگ مر يرهنررد و ررال
دهند ي آن ذکر ميباشد و آن را ال
ميدهد تا آن که به ماهند رهر ي سررفيد
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رو ميشود و اگر آن [ذکر گفتن] ترک
شررررررود[ ،قلررررررب] رهگررررررار
ميرهد و وقتر ي او(اهلل تعررا ي) را ير اد
ميکند ،آن را ال ميدهد.
رهگار قلررب ار دو چير ز اسررت:
فلت و گنا .
و ال دادن آن با دو چيز است:
طلب آمررش و ذکر.
کسي که در بيشتر اوقات فلررت
دارد ،رهگار بر قلبش طبقه طبقه ايجاد
شد است و آن رهگار به هت فلت
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ميباشد و وقتي قلب رهگار بزهد :امور
در هزد وي به شکل خود آهها ،شناخته
هميشود ،باطررل را برره صررورت حررق
ميبيند و حررق را برره صررورت باطررل
ميبيند و هر چه طبقات رهگار بررر آن
رياد شود ،تاريکتر ميشود و حقايق
برره شررکل واقعر ي آن ،در آن آشررکار
هميشود.
وقتر ي رهگررار و سر ياهي بررر آن
تراک پيدا کند و آ ررود شرردن بررر آن
چير گررردد! تصررور و درک شررخص
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فاسد ميشود و حق را قبول هميکنررد
و باطل را رشت هميشمارد و اير ن ار
بزرگتر رين مجاراتهرراي قلررب اسررت و
داليل اصررلي آن فلررت و تبعير ت ار
هواي هفس ميباشد ،ريرا آن دو ،هررور
قلب را خاموش همررود و بصر يرت آن
را کرررور مررر يهماينرررد .اهلل تعرررا ي
ميفرمايد :وَلَ ط ِمعْ مَنْ أَغْفَلْيَي قَلْبَي
عَنْ ذِ ْ ِر َي وَاطَّبَيعَ هَيوَاَ وَ َي نَ أَمْييرَ
فرطًيي [ ا کهررف( ]28 :و ار کسرر ي
اطاعت هکن کرره قلرربش را ار ير اد مررا
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و ار هررواي [هفسررش]

افل همود اير

تبعيت ميکند و امر او ضايع و معاررل
گشته است)(.)1
بنابراين را رقت قلررب ،اطاعررت
کردن ،سپس ذکر و استغفار است.
اما طاعات ،اطاعت ار اهلل تعررا ي
هرروري اسررت کرره توسررح آن هررور و
روشني قلب رياد ميشررود .اهلل تعررا ي
) (1صحيح ا وابل ا صيب من ا کل
ا ايب

.80
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ميفرمايد  :ورٌ عَلَم ورٍ َهْدِي اللَّي
لِيورَِِ مَنْ َشَ ء[ ا نررور( ]35 :هرروري
است برفرار هور ،اهلل [تعا ي] با هررورش
هر که را بخواهد هدايت ميفرمايد).
محمد بن حامد گفترره اسررت کرره
أحمد بن خضرويه گفت :قلبها به ماهند
ظرفها ميباشند ،وقتي با حق پُر شوهد
رياد شدن هور آههررا در اعضرراي برردن
آشکار ميگردد و اگررر بررا باطررل پُررر
شوهد ،ترراريکي آن بررر اعضرراي برردن
آشکار ميگردد.
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اما طلب آمررش و ذکررر گفررتن،
قلب را صيقل مر يدهررد و ترراريکي و
فلت آن را ار بين ميبرد و دوبار آن
را رهرررررررررررررررررررررررررررد
ميهمايد .ابوموسي آورد است کرره
پيامبر فرمود« :مث الري ر ر رب
والييري ال يير ر ربيي مثيي الحيي
والميت» (مثال کسي که پروردگررارش
را ياد ميکند و کسي که پروردگررارش
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را ياد هميکند ،به ماهند [شخص] رهد
و مرد است)(.)1
مهمترين طاعاتي که توسح آههررا
رقت قلب ايجاد ميشود:
 -1اهجام وا بات ،همرران گوهرره
که اهلل ررل و عررال امررر فرمررود
است.
 -2دوري کردن ار گناهان کبير
) (1روا ا بخاري  206/11ا فتح،
ومسل ( 68/6ا نووي).
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و صغير  ،مخصوصاً درو گويي،
يبت ،حسادت و خبرچيني.
 -3مشغول شدن به ياد همررودنِ اهلل
ل وعال يا مداومت به اذکار صبح
و شام و دائماً طلب آمررش همودن
در بقيهي رماهها.
 -4مهرباهي با ضعيفان و فقير ران و
هزديک شدن به فقرا و محتا ان و
به ديدار مريض رفتن و برره دهبررال
نار رفتن ،ريرا اين اعمال قلررب
را رهررد مر يکنررد و آن را فررروتن
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ميسارد و آن را سا ميهمايد در
حا ي کرره آن قلررب تو رره برره اهلل
تعا ي دارد و ر بت به عفو همررودن
و رحمت وي در آن ايجرراد مر ي-
شود.
 -5تدبر دربار ي آخرررت و تفکررر
دربار ي قيامت و حا ها و منارل و
مشر اهدات آن و آه رره اهلل متعررال
براي هافرماهان ار عذا و بدبختي
و آتش مهيا همود است و آه ه ار
هعمتها که بررراي بنرردگان صررا حش
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آماد همود است.
 -6خلوت همودن با هفررس و آن را
مورد محاسرربه قرررار دادن و تررار
کررردن ايمرران در آن بررا تفکررر در
آيات اهلل تعا ي و هعمتهايش.
 -7دوري ار معاشر رت هاشايسررت و
اصالح آه ه بر قلب خاور ميکنررد و
به آن ضرر ميرسرراهد ،رير را آن در
شر بود و اصل آن ميباشد.
علي بن حسررين(امام سررجاد)
گفته است که ابوترا گفت :چيزي در
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عبادتها پُر منفعتتر ار اصالح آه ه بر
قلب خاور ميکند ،هميباشد.
***
سببهاي قسوت قلب
اما سررببهاي قسرروت قلررب هررر
چيرررر زي اسررررت کرررره باعررررث
مرر يشررود ار اهلل ررل و عررال دوري
صورت گيرد و باعث خش و ضررب
وي شود؛ ريرا قلب اگر براي اهلل تعا ي
باشد ،داراي رقت اسررت و اگررر بررراي
يرر ر ار او باشررد ،داراي قسرروت و
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سنگد ي ميشود و باعث ميشود کرره
پنرررد دادن بررره او سرررود هدهرررد و
خيرخواهي بررراي او منفعتر ي هداشررته
باشد ،مگر آه ه که اهلل تعا ي بخواهد.
قلب فقررح وقتر ي داراي قسرروت
ميشود که فاسد گردد و فاسررد شرردن
آن سببهايي دارد که اين موارد مي-
باشند:
 -1دوري از ط عييت اهلل طعيي ل و
مشغول شدن ب گي ه ن ،اين همان
گوهه که گفتي باعث تاريک شرردن
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هور قلب ميشود ،و بر آن پرررد اي
قرار ميدهد که بين آن و بين حررق
فاصله مر ياهرردارد و سررببي بررراي
فساد و سنگد ي آن ميشود.
 -2م علق بودن ب د ي و حيير ص
بودن بر آن و طوال

شدن آرزو.

سيار أبو ا حک گفته است :شرراد
شدن به دهير ا و مگر ين شرردن بررراي
آخرت در قلب بند يکجا مع همي-
شود و اگر يکي ار آهها در قلب ايجاد
شود ،ديگري فرار ميکند.
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ي فيي اليييد ي و حييين عيبهي ي
وقييد حييررطي ه لعمييري خموبهيي
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حسيييب ا ي ي ة طييييقص ميييدة
عليييم أ هي ي فييي ي ئييير ع دبيبهي ي
بيييرهو حمليييون جيييي زط
إلييم حفييرة حثييم عليي

ثيبهيي

م تيييم مييين مسي ي رجع م وجيييع
و حيييية علييييو علييي َّ حيبهييي

يييية طبكيييي عليييي وإ ييييي
لفي غفليية ميين صييوطه م ي أجيبه ي

هيي دة اللييرات ميي ميييك مهيير
طح ي ذر فس ي ميييك م ي ئي يييبه
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لمييين كيييرَ الميييوت واليييبال
و عجبيي ي روح الحييي ي ة وطيبهيي ي

ت المي يي قسييمت بييين أ فييي
و فسيي ئيييأط بعييدهن
 -3فراموش ردن آخرت و آ چ از
عم هييي ييي در آن قيييرار دارد:
فراموشي آن باعث ميشود تا ررذت
بررردن ار يرر اد آن و اراد ي دوبررار
همودن به تفکررر دربررار ي هعمتهرراي
بهشت در درون بنررد ار بر ين برررود.

يييبه
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مررواردي کرره اهلل تعررا ي برره بنر دگان
صررا حش وعررد داد اسررت کرره هرره
چشمي ديد است و هه گوشي شنيد
است و هه بر قلب بشري خاور کرد
است.
خا د بن معدان گفته است :بند -
اي هيست ،مگر آن کرره در صررورت او
دو چش است که توسح آن امررر دهير ا
را ميبيند و دو چش در قلبش اسررت
که توسح آن امر آخرت را ميبينررد و
اگررر اهلل تعررا ي بررراي بنررد اي خير ري
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بخواهد ،دو چش قلبش را بار ميکند
و توسح آن وعد هايي کرره اهلل تعررا ي
دربررار ي عررا هادير د داد اسررت را
ميبيند و اگر اهلل تعا ي بر خالف آن را
براي کسي بخواهد او را در آن ترررک
ميهمايد ،سپس قرائت همود :أَةْ عَلَم
قلو ٍ أَقْفَ لهَ [ محمررد( ]24 :آير ا بررر
قلبهايشان قفلهايش رد شد است).
 -4مشييغول شييدن ب ي آ چي قلييب را
ف ئد م يد :فاسد کننررد هرراي قلررب
پنج مورد است:
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أ -ز د بودن مع شرت همرراهي اسررت
که در پس آن ضررايع شرردن و عررذا
و ود دارد ،ماهند همنشيني با سفيهان
و اهساههاي شررّ و همرررا مررردم وارد
شدن در امور حرررام ،ماهنررد :يبررت و
خبرچيني ...و هم نر ين همنشر يني بررا
آهها در امور مباح و اين هور همنشيني
ار بزرگترين سببهاي قسرروت قلررب
ميباشد و بر مسلمان وا ب است تررا
ار آن خررودداري کنررد و بررا رران و
بدهش ار آن خررودداري هماير د و اگررر

کلیدهای رقیق شدن قلب49//

هتواست با احساسش!

وال طجلييييي إلييييم أهيييي الييييد
فيييييإن خال يييييق السيييييفه ء طعيييييدي
 آرزوه ي ب ط  :آرروهرراي شررّداشتن که باعث طمع هفس به دهير ا ير ا
گناهان ميشررود ،سرررمايهي شررخص
بيچيز است ،ريرا آن باعررث بيمرراري
قلب و ضعيف شرردن کوشررش و روي
کردن به دهيا مر يشررود و او باير د برره
دهبررال آن هباشررد و برره آخرررت روي
هماير د کرره آن ار بنررد کفشررش برره او
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هزديکتر است.
ج -م علق بودن بي ي زي غي ر اهلل
طع ل  :شرک در آن داخررل مر يشررود،
ماهند :فرياد خواهي ار ير اهلل تعا ي و
توکل همودن به ير اهلل متعال و امير د،
ر بت و طمع داشتن به چيزي ير ر ار
اهلل سبحاهه ،1اين اعمال باعث فسرراد و
1

 -چون همه کار ي عا هستي ،اهلل

تعا ي ميباشد و برگي ار روي ميلياردها
درخت بر روي رمين هميافتد ،مگر به

=
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قسوت قلب شررد  ،رير را صرراحب آن
داراي هور ايمان و روشني قلب همي-
باشد.
د -غرا خوردن :ررذا برره ذاترره فاسررد
کنند هميباشد و فقح وقتي اين چنين
ميشود که خوردن برره حا ررت رير اد
روي برسد و ير ا آن کرره ار را حرررام

=

عل و ا ار ي وي ،بنابراين تر  ،اميد،
توکل ،کمک خواستن و  ...بايد فقح ار
اهلل متعال صورت پذيرد(.متر )
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بدسررت بياير د ،يکسرران اسررت کرره آن
هاحقي در حق اهلل تعا ي باشد ،ماهنررد:
خوردن گوشت مررردار ،ير ا خررون ،ير ا
گوشت خرروک و ير ا هرراحقي در حررق
بندگان باشد ،ماهند :خوردن عذايي که
ار را دردي يا صب کردن يا ررارت
بدست بيايد.
ريرر اد روي در خرروردن باعررث
سنگين شدن طاعات ميشود و هفررس
را ار شتا به سوي کارهاي خير بررار
ميدارد و خوردن حرام عقل را باطررل
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ميکند و هفس را مسخ شد ميگرداهد
و برکت فکر و بدن را ار بين ميبرد.
 ز د خوابي دن :ير ا خوابير دن درير ساعات طبيعي آن ،رياد خوابيدن،
احسا

را ميکشررد و ذهررن را تنبررل

ميکند و هشاط قلب و بدن را ار بر ين
ميبرد و اين چنين است خوابير دن در
ير ساعات طبيعي آن ،باعث ار بر ين
رفتن آرامش روح ميشود و با فارتي
کرره اهلل تعررا ي آن را آفريرر د اسررت،
مخا فت ميکند.
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بهترين خوا  :هيمهي اول شررب
و يک شش آخر آن است و اهرردار ي
آن هشت ساعت است.
ابن قي رحمه اهلل گفته است :اين
پنج مورد هور قلب را خاموش ميکند
و بصيرت آن را کور ميهمايد و شررنوا
بودن آن را سنگين ميکند و اگر آن را
کور و کر هگرداهد ،تمام قوت آن را ار
بين ميبرد و سا بودن آن را سسررت
ميکند و لوي اراد ي آن را ميگيرد
و کوشش آن را متوقف ميهماير د و او
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را واروهرره رمر يگرداهررد و کسرر ي کرره
احساسي ار آن هرردارد ،قلرربش مرررد
است و چيزي که مرد باشررد ،رخمر ي
شدن را درک هميکند ،آن باعث مي-
شود تا به کما ش هرسررد و لرروي آن
را ميگيرد تا به چير زي کرره بررراي آن
آفريد شد است و باعررث برره هعمررت
رسيدن ،سعادت ،تررارگي ،و ررذت آن
()1

ميشود ،هرسد.

) (1مدارج ا سا کين (.)451/1
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امري که پوشيد هيست اين است
که اگر قسوت در قلررب ايجرراد شررود،
اخالق صاحب آن تغيير مييابررد و او
را

آن

هميبينير د ،شررخص سررتمگر ،سررنگدل
ميشود و ار عبادت دوري ميهمايد و
مشغو يت آن فقح در چيزهاي پست و
هو و پوچ ميگردد ،بيمررار و مررريض
بود و را توبرره و مسر ير بارگشررت را
هميشناسد!
أبوا عتاهية گفته اسررت :ابوهر وا
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را در مسجد ديدم و او را پنررد دادم و
به او گفت  :چرا پشيمان هميشوي؟ تو
را چه شد است که خود را بار همي-
داري؟! سرش را به سرروي مررن بلنررد
همود و گفت:
أطرا ييييي

ييييي ع ييييي ه
ط ر ييييي طليييييك المالهييييي

أطرا ييي مفسييييدا ب ليسييي ي
ييييك عيييييد القييييوة جييي ه
گفت :وقتي در پند دادن برره وي
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پافشاري کردم گفت:
لن طرجييع ا فييي عيين غيهي
ميي لييم كيين ميهيي لهيي زاجيير
بله ،ابوهوا

راست گفررت ،ور ي

هداهست که سبب هفرت ايجاد شدن در
هفس هسبت به پند ،همان قسوت قلبي
است که فه و بصر يرت آن را ار بر ين
برررد اسررت و آن را محررل پسررتي و
کوري قرار داد است.
هوا

بن سمعان آورد اسررت

که پيامبر فرمود« :ضيير اهلل مييثال
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صراط مس قيم  ،وعلم جيب
ئوران ،فيهم أبييوا

ال راط

مف حيية ،وعلييم

ا بوا ئ ور مرخ ة ،وعلييم ال ييراط
داع دعو قول :أ ه الي س! ائلكوا
ال ييراط جميعيي وال طعوجييوا .وداع
دعو علم ال راط ،فييإذا أرد أحييد م
ف س شي ء ميين طلييك ا بييوا قي ل:
و لك! ال طف ح فإ ك إن طف س طلج .
ف ل راط :انئييالة ،والسي ور :حييدود
اهلل ،وا بييوا المف حيية :محيي رة اهلل.
والداع من فوق :واعظ اهلل ر ر ف
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قلب

مسلم» (اهلل [تعا ي] مثررال را

مسررتقيمي را بيرر ان مرر يدارد و در دو
طرف آن ديواري است کرره بررر آن دو
[ديوار] دربهايي بار و ررود دارد و بررر
دربها پرد هايي سسررت و ررود دارد و
در مسير را دعوت کنند اي است کرره
مرر يگويرر د :اي مررردم! همگرر ي را را
اهتخررا کنير د و منحرررف هگردير د! و
دعوت کنند اي به سرروي را دعرروت
ميهمايد .وقتي يکي ار شما ميخواهد
آن دربها را بار همايد ،مر يگوير د :واي
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بر تو! آن را بار هکن و اگر آن را بررار
کني به آن داخل ميشرروي .را همرران
اسالم اسررت و پرررد هررا مررهرراي اهلل
[تعا ي] و دربهرراي بررار ،حرامهرراي اهلل
[متعال] ميباشد و دعوت دهند اي که
ار باال [دعوت مر يدهررد] همرران پنررد
دهند ي اهلل [متعال] است که در قلررب
()1

هر مسلماهي [آن را] ياد ميکند).

) (1روا أحمد ( ، )182/1وا حاک
( ، )73/1وقال صحيح على شرط

=
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=
مسل

 ،ووافقه ا ذهبي ،وصححه

األ باهي في ا مشکاة (.)67/1

