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 1کلیدهای رقیق شدن قلب//
   

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 :مقدمه

 ياهلل تعررا  يش برررا يشکر و ستا

 امبر و بررريپ است و صلوات و سالم بر

 ياريرر که او را  يآل و اصحابش و کس

 بعد: دهد و امايم

مرران اسررت و يقلب همان ظرف ا 

سررت بررودن  سرر  در يبرپررا دارهررد 

شود، صاحب آن  ي، هر وقت قواهسان

ف و پسررت يشود و هرگا  ضعيم يقو



 کلیدهای رقیق شدن قلب //2

 

-يف ميشود، صاحب آن پست و ضع

 .شود

آورد  است که  هعمان بن بشير

أال وإن فيي  »: فرمررود رسررول اهلل

الجسد مضغة إذا صلحت صييلس ئيي  ر 

الجسد، وإذا فسدت فسد ئ  ر الجسد، 

ر د کرره دي)آگررا  باشرر  أال وه  القلب«

 يو ررود دارد، وقترر  يبدن تکه گوشررت

-يبدن اصررالح مرر  يهياصالح شود بق

برردن  يهيرر فاسد شود، بق يشود و وقت

د که آن همان شود، آگا  باشييفاسد م
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 .(1)قلب است(

 اگر قلب صا ح باشد بررا هررور اهلل

شررود و بررا  بررا  يمنور م عال  ل و

شود و در ين ميمز يزگاريتقوا و پره

صالح آشکار ا رقت و  يهاآن عالمت

د، يرر نيبيآن را همرر  يگردد و دارهد يم

مگر آن که مهربرران، د سررور، فررروتن، 

ر و يخ يرهد  به سويگ يشيمتواضع، پ

 
( ومسل  رق  52روا  ا بخاري ) (1)

(1599.) 



 کلیدهای رقیق شدن قلب //4

 

و  يکيهر ه يلت و به دهبال روهد يفض

 اهلل سرربحاهه ودار يرر و مشتاق د يخوب

 .باشديم تعا ى

ست، مگررر ظرررف يه يزيقلب چ

 هرراکند و بررر آهيرا حمل م هااعمال، آه

گذارد و اصالح و فساد آن بررر يثر ما 

-يحسب اصالح و فسرراد اعمررال مرر 

را  روش بند  و اخررالق او بررا  !!باشد

ابررد يير ميير قلب و حاالت آن تغييتغ

، يمررراريو ب ين سرررالمتيو او را بررر 

دهد و بر يقرار م يو بدبخت يخوشبخت
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نِ اهلل يرر حسب موافق بودن با اعمررال د

آن اد بودن و ک  بودن ير عال و  ل و

و اخررررال  آن دچررررار رقررررت و 

 .شودي( ميقسوت)سنگد 

مإل  ان سيي ن إال   سيي   فميي  ئيي 

 

 

 وال القليييييب إال أ ييييي    قليييييب  

صفات آن ؟ ستيت قلب چيماه 

ق شرردن و يرق يهاسبب؟ باشديچه م

ن يباشررد؟ هم نرر يرقررت آن چرره مرر 

 ؟باشديقسوت آن چه م يسببها

*** 
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 ت قلبحقيق

قت قلب ماهند برردن اسررت و يحق

آن سا   شد  و ، شوديم يبت و منفمث

ر يگردد، گرسنه شررد  و سرر يض ميمر

گردد، خوشرربخت شررد  و برردبخت يم

-يد  و  خت مرر يگردد،  با  پوشيم

 ييزهايآهها بر اسا  چ يگردد و تمام

گررذارد و آن را ياست که بر آن اثر مرر 

 .کندياحاطه م

 يضرر يشررود و مريض ميقلب مر

آن کفر و شک، شکِ همرا  اضررارا  
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بررت و ينرره و حسررادت،  يو شرک، ک

جا و  رور و يدروغ، به شگفت آمدن ب

در  ين معرراهياست که با ا  يگر اموريد

-يارتباط است و با آن در شرّ واقع م

 .شود

هررا بررا توبرره يمررارين بيا  يدارو

دادن  ين سررختيد و هم نيآيبدست م

قلب و مشغول همودن آن به آه رره کرره 

ديگر ، هيز درماهي رساهديبه آن سود م

 .است

: گفترره اسررت براهي  األحررو ا 
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 :ز استيقلب پنج چ يدارو

 .يخواهدن قرآن با تدبر قلب -1

 .گذاشتن شک  يخا  -2

 .همار شب -3

 .همودن هنگام سحر يرار -4

 .با صا حان ينيهمنش -5

 يدربررار  براهي  بررن حسررنار ا 

ل شد و گفت: گوشه ا سالمت قلب سو

دن ي، خاموش شرردن، ترررک شررنيريگ

شررود، يگفترره مرر مررردم  يآه ه دربار 

نه همرا  هنمررودن و يقلب را با گنا  و ک
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که برره او ظلرر  همررود   يدادن حق کس

 .شود[ي]باعث سالمت قلب م است

ن قلب با دوسررت داشررتن يهم ن

-يض مرر يکردن به آن مر يا و رويده

گرفتار شود،  يمارين بيو اگر به ا  شود

درمرران آن توسررح صرراحبش سررخت 

: فرمررود  اسررت شود، رسررول اهلليم

ال  زال قلب الكبير ش بً  فيي  اتي ييين »

ران، ي)قلب پ حب الد ي  وطول ا ميي «

ماهد، مگر با دو ي وان ]و کوچک[ هم

 يا و طرروالهيرر ز: دوست داشررتن دهيچ
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 شدن آررو(.

گفته است کرره سحاق بن محمد ا 

شان را برره دوسررت ي»قلبها :رابعة گفت

مشررغول  ا در برابررر اهلليرر داشررتن ده

در  ،ترررک کننررد دارهد و اگر آن را يم

 ملکوت گشت و گذار خواهند داشررت

-يهادر بار م يهاد يآهها فا يبه سوو 

 يآورد  است ار رهابن سماک گردد«. 

گفررت: اگررر يد کرره مرر ينن شيه هشيباد

آههررا در  يمؤمنان ار آه ه برررا  يقلبها

ر  شد  است، ير ذخيب ار خيحا ت  
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شررد، يهمود و بر آن مالع مرر يتفکر م

 يآههررا وصررف يگر برررا يا ديده يرهدگ

 يبرررا  يهداشت و در آن چش  روشررن

 آههررررررررررررا و ررررررررررررود 

 .داشتيهم

 ار: گفترره اسررتحسين ا حامدي 

: گفررتيدم کرره مرر يشنحارث بن أسد 

ل همودن قلررب ار فکررر يبند  تعا يبال

 يزيرر همودن به آخرررت اسررت و آن چ

 يجرراد  فلررت در وياست که باعررث ا 

 .شوديم
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بررر  :گفته اسررت أبو ا خير تيناهي

رام است که با دوسررت داشررتن قلب ح

ب ]کرره يرر ا، بسته شود و در  ان  يده

 .همان آخرت است[ سفر هکند

اش، يقلب بعررد ار سررالمت يگاه

شود، يگردد و آن گرسنه ميض ميمر

شوهد و يمهمان گوهه که بدهها گرسنه 

ذا و آن ار کرر  بررودن  رر  يگرسررنگ

باشد و فقح در  فلت ار يهم يدهيهوش

ن يباشد و هم نرر يم الع  ل واد اهلل ي

ر ار يرر   يا کسي يزياهس گرفتن به چ
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ار و يرر و مشغول شدن به آه ه که ه يو

کنررد، بلکرره يحا ت او را بر آورد  هم

 .کنديآتش آن را برافروخته م

کرره  و ررود دارد ييهرراتيمشغو 

ر يکنررد و آن را اسرر يقلب را احاطه مرر 

د کرره باعررث مشررغول يهمايم يادياعت

را ررت و و ار آن ف شرروديشدن آن مرر 

و  يابررد و سرربب گرسررنگييهم يراحت

شود و با کنار گذاشررتن يآن م يماريب

شود و بررا يم يها آن قوتيمشغو آن 

 .رسديآهها به آرامش م دوري ار
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آورد  اسررت کرره  ر يابرروهر

غييزا  بيي  ميين »: د فرمودرسول اهلل

ا  بي ء فق ل لقوم : ال   بعي  رج  قد 

 ملك بضع امرأة وهييو  ر ييد أن  بييي 

به  ولم   بن، وال آخر اش رى غيميي  أو 

 يامبريرر )پ خلف ت وهو  ي ظر أوالده «

امبران  هاد همود و ]قبررل ار آن[ يار پ

 يکرره بررا رهرر  يبه قومش گفررت: مرررد

خواهررد او را ياردواج همود  است و م

اورد و هنررور او را برره يرر اش ببه خاهرره

کرره  ياورد  اسررت و کسرر يرر اش هخاهه
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د  است و يرا خر ييا شترهايگوسفند 

باشررد، مرررا يمنتظر فررهرردان آههررا مرر 

 .(1)هکند( يهمراه

را  يفقررح شرررط امبريرر آن پ

ان او ين  شررگريد در بيقرار داد که هبا

و ود داشته باشد کرره قلرربش را  يکس

 يو  هرراد در را  و ير اهلل تعررا يبه  

د آن را برره يرر مشغول همود  باشررد و با

 
( ومسل  3114بخاري )روا  ا  (1)

(32.) 
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آخرت متو رره سرراخته باشررد.  يسو

شرردن  يها باعث طوالهتيرا مشغو ير

شرروهد و يار مرگ مرر  يآررو و هاراحت

و بار داشته شدن آن باعث ترسو شدن 

 .شوديار اراد  و صبر م

 يسرر يثابت گفته است: برره ع

کرره  يريرر گيهمرر  يگفته شد: چرا اال 

؟ يارت سوار بررر آن شررويرفع ه يبرا 

ن هررزد اهلل يرر تررر ار ا يگفت: مررن گرامرر 

 يزيرر مررن چ يباش  که برا ي[ مي]تعا 

ت من به آن يقرار دهد که باعث مشغو 
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 .شود«مي

حارث بن هبهان گفته اسررت: برره 

نار ظرف يدم و به ما ک بن ديمکه رس

 يو آن هررزد و مه داديهد يآ  کوچک

م و در مجلررس او آمررد يبررود، رور

مام شد، برره مررن کارش ت يهشست  وقت

ن ظرررف آ  يا و ا يحارث! ب يگفت: ا 

جرراد يا ت يرا در قلب  مشغو ير !ريرا بگ

فقح آن  ييحيابو يکرد  است! گفت : ا 

دم تررا در آن وضررو يرر تررو خر يرا برا 

 .يو توسررح آن ]آ [ بنوشرر  يريرر بگ
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من به مسجد داخررل حارث!  يگفت: ا 

اان هزد من آمررد و برره مررن يو ش مشد

د  يما ک! ظرف آ  تو درد يگفت: ا 

ل قلب  برره آن ين د يشد  است و به هم

 !مشغول شد

: اسررتگفترره  أبو محمد ا مرتعش

ر ار يبه   يزي»آرامش قلب توسح چ

ا يرر [ را در دهي، مجارات اهلل ]تعا يمو 

گفترره  . يحيى بن معرراذاهدارد«ي لو م

عبادات تو ه همودن به رارها و : است

 ر ار اهلليآه ه   يخارج کردن تمام
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کرره  ياما قلبرر . باشديدر قلب است، م

ن يار ب ،آند يل ان و  خت است و يعر

-يمرر  ي. اهلل تعررا اشرردبميرفتن تقوا 

 وَلِبَ س  ال َّقْوَى ذَلِييكَ خَيْييٌر: ديفرما

[ )و  بررا  تقرروا بهتررر 26]االعررراف: 

قلب خارج شررود،  ارتقوا  ياست( وقت

شود و ياد ميزش در شخص ريت آميه

 يضرر يابد و مرييآن شدت م يگرسنگ

شود و  با  و پوشش آن يم يآن قو

آن را در برابررر  ،شرروديپررار  پررار  مرر 

ن مشررکالت يترررفين و ضررعيترنييپا
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د و صرراحب آن را يرر ابييهمرر  يا قويده

د و او ار يرر ابييهناک مرر ون و اهدي مگ

که ثروتمند  يکند در حا يه ميفقر گال

کنررد در يت ميشکا يمارياست و ار ب

ه يگال يکه سا   است و ار کور يحا 

سررت و ار ا  نررايبکرره  يکند در حررا يم

در  يکنررد در حررا ياعتراض مرر  يتنگ

 !کنديم يقصر رهدگ

کرره  يهدارد، مگر فساد يآن سبب

جه عقررل، يد  است و در هتيبه قلب رس

 ان، هفس و برردن او را فاسررد همررود  



 21کلیدهای رقیق شدن قلب//
   

شود برره يکه م يزيما ک هر چ ،است

کنررد و او را يهمرر  يدرمرران او کمکرر 

سررر يدهررد و درمرران آن ميآرامش هم

 .يمارين بردن بيمگر با ار ب ،باشديهم

أَلَيي  بِييرِ ِْر . تقرروا  هدارد، مگر ييدارو

[ 28]ا رعررد:  اللَّيي ِ طَْممَيي ِنْ الْق ل ييو  

اد اهلل، قلبهررا يرر د کرره بررا ي)آگررا  باشرر 

 ابد(.يينان خاطر مياطم

 :گفترره اسررت سهل بررن عبررد اهلل

 و ود هدارد، مگر آن کرره اهلل يرماه

در آن ار قلب بنرردگان اطررالر دارد و 
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ر ار خررودش را ي  يزيچ يدر هر قلب

 .کندياان را بر آن مسلح ميابد، شيب

: گفته استعبد ا جبار بن بشران 

که به  يکس: گفتيدم که ميار سهل شن

و رحمررت خررود[   که ]برره علرر  اهلل

است بنگرررد، ار قلرربش  يک به ويهزد

اسررت خررارج  ر اهلليآه ه   يتمام

 يکررره در پررر  يگرررردد و کسررر يمررر 

او را  هللاو باشرررد، ا  يتمنديرضرررا

که قلب خود  يکند و کسيتمند ميرضا

بدن او را  ياعضا   کند، اهلليرا تسل
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 رد.يگيم يبه دوست

 تميمرري ا عابرردمحمد بررن سررعيد 

در  يرا در سرراحل ي ررواه: گفته است

 رروان ار چرره  يدم، گفررت : ا يرر شام د

داهرر . ي؟ گفت: همرر ينجا هستيا  يرماه

 يکس يرا برا يچه؟ گفت: ر يگفت : برا 

که دوست دارد رمرران را بشررمارد، آن 

 :سپس سرود !شوديرشت م يو يبرا 

 إذا فرقييت بييين المحبييين ئييلوة

 

  

 فحبك ليي  ح ييم المميي ت قيير ن 
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 ئأصفيك ودي م  حييت فإن أمييت

 

  

 بودك عظميي  فيي  ال ييرا  دفييين 

مرتکررب شرردن برره حرامهررا و  

ا و حر  داشررتن يمشغول شدن به ده

 ياهلل تعررا  يدر امرها يبر آن و کوتاه

عررال،   ل واهلل و وا بات و  فلت ار 

آههررا باعررث مخلرروط شرردن  يتمررام

 ،صفا، شود که هوريبا قلب م ييزهايچ

برد و ين ميآن را ار ب يمهرباهو  يپاک

، اانيهفررس، شرر  ير هرروا يآن را اسرر 

کند، يامر م يکه به بد يشهوت و هفس
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ن رمان است که قلررب يد و در ا يهمايم

شررود و يمرر  يخررا  يار هررور اهلل تعررا 

نش خود را ار يا  شد  و بيک و سيتار

 .فهمديرا هم يزيدهد و چيدست م

گفترره  شدر مجلسرر ابن سررمعون 

را  ا سررخن رسررول اهلليرر اسررت: آ

إن المال كيية ال طييدخ  »: د کهيا د يشن

)مالئررک  (1)بي   في  صورة وال طمث ل«

 
( 87( ومسل  ) 3255روا  ا بخاري ) (1)

 وا لفظ  ه. 
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ر و يکرره در آن تصررو يا داخررل خاهرره

فرشررته  يشوهد( وقتيمجسمه باشد، هم

در آن شررود کرره يوارد همرر  يا به خاهه

ر و مجسمه باشد، پررس چگوهرره يتصو

شرروهد يداخل مرر  يشاهدان حق به قلب

ار  ير ار ويرر برره   يکه در آن اوصرراف

 باشد؟!.يهور بشر م

*** 

 گردديق ميچگونه قلب رق

ق و متواضررع ياما چگوهه قلب رق

 ن اتفررررراق يررررر شرررررود؟ ا يمررررر 
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و  يمرراريافتد، مگر بررا شررناخت بيهم

ن يآن و اراد  همررودن برره ار برر  يدارو

آن ار قلررب و پرراک کررردن آن و  بردنِ

 ياسررتفاد  ار دارو و درمرران در  ررا

 .خود

 يگفت: ا  يبه حسن بصر يمرد

قلررب  د! هررزد تررو ار قسرروت يابوسررع

ذکررر  کن . گفررت: آن را بررايت ميشکا

 !گفتن درمان کن

ار  يت شد  است کرره مرررديروا 

 يروا د: ديپرسرر  رضي اهلل عنهررا شهيعا
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 ادتيرر ست؟ او را به عيقسوت قلب چ

ع  نار  و اهتظررار مرررگ، ييض، تشيمر

 !امر همود

نررار ار يهزد ما ررک بررن د يمرد

ت همررود و او برره يقسوت قلبش شررکا

ر و اگررر بررار يگفت: دائماً رور  بگ يو

، همررارت را يافتيرر را  بقسرروت قلرر 

کن و اگررر بررار قسرروت قلررب  يطواله

 ت را ک  کن!ي،  ذا يافتي

 يدارو: سوال شررد بن مبارکار ا 

گفت: ک  بررودن ست؟ يقسوت قلب چ
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 .داريد

 يخنرحمرره اهلل سرر قرري  مام ابن ا 

رقررت قلررب  مررع  يبررار بررا را درير

 يهمود  است و گفته است: برررا  يآور

و ود دارد و  يا  ال دهند  يزيهر چ

 .است اهلل دِايقلب  ي ال دهند 

و ود هدارد که قلب رهگ  يشک

رهد، همان گوهه که مررس و هقررر  و يم

و  ررال رهنررد يزها رهررگ مرر يگر چيد

باشد و آن را  ال يآن ذکر م يدهند 

د يسررف يدهد تا آن که به ماهند رهرر يم
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شود و اگر آن ]ذکر گفتن[ ترک يرو م

 شررررررود، ]قلررررررب[ رهگررررررار 

اد يرر ( را ياو)اهلل تعررا  يرهد و وقترر يم

 .دهديکند، آن را  ال ميم

ز اسررت: يرر رهگار قلررب ار دو چ

 . فلت و گنا 

ز است: يو  ال دادن آن با دو چ

 .طلب آمررش و ذکر

شتر اوقات  فلررت يکه در ب يکس

جاد يدارد، رهگار بر قلبش طبقه طبقه ا 

شد  است و آن رهگار به  هت  فلت 



 31کلیدهای رقیق شدن قلب//
   

قلب رهگار بزهد: امور  يباشد و وقتيم

به شکل خود آهها، شناخته  يدر هزد و

شود، باطررل را برره صررورت حررق يهم

ند و حررق را برره صررورت باطررل يبيم

ند و هر چه طبقات رهگار بررر آن يبيم

ق يشود و حقايتر مکياد شود، تارير

آن، در آن آشررکار  يبرره شررکل واقعرر 

 .شوديهم

بررر آن  ياهيرهگررار و سرر  يوقترر 

دا کند و آ ررود  شرردن بررر آن يتراک  پ

ر  گررردد! تصررور و درک شررخص يچ
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کنررد يشود و حق را قبول هميفاسد م

ن ار يرر شمارد و ا يو باطل را رشت هم

قلررب اسررت و  ين مجاراتهررايربزرگترر 

ت ار يرر آن  فلررت و تبع يل اصررليدال

هررور  ،را آن دويباشد، ريهفس م يهوا 

رت آن يقلب را خاموش همررود  و بصرر 

  ياهلل تعرررا  .نرررديهمايرا کرررور مررر 

وَلَ  ط ِمعْ مَنْ أَغْفَلْيَيي  قَلْبَيي   : ديفرمايم

عَنْ ذِ ِْر َيي  وَاطَّبَييعَ هَييوَاَ  وَ َيي نَ أَمْييرَ   

 ي[ )و ار کسرر 28]ا کهررف:   ف ر طًيي 

اد مررا يرر اطاعت هکن کرره قلرربش را ار 
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]هفسررش[  ي  و ار هرروا يرر ا  افل همود 

ع و معاررل يضاکند و امر او يت ميتبع

 .(1)است( گشته

ن را  رقت قلررب، اطاعررت يبنابرا 

 .کردن، سپس ذکر و استغفار است

 ياما طاعات، اطاعت ار اهلل تعررا 

اسررت کرره توسررح آن هررور و  يهررور

 يشررود. اهلل تعررا ياد ميقلب ر يروشن

 
صحيح ا وابل ا صيب من ا کل   (1)

 . 80ا ايب  
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  ورٌ عَلَم   ورٍ  َهْدِي اللَّيي   : ديفرمايم

 ي[ )هررور35]ا نررور:  لِي ورَِِ مَنْ  َشَ ء 

[ با هررورش يهور، اهلل ]تعا  فراربراست 

 د(.يفرمايت ميهر که را بخواهد هدا 

گفترره اسررت کرره محمد بن حامد 

قلبها به ماهند  :گفت أحمد بن خضرويه

با حق پُر شوهد  يباشند، وقتيظرفها م

برردن  ياد شدن هور آههررا در اعضرراير

گردد و اگررر بررا باطررل پُررر يآشکار م

برردن  يآن بررر اعضررا يکيشوهد، تررار

 .گردديآشکار م
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 گفررتن، اما طلب آمررش و ذکررر

و  يکيدهررد و ترراريقل مرر يقلب را ص

برد و دوبار  آن ين مي فلت آن را ار ب

 را رهرررررررررررررررررررررررررررد  

ورد  است کرره آ يد. ابوموسيهمايم

مث  الري  ر ر رب  »: فرمود امبريپ

والييري ال  يير ر ربيي  مثيي  الحيي  

که پروردگررارش  ي)مثال کس والميت«

که پروردگررارش  يکند و کسياد ميرا 
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کند، به ماهند ]شخص[ رهد  ياد هميرا 

 .(1)و مرد  است(

که توسح آههررا  ين طاعاتيمهمتر

 :شوديجاد ميرقت قلب ا 

ن گوهرره اهجام وا بات، همررا -1

امررر فرمررود   عررال اهلل  ررل وکه 

 .است

ر  يکردن ار گناهان کب يدور -2

 
ا فتح،   11/206روا  ا بخاري  (1)

 ا نووي(.  6/68ومسل  )
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، يير ، مخصوصاً درو گويو صغ

 .ينيبت، حسادت و خبرچي 

 اد همررودنِ اهلليمشغول شدن به  -3

ا مداومت به اذکار صبح ي  ل وعال

و شام و دائماً طلب آمررش همودن 

 .رماهها يهيدر بق

ران و يرر فان و فقيبا ضع يمهرباه -4

ک شدن به فقرا و محتا ان و يدهز

ض رفتن و برره دهبررال يدار مريبه د

ن اعمال قلررب يرا ا ي نار  رفتن، ر

 کنررد و آن را فررروتن يرا رهررد  مرر 
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د در يهمايسارد و آن را سا   ميم

کرره آن قلررب تو رره برره اهلل  يحا 

دارد و ر بت به عفو همررودن  يتعا 

-يجرراد مرر يدر آن ا  يو رحمت و

 .شود

خرررت و تفکررر آ يتدبر دربار  -5

امت و حا ها و منارل و يق يدربار 

دات آن و آه رره اهلل متعررال هامشرر 

 يهافرماهان ار عذا  و بدبخت يبرا 

مود  است و آه ه ار ا هيو آتش مه

بنرردگان صررا حش  يهعمتها که برررا 
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 .مود  استهآماد  

را  خلوت همودن با هفررس و آن -6

 مورد محاسرربه قرررار دادن و تررار 

تفکررر در مرران در آن بررا يکررردن ا 

 .شيو هعمتها يات اهلل تعا يآ

سررت و يرت هاشااشرر ار مع يدور -7

کنررد و ياصالح آه ه بر قلب خاور م

را آن در  يرر رسرراهد، ريبه آن ضرر م

 .باشديشر بود  و اصل آن م

( )امام سررجادعلي بن حسررين

در  يزيگفته است که ابوترا  گفت: چ
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تر ار اصالح آه ه بر عبادتها پُر منفعت

 .باشديکند، هميقلب خاور م

*** 

 قسوت قلب يهاسبب

قسرروت قلررب هررر  ياما سررببها

 اسررررت کرررره باعررررث  يزيرررر چ

 يدور عررال اهلل  ررل وشررود ار يمرر 

رد و باعث خش  و  ضررب يصورت گ

 ياهلل تعا  يرا قلب اگر برا ير ؛شود يو

 يرقت اسررت و اگررر برررا  يباشد، دارا 

قسرروت و  ير ار او باشررد، دارا يرر  
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شود کرره يشود و باعث ميم يسنگد 

دهرررد و پنرررد دادن بررره او سرررود ه

شررته هدا  ياو منفعترر  يبرررا  يرخواهيخ

 .بخواهد يمگر آه ه که اهلل تعا  ،دباش

قسرروت  يدارا  يقلب فقررح وقترر 

شود که فاسد گردد و فاسررد شرردن يم

-ين موارد ميدارد که ا  ييهاآن سبب

 :دنباش

و   از ط عييت اهلل طعيي ل يدور -1

ن همان ي، ا مشغول شدن ب  گي ه ن

ک شرردن ي  باعث تاريکه گفت گوهه
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 يا و بر آن پرررد  ،شوديهور قلب م

ن حررق ين آن و بيدهد که بيقرار م

 يبرررا  ياهرردارد و سررببيفاصله مرر 

 .شوديآن م يفساد و سنگد 

ص    و حيير  ييي م علق بودن ب  د -2

 .آرزو نشد  بودن بر آن و طوال 

شرراد : گفته است سيار أبو ا حک 

 ين شرردن برررا يا و  مگرر يرر شدن به ده

-يکجا  مع هميخرت در قلب بند  آ

جاد يار آهها در قلب ا  يکيشود و اگر 

 .کنديفرار م يگريشود، د
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  يييي في فييي  اليييد ي  و حييين  عيبهييي 

 

  

 وقييد حييررطي ه  لعمييري خموبهيي  
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 ومييي   حسيييب ا  ييي ة طييييقص ميييدة

 

  

 عليييم أ هييي  فييييي  ئييير ع دبيبهييي  

  يييأ   بيييرهو  حمليييون جيييي زط  

 

  

 ليي   ثيبهيي إلييم حفييرة  حثييم ع 

 و يييم تيييم مييين مسييي رجع م وجيييع 

 

  

 و   حيييية  علييييو عليييي َّ  حيبهيييي  

 وب  ييييية طبكيييي  عليييي  وإ ييييي  

 

  

 لفيي  غفليية ميين صييوطه  ميي  أجيبهيي  

 أ يي  هيي دة اللييرات ميي  ميييك مهيير  

 

  

 طحيي ذر  فسيي  ميييك ميي  ئي يييبه  
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 وإ ييي  لمييين  كيييرَ الميييوت واليييبال

 

  

 و عجبيييي  روح الحييييي ة وطيبهيييي  

 ي  يي  قسييمت بييين أ فيييرأ ييت الم 

 

  

 و فسيي  ئيييأط  بعييدهن   يييبه  

فراموش  ردن آخرت و آ چ  از  -3 

:  عم هييي   ييي  در آن قيييرار دارد

شود تا  ررذت يآن باعث م يراموشف

دوبررار   ياد آن و اراد يرر بررردن ار 

 يهعمتهررا يهمودن به تفکررر دربررار 

. ن بررروديبهشت در درون بنررد  ار برر 



 کلیدهای رقیق شدن قلب //46

 

دگان برره بنرر  يکرره اهلل تعررا  يمرروارد

صررا حش وعررد  داد  اسررت کرره هرره 

د  يشن يد  است و هه گوشيد يچشم

خاور کرد   ياست و هه بر قلب بشر

 .است

-بند : گفته استخا د بن معدان 

مگر آن کرره در صررورت او  ،ستيه يا 

ا يرر دو چش  است که توسح آن امررر ده

ند و دو چش  در قلبش اسررت يبيرا م

نررد و يبيکه توسح آن امر آخرت را م

 يريرر خ يا بنررد  يبرررا  ياهلل تعررا اگررر 



 47کلیدهای رقیق شدن قلب//
   

کند يبخواهد، دو چش  قلبش را بار م

 يکرره اهلل تعررا  ييهاو توسح آن وعد 

د  داد  اسررت را يرر عررا    هاد يدربررار 

بر خالف آن را  يند و اگر اهلل تعا يبيم

در آن ترررک  را  بخواهد او يکس يبرا 

أَةْ عَلَم : د، سپس قرائت هموديهمايم

ا بررر يرر [ )آ24]محمررد:  هَ ق ل و ٍ أَقْفَ ل 

 ش رد  شد  است(.يشان قفلهايقلبها

مشييغول شييدن بيي  آ چيي  قلييب را  -4

قلررب  يهررافاسد کننررد   يد: ف ئد م

 :پنج مورد است
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اسررت  يهمرراه  د بودن مع شرت ز -أ

ع شرردن و عررذا  يکه در پس آن ضررا

هان يبا سف ينيو ود دارد، ماهند همنش

شرررّ و همرررا  مررردم وارد  يو اهساهها

بررت و ير امور حرررام، ماهنررد:  شدن د

بررا  ينين همنشرر يو هم نرر ... ينيخبرچ

 ينين هور همنشيآهها در امور مباح و ا 

قسرروت قلررب  يهان سببيار بزرگتر

باشد و بر مسلمان وا ب است تررا يم

کنررد و بررا  رران و  يار آن خرروددار

د و اگررر يرر هما يبدهش ار آن خرروددار
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 !هتواست با احساسش

  وال طجلييييي إلييييم أهيييي  الييييد   

 

  

 فيييييإن خال يييييق السيييييفه ء طعيييييدي  

شرررّ  يآرروهررا :ب ط  يآرزوه  -  

ا يرر ا يرر داشتن که باعث طمع هفس به ده

شررخص  يهيشررود، سرررمايگناهان م

 يمرراريرا آن باعررث بيز است، ريچيب

 يف شرردن کوشررش و رويقلب و ضع

د برره يرر شررود و او بايا مرر يکردن به ده

 يدهبررال آن هباشررد و برره آخرررت رو

نررد کفشررش برره او د کرره آن ار بيرر هما
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 .تر استکيهزد

ر اهلل ييي غ يزييي م علق بودن بيي     -ج

شررود، يشرک در آن داخررل مرر  : طع ل

و  ير اهلل تعا يار   ياد خواهيماهند: فر

د، يرر ر اهلل متعال و اميتوکل همودن به  

ر ار يرر   يزير بت و طمع داشتن به چ

ن اعمال باعث فسرراد و يا  ،1اهلل سبحاهه

 
، اهلل  يعا    هست ي چون همه کار  - 1

اردها  ي ليم يار رو يباشد و برگ يم يتعا 

افتد، مگر به  يهمن يرم يدرخت بر رو
= 



 51کلیدهای رقیق شدن قلب//
   

ن را صرراحب آيرر قسوت قلب شررد ، ر

-يمهقلب  يمان و روشنيهور ا  يدارا 

 .باشد

ترره فاسررد ا  ررذا برره ذ :غرا خوردن -د

ن ين چنيا  يباشد و فقح وقتيکنند  هم

اد  يرر رشود که خوردن برره حا ررت يم

ا آن کرره ار را  حرررام يرر برسد و  يرو
= 

 
د،  ين تر ، امي، بنابرايو يعل  و ا ار 

د فقح ار  يتوکل، کمک خواستن و ... با

 رد.)متر  ( ياهلل متعال صورت پذ
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کسرران اسررت کرره آن يد، يرر ايب بدسررت

باشد، ماهنررد:  ياهلل تعا  در حق يهاحق

ا يرر ا خررون، يرر خوردن گوشت مررردار، 

در حررق  يا هرراحقيرر گوشت خرروک و 

که  ييبندگان باشد، ماهند: خوردن عذا 

ا  ررارت يا  صب کردن ي ير را  دردا 

 .ديايبدست ب

در خرروردن باعررث  يرواد يرر ر

شود و هفررس ين شدن طاعات ميسنگ

ر بررار يخ يکارها يرا ار شتا  به سو

دارد و خوردن حرام عقل را باطررل يم
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اهد گرديکند و هفس را مسخ شد  ميم

 .بردين ميو برکت فکر و بدن را ار ب

دن در يرر ا خوابيرر  :دنييي  د خواب ز - 

دن، ياد خوابيآن، ر يعير ساعات طبي 

کشررد و ذهررن را تنبررل ياحسا  را م

ن يکند و هشاط قلب و بدن را ار برر يم

دن در يرر ن است خوابين چنيبرد و ا يم

ن يآن، باعث ار برر  يعير ساعات طبي 

 يفارت شود و بايرفتن آرامش روح م

د  اسررت، يرر آن را آفر يکرره اهلل تعررا 

 .کنديمخا فت م
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اول شررب  يمهيه: ن خوا يبهتر

 يک شش  آخر آن است و اهرردار يو 

 ساعت است.   تآن هش

ن يا : گفته است ابن قي  رحمه اهلل

کند يپنج مورد هور قلب را خاموش م

د و شررنوا يهمايرت آن را کور ميو بص

گر آن را کند و ا ين ميبودن آن را سنگ

کور و کر هگرداهد، تمام قوت آن را ار 

بودن آن را سسررت   برد و سا ين ميب

رد يگيآن را م ياراد  يکند و  لويم

د و او يرر همايو کوشش آن را متوقف م
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کرره  يگرداهررد و کسرر يرا واروهرره مرر 

ار آن هرردارد، قلرربش مرررد   ياحساس

 يکه مرد  باشررد، رخمرر  يزياست و چ

-يآن باعث م ،کنديشدن را درک هم

آن  يشود تا به کما ش هرسررد و  لررو

آن  يکرره برررا  يزيرر رد تا به چيگيرا م

د  شد  است و باعررث برره هعمررت يآفر

، و  ررذت آن يدن، سعادت، تررارگيرس

 (1).شود، هرسديم

 
 (. 1/451مدارج ا سا کين ) (1)
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ن است يست ا يد  هيکه پوش يامر

جرراد شررود، يکه اگر قسوت در قلررب ا 

 ابررد و اويير ميياخالق صاحب آن تغ

 را  آن

سررتمگر، سررنگدل  شررخصد، يرر نيبيهم

د و يهمايم يدور و ار عبادتشود يم

پست و  يزهايچ ت آن فقح دريمشغو 

ض يمررار و مررري، بگردديپوچ م هو و 

ر بارگشررت را يبود  و را  توبرره و مسرر 

 !شناسديهم

وا  وهرر با : گفته اسررت أبوا عتاهية



 57کلیدهای رقیق شدن قلب//
   

دم و او را پنررد دادم و يرا در مسجد د

؟ تو يوشيمان هميبه او گفت : چرا پش

-يرا چه شد  است که خود را بار هم

مررن بلنررد  ي؟! سرش را به سررويدار

 :همود و گفت

 أطرا ييييي   ييييي  ع ييييي ه 

 

 

 ط ر ييييي  طليييييك المالهييييي   

ي   أطرا يييي  مفسييييدا ب ليسيييي

 

 

 ييييك عيييييد القييييوة جيييي ه   

 يدر پند دادن برره و يگفت: وقت 
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 :کردم گفت يپافشار

 لن طرجييع ا  فييي عيين غيهيي 

 

 

 هيي  زاجيير ميي  لييم  كيين ميهيي  ل  

 يو رر  ،بله، ابوهوا  راست گفررت 

جاد شدن در يهداهست که سبب هفرت ا 

 يهمان قسوت قلب ،هفس هسبت به پند

ن يرت آن را ار برر ياست که فه  و بصرر 

و  يبرررد  اسررت و آن را محررل پسررت

 .قرار داد  است يکور

آورد  اسررت  هوا  بن سمعان

ضيير  اهلل مييثال »: فرمود امبريکه پ
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لم جيب   ال راط صراط  مس قيم ، وع

ئوران، فيهم  أبييوا  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 شيي ء ميين طلييك ا بييوا  قيي ل: 

و لك! ال طف ح  فإ ك إن طف س طلج . 

، والسيي ور: حييدود ف ل راط: انئييالة

اهلل، وا بييوا  المف حيية: محيي رة اهلل. 

والداع  من فوق: واعظ اهلل  ر ر ف  
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[ مثررال را  ي ]تعا )اهلل قلب    مسلم«

دارد و در دو يان مرر يرر را ب يميمسررتق

است کرره بررر آن دو  يواريطرف آن د

و بررر  بار و ررود دارد ييوار[ دربهاي]د

 سسررت و ررود دارد و ييهادربها پرد 

است کرره  يا دعوت کنند را   ريدر مس

را  را  يمررردم! همگرر  يد: ا يرر گويمرر 

و  !ديرر د و منحرررف هگرديرر نکاهتخررا  

را  دعرروت  يبه سررو يا دعوت کنند 

خواهد يار شما م يکي يد. وقتيهمايم

 يد: وا يرر گويد، مرر يآن دربها را بار هما
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بر تو! آن را بار هکن و اگر آن را بررار 

ن . را  همررايشررويبه آن داخل م يکن

اهلل  يهررا مررهررااسالم اسررت و پرررد 

اهلل  يبررار، حرامهررا ي[ و دربهرراي]تعا 

که  يا باشد و دعوت دهند ي]متعال[ م

دهررد[ همرران پنررد يار باال ]دعوت مرر 

اهلل ]متعال[ است که در قلررب  يدهند 

 (1)کند(.ياد مي]آن را[  يهر مسلماه

 
( ، وا حاک   1/182روا  أحمد ) (1)

( ، وقال صحيح على شرط  1/73)
= 
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= 
 

مسل  ، ووافقه ا ذهبي، وصححه  

 (. 1/67األ باهي في ا مشکاة )


