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 1//ی پاک کردن قلبهامطلبی درباره

 
  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ي سازآماده

 هلل،سسيشسبککک  سيشکککو ستس ککک  

 نس  تستسصککات وستسيپ تردگ رسجه ن

 مب  نستسر تالنسينسپيف  يب سش  المس

يسکهس زس هللستع لیسطاکک سنسبش يتسبه  

-يقتکسیسکهستسسآم زشسنمتدهس  ت

 زسسينسمککک دمسدرسصکککب ستسدتريتککک 
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سر سسنسصککب يش  يببتدهس  تستسسج هالن

د ر سسزترگککتسِ درسب  بکک سآز رس قمنکک ن

نسصات وستس ککالمسيتسهمچنسبتدهس  ت

سس صح بش،س م سبعد:سیب سآلستستم م

کهس مککترسسی تيع قلسب بصسچيب سه

س کنککد،سیدترستس ط  فسختدسر سدرکسمکک

سيدهسنيپتش نسمسککام ن نسيستسکککهسدرسبکک

تجککککتدسد رد،سسیبغککککدستسدشککککمن

آنهکک سر سبکک  درسسیکهس هللستع لسیمسام ن ن

سين م سب  در نسهمده گ سيوککديشهسي  ت.

گ س لفککتسيوککديسد رندستسبککهست ر سدت
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سيوديبخشندستسبهسیم -یگ سبغککدسنمکک

س سبککهسداليککسترزنککدستس لسکتچککاس زسيکک

سآنه س سسیکنند،ستلینمسيگ سدتريودي نسيکک

نسيشتندسکهسبکک سکککتچو  یدهسميگتنهسد

-یمککسسیگ سدشمنيوديب سسيی ب ستسبد

-یج دسمينسآنه سشو فس سيکنندستسدرسب

س.سشتد

هکک ،سعفککتستسيدرسهنگ مستقتعسبد

ست هتستسف فگذشتستسصب سدرسب  ب س 
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ب دنسخشمسدرسقدس   ط عتسرختسب س

 د،سمگکک سيککسگینمبنددستسآنسصتروسیم

کککهسسيزينسچيش  يجه لتستسبسي زسرت

  تسکهسب سقا سسیم ند،سقس تتیمسیب ق

سي کک  س فونککدستسقسککمسبککهس هللسآنیهسمکک

سسقس تو د،سمگکک س زسيککسآیبهستجککتدسنمکک

شتدسیدهسمينسگتنهسدي.س سی نگدلسيرت

سنگ يس نسبهسبکک  در نشدرسسیکهسشخص

هم نسس ينسخط شتدستسیم تو سخط سم

-یآنسدردسمس  تسکهسمؤمنس زسيزيچ

 تزدستسقابشسبککهسیکشدستسجگ شسم
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لککیستس،ختردی ف دستستأ فسمیهسميگ 

سیمسکککهسمسککام نيشککنتیمسب س ينستجتد

شسر ست کسک دهس  تسدختسینيب  درسد

ستس س کککهس  ککتسنگ شککیسنسبککهس ککب سيکک

شخصستکک کسکننککدهسدچکک رسآنسشککدهس

-مککیزسر هسدر تس  تستسجد سشدنس س

 زسمسککام ن نسر سسي ري.س م تزهسبسب شد

سيتسزم نه سیم ت لسي همسکهسرتزي بيیم

-یمسيدترس ن زسب  درسختدشسیطتالن
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 هللسجککلس  تسکهسسینسدرسق ليندستس سنک

بکک سبککهستجککتدسآتردنسمحبککتستسسعالست

نسمسام ن نسبکک سآنهکک سيبسي لفتستسب  در

سف م یمسیمنتسنه دهس  ت.س هللستع ل :سديکک

 ْوَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهه ِ لَلَههيْ ُمْ  ِذْ كُمْهه ُم

لْدَاءً فَههلَلَّ َ بَههيْنَ وُلُههْبِ ُمْ فَلَتههْ َْ  ُمْ أَ

بِمِعْمَ ِ ِ  ِخَْْانًا
)تسنعمتس هللسب سشککم سس(1)

دسيککسگ [سبتديوديدسکهسدشمنس]ي دسکنير س

شککم س لفککتسسينسقابهکک ي[سبیتس] هللستع ل

 
س.(103آلسعم  نس)س(1)
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ب ق  رسنمتدستسبهس ب سنعمتس تسبکک  درس

سف م یمسینس هللستع ليد(.سهمچنيشد :سديکک

ُلِ ُْا بَههيْنَ  ِنَّمَا الْم ؤْمِمُْنَ  ِخْههَْ ف فَلَتههْ

أَخَههَْكْ ُمْ
)فنککمسمؤمنکک نسبکک  درسس(1)

س سپسسبکک نسب  در ن کک نس صککال سيهس ند،

سس مب يککسد(.سپييب ق  رسنم  سف م یمکک :سديکک

)مسککام نسس(2)المسههلم««  »المسلم أخههْ

 
س.س(10لحج  وسس) س(1)

(سم فقسعايهسأخ جهس لبخ ريسفیسک  بس2)
= 
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سسب  درسمسام نس  ت...( -یتسشکک ع سمکک

س:سسديگت

 والجهل ذو لرض ال كسهه رال لهه  

 

 
 (1)في الماس معههدو وال لم آونة  

 = 
 
 لجمعککبسبکک بس لطيکک سلاجمعککبسبکک قمس

سامسفیسک  بس لبک س(ستم6/227()2442)

ست لصابست آلد بسب بستح يمسظامس لمسکام

ب قمسستخذلهست ق ن رهستذمهستع ضهستم له

س(.8/10()6706)
هذ س لبيتسلعانمبسبکنسعبکداس لفحکل سس(1)

= 
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کککهسمکک دمسر س زسسينس مکک يش  يب

صب سنمککتدنستسدترسککک دنسس،عفتسک دن

نس  تسکککهسآنهکک سيکند،س سیغض سمنعسم

 ع ن دسد رندسکهس گ س وتوسکنندسدچ رس

 ندستسبککهسآنهکک س ه نککتسشککدهسذلتسشده

= 
 

(،ستخز نکبس ددبس1/8 نظ :سديت نکهس)

(س401ت لمفضکککاي وس)س،(س11/317)

س(.36 لبيتسرقمس)
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ب سضککعفسآنکک نسسیاينس م سدلي  تستس س

-اهينسمت ردس زسقي سسیتم مسی  ت،ستل

ب شککدستسدرسیهسشدهسمط نسر نديشسيه 

مسکماسيکهس زس] هلل[سرقمنستسرقسیق ل

سبکک  درسعزسيم:س سيگککتیم،سميجتیم ز!سيکک

 سيتسغدنيبخشکهستتسب سگذشتستسبد نس

تسفکک تسسيآتریختدسر سر سبهسل زهسدرسم

 ستسآخ تککتسيب دن سخشمتستتسر سدرسدن

تککتسر سسيب دستسم  نتستس   ت ریب السم

سیسدسد نستسکهسپهات نسکيد.سب ي فز سیم

 د،سباوککهسيککسگبسیستسکهسختبسکشکک ين
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  تسکککهسخککتدشسر سدرسسیپهات نسکس

س.سکن  لسکندسینيزم نسخشمگ

ستسکککهسينسیز!سشويب  درسعزسي س

س س تسسینسدتسخصکککاتسر س هللستعککک ليککک

سف  ککک  ده د رنکککد:سی شسدت کککتسمککک

سسف مککتد:[سيبهس شجسعبککد لنس مب ي]پ

 الِْ لْههمُ اللَّ ُ كُِ  ُّهُمَا خَصْلَ َيْنِ فِيكَ  ِنَّ»

)درستتسدتسخصاتستجتدسد ردس  وَالْلَنَا 

کککهس هللستسر ککتلشسآنسدتسر سدت ککتس



 های پاک کردن قلبمطلبی درباره  //12

 

د رنککد:سعنککلستسصککبترسبتدن)عجاککهس

س.س(1)ند ش ن((

کککهسسي سدت تسند ريب  در!سآسي س

سگن هتسر سببخشدستسخط سی هللستع ل تسيکک

وَلْيَعْفُْا وَلْيَصْفَ ُْا أَلَهها سد:ير سمحتسنم 

 
(سأخ جهسمسامسفیسسک  بس إليم نسب بس1)

م سب إليم نسب هللستر کتلهستشک   عس د

س لککککککدينست لککککککدع  س ليککککککه

س(.1/36()126ب قم)
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)تسعفککتسس(1)  ُههمْتُِ  ُّْنَ أَنْ كَغْفَِر اللَّ ُ لَ

سنککد،سآيندستسگذشتسنم ينم   سدت ککتسيکک

 زس هللس م زد؟(سيککسدسکهس هللسشم سر سبيند ر

سسیتع ل مسکککهسآنسر سينمکک یدرخت  تسمکک

سيزب نسق لستسمن لسمکک سقکک  رسدهککد!س س

سر سسینس خنس هللستع ليب  در!س س  دسآترسيکک

زگکک ر نسيشتمسکهسدرسآنسصف وسپ هیم

سر سب نَ وَالْ َههامِمِيس نسف مککتدهس  ککت:يکک

 
س(س.22 لنترس)س(1)
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الْغَيَْظ وَالْعَافِينَ لَنِ المَّاسِ وَاللَّ ُ كُِ هه ُّ 

الْمُْ سِمِينَ
س)تسخشمسخککتدسر سفکک تسس(1)

نم نککدستس هللسیب ندستسم دمسر سعفتسمیم

سوتککککککککک ر نسر سدت ککککککککتسين

سهمچنیم سديف م ینسميد رد(. : ْوَلَمَههن

تههَ ََر وَفَفَههَر  ِنَّ ذَلِههكَ لَمِههنْ لَهه ْ ِ 

الْلُمُْرِ
سکهسصککب سنم سی)تسکسس(2) دستسيکک

  ککت(ستسسبککزر سآنس زس مترسعفتسکند،

 
س(.134آلسعم  نس)س(1)

س(س.43 لشترىس)س(2)
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نککهسينسزميکهسدرس سسيگ ي رسدي وسبسيآ

س.سستجتدسد رد

 كثيههر ٍ لههن ذنههْ ٍو نههي فلفههْ 

 

 

 وفي لونها وطع ال  ي  المْاتل 
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 وأحلم لن ذي الذن  ح ى كههلنمي

 

 

جهلهههل الهههذي كهههلتي ولسهههل  

 (1)بجاههههههههههههههههههههههههل

 
س سیشخصسبکک هتشستسع قککلسکسکک

خککتدسر سبککهسسی تستلنس سيزبي  تسکهست

زند،سهمکک نسگتنککهسکککهس مکک مسیمستغفا

بککد نسس،گف ککهس  ککتسش فعیسرقمککهس هلل

درسمعکک  سسیزم!سهکک س نسکک نيب  درسعز

 
سغککذ  تس(،311/س1)س لشکک عيبس آلد ب(1)

سس.(205/س1)س آلد بسمنظتمبسش  س دلب ب
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بکک سسی د،سگکک هيگیگ  نسق  رسميدسآز ر

گکک هیسبککهسبکک س ککخنستسسیعملستسگ ه

س شو لسديگکک  نسبشکک ستسيبه کک سی،ستق کک

س ککککککککک ترسمخاتقککککککککک وسر س

کککهسسيمسکهسچگتنهسدرسب  ب سآز رينيبیم

د،سپککسس کککسیر د،سرف  رسمککسیمسيهستب

کککهسسیکسککسسيچگتنهسخت هدسبککتدسبکک  س

ت س  ت،سگف هسشککدهسنييمن مشس زس تسپ 

س:سس  ت
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س

 وال تهههري اهههيلاً خالصهههاً نفعههه 

 

 

 (1)فالغيههه  ال ك لهههْ مهههن الغثهههاء 

سکهسمعاتمس  تس سسي م   نس  ککتسيکک

نس  تسکککهسدرسي سسيکهس زسقنتقسب  در

سیب  بکک سلغککزشسبکک  در،سچشککمسپتشککس

 تسسیوسخککت هعککذرمس دستيککسصتروسگ

گف ککهسسمفاحسرقمککهس هللقبتلسشتد.س بنس

 
س.(311/س1)س لش عيبس آلد ب(1)
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س:  ت

کککهسمسککام نسبکک سسی» زسقنککتق

 تسر سسینس  ککت:سزشکک يمسام نسد رد،س س

بپتش ندستس زسلغزشس تسدرگککذردستسبکک س

کند[ستسسي]تسدلستزسی تسمه ب نسيهيگ 

 نتطس تسر سجب  نسکنککدستسمعککذروس تس

سسس.(1)«.. د.ير سبپذ

س س  زسقنککتقسمسککام نسبکک سنسيکک

 
س(.1/305(س آلد بس لش عيبس)1)
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قنککتقسبکک  درسبکک سس نس  ت،سپسمسام

س.ب شدیب  درسچهسم

عبدس لعزيککزسبککنسبکک زسسشيخسعالمه

»عفککتسککک دن،س:سگف ککهس  ککتسرقمهس هلل

مس ح س  تستس گ س نسکک نسمصککاحتس

س.س(1) د«يتت ندسقنشسر سبگیدسميد

مهههؤل

 
فت  کدهستتعاين تکهسعاکيسريک  سس(سمن1)

س لص لحينسمش فهب.
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: ف

اههع ا

ن 

142

ه0  ههه

 وه
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ن ي: عفللن ودللندال رللا   فصلل 

راعل   ا  م ا ب اخالق اسل    

 . گ ددشدال اخالق می

-درس يککنس زسم دمسي ديزسيعده

عفککتسنمککتدنستسستکننککدسی ش ب هسمسب ره

آز رسر س زس خالقست الستسجب  نسننمتدنس

نسآنسباوکککهسينسآنستسب تککک يبککک الت 

د نندستس ينسدرسقکک لیسینسآنسنميت الت 

وککتسي زس خککالقسن  تسکهسعفتسنمککتدنس

.ستجتدسنککد رددرسآنسسیب شدستسشویم

سنج  ککتسکککهستعککد دسزيدرس س  زسسي ديکک
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سي نسآنسر س زسخککالقسنينيشيپ -یوککتسمکک

سيد ننککد،س زسآنهکک س ککخنسقسککنسبصکک 

» خالقس:س  تسکهسگف هس  تسرقمهس هلل

،سبخشککشستستحمککلسيوت:سجککت نم دين

ک دنس  ت«.س زس بنسمبکک رکسبککهس بککتس

س دهس  ککتسکککهسگف ککهس  ککت:س»آنسير کک

س،سبخشککشسنيیختشکک ت استسد ککتسيکک

أقمککدسس.س مکک م(1)دنس زسآز رس  ت«يکش

 
(سأخ جهس ل  مذيسک  بس لبک ست لصکابس1)

= 
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:س ککهس  ککتگفسبککنسقنبککلسرقمککهس هلل

وککتسآنس  ککتسکککهسآنچککهس زسي» خالقسن

ر ککدسر ستحمککلسیم دمس]بهسشخص[سمککس

:سلسعامسگف هس  ته زس سسیوي.س(1)د«ينم 

سي» خالقسن هسوت،سفکک تسبکک دنسخشککمسبکک
= 

 
بکک بسم جکک  سفککیسقسککنس لخاککقس

سب قمس)4/363) (سعنهسرقمهس2005(

س هللسبسندسقسن.

(س8081(سأخ جهس لبيهنیسفیس لشکع س)1)

س(.1218ت دلب نیسفیس ل  غي س)
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تسسيککیرتتسگشکک دهستعکک لیس هللخکک ط س

سيمگکک سبکک  سس  ککت،سبشکک شسبککتدن

س سگم  هستسيبدع گذ رس عفککتسن[سي]همچنکک

سکنند،سمگکک یکهسلغزشسمسینمتدنسکس ن

،س«...ب شککدسآنهکک  دبسک دنسسکهسنيتآنس

س لسالمسعايهس لصالاستس مب ينس خنسپي س

سي دسشده،سش هديمت ردسسیقبلس زستم م

سيب س س  أاَل لُقْ َههةُ  كَهها»ب شککد:سینس مکک سمکک

لِ أُخْ ُِركَ  الههدُّنْيَا  أَهْههلِ أَخْهه  ِ بِلَفْضههَ
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لُ اآلخِههرَ ِ  وَأَهْههلِ  وََطعَههكَ  مَههنْ تَصههِ

 لَمَّههنْ وَتَعْفُههْ  حََرمَههكَ مَههنْ وَتُعِْطههي

سعنبککه!سآسي) سس(1) مَلَمَههكَ  ستککتسر س زسيکک

 
(س1789(ستس)17467(سأخ جهسأقمدس)1)

،ست لبغککککتيسس4/161،ست لحکککک کمس

(ست لطب  نیس لوبي سمنسقديثس3443)

عنبککبسبککنسعکک م سرضککیس هللسعنککهس،س

ت لحديثسج  سسعندسأقمدسبإ کن دينس

أقدهم سجيکدس،ستقک لس لهييمکیسفکیس

:سأقدس  ن ديسرج لس8/188 لزت  دس
= 



 27//ی پاک کردن قلبهامطلبی درباره

 

 ستسآخکک وسيککسنس خککالقس هککلسدنيب ت 

رقککمسکهسب ستتسصاهسیب خب سنونم؟سکس

= 
 
أقمکدس نک وس،ستمک  دهسط يکقس بککنس

عي شسعنسأ يدسبنسعبدس ل قمنسعنس

ف تاسعنسمج هدسعنسعنببسرضکیس هللس

تجکک  وسلاحککديثسشککت هدسسعنککهس،

تعضدهسأيض سمنسقديثسعاکيستمکنس

قککديثسعبکک دهستکعکک سبککنسعجککزهس

ستغي هم.



 های پاک کردن قلبمطلبی درباره  //28

 

رقککمسر سقطعسنمتدهس  ت،سبکک س تسصککاه

کندسیر سمح تمسمسکهسبهستتسیکس،سيینم 

کهسبهستتسظاککمسسیکسستسيینم بهس تسعط س

س س(سپیک دهس  تسر سعفتسکنکک عايککهسس مب يکک

 نسيبهسص  قتسآنسر سبصالاست لسالمس ل

هركر   »أباد ش هس  تستسف متدهس  ت:س

 هسبکک سي) بککته   لليك ب سن ال لهه 

سيتت تسکهس خالقسن (سیوتسد شکک هسب شکک

 سککت؟سف مککتد:يوککتسچيگف م:س خالقسن



 29//ی پاک کردن قلبهامطلبی درباره

 

تصل من وطعك وتعفْ لمن ملمك »

کهسب ستتسسی)کسس(1)من حرمك  وتعطي

رقمسر سقطعسنمککتدهس  ککت،سبکک س تسصاه

 
(سأخ جککهس لبيهنککیسفککیس لشککع ستفيککهس1)

 ننط عسبينس لحسنستأبیسه ي اسرضیس

 هللسعنهس،سق لس لع  قکیسفکیس إلقيک  س

:سأنهسمنسرت يبس لحسنسعنسس2/1758

کس أبیسه ي استلکمسيسکمعسمنکهس.سأ.هک

سدسلهسفهتسقسن.ت لحديثس لس بقسيشه



 های پاک کردن قلبمطلبی درباره  //30

 

کهسبهستککتسظاککمسسیکسستسیقمسکنرصاه

کککهسبککهسسیکسستسیک دهس  تسر سعفتسکن

س(.یکندسبهس تسعط سکنیتتسر سمح تمسم

س سفکک دس مب يککسلسپيککسنسدليبککهسهمکک

سف م ینسر س مکک سمککسيخشککمگ سدسکککهس زيکک

نسيمندسشتدستسبککهسهمککسوتسبه هي خالقسن

سيدل نسيشکک  يشککتدسکککهسبیلسم ککذک سمکک

شککتندستسیکهسد خلسبهشککتسمککسسیم دم

تکک  زتسدرسسيکفککهسنيتکک ني نگسيد ر س

سي متسهس ند،سهميرتزسق -ینس فکک  دسمکک

سپسب شندستسآنس ب ستن بسبه  مب  نستسيکک



 31//ی پاک کردن قلبهامطلبی درباره

 

س.شتدیاسشدنسبهسآنه سمينزد

الْفَعْ بِالَّ ِي س:ديف م یمسی هللستع ل

هِيَ أَحْسَنُ
نسشککولسيوککتت ي)بککهسنس(1)

 بنسعبکک رسرضککیس!(س[سر سدفعسکني]بد

هسگف هس  ت:سينسآي سسيدرب رهس هللسعنهم 

درسهنگ مسخشمستسعفتسنمککتدنس زسصب س

سکهس سسی نب شدستسکسیه سميبد نسگتنککهسيکک

ر سقفظسس[سآنه یند،س هللس]تع لنکمیرف  رس

 
س.س(96 لمؤمنتنس)(س1)



 های پاک کردن قلبمطلبی درباره  //32

 

کندستسدشمنسآنه سر سدرسب  بکک سآنهکک سیم

س.سس(1)دم ينیف تتنسم

 
(س4441(سأخ جککهس لبخکک ريسمعانکک  س)1)

،س11/30544تتصاهس لطب يسفیستفسي هس

ت لبيهنککیسفککیس لوبکک ىس)ک کک بس لنوکک  (س

،س7/327تأتردهسفیس لدررس لمنيترسس7/45

،ستذک هسس4/102تذک هس لبغتيسفیستفسي هسس

(س،س439عایسبنسأبیسطاحهسفیسصکحيف هس)

دنسعاکيس بکنسأبکیست لصت بسأنهسم  کلس

طاحهسلمسيسمعسمنس بنسعب رستلمسيدرککهس
= 



 33//ی پاک کردن قلبهامطلبی درباره

 

= 
 
،سق لسدقيمس:سلمسيسمعس ل فسکي سمکنس بکنس

عب رس.ستق لس بنسقب نسفیس لينک و:سرتىس

عنس بنسعب رستلمسي هس ن هي..ستفيهسککالمس

يسي سالسيض س،ستق لسبعدسأهلس لعمسأخذهس

عنسط يقس لتج داستلونس د  سفيکهسعاکلس

سأخ ى:س

سس-أ دس هللسبکنسصک لحسأنسفیس ندهسعبک

 لجهنیسک ت س لايثس،سق لسفيهس إلمک مس

أقمدس:سک نسأتلسأمک هسم مسکو  س کمس
= 



 های پاک کردن قلبمطلبی درباره  //34

 

= 
 
فسدسفیسآخ هس،ستليسسهکتسبشکی س،س

تک نسيذمهستيو ههس،ستق لس لنسک  یس

فيهس:سليسسبينبس.ستقک لس لحک کمسأبکتس

أقمدس:سذ ه س لحکديثس،ستقک لسبکنس

قبکک نس:سمنوکک سجککد  س،سيکک تيسعککنس

ين بس،س د ب وسم سليسسمنسقديثس ل

:سس2/3399ق لس لح فظسفیس ل ن ي س

صدتقسکيي س لغامس،س بتسفیسک  بکهس،س

ستک نتسفيهسغفاب.

تفيهسأيضک سمع تيکبسبکنسصک لحسس-ب
= 



 35//ی پاک کردن قلبهامطلبی درباره

 

کل دال از  ي : ح ام رلندال د  فص 

 مسلداال

سدترسیکس نمتدنس زسسيکهسع قبت 

ر سسيب گ د نککدنس زستسيمسککام نستسرت

سندستسبد ندسچهست  کک ندنستستعبد س سيديکک

 زستقککتعسس،نس م سد دهسشککدهس  ککتيبهس س

= 
 

س1/6786 لحض میسق لسفیس ل ن ي س

س:سصدتقسلهسأته م.س



 های پاک کردن قلبمطلبی درباره  //36

 

دستسآنسر ستکک کسينسعملسخت هدست  ي س

کهسبهس هللسسیس هسکسيخت هدسنمتدستسش 

سدس سم نسد ريتسآخ وس سسیتع ل نس  ککتسيکک

کککهس تسر سسیدرسب  بکک س ککخنسکککتچو

س س زسبکک  درشسدترین ر قتسمکک سيکنککد،

س سب س تسبغدسننم ينوندس س سس،ديکک نس مکک سيکک

ط نسدرس کک ستسيشککتدسکککهسشککسیعثسمب 

قا س تسبدمککدستسآنسر س  شکک رس زسبککدس

س مب يد.سپينهسنم يتسقس دوستسکسیدل



 37//ی پاک کردن قلبهامطلبی درباره

 

»ال ك ههل لمسههلم أن :سف مککتدهس  ککت

سي)بکک  سس(1)كهجههر أخههاق فههْ   هه  «« 

 
(سم فقسعايه.أخ جهس لبخ ريسفیسک  بس1)

 ال  ئذ نسب بس لسالمسلامع فبستغيک س

(س5/2302()5883 لمع فککبسبکک قمس)

تأخ جهسمسامسفیسک  بس لب ست لصابس

ب بستح يمس لهج سفکتقس کالبسبکالس

بکککککک قمسسعککککککذرسشکککککک عی

س(س.4/1984()2560)



 های پاک کردن قلبمطلبی درباره  //38

 

هسش  س زس ککسيستسکهسبيمسام نسقاللسن

سبکک  درشسبکک س]رتز[س د...(س.تسقهکک سب شکک

ف مککتدهسسعايهس لصالاست لسالمسنيهمچن

»فإن هجرق فههْ   هه   فمهها  :س  ت

شکک  س زس ککهسيکهسبسی)کسس(1)لخل المار 

 
(سمنسقديثس4914(سأخ جهسأبتسد تدس)1)

أبیسه يک اسرضکیس هللسعنکهسبإ کن دس

صحيحس،سرج لهسکاهکمس نک وس،سقک لس

رت هسس3/4006 لمنذريسفیس ل  غي س

أبککتسد تتدست لنسکک  یسبإ ککن دسعاککيس
= 



 39//ی پاک کردن قلبهامطلبی درباره

 

 دست ردسيکندستسبمسقه ب  درش[سسرتزس]ب 

 زسسیشککتد(ستسدرسبعضککسیآتشسجهنمسم

آ  رسآمدهس  ککتسکککهسآنسدتسهمزمکک ن،س

د.سنشتیوج سجمعسنميه گزسدرسبهشتس

س.سسپن هسب س هلل

= 
 

لبخ ريستمسامس،ستق لس لع  قیسش طس 

رت هسأبتسد تتدسس1/2086فیس إلقي  س

سبإ ن دسصحيح.



 های پاک کردن قلبمطلبی درباره  //40

 

سپ »ال ف مککتدهس  ککت:سس مب يکک

ْا وال تقاطعْا وال تدابروا وال ت افضهه 

س(1)ت اسدوا وكْنْا ل ال اهلل  خْانههاً«« 

س)قطکککککککککککککککککککککککککککککعس

گ سپشککتسيوککديدستسبککهسيرقمسنونصاه

 
أخ جهسمسامسفیسک  بس لبک ست لصکابسس(1)

بککک بستحککک يمس لظکککنست آلد بسس

ت ل جسککسست ل نکک فسست ل نکک جشس

(س4/1985()2563بکک قمس)تنحتهکک س

ستأخ جسنحتهس لبخ ريسبزي داستننص.



 41//ی پاک کردن قلبهامطلبی درباره

 

دستسبککهسييگ سبغدسننم يوديدستسب سينون

سیدستسبککهسشککوايگ سقس دوسنونيودي

سسسد!...(.يب  درسگتنهسبندگ نس هللسب ش

گف هس  ککت:سسم مسم لاسرقمهس هلل س

گ سپشتسيوديپند رمسکهستد ب )بهسی»نم

ب گ د ندنسسيتر س زسيغسيزينمتدن(سچ

 زسمسککام نستسب گ د نککدنسصککتروس زس

سس.(1)ب شد«سيت

 
س.2/326(س لمتطأس1)



 های پاک کردن قلبمطلبی درباره  //42

 

يسدربکک رهس بنسرجکک سرقمککهس هلل

ب سگف ککهس  ککت:سيزسیثسب سکالمينسقدي س

گ سيوديبغدسنمتدنسبهسسمسام ن نس ز»

سيهککت سسيتسفنککمسبکک  سس س هلليککسغسيبکک  س

سنه   سمسککام ن نسي ند سزشدهسینفسش ن،

هس  ککتستس[سب  درسق  رسد دیر س هللس]تع ل

گ سمحبتسيوديبهسسختدسنيب  در نسدرسب

گ سبغککدسيوديکنندستسبهسیمسیتسمه ب ن

سف مککتدهس  ککت:س مب يککسترزنککد.سپینم

»والذي نفسي بيههدق ال تههدخلْا الجمههة 

  وال تؤممْا ح ى ت ههابْا  ح ى تؤممْا



 43//ی پاک کردن قلبهامطلبی درباره

 

أوال ألل ههم للههى اههيء  ذا فعل مههْق 

)قسمسبهس أفشْا الس   بيم م   ت اب  م

درسد ککتس ت ککت،سسکهسج نسمککنسیکس

م نسيدست سآنسکهس سيشتید خلسبهشتسنم

دستکک سآنسکککهسيآتریم نسنميدستس سي تريب

سيککسد.سآيککسگ سر سدت تسبد ريودي -ی سمکک

کنمسسيیر هنم سيدسشم سر سبهس م يخت ه

گ سر سدت تسد ش هسيوديکهستت مسآنس

سيب شککس نسختدتکک نس ککالمسد دنسر سيد؟سبکک



 های پاک کردن قلبمطلبی درباره  //44

 

س ن ش رسده هم نکک س هللس،سرت هسمسککامسد(يکک

تسبغدسسیتجتدسآمدنسدشمنس[سبهی]تع ل

نسمسام ن نسق  مسف مککتدهس  ککت،سير سب

سف م یمککسسیهم نسگتنهسکهس هللستعکک ل :سديکک

 ُيَْطانُ أَنْ كُْوِههعَ بَيْههمَ ُم  ِنَّمَا كُرِكدُ الشههَّ

اءَ فِهههي الَْ مْهههِر  الْعَهههدَاوَ َ وَالْ َغْضهههَ

وَالْمَيْسِِر
ط نسب سش  بستسقمکک رسي)شس(1)

تسسینسشککم سدشککمنيخت هدست سبیفنمسم

بکک سسینس هللستع ليج دسکند(.سهمچني سسکينه

 
س(.91 لم  داس)س(1)



 45//ی پاک کردن قلبهامطلبی درباره

 

آن نسب سآنه سسينسقابه يج دس لفتسدرسبي س

منتسنه دهس  ت،سهمکک نسگتنککهسکککهس هللس

وَاذْكُرُوا نِعْمَههةَ اللَّهه ِ :سديف م یمسیتع ل

لَلَههيْ ُمْ  ِذْ كُمْهه ُمْ أَلْههدَاءً فَههلَلَّ َ بَههيْنَ 

1َْانًههاوُلُْبِ ُمْ فَلَتْ َْ  ُمْ بِمِعْمَ ِ ِ  ِخْ
تسس(

دسکهسدشمنسي دسکني[سر سینعمتس هللس]تع ل

ج دسيشم س لفتس سسينسقابه يدستس تسبيبتد

بکک  درسسيف متدستسبککهس ککب سنعمککتست

 
س(103آلسعم  نس)س-1



 های پاک کردن قلبمطلبی درباره  //46

 

تسدتسسینيلسخب سچينسدليد(.سبهسهميشد

تسبغدسسیج دسدشمنيکهسب عثس سسیبهمزن

ق  مس  تستس ج زهسد دهسشدهسس،ب شدیم

س صال سنمککتدنس رتبکک طسي  تسکهسب  س

س.(1)مسدرتغسگف هسشتد«نسم ديب

سسس: س  تيچهسعجسسپ

 أكهجهههر مسهههلم فيمههها أخهههاق 

 

 

 سهههميماً ال كمهههد لههه  كميمههها 

 
 

س329(سج معس لعتمست لحومسسص1)



 47//ی پاک کردن قلبهامطلبی درباره

 

 أكهجهههرق فجهههل حطههها  لنيههها

 

 

 أكهجههرق للههى نُ هه  اللعيمهها 

  ککتسسیزم!سخشمسآتشيب  درسعز 

دهککدستسیط نسدرسقا ستتسق  رسميکهسش

س دس] هلل[سرقمنسي ط نسيتسپن هسب دنس زسشکک

سآنسر سخکک متشسبککهس ت،س سي.س سکنککدیمکک

سب  س ب سختدوسسیر هسیط نيشسيب  درم!

نگذ ر!ست سآنسکهسنسبتسبهسب  دروسسیب ق

تسبغدسنسبتسبهسسیگم نسبدسد ش هسب ش



 های پاک کردن قلبمطلبی درباره  //48

 

س.سسدي تستتسر س زس تسدترسنم 

*** 

کلن ي)گدلاال و  حسن الظن: فص 

 :داشتن(

سب  درسعزسيس هستت تس سيش  ز!سيکک

نسرف کک رسر سد شکک هسيوتت يب سب  دروسن

سنس زسگمکک نسبککديدلسينسدليبهسهمسیب ش

نمتدهس  تستس زسآنسب قذرسسی،سنهب دن

س  زسسید شکک هس  ککت،ستکک سآنجکک سکککهسق کک

زسيککسدهدسنیکهسبهسآنس تقسمسيیه  ب 



 49//ی پاک کردن قلبهامطلبی درباره

 

نمتدهس  تسکهسدتسسی.سنه  تسشدهسینه

سسینفکک سنککزدسشککخصس ککتم سیدرگتشکک

سینيصحبتسکنندست سآنسکهس تسدچ رسسبدب

سسهکک نشککتدستس زسآن نسنگکک دد.سيغمگکک

  م والظن» كاك:سف متدهس  تس مب يپ

)شم سر سس(1)فإن الظن أكذ  ال دك «« 

 
(سم فقسعايه.أخ جهس لبخ ريسفیسک  بس1)

 آلد بسب بسمک ينهيسعکنس ل ح  کدس

(س5/2253()5717ت ل ککد ب سبکک قمس)
= 



 های پاک کردن قلبمطلبی درباره  //50

 

  سگمکک نسيکنم،سزیمسی زسگم نسب دنسنه

س هللستعکک ل...نس خنس  ککتيدرتغ   سی(.

س سف م یمکک كَهها أَكُّهَهها الَّههذِكنَ آَمَمُههْا :سديکک

اجْ َمِ ُْا كَثِيًرا مِنَ الظَّنِّ  ِنَّ بَعْضَ الظَّههنِّ 

 ِ ْمف
-مکک نسآتردهيکهس سسیکس نسي) سس(1) 
= 

 
تمسککامسفککیسک کک بس لبکک ست لصککابس

ب بستح يمس لظنست ل جسسست آلد بس

بک قمسست ل ن فسست ل ن جشستنحتهک 

س(س.4/1985()2563)

س.س(12 لحج  وس)س(1)



 51//ی پاک کردن قلبهامطلبی درباره

 

  سيد!سزيکنسي دسختدد ريزسگم نسزد!س سي س

س سسیبعضکک ب شککند(.سی زسگم نهکک ،سگنکک هسمکک

گف ککهسس  ح قسبککنس بکک  هيمسرقمککهس هلل

سيعنیس م مسأقمد،سعبدس هللتأبس» ز:س  ت

» ذا سثس ت لسنمتدم:ينسقدي سسيدرب ره

بلغك لن أخيك ايء فاحملهه  للههى 

) گ س زسسأحسم  ح ى ال تجد ل  م م ً 

نسر سبککهسد،سآيبهستتسر ککسسيزيب  دروسچ

 م لسبدهست سآنسکککهسقنسشولس سيوتت ين



 های پاک کردن قلبمطلبی درباره  //52

 

سسي سنهيک تسسيب  س (سیبهسدلسند شکک هسب شکک

سأبککتسعبککدس هللسسککت؟يآنسچسيکهسمعنکک 

س تسعککذرسبسيبکک  سسیعني:سگفت تسسي تريکک

دسآنسينسگتنهسب شد،سشکک يدس سيش سيیبگت

سس.(1)گتنککهسب شککد« س مب يککسنسپيهمچنکک

»حسن الظن من حسههن :سف متدهس  ت

سنيوککتت ينسوککتس زين)گمکک نسس(2)الع ال  

 
 آلد بس لشکک عيبست لمککنحس لم عيککبسس(1)

س.س(1/318)

(س،س7615(سأخ جککهس إلمکک مسأقمککدس)2)
= 



 53//ی پاک کردن قلبهامطلبی درباره

 

= 
 

س)7693) س/ س)8962( س، س،س9969( )

(ست ل  مککککذيس4316تأبککککتسد تدس)

(ستقسککنهس،ست بککنسقيکک نس3533)

س631) ست لح کم تصححهسس5/7678(

عایسش طسمسامستت فنهس لذهبیستفيهس

 م اسبنسنه رسليسسمنسرج لسمسکامس

تصککححهسس5/7731يضکک  س ککمسرت هسأ

تتعنبهس لکذهبیسبضکعفسصکدقبسبکنس

مت يستأخ جهسأيض س لنضک عیسفکیس
= 



 های پاک کردن قلبمطلبی درباره  //54

 

= 
 

(ستعبدس لحميکدس973مسندس لشه بس)

(س،ست  ن دهسقسنس1425فیسمسندهس)

 نسش  س هللستع ليس،ستقدسأعلسبمهنأسبنس

عبدس لحميدستتجهيکلسأبکتسقک تمسلکهس

تمهنأسهذ سقدست نکهسأبکتسد تتدست بکنس

س بس،ستککذ سقب نستق لسفيهس لکذهبیس نک

ق لس لح فظسفیس ل ن ي س،ستقدستتبکعس

أيض  س،سفندست بعهسعايهسعف نسبنسمسامس

،ستبهزسبنسأ دس،ستعبدس لک قمنسبکنس

مهديستغيک همس،سکمک سعنکدسأقمکدس
= 



 55//ی پاک کردن قلبهامطلبی درباره

 

= 
 
تغي هس.تفیس کندهس کمي سبکنسنهک رس

تين لسش ي سبنسنه رسذک هس بنسقبک نس

،ستذکککک هسس2/1675فکککیس لينککک و

،ست بکنسس4/201 لبخ ريسفیس لوبيک س

قکک تمسفککیس لجکک  ست ل عککديلسسأبککی

،ستلمسيذک  سفيهسج قک ستالسس2/234

تعديالس،ستق لسفيهسأبتسنض هس:سک نسمنس

أت  لسمنسقصسفکیسهکذ س لمسکجدس،س

:سس1/645تق لس لح فظسفیس ل ن يک س
= 



 های پاک کردن قلبمطلبی درباره  //56

 

= 
 
صدتقسمنس لي ليبس،ستق لس لذهبیسفیس

:سنوک هس.ستقکدسرتىس2/234 لميز نس

عنهسمحمدسبنست  عستأبتسنض هستهم س

ذلاستت ين سأيض سمنهم سس ن  نسفيوتن

تأبتسنض هسمنسأهلسبادهس،سفنکدسقک لس

فيهسکم ستندمس:سک نسمکنسأت  کلسمکنس

قصسفیسهذ س لمسجدس،سفيوتنستذکيبس

لهستهتسأعامسبهسمنسغي هس،ستقدسقسنس

قدييهس لبتصي يستککذلاس ل  مکذيس

تصححسقدييهس لح کمستت فنهس لذهبیس
= 



 57//ی پاک کردن قلبهامطلبی درباره

 

س بنسجککتزيسرقمککهس هللعب د وس  ت(.س

سگف هس  ت سیمسام نسيه گ هسدرب ره»:

 سقا [ستتسخطترسک د،سيب س]فو سسيزيچ

= 
 
،ستقدسرمزسلهس لسيتطیسلکهس لصکحبس،س

سنس،ستقدسذک سفکیسفيوتنسقدييهسق

سلهسمنسقکديثسس3/848 لونزس ش هد  

أنسسأخ جهسبنسعکديسفکیس لومک لس

ست لخطي سفیست ريخسبغد د.س
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سيش   تسر س]درسسد ر سبکک س هس  تسکککهسمکک

 تسسيتسبکک  سسیشسبککدهيخککتدو[س فککز س

س سيی سنم يخسيدع  شککتدسینسب عثسمي،

تس تسر س زسسینسکنيط نسر سخشمگيکهسش

س.«یختدوسدترسکن

*** 

پذي فتن معلذ   خلنا ی : فص 

 ديگ اال

سبکک  درسعزسيب تت ککتس س زمسکککهسيکک

 زستککتسسیب  دروستق ککسسیمعذروسخت ه



 59//ی پاک کردن قلبهامطلبی درباره

 

تسآنچهس تسسي يخت هدسر سبپذیپتزشسم

ستصککديگتیم سعمکک يیقسنمکک يدسر  .س

س د ر يسسیگف هس  ت:س»بکک  دروسر ستق کک

قسککنس،س(1)«مالمتسنون!س  ت،سيعذر

گف ککهس  ککت:سرضیس هللسعنهم سسبنسعای

 ستشمسبهسمنسن  زنسگي سسدرسي» گ سم د

سبگت  زسمککنسپککتزشسسيگکک يدستسدرسديکک

 
 آلد بس لشکک عيبست لمککنحس لم عيککبسس(1)

س(.1/319)
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س تسر سقبککتلسسیبخت هدسمعککذروسخککت ه

سس.(1)کنم«یم

س:سسديگتیمسش ع 

 ويههل لههي وههد أسههاء  ليههك فهه ن

 

 

 ووعههْل الف ههى للههى الضههيم لههار 

 ولههل وههد جاءنهها فلحههد  لههذراً 

 

 

 (2)ولكههة الههذن  لمههدنا االل ههذار 

 
 

سنفسس لم جعس لس بق.س(1)

س.(319/س1)س لش عيبس آلد بس(2)



 61//ی پاک کردن قلبهامطلبی درباره

 

سب سمت يسه رتنسبککنسعبککدس هلل سس ز

رف ککهسسيتسشدهس  تسکهسنزدسمکک ديرت س

تکک سباوککهسس،د دمککیبتدسکهس تسر سدشن مس

س زسمعذروسخت هیسه رتنسر سبپککذي دست

ت سآنج سکهسدربسخ رجسنشدستسسينزدست

 سيککسشوسککت.سچککهسعجر سبکک سرتيس تس

آنه ستسپ کسبتدنسسي  تسصب ستسب دب ر

سب  درم!سيقابش ن.س س

 او ههل معههاذكر مههن كلتيههك مع ههذراًس
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 فيمهها وهها  أو فجههرا  ن بههر لمههدك 

 فقد أطالههك مههن كرظههيك مههاهرق 

 

 

 (1)وود لصههاك مههن كعصههيك مسهه  راً 

گف ککهسسأقنفسبنسقيسسرقمککهس هلل 

 زستککتسسي س» گ سمعذروسخت هندهس:  ت

بکک س تسسيیمعذروسخت  تسب سگش دهسرت

س،س(2)ب ختردسکککن!«  زسآ کک رسسیدرسبعضکک

 
س.(319/س1)س لش عيبس آلد بس(1)

سنفسس لم جعس لس بق.س(2)



 63//ی پاک کردن قلبهامطلبی درباره

 

ج دسک دهسيآمدهس  تسکهست رس سسیمط لب

سس زس يککنست سید ردسکککهسکسککسیب قککذرسمکک

گ سر سقبتلسيدسیشخصسیمعذروسخت ه

سنوند،سپ »مههن :سف مککتدهس  ککتس مب يکک

ال ذر  لي  أخْق فلم كق ل لههذرق كههان 

سس(1)للي  كصاح  م هه   کککهسسی)کسکک

 
(س521بتسد تدسفیس لم   يلس)(سأخ جهسأ1)

(س،ست بنسقب نسفیس3718ت بنسم جبس)

(ستأبتسنعيمسفکیس183رتضبس لعنال س)
= 



 های پاک کردن قلبمطلبی درباره  //64

 

= 
 

ککس)قس /أ(س140مع فککبس لصککح ببسجک

،سس2/275ت لطب  نککیسفککیس لوبيکک س

ت لبغتيسفیسمعجمس لصکح ببسس2756

/سبس،ستفیس ندهسغبنسج يحسس39قس

تهتسمدلسس،ستقدسعنعنهستفيکهسأيضک س

هس،سجتذ نستهکتسمخ کلسفکیسصکحب 

ترجحسجمعسمکنسأهکلس لعاکمستهکتس

 دق بسأنهسالسصحببسلکهس،سقک لسأبکتس

ق تمس:سليستسلهسصحببستهتسمجهتلس

،ستقدسذکک هس بکنسقبک نسفکیس نک وس
= 



 65//ی پاک کردن قلبهامطلبی درباره

 

= 
 
 ل  بعينس،ستلونهسأيض سذک هسفیسک  بس

 لصح ببسترجکحسأبکتسد تتدس ر ک لهس

ف ت هسفیس لم   يلستق لس لبتصکي يس

:سرج لکهس نک وسس7/209فیس لزت  دس

  ل..(ستقدسج  وسلاحديثس السأنهسم

شت هدستعضدهستتنتيهس،سفندسج  سلکهس

ش هدسعنکدس لطب  نکیسفکیس دت کمس

،سمنسقديثسجک ب ستفيکهسس8/8644

 ب  هيمسبنسأعينستهتسضعيفس،ستقکدس
= 



 های پاک کردن قلبمطلبی درباره  //66

 

= 
 
رت هسأيض سمنسقديثسجک ب سبافکظس:س

منست صلس ليهسفامسينبلسلمسي دسعاکيس

 لحت (ستفيهسعایسبکنسق يبکبستهکتس

 سلکهسضعيفسمنسقديثسج ب س،ستجک 

ش هدسمنسقديثسأبکیسه يک اسعنکدس

بافظس»منسأت هسأختهسس4/154 لح کمس

م نصالسفاينبلسذلاسمحن سأتسمبطالس،س

فإنسلمسيفعلسلمسي دسعايس لحکت «.س

تفیس کندهس کتيدسأبکتسقک تمستهکتس

ضعيفس،ستقکدسقک لس لبتصکي يسفکیس
= 



 67//ی پاک کردن قلبهامطلبی درباره

 

= 
 

:س...ستقدسرتيسهکذ س7/7209 لزت  دس

 لحديثسعنسجم عکبسمکنس لصکح ببس

أبکیسد تتدست بکنسسمنهمسجتد نسعنکد

م جبسرت هس لطب  نیست لح کمستصححهس

مککنسقککديثسأبککیسه يکک اس،سترت هس

 لطب  نیستغي هسمکنسقکديثسع  شکبس

ت بنسعب ر(س،سقاتستقکدسعکزىسفکیس

،سقديثسع  شبسدبتسس3/7031 لونزس

 لشيخستذک سلکهسشک هدسمکنسقکديثس
= 



 های پاک کردن قلبمطلبی درباره  //68

 

بکک  درشس زس تسمعککذروسبخت هککدستس تس

 تسر سقبککتلسنونککدسبککهسسیمعذروسخت ه

س  تسکهسبککهسزترس زسسیم نندسکس  دمسمکک

س. د(يگیب جسم

*** 

= 
 
عایسعکز هسدبکیسنعکيمس،سف لحکديثس

سقسنسبشت هده.سس



 69//ی پاک کردن قلبهامطلبی درباره

 

 ي جلاد کل دال رل ا يه ا زيل : اوگفص 

عفن ودندال   ر درا  رندال د  ر ارل  

 گ االيد

لغزشسسيه سعفتسکنندهسيس هيش 

  تسسیهيمعذروسخت سسيتسقبتلسکننده

پکک د شسگکک ف نس زس هللسسيکهسآنسر سبکک  س

سدرس سس، نجکک مسدهککدسیتعکک ل بکک رهسنيکک

ذک سشدهس  تسکهس زسسیبزرگسيا ه يفض

ب شککدسکککهسیمسینس خنس هللستع ليآنه س س



 های پاک کردن قلبمطلبی درباره  //70

 

سي هصف وسپ -یمککسسیزگکک ر نسر سمع فکک

وَالْ َامِمِينَ الْغَههيَْظ وَالْعَههافِينَ سد:يف م 

لَنِ المَّاسِ
)تسف تب ندگ نسخشککمستسس(1)

ب شند(سف تسب دنسیعفتسکنندگ نسم دمسم

پنه نسککک دنسخشککمستسسيخشمسبهسمعن 

ب شدستسگف هسیعدمسآشو رسنمتدنسآنسم

شتد:س»خشمشسر سف تسب د«سکهسآنسیم

کککهسدرسمن بککلسآنسسآنس  ککتسيبهسمعن 

  کتسشدستسآنسر سآشو رسننمککتد.سدرس

 
س.س(134آلسعم  نس)س(1)



 71//ی پاک کردن قلبهامطلبی درباره

 

کظککمسغيظککهسقکک مترسآمککدهس  ککت:س»

ر سردسککک دستسس]خشککم[سآنس:«يوظمککه

رقمککهس هللسدرسس بنسکييکک س...نمتدسیزند ن

خشککمسسیهسگف هس  ت:ستق ينسآي س سيتفس

سيآیبهس   غسآنه سم -ید،سآنسر سف تسمکک

سسيبهسمعنکک س، نديگ -یآنسکککهسآنسر سمکک

شتدسیآنسنمسيهم تجسیپتش نندستسکس

کهسبهسآنه سشدهس  ککت،سعفککتسسيیتس زسبد

س سينم یمکک سف م ینککد.س هللس ککبح نهسمکک :سديکک



 های پاک کردن قلبمطلبی درباره  //72

 

َوَ ِذَا مَهها فَضههِ ُْا هُههمْ كَغْفِههُرون
)تسس(1)

گذشککتسشتندسآنه سینسميخشمگسیتق 

سکنندیم سس ککبح نهنس هللسي(.سهمچنکک -یمکک

وَلَمَنْ تههَ ََر وَفَفَههَر  ِنَّ ذَلِههكَ :سديف م 

مُْرِلَمِنْ لَ ْ ِ الْلُ
کهسصککب سسی)تسکسس(2)

سبککزر سمککتر سدسآنس زسيدستسعفتسنم ينم 

تجککتدسسي دي وسزيب رهسآني  ت(سدرس س

سد ردستسپ »مهها سف مککتدهس  ککت:س مب يکک

 
س.س(37 لشترىس)س(1)

س(س.43 لشترىس)س(2)



 73//ی پاک کردن قلبهامطلبی درباره

 

ومهها دال اهلل   نقصل تههدوة مههن مهها 

ومهها تْاظههع   ل داً بعفْ  ال دالق لهه ا

صدقهسم لسر س)( 1) ال رفع  اهلل   أحد هلل

سيبکک  سسکنککدستس هللسعفککتسنمککتدنیکمسنم

کند،سمگ سآنسی دسنمير سزسيزيچسي سبنده

سي فککز س تسر س]کهسعککزوس تسسدهککد[یشسمکک

 
(سرت هسمسامسفکیسک ک بس لبک ست لصکابس1)

ت آلد بسب بس   حب بس لعفکتست ل ت ضکعس

س(.4/2001()2588ب قمس)



 های پاک کردن قلبمطلبی درباره  //74

 

س [سیت[س هللس]تعکک لي]رضکک سيبکک  سسیکسکک

کند،سمگ سآنسکککهس هللس تسر سینمسیف تتن

سبکک د(.سپیب السم أشککجسبککنسبککهسس مب يکک

» ن فيههك سف مککتدهس  ککت:سقککيس

ال لههم   خصل ين ك  همهها اهلل ورسههْل 

تستجککتدس)درستتسدتسخصککاس(1)وافنا  

 شسآنهکک سر سد ردسکککهس هللستسف  کک  ده

دت ککتسد رنککد:سعنککلستسعککدمسعجاککهس

 ککعدسبککنسسينس م س زسم ج  سي سس.(نمتدن

 
س(ستندم.1)



 75//ی پاک کردن قلبهامطلبی درباره

 

شتد،سآنجکک سکککهسیزسمعاتمسمينسم لا

 الْهه نَ لَلَههيْ ُمْ كَْطلُههعُ»سف متد:س مب يپ

 زس هککلسسي)مکک د  الْجَمَّة أَهْلِ مِنْ رَجُلف

سنم قککک السبککک سشکککم سبهشکککتس س نسيککک

 زسسينسهنگکک مسمکک ديهمککسشتد(،سدرسیم

شسي نسشد،سبهسعاککتستضککتي نص رسنم 

شسبککهسيهکک یزسبتدستسدمپ هيششستمير

سيفکک د سسیز نسبتد.ستق يد تسچپشسآت

ميلسآنسر سگفتسس مب يآنسرتزسشد،سپ
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 نسشککدسي تلسنم سيتسآنسم دسميلسدفعه

 مب سدتبکک رهسيدسپيرتزس تمسر سیتستق 

ميلسآنسر سف متد.سآنسم دسميلسق لککتس

سکک  دسي سس مب يپسیشد.ستق  نسي تلسنم 

 هللسسیعبد هللسبنسعم تسبنس لعکک صسرضککس

عنهم سبهسدنب لسآنس]م د[سرفتستسبهسآنس

م دسگفت:س»منسب سپدرمسنککز عسککک دمستس

سيقسمسختردمسکهس هس]رتز[سبهسنککزدست

مس يينزدستتسبسی گ س ج زهسده،سرتم«ینم

ر سکککهسسیتسدرسکن رستتسب شککمستکک سعماککس

سببر سسي س نجکک مسد ده باککه.سسنم؟سگفککت:يکک



 77//ی پاک کردن قلبهامطلبی درباره

 

ثسگف ککهس  ککت:سيقککدسير تس نککس

هس خنسگفتسکککهسبکک سننسگتي سسعبد هلل

س  تس هسشکک سر سصککبحسنم دستسه گککزسيکک

سند  زسشکک سر سنمکک زسسیدسکککهسقسککم يکک

-یبخت ند،سمگ سآنسکهس تسد  م سغاتسم

 سينمتدستستوبی دسمير سسختردستس هلل

گفت،ست سآنسکهستقککتسنمکک زسصککبحسیم

تنه سخي يسنسيد.سعبد هللسگفت:س سير یم

سينشبتدسکهس زس تس  ککهسشکک سسیدم.ستق کک



 های پاک کردن قلبمطلبی درباره  //78

 

تم مسشدستسخت   مست سعملسنمککتدنس تس

نسي هلل!سبسيبندهسي سکنم،سگف م:س سير ستحن

تجتدسنککد ردستسسینسپدرمسنز عيمنستسب

 زسر ککتلسسیب شد،ستلککسینمسیت کسگف ن

ق السف متد:سیدمسکهسمي هسب رسشنس هلل

 نسيککسهککلسبهشککتسنم  سب سشم س زسسيم د

س]نزدسمکک [سنم سشتدستستتس هسب ریم  نسيکک

مسگ ف مست سنزدستتسبمکک نمسيتستصمسيشد

تسبهسعامتسبنگ مستسبهستتس ق ککد سکککنم،س

سندسی[س زستتسعملسبزرگی]تل دم،سچککهسيکک

دهس  ککتسکککهسر ککتلسيبهستتسر سيزيچ



 79//ی پاک کردن قلبهامطلبی درباره

 

نسف مککتد؟سينسچنيتت[س سسي]درب رهس هلل

سککت،سمگکک سآنسکککهستککتسينسيزيککسنسچي س

ب گ د نککدمسمکک  سسيرتسیتستق ککسسيديککسد

کککهستککتسسيزيککسنسچ.سگفککت:سآيصد سزد

سينسدليجزسبهس سسيديد ب شککدسکککهسیلسنمکک

 زسمسککام ن نسدرسدرتنککمسسي قککدسيب  س

آنچککهس هللسسيبکک  سسی نککتستسقسکک دتيخ

س[س زسخی]تع ل  سبککهسآنهکک سد دهس  ککت،سيکک



 های پاک کردن قلبمطلبی درباره  //80

 

کهس ت لسشککد:سسیدرسهنگ مس(1) م.ند ش ه

 
(ست لنسک  یس12703(سأخ جهسأقمکدس)1)

(س،ست لبغکتيس869فیس ليتمست لاياکبس)

،ست لبيهنیس114-13/112فیس لسنبس

فیسس(ست دصبه نی6607فیس لشع س)

(ست لبکز رستغيک هم،س2247 ل  غي س)

ت لحديثس  ن دهسصحيحسعايسشک طس

 لشيخينسکم سعندسأقمدست لنس  یسمنس

ط يقسمعم سعنس لزه يسعکنسأنکسس

رضککیس هللسعنککه،سقکک لس لهييمککیسفککیس
= 



 81//ی پاک کردن قلبهامطلبی درباره

 

سکککد مس اس زس نسکک نه سب تکک سهسکک ند؟سيکک

  »كل م مههْ  القلهه ف متد:سس مب يپ

کککهسسیکسکک نسی)تمکک م تدو  اللسان 

 رسيقاکک سمخمککتمستسزبکک نسبسککسسيد ر س

= 
 

،سرت هسأقمکدست لبکز رس8/78 لمجمعس

بنحتهسترج لسأقمدسرج لس لصحيحس،س

تکذلاسأقدس  ن ديس لبکز ر،س السأنس

سنسلهيعب(. لسي قسالب



 های پاک کردن قلبمطلبی درباره  //82

 

سس.ر   گتسهس ند(  رسيگف نککد:سزبکک نسبسکک

س م،س مکک مسقاکک سيشن  ککسیر  کک گتسر سمکک

سيمخمتمسچ »هههْ ال قههي ست؟سف مککتد:

 المقي ال   م في  وال بغههي وال حسههد 

سي[سپ هی)آنس]قاب هسزگ رستسپ کس  تسککک

درسآنسگن هستس  مستسقسکک دوستجککتدس

سظيککفنسيبککهسمعنکک :سمخمککتم،س(1)ند رد(

 
(س4216(سأخ جهس لبيهنیسفیس لشکع س)1)

(ست لخ   طیسفکیس4216ت بنسم جبس)

(ستغيکک همس772مسکک  ىس دخککالقس)
= 



 83//ی پاک کردن قلبهامطلبی درباره

 

مککنس»،سب شدی«سمخمسيخم  تستس زس»

  ککتسکککهسسیکسسي«سبهسمعن خمس لبيت

 يتطیسنسيکند.سهمچنیزسميخ نهسر ستم

سآتردهس  ککتسکککهسپسرقمککهس هلل س مب يکک

واففروا كُغفر   »ارحمْا تُرحمْاف متد:س

= 
 
ت  ن دهسجيدستقدسصححهس لبتصي يس

سفیس لزت  د.



 های پاک کردن قلبمطلبی درباره  //84

 

دست سرقمککتسشکک ملسي)رقمسکنس(1)ل م 

دست سمککتردسييق لسشم سشتدستسعفتسنم 

کککهسمعاککتمسد(.سآنچککهسيککس يعفتسق  رسبگ

 
(،ست لحميکديس6549(سأخ جهسأقمکدس)1)

(ست لبخک ريسفکیس320فیس لمن خ س)

(ست  کن دهسجيکدس380 ددبس لمف دس)

قب نسبکنسسرج لهسرج لس لصحيحسغي 

زيدستالسبأرسبه،ستفیس ندس لبخک ريس

ضعفس،سفيغنيسعنهس ندس إلم مسأقمدس

ست لحميدي.



 85//ی پاک کردن قلبهامطلبی درباره

 

تجککتدسنککد ردسمگکک سدرسسي  ت،سعفککت

سهنگ مسقدروسد ش نس]ب سمجکک ز وس  سيکک

شتدستسآز رسسيکهسبهس تسبدسی ن ن م[.سکس

د دهسشتدستسق درسنب شدست سققسختدسر س

شتد،سیدهسنميعفتسنمتدنسن منسي د،س سيبگ

س سزشککتدیدهسمين مسیباوهسن تت ن   س تسيکک

نس م سر سبدتنسخت  تسخککتدس نجکک مسي س

بنسبکک زسرقمککهسسهعالمشيخسدهد.س زسیم

آنس ت لسشدستس تسگفککت:سسيدرب رهس هلل



 های پاک کردن قلبمطلبی درباره  //86

 

»من كظههم فيضههاً :سديف م یمس مب يپ

وهْ والر للى أن كمفذق للاق اهلل للههى 

رؤوس ال  ئ  ح ى ك يرق أي ال ْر 

کهسخشمسخککتدسر سفکک تسسیکس)س(1)ااء 

تت نککدسیب شدسکهسمسینسدرسق ليبب دستس س

 
(سأخ جهسأقمکدستأبکتسد تدست ل  مکذيس1)

(ست لبيهنیس4186(ست بنسم جبس)209)

(ست ندهسجيدسمنس6149فیس لشع س)

ط يقسعبدس ل قيمسبکنسميمکتنسعکنس

س هلسبنسمع ذسعنسأبيه.



 87//ی پاک کردن قلبهامطلبی درباره

 

[سیتع لد،س هللس]ي]قومسختدسر [س ج  سنم 

س زنککدستسیب س  سمخاتق وس تسر سصد سمکک

س دهککدسکککهسهکک سیبهس تسققس ن خکک بسمکک

ر سکهسخت  تس ن خکک بسکنککد(.سسيیقتر

سبکک  درم!سآسينس خن نس سي سبعدس زس سيآ  سيکک

 نککتسينهستسخينسکهسکيب زسهمسقابتس زس س

زنککد.سیدس  سب زسمککسشَوُر سدرسختدشسبُ

نهسب سب دسينسکيپند رمسکهسبعدس زس سیمنسم

وککتسبککهسيگمکک نسنسینککتعسنيرتدستس سیم



 های پاک کردن قلبمطلبی درباره  //88

 

س.سسمسام ن نس  ت

*** 

 ايق  دو ي: حقفص 

چگتنهسممونس  تسکککهسشککخصس

ر س نجکک مسسيب  درشسککک رسيب  سسیع قا

ب شککدسسیني  زمسيتسآنسب  سيدهدسکهسن

،س  ککتتسزشتسسی،سف نینسرف ني زسبکهس

سيبهس نککد زهسیکهسنزدس هللستع لسیني  زم

 رزشسنککد ردستسد  مکک  سسي سبکک لسپشککه

نستسينس کک زميککستدنس سخت رسبسيم تجه



 89//ی پاک کردن قلبهامطلبی درباره

 

نسبتدنستسقن روستسقطعسشدنسآن،سييپ 

نسي  تسکهس زسبسینينس  زميد.س سب شیم

س هس  ککتسيشتد.سش یمسدرتدستسن بتیم

آخ وستفو سسيکهسدرسمن بلسآنسدرب ره

سينسکککهسبککهسآنسرتي د،سدرس سيصتروسگ

ک دهسشتدستسبهسآمدنشسفو سشککتدسکککهس

سي زسآنستجککتدسنککد ردستسد ر سسيزيککسگ 

س سسیبکک قتستسنه ه  کک سيم نککدستسد ر سیمکک

دسيککسنسب يش فستسمنزلتس  ککت.سهمچنککس



 های پاک کردن قلبمطلبی درباره  //90

 

س سيبکک نسکککدتروستسينس کک زمينسآنستسبکک

سید،س هللستع ليتفو سنم سيتسن بتدسی خ 

وَالْ َخِرَ ُ خَيْرف وَأَبْقَىسد:يف م یم
)تسس(1)

بککنسقککيمست س  ت(س سیآخ و،سبه  ستسب ق

س:سگف هس  تسرقمهس هلل سدرس سسی»تق کک نسيکک

،سشککخصس ديگیدتس م ستفو سصتروسم

کندسکککهسعنککلسآنسیر س ن خ بسمسیهم ن

سيد ندستسآنچهس زسمن ضکک یر سدر تسم

س]نسککبتسبککهسدنيکک [سيی ع نکک یدرسبس،آن

 
س(17) دعايسس(1)



 91//ی پاک کردن قلبهامطلبی درباره

 

سیند،سه سشخصيگزیتجتدسد ردسر سب م

ت سنفعسزتدسهنگ مستسلککذوسسرددت تسد س

 تکک ستسيمتجتدسر س ن خ بسکندستسنفعسد

سککتسر سرهکک سيکهسق بککلسلمککسسنسیلذت

سسد،سمگکک سآنينم   زسس تکک عسديکککهسآنسنفکک

س ب خککترد رسب شککد،سدرسسشکک  يباتسيفضکک

 قسيقککدروس شکک سهمينسق لس  تسکککه

 يج دسنسقدسآنسيد ش نسبهسآنسدرسب الت 

دسکهس زسيبد ن:س.س پسسگف هس  تشتدمی



 های پاک کردن قلبمطلبی درباره  //92

 

سيبندهسنخت   هسشدهس  تسکهسفنمس سیوکک

سی زسآنسدتسر سد شکک هسب شککد،س مکک ستق ککس

ند،سيگزی سر سب سآخ وسب سميشخصسدن

مکک نس تسيبککتدنس سس س زسف  ککديککسنسفنمسي س

سب شککدستسیم  س زسف  ککدسبککتدنسعنککلسيکک

س ت لسر ککتلس هللستسيککسنسدلي ت،سبککهسهمکک

ر سپشککتسس يککنس]دنيکک [[س ش]صککح به

شکک نسي ند خ نککدستسقابه یگتشسختدسم

ک دندستسآنسر سبهسدترسیر س زسآنسدترسم

گ ف ندستسآنسی ند خ هستسبهسآنس لفتسنم

لسند ش ندسيک دندستسبهسآنسمیر ست کسم



 93//ی پاک کردن قلبهامطلبی درباره

 

ستسآنسر س شککم دندسنککهسیزنککد نسبکک سمکک

سسس.(1)بهشت.

سب  درم!س سسينج  تسکهس سيدرس س نسيکک

سر سس مب ي خنسپ سيکک سشککتم:ی دسآترسمکک

وهها     نما أنا كراكهه   »مالي وللدنيا

 سي)دنس(2)في مل اجر   م راح وتركها 

 
س.141س(س لفت  دسص1)

(س2608(س،س)3525(سأخ جککهسأقمککدس)2)

(ست ل  مکککذيس5207تأبکککتسيعاکککيس)
= 



 های پاک کردن قلبمطلبی درباره  //94

 

= 
 

(س4109(ست بککککنسم جککککبس)2483)

ت بنسأبیسع صکمسس4/7929ت لح کمس

،ستتکيعسفکیس لزهکدسس181فیس لزهدس

(سمککنسقککديثس بککنسمسککعتدس3525)

ت  ن دهسقسنسمنسط يقستکيکعسعکنس

 لمسعتديستقدس معسمنهستکيکعسقبکلس

قمکدس الخ الطس،سکم سقک لس إلمک مسأ

رقمکککهس هللس:س کککم عستکيکککعسمکککنس

 لمسعتديسقديمس،ستأبتسنعکيمسأيضک س.س

تهذ س لط يقسعندسبعضهمسدتنسبعدس،س
= 



 95//ی پاک کردن قلبهامطلبی درباره

 

= 
 
کم سعندستکيعسفیس لزهدستعندسأقمکدس

تأبتسيعایسفیس قدىس ل ت ي ينس،ستقدس

ج  سأيض سلاحديثسش هدسمنسقديثس

أبککنسعبکک رسکمکک سعنککدسبککنسقبکک نس

،ست بنسأبیسع صمسس4/7928ت لح کمس

،سفهتسقديثسصحيحسس183فیس لزهدس

،ستقدسأخ جهسأيض س لبيهنیسفیس لسنس

،ستأبکتسس10415،ست لشکع سس3/391

ستغي هم(.س297 لشيخسفیس دمي لس



 های پاک کردن قلبمطلبی درباره  //96

 

نسگتنهس  تسکهسبککهسم ننککدسيمنس سسيب  س

سيهي س  يب شمسکهسدرسزیمسي ت رک ر

تسآنسرتدسیب شم،س پسسمککسیمسیدرخ 

سي] کک  نسيکنککد(.سهمچنککسیه[سر ستکک کسمکک

»ما الدنيا مههن سف متدهس  ت:س مب يپ

اآلخر   ال كما كدخل أحههدكم أتهه ع  

)نسککبتسس(1)فليمظر بما كرجههع   في اليم

 
(سأخ جهسمسامسفیسک  بس لجنبستصکفبس1)

ب بسفن  س لکدني ستبيک نسنعيمه ستأهاه س

(س2858بک قمس)س لحش سيکتمس لني مکب
= 



 97//ی پاک کردن قلبهامطلبی درباره

 

 سبهسآخ وسبهسم ننککدسآنس  ککتسکککهسيدن

 سيککسشسر سد خککلسدر زسشم س نگش سیوي

نگ دسکککهسچنککدرسآبسبکک سیکندستسمیم

= 
 

(ستغي ه،ستقدستهمسمحنکقس4/2193)

 لخشکتس،سفاکمسک  بس لفت  دسمحمکدس

يعزهسلمسامستقدسرت هس،ستهکذ سلکيسس

منسصکنيعسأهکلس لحکديثسکمک سهکتس

سمع تف.



 های پاک کردن قلبمطلبی درباره  //98

 

نسيبتس سنسسیعنيد تس تستجتدسد رد(س]

  تسکهسسیآبسي سبهسآخ وسبهس ند زهيدن

ب شد،سدرسمن بککلسآبسیب س  س نگشتسم

 سدرسينسدنيپسسچگتنهس  تسکهس سس [يدر

سيشتدستسفن پککذیدلسج سم سی سبکک سد  مکک

ت سب سب تکک سنييشتدستسپ ید دهسمسيب ت 

سس.شتدیمندمسم

و  ام ر يهه ل پك: آنچهه  لر هههدافصههل

و سل  تههالو و سهه مان  ات ابش

 آن وجْل لارل يبارقآنها لر



 99//ی پاک کردن قلبهامطلبی درباره

 

بکک  درم!سد  مکک  سعفککتسنمککتدنس

سي دآترسشت!س تس  ککتهير سس مب م نيپ

ستت تسکهسهم نسمحمککدسي لگتستستت

سرضککت نس هللسعاککيهمسيتسيتسصککح به

کهسر هسآنهکک ستس ککاتکسسیهس ند،سکس ن

 سر سب سيتسنج وس  تستسدنسی بيآنه سک م

آنسسيترسآالوستسنعم ه يتم مسلذته ستسز

م دمسدرسعفتسسن يدت يشدست کسک دندست

سبتدنککد:سعککالس هللسجککلستنمتدنسبندگ نس



 های پاک کردن قلبمطلبی درباره // 100

 

وَمَنْ أَتْدَ ُ مِنَ اللَّهه ِ وِيلًهها
)چککهسس(1)

 زس هللسدرس خنسگف ن،سر   گتت سسیکس

دَ ُ مِههنَ اللَّهه ِ ب شد(ستسیم وَمَههنْ أَتههْ

حَدِكثًا
[سدرسی زس هللس]تعکک لسی)چهسکسس(2)

سر   گتت سم س هللس ککبح نهسیکالم ب شد(.

مَُ مَّدف رَسُْ ُ اللَّ ِ وَالَّههذِكنَ سد:يف م یم

دَّاءُ لَلَههى الْ ُفَّههارِ رُحَمَههاءُ  مَعَهه ُ أَاههِ

 
س.(122 لنس  س)س(1)

س.(87 لنس  س)(2)



 101//ی پاک کردن قلبهامطلبی درباره

 

بَيْمَهُمْ
 هللس  تستسسي)محمدسف    دهس(1)

-کهسهم  هس تسهس ند،س   ختسیکس ن

نسيتکک نسدرسب  ب سککک ف  نستسمه بکک نيت 

س ککبح نهس(.س هللدنسختدشکک نسهسکک نيبککس

سديف م یم :ْتِي اللَّهه ُ بِقَههْْ ٍ فَسَْْفَ كَههل

كُِ  ُّهُمْ وَكُِ  ُّْنَ ُ أَذِلَّههةٍ لَلَههى الْمُههؤْمِمِينَ 

أَلِ َّ ٍ لَلَى الْ َافِرِكنَ
ر سسی)تس هللسقتمس(2)

 
س(.29 لف حس)س(1)

س.(54 لم  داس)س(2)
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د ردستسیآتردسکهسآنه سر سدت ککتسمککسیم

س سآنه س د رنککد،سدرسب  بکک سیتسر سدت تسمکک

مؤمنکک نسفکک تتنسهسکک ندستسدرسب  بکک س

س  کک ترسنسآنهکک سيک ف  نسب سعککزو(.س تلکک

زگکک ر ن،سمحمککدسير تالنستس مکک مسپ ه

سعاککيسآلککهستس ککامستسصايس هللسعايککهست

،س  ککتسأصح بهسأجمعينس ليسيتمس لدين

-ی تسمککسسيدرب ره بح نهسکهس هللسسیکس

وَ ِنَّكَ لَعَلى خُلُهه ٍ لَِظههيمٍد:سيف م 
س(1)

 
س.(4 لنامس)س(1)
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(سیهسکک سی)تسهم ن ستتسب سخالقس   گ

سينسم دمسدرسب دبکک ريدت يشدس مب يپ

نمککتدستسیمعفتسسي زسهمهسش  يتسببتدس

.سبکک سبتدسنفسنهستسينس ي  لم  سيد ر س

سيب  درسعزسيتت تس س سیزم!ستکک سدرسبعضکک

 زسسیويتستت مسسي بنگسي زس خالقست

  تسسیيي.س زسآنه سقديتسشتيآنه سهد س

رضککیسشهسيکهسدرسآنسآمدهس  تسکهسع 

سگفککت:سآسبککهسر ککتلس هللس هللسعنه   سيکک
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؟سي س خ  س زسرتزس قککدسد شکک هسيرتز

سپ »لقههد لقيههل مههن سف مککتد:س مب يکک

وكان أاد ما لقيل ممهم كههْ    وْمك

 ذ لرظههل نفسههي للههى ل ههد   العق ة

مهها   لههىفلههم كج مههي   يل بن ك لةكال

أرل  فانطلقههل وأنهها مهمههْ  للههى 

وجهههي فلههم أسهه ف   ال وأنهها بقههرن 

فإذا أنا بس ابة   الثعال  فرفعل رأسي

فإذا فيههها ج ركههل   فمظر   ود أمل مي

 ن اهلل : فمههالاني فقهها    لليهه  السهه 

سمع وههْ  وْمههك لههك ومهها   تعالى



 105//ی پاک کردن قلبهامطلبی درباره

 

ووههد بعهه  اهلل  ليههك   رلوا لليههك

  ل لمرق بما اههلل فههيهم  ملك الج ا 

 ههم   فسلم للههي  فمالاني ملك الج ا 

كا م مد  ن اهلل سمع وْ  وْمك : وا 

وأنا ملههك الج هها  ووههد بعثمههي   لك

  ربي  ليك ل لمرني بلمرك فما الل

فقا    لليهم افخش ين ن الل ط قل 

الم ي تلى اهلل للي  وسلم بههل أرجههْا 

أن ك ري اهلل من أت بهم من كع د اهلل 
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) زس ککتيسس(1)ال كشرك ب  ايلا   وحدق

قتمت،س ککخ يه يسزيکک ديسر سم حمککلس

 
(سم فقسعايهسأخ جهس لبخ ريسفیسک  بس1)

بک بس ذ سقک لسأقکدکمسآمکينسبد س لخاکقس

قکد هم ست لمال وبسفیس لسکم  سفت فنکتس س

بک قمسس دخ ىسغف سلهسم ستنکدمسمکنسذنبکه

ستأخ جهسمسامسفکیس3/1180()3059) )

ب بسمک سلنکیس لنبکیسک  بس لجه دست لسي س

صايس هللسعايهستس امسمنسأذىس لمشک کينس

س(.3/1420(س)1795ب قمس)ست لمن فنين



 107//ی پاک کردن قلبهامطلبی درباره

 

 م.س م سشديدت ينسمشککوایسکککهس زسشده

 تيسآنه سبکک سآن،سمت جککهسشککدم،سرتزس

عنبهسبتد.سيعنیسهنگ میسکهسختدسر سبککهس

،سع ضککهسککک دمسهليلسبنسکاللي سنسعبد ب

 مسر سبککهس تسگفکک م(.سآنسر س)تخت  کک ه

نپذي فت.سغمگينسشدمستسن ختدسآگکک ه،س

 مسبهسآنسط فسبککتد،سبهس تيیسکهسچه ه

ب  هس ف  دم.سهنگ میسکککهسبخککتدسآمککدم،س

ديدمسکهسدرسق نس ليع ل سهس م.س  مسر س
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باندسک دم.سن گه نسچشممسبهس ب يس ف  دس

ند خ هس  ککت.سبککهسآنسکهسب س  مس  يهس س

ر سدرسس[] بکک سنگکک هسککک دم.سجب يککل

مي نسآنسديدم.سمکک  سصککد سزدستسگفککت:س

هم ن س هلل،س خن نسقتمتستسپ  خشکک نس

کتههکک سر سسير سشنيد.سهمس کنتن،سف ش ه

بستيستتسف    دهس  تست سهکک سچککهسر س

کهسدت تسد ري،سدرسمتردسآنهکک سبککهس تس

کتهه سم  سسيد  ترسدهی.س پسسف ش ه

 کککالمسد دستسگفکککت:س يسصکککد سزدستس

سمحمکککککککد!سهککککککک سچکککککککهس



 109//ی پاک کردن قلبهامطلبی درباره

 

س گکک سمککی نج مسمیسخت هی،می -دهم.

خت هی،سدتسکتهس ختسموهسر سب سآن ن،س

ف مککتد:سس مب يپ]تلی[سآترم.سف تدسمی

»باوهسمنس ميدت رمسکهس هللس زسنسککاه يس

دسکهسفنمس هللسينآن ن،سکس نیسبهستجتدسآ

ر سعبکک دوسکننککدستسچيککزيسر سبکک س تس

س!سآ س هلليس(.«ش ياسنس زند سيکک سی س خالقکک

سيینسبزرگ  ستجتدسد ردستسب دبکک ري زس س

سيب  سدينسعجي زس س شککتدستسعفککتسیدهسمکک
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سي زس سسینمتدن سبکک  درسينست کک ع  س  ککت.

سبنگکک !سآس تسيزم!سبهسباندسنظ يعز  سيکک

سيت س زس سرتشن نسينستجتدسد رد؟سهمچنکک

سدنسيبهسخت ر کس آنستستککسسی ستسپسکک يکک

ن شسبنگ !سعفککتسنمککتدنسيک دنسآنستسز

سيتس زسجکک هالنسرتر س ن خکک بسکککنس

س:سبگ د ن.سأبتس لع  هيهسگف هس  ت

 والههههمف  م ههههى أت ع ههههها هْاههههها 

 

 

 فهههههافر  ن هههههْ هْاهههههها فاهههههها 

سب  درسعز  گکک س زسيدسيزم!سمککترديکک



 111//ی پاک کردن قلبهامطلبی درباره

 

سعايککهس لصککالاست تسسيهکک ي يمتضعسگ

گف ککهسس !س نککسير سدرسنظ سبگس لسالم

سپسهم  هسر تلس هلل:س  ت سيکک -ی دهسمکک

سيرف  تسکافککتسسینج  نککسسیم،سب س تسرد  کک

دستسب سي تسر سدسینينشسهيق  رسد شت.سب د

د.سبککهسگکک دنسي تسر سکشککسسيشککدوسرد س

دوسلسشيبهسدلنگ هسک دم.سسر تلس هلل

سي  کک سآنسبکک ستس،شيککسدهسشدنسرد سيکش

سيککستجتدسد شت.س ککپسسآنسب د نسيهسنشکک
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محمد!س م سکککنستکک سآنچککهس زسسيگفت:س س

م لس هللسکهسنزدستتس  ککتسبککهسمککنسد دهس

دستسنمککتسيبهس تسرتسشتد!سر تلس هلل

[سيزيککسدستس م سنمتدستکک سبککهس تس]چيخند

س.سچککهسبککزر س  ککتس س(1)عط سکننککد نسيکک

 
(سم فقسعايهسأخ جکهس لبخک ريسک ک بس1)

ب بسم سک نسلانبیسصايس هللسعايکهس لخمسس

یس لمؤلفبسقاتبهمستغي همسمکنستس امسيعط

سس(3/1148()2980بک قم)س لخمسستنحته

تأخ جهسمسکامسفکیسک ک بس لزکک اسبک بس
= 



 113//ی پاک کردن قلبهامطلبی درباره

 

سيتسعفتسنمتدنستسنسيب دب ر ککک دنسسیوکک

س کنککدستسیمککسسيکککهسبککدرف  رسیبککهسکسکک

س.س سفس  تيشن ختس تسضع سيزيککسنسچيکک

س  ککتسکککهسپ نبککتد.سسدتر زسآنسس مب يکک

:سگف ککهس  ککتسرضککیس هللسعنهکک سشککهيع 

خههْل   يهرگهه  بههرا رسههْ  اهلل»

= 
 
 عط  سمنسيسکألسبفحکشستغاظکبسبک قمس

س(س.2/730()1057)
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ل  مگههر آن كهه  اد گرفهه يان قهها  نمهه 

-ي[ پرلق برلاا   ميحرمل اهلل ]تعال

-ياهلل اد آن ان قهها  مهه  ياههد و بههرا

سدرس س،س(1) گرفههل سيبکک رهسم ج  هکک نيکک

 
(سم فقسعايهسأخ جکهس لبخک ريسک ک بس1)

ب بسقتلس لنبیسصايس هللسعايهس آلد بس

بک قمسستس امس)سيس ت ستالستعسک ت س(

ستأخ ج5/2269()5775) سمسامس( ه

بک بسمب عدتکهسفیسک ک بس لفضک  لسس

صايس هللسعايهستس امسلآل  مست خ ي رهس
= 



 115//ی پاک کردن قلبهامطلبی درباره

 

 تسبکک سسيتجتدسد رد،سميلسم ج  سسيد يز

سي يککس شستسمتضعسگيهتديسيهيهمس 

گکک سمسکک  ل.سيموهستسدس تسدرسرتزسف ح

 زس تستجککتدسسيتسف م نب س تي سپيآسیتل

لَقَههدْ كَههانَ سد:يف م یمسی ل هللستعس؟د رد

= 
 
منس لمب  سأ کهاهست ن ن مکهسهللسعنکدس

بککککک قمسس ن هککککک کسق م تکککککه

س(س.4/1813()2327)
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مَةف لِمَههنْ  لَ ُمْ فِي رَسُْ ِ اللَّ ِ أُسَْْ ف حَسههَ

كَانَ كَرْجُْ اللَّ َ وَالْيَْْ َ الْ َخَِر وَذَكََر اللَّ َ 

كَثِيًرا
شم سر ککتلس هلل،سسي)هم ن سب  سس(1)

کهسسیکسسيب شد،سب  سیوتسمينسی  مشن

سبککهس هللستسآخکک وس م دسد ردستس هللسر سيکک

سکنککد(.س سی دسمي رسيبس سيکک نسبککتدهسينسچنکک

س لصککالاستسمعايهس مب  ني  تس خالقسپ

گف ککهس  ککت:سس بککنسمسککعتدس، لسالم

رسههْ  اهلل تههلى اهلل   لى»كلني أنظر 

 
س.س(21) دقز بسس(1)



 117//ی پاک کردن قلبهامطلبی درباره

 

  وك  ي ن يا مههن افن يههاء  للي  وسلم

ظههرب    تههلْا  اهلل وسهه م  للههيهم

فللمْق وهههْ كمسههو الههد  لههن   وْم 

اللهم اففر لقْمي فههإنهم : وجه  وكقْ 

)بهسم نندسآنس  تسکهسبهسس(1)كعلمْن  ال

 
(سم فقسعايهسأخ جهس لبخ ريسفیسک  بس1)

أمسقسکککبتسأنسبککک بسس دنبيککک  س

بکک قمسسأصککح بس لوهککفست لکک قيمس

ست3/1282()3290) سمسامس( أخ جه
= 
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سسر تلس هلل سکککنمستسقو ینگ هسمکک تسيکک

 مب  نسصات وس هللستس ککالمهسي زسپسیوي

ر سسيد رد.سقککتمس ت،ستی نسميهمسر سبيعا

نسنمتدنککدستس تسيزدنککدستس تسر سخککتنیم

-یصترتشسپ کسمککسسيختنسر س زسرت

 م ز!سي س هلل!سقتمسم  سبيگفت:سینمتدستسم

سسسند(.د نی  سآنه سنميز

= 
 

 لجه دست لسي سبک بسغکزتاسسک  بسفی

س(س.3/1417()1792)س قمبأقدس



 119//ی پاک کردن قلبهامطلبی درباره

 

دگ نسينس نس نه ستسب گزيآنه سبه  

نمتدنککدسدندستسصب سيآنه سبتدند.سآز رسد

ن س نس نه سبتدند.سپسسيکهسبه  سیدرسق ل

س؟ت س زسآنهکک سچگتنککهس  ککتنييق لسپ 

کککهس زس افسسيگ يتس ف  دسدسصح به

فتسشککگسيبعدس زسآنهکک سبتدنککد،سمي لهکک 

سیکککهسبزرگککسسيد ش ندستسمت ردسيزي نگ

آنهکک ستسسيبکک رصب سآنهکک ستسشککدوسب د

س مب ش نسعايآنه سبهسپسيقدروس ق د س هسيکک
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س م،سدرسآنسي لصککالاستس تککمس ل سککاسی زککک

سيک د.سآنج  تسکهسمکک دید سميپسیتجا

سینيبزر سدسم  بنسعب رسرضیس هللسعنه

نس متستسمفس سق آنسر سدشن مسد دستسي س

 تسصب سنمتدستکک سآنسکککهس ککخنس تسبککهس

عو مککه!سسيد،س پسسگفت:س سي نسر يپ 

س سسيبکک  سسنينگ هسکنسبب سي زيککسنسمکک دسنيکک

م؟سيتجتدسد ردسکهسم سآنسر سب ط فسکنککس

نس ند ختستسش مسييآنسم دس  شسر سپ 

سبکک سمع تسينمتد.سم د شککدوسسبکک سهيکک

تسگف هسشد:سچکک  س سبهس خنسگفت،سعملس



 121//ی پاک کردن قلبهامطلبی درباره

 

؟س تسگفککت:سمککنسیکنی تسر سمج ز وسنم

سيمنسدربکک رهسيکنمسکهسب دب ریش مسم

 د کک  نمسکککمسب شککد.سلسکک نسيگن ه نسز

س:نهس  تنسگتيق لس س

 لفههْ  لمههن لههم ك ههن لههن و لهه 

 

 

 لفهههْ ولهههم كشهههفع  ليههه  بشهههافع 

  ال العلههههْ لههههن العقْبههههة بعههههدها 
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 (1)فقد مفر  كداك بمس  ين خاظههع 

سدسيگت فندسیتق س بتذر  دسير 

د،س زسيکشیشدهسبتدستسدردسمسیکهسزخم

س سسيپکک سید:س»چهسکسيغالمشسپ   نسيکک

گت فندسر سشوس هس  ت؟«سغالمسبهس تس

س سسگفت:س»من نسککک رسي زسخشمستتسعمد  

سسمر سک د تسدچکک رسگنکک هسسیتکک سمکک  سبزنکک

تککتسسی«.س تسگفت:س»ه گزس زستب هيشت

 
س.(372/س1)س لش عيبس آلد بس(1)



 123//ی پاک کردن قلبهامطلبی درباره

 

س تس تسر سآز دسککک د.سس« ميککسگیخشککمسنمکک

دشککن مسد دستسسعديسبنسق تمبهسسيم د

 خنشستم مسشد،سسی تس  کتسبتد.ستق 

سیبکک قسيزي تسگفت:س» گ س زس خنتسچ

م ندهس  ت،سآنسر سبگت،سقبلس زسآنسکککهس

س سسم د ن سنککد،سزي ينسمحاککهسبيکک   سآنهکک سيکک

 شکک نسيپسيشتندسکهسدرب رهینمسیر ض

عم سبنسعبککدس«.سيینسگتنهس خنسبگتي س

بهسمسجدست ردسشدستسآنج سسیشبس لعزيز
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گذشککتستسسياسبتد.س زسکن رسمکک ديت ر

م تجهس تسنشدستس  شسر سباندسنمککتد.س

؟سعمکک سیت نککهسهسکک ي ستتسدي تسگفت:سآ

 .سنگهب نکک نسيککسخرقمککهس هللسگفککت:س

آنسشدندستسعمکک سرقمککهس هللسسيهم تج

د،سيککسگفت:س تسر سبهسق لسخککتدسرهکک سکن

ت نککهسي ستککتسديککسد:س»آيفنمس زسمنسپ  ککس

عایسبنسسيم دس. ي؟«ستسگف م:سخیهس 

مکک سر سرضیس هللسعنهس) م مس ج د(قسين

بکک سسخدم و ر نس،دستس تسر سدشن مسد ديد

س تسه تمسب دنککد.س تسگفککت:س»مهاککتسجکک
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د!«س پسسرتسبهسم دسک دستسگفککت:سيده

زستتسر س زسدرخت  تسنمککتدنسيچهسچ»

سيد رسي زي سني زسم سب زسد ش هس  ت؟سآ

آنسمکک دسم؟«سيکهسم سآنسر سب سط فسکنککس

ر سکککهسبکک ستککنسسیدستسلب  يخج لتسکش

س تسمککتدسکککهسبککهند شتس ند ختستس م س

هز رسدرهمسبدهندستسآنسم دسبعدس زسآنس

دهککمسکککهستککتس زسیمککسسیگفککت:س»گککت ه

سي«.سم دی[سهس ف زند نسر تلس هلل]
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گفککت:سستهکک سبککنسمنبککهسرقمککهس هللبهس

دهد«سته سی»فالنسم دستتسر سدشن مسم

 س زستتسيبهسغسیيچط نسپستيگفت:س»ش

س؟ ف ککهس  ککتين سنس زسعمکک ي«.سهمچنکک

مکک دمس زسسیتسشدهس  ککت:س»تمکک ميرت س

سسس.(1) ند«ط فسمنسقاللسشده

 م مسأقمدسبنسقنبلسعبدس هللسپس س

 
(سهذ س د  سفيهسضعفس،سکم سقک لسذلکاس1)

بنسمفاحسدنهسمنسرت يبسمج لکدسعکنس

س لشعبی.
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پککدرمسبکک سس:گف ککهس  ککتسرقمهمکک س هلل

 سمع صمسر سبهسيگفت:سآسمطمئنسیصترت

کهسبهسمنسزدهس  ککت،سسیشالقسيت  طه

س تسبسيقاللسکنم؟سگف م:س زس کک  س  تنسيکک

سي،سمگ سآنسکهس تسر سقاللسک دي مدين

ر سخکک ط سنشکک نسس مب ينس خنسپيتس س

 ال كقْ  كْ  القيامة  ال من لفهها»سشدم:

سي«س)قفعفْ  لم  شککتدسی متسب پکک سنمکک

دستسدرسيککسعفککتسنم سیمگکک سآنسکککهسکسککس
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ب  درم!سسيم(.س سينس تسر سعفتسنم جهسمين 

ستسکهس نس نسدچ رسخطکک ستسينسيزيگ 

س هس  تسکککهسدرسيتسش سشتدیلغزشسم

شسيب  ب سآنسر هسعفککتسنمککتدنسر سدرسپککس

م نککدسینمسیب قسيزيمستس گ سنهسچي يبگ

سزي لم.سيکهسآنسر سعفتسنمتدن،سبن م سيديکک

خطکک سککک دهسبککتدستس زسمککأمتنسسیتق ککس

س:سسخت  ت،سگف هس  تیمعذروسم

 المههذن  ال طههاءُ والعفههْ واسههعُ أنا

 رسخط ک رسهس مسيمنسگن هو رستسبس

 .عس  تيتسعفتسنمتدنست 
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 (1)ولْ لم ك ن ذن  لمهها لههرف العفههْ 

 شدیبتد،سعفتسشن خ هسنمی گ سگن هسنم

دسدرسينس  تسکهس نس نسب ينسچني س

بکک  درشسسيمن بلسه سلغککزشستسخطکک 

دستسهم نسگتنهسکهس بتفکک ررسي يکتت هسب

س:سسديبگتسگف هس  ت،

 آخههذك بالجفههاء فنههي لههم أو

 

 

 
س.(372/س1)س لش عيبس آلد بس(1)
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 وا هه  ممههك با خههاء الصهه يو 

 وجميههل العههدو فيههر جميههل 

 

 

 (1)وو ههيو الصههدك  فيههر و ههيو 

 زسسیوککسيتسشدهسد  تسکککهسيرت س 

 نسنزدسبکک  درشسآمککدستسگفککت:سينيشيپ

گ سر سمتردسب زخت  تسق  رسيوديف د س

 ،سباوککهسفکک د سيککسم،س تسگفککت:سخيدهیم

س:سگف هسشدهس  تسم.يبخشیگ سر سميودي

 
س.(311/س1)س لش عيبس آلد بس(1)
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 ولسههل معات ههاً خهه ً فنههي 

 

 

 (1)رأكههل الع هه  كسههري بههالعقْ  

بککتدهسست لککیکککهسسجعف سبنسمحمد 

 زسعفتسسیم ني  ت،سگف هس  ت:س گ سپش

سيد،سبکک  سي يبهستجتدسبسمنسينمتدنسب  س

 زسسیم نيمحبتب  س زسآنس  تسکهسپشسمن

سيمج ز وسب  س بکک  درسسيد.س سيککس يشسبيمسپکک

 
س.(322/س1)سب لش عيس آلد بس(1)
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سيزم!س زسعيککسعز سرت سسیسکک شککدهسستيکک

دسدرس ککخنس تسيب س-  تسکهس تسگفت:س

سي» خنسمکک دمسدربکک رهس–تأملسنمتدس

نسنسکک زد،س گکک سدرتغسيتت،ستتسر سغمگککس

سيب شکککدسن ستکککتسنتشککک هسسيبککک  سسیوککک

 نج مسد دهسسیشتد،سبدتنسآنسکهسعمایم

سيبدسيجهيتس گ سر  تسب شد،سن سیب ش

ستت تسکهسمجکک ز وسآنسنزد هساسشککديکک

بکک  درم!سخشککمسد  مکک  ستککتسر سس.«  ککت

سب آ سیشککف هسنونککدستسآنچککهس زسعاکک

 دسکککن:س»خشککمسيتسشدهس  تسر سيرت س
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س تلککشسد   ککتستسآخکک شسسیت نگيکک

سی،س گ سمعذروسخت هب شدمیسیم نيپش

دسيککسآی د،سخشمسبهستجتدسنميصتروسگ

تسچهسبس سکهسدرسخشککمسهککالکسشککدنس

گف ککهسسشککعبیبککهسس.«تجتدسد ش هسب شد

ستسکککهسشککخصسزتدسيچسي زسرتس:شد

 تلسسشتدستسزتدسبهسق لتینسميخشمگ

 سيککسگ سديدسیگ ددستسشخصیختدسب سم

 سبهسق لتس تلسيشتدستسدینسميخشمگ
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 تسگفککت:س»خشککمسسگکک دد؟یختدسب زسم

ع  سرتشنسيميلسآتشس  ت،سه سچهس  

.سب  درس«شتدیع  سخ متشسميشتد،س  

س سيعز سيیه ه ستسر هاهيت سینسبعضيزم!

س.سب شدیعالجسآنسمسيب  س

*** 

شلد  خملو    ي  ا: سببفص 

 عالج آال ي  ا اه

شم سر سمتردسرقمککتسسی هللستع ل

سقککککککک  رسدهکککککککد!سبد ن سد!سيککککککک
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 دس  ککت،سينسشدنسزيخشمگسيه  ب 

سي زسآنه :سختدسبککزر سب تکک سس  ککت،سینکک

بککزر سسخککتدسيکهسشخصسد ر سسیزم ن

نسيند ردسکهسکتچو  ستب شدسدت سینيب

شتدستس زسآنج سکککهسسيبهستسيی ق   میب

گکک  نسي  تسدسینيبسبزر سختدسيد ر س

 ردستسبککهس کک عتسشککمیر سکتچاسمککس

شتدستسصب س تسکمسشدهستسینسميخشمگ

س.رتدینسمي زسبسلّ سدرسکُي



 های پاک کردن قلبمطلبی درباره // 136

 

نمتدنسسیشتخس:آنسيه  زس ب 

س  تستسمنظککترس زسآنسز  دسبککتدنسآنسيکک

سکک هسيکهسبککهسطککترسش سي  تسبهسطتر

سيیهکک ی رسشککتخي د.سچهسبسيج مسنگن س

س سنسيهسکک ندسکککهسدرسشکک تعس مکک سدلنشکک

د سک دهستسم ض دسي سپييتغسیب شندستلیم

شککتد.سأبککتس لع  هيککهسگف ککهسی تلسآنسم

سسس:  ت
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 (1)وكههههار  جههههد جههههرق المهههه اح

 

 

 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 

،سچشککمستسيیزهسجککتي   زسآنه س 

،سدشککن مسد دن،سي،سنکک م دیهککمسچشککم

س.گ سمس  لس  تي نتستسغشسستسديخ

*** 

 :د ماال آالما ا 

 
س(.40/س4)س دغ نیس(1)
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سيبهس خ ص رسآنه سر سب د رمسی نسمکک

 بنسجککتزيسرقمککهس هللسکهسهم نسگتنهس

سگف ککهس  ککت:س زسآنهکک س س نس  ککتسکککهسيکک

کهسدرسمتردسف تسب دنسسيآ  رسيدرب ره

تستحمککلسسيخشم،سعفتسنمتدن،سب دبکک ر

 د.سي،ستفو سصککتروسپککذننلسشدهس  ت

حسيهمککک نسگتنکککهسککککهسدرسصکککح

س زسيی)بخ ر سيبخ ر  بنسعب رسرضککیس(

س زسعم سيم دس:آمدهس  تس هللسعنهم 

 جکک زهسد د،سسي ج زهسخت  تستس تسبهست

پس سخطکک ب!سسيآنسم دسبهس تسگفت:س» س
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س تسسیدهککسیقسمسبهس هللسپ د شسمکک سر سنمکک

سيب س«یکنککسینسم سبککهسعککد لتسقوککمسنمکک

نسشککدستکک سآنجکک سکککهسيخشککمگسعم 

ق سد،سيمسگ فتسب س تسب ختردسنم يتصم

!س هللسأمي س لمؤمنينسي» س:سگفتسبنسقيس

خُذِ الْعَفَْْ :سديف م ی مب سمي[سبهسپی]تع ل

بِهههالْعُرْفِ وَأَلْهههِرضْ لَهههنِ وَأْمُهههْر 

الْجَههاهِلِينَ
 مکک سسیوي)عفتسکنستسبهسنس(1)

 
س.(199 دع  فس)س(1)
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نسيبگ د ن!(ستس سسينم ستس زسج هالنسرت

مکک دس زسجکک هالنس  ککت،سقسککمسبککهس هللس

شستککالتوسيه[سب  سينسآي] سسیتق سعم 

شد،سجاتت سن فتستسدرسمن بککلسک کک ب س

س.مسشديتساس هلل

ختدشسر س زسمج ز وس هللسس:لو 

د:سقدروس هللسيدسبگتيتسب ب    ندسسیتع ل

سب س سسیتع ل نسشککخصس زسقککدروسمککنسيکک

سیش  س  ت،س گ سخشممسر سب س تسخ ليب

درسس متس زسخشککمس هلليکنمسدرسرتزسق



 141//ی پاک کردن قلبهامطلبی درباره

 

 زسبهسينسنيش  ي م نسنخت همسبتدستسمنسب

تسرقمسکنسسسب شمیم سد رسر سسعفتسشدن

دهسي م زست سآم زي سبهستتسرقمسشتدستسبت

س.يشت

سصککترتشسسبهسسْ : زشتسشدن 

نسکهسيدستس سيتفو سنم سینينگ مسخشمگه

ت نسدرنککدهسي تسبهسم نندس گسق رستسق

 مب  نستسعامکک  سيشتدستس زس خالقسپیم

سکهسب سیکس نس،شتدیدترسم دسنفککسسر سيکک
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قسک دسکهسبککهسآنهکک س ق ککد سکنککدستسيتشت

مکک نس  ککتسکککهسيشخصسب س سسيس هيش 

  سدرسآنسيککسخشمسختدسر سفکک تسبکک د،سز

کندستسی تسر سبزر سمسیصتروس هللستع ل

س،سآدس ج شسر س زسم دمسبخت هککدينب   سيکک

 مککتسدرسيدت تسنککد ردسکککهسدرسرتزسق

س دسکهسيب سي سبهسگتنهسیشگ هس هللستع ليپ

گکک سيمتردسعفتسق  رسگ ف ککهس  ککتستسد

دسآنهکک سر سدرسيککسنسکهسب يم نندس سسیمس  ا

س. دسک ديقا س
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بد نککدسکککهسفکک تسبکک دنسسلر آخر:

خشککمس زسطکک فس ت،سمککتردسپسککندس هللس

تسنهسمتردسپسندسخککتدش،سس  تسیتع ل

پسسچگتنهس  تسکهسخت  تسختدشس

س،د ردیمندمسمسیر سب سخت  تس هللستع ل

  تسکهسبهسقاکک سم بککتطسسينسمت ردي س

دسچهسککک رسککک د؟سي  ت،س م سدرسعملسب 

س هس  تسکهسآر مشسختدسر سقفظسيش 

سکندستسبهس هللسپنکک هسببکک د،ستغ  سق لککتسييکک
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س گ س س سيدهد،سميال  ندستسيس  دهس  تسبنشکک

نشسکک هس  ککت،سدر زسبوشککدستس گکک س

ب رهسبهستضتسگ ف نسدرسنينسدرس سيهمچن

  سخشککمسيککسم،سزي سهنگ مسخشم،س م سشده

س سي زسطکک فسشکک ط نس زسيط نس  ککتستسشکک

جککنسسآتککشستسآتککشسفنککمسبکک سآبس

شتد،سهم نسگتنککهسکککهسدرسیخ متشسم

 م سنشسکک نستسدر زسسثسآمدهس  ت.يقد

نسب شدسيممونس  تسبهسخ ط س سدنسيکش

سس–مس لب هس هللس عاس–کهس ن،سبککهسيت سبهسزمکک

سکککهس زسآنسآف سيزيککسچ س سدهسشککدهيکک مسيکک
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مسکهس صلسيمستسم ذک سشتيو  سشتينزد

سيب شککدستسن یم س زسآنسمککس سیجککهسف تتنکک

سي س خشککمسر سکککمسسیج دسگکک ددستسف تتنکک

-یج دسمي  سخشمس زستوب س سيکند،سزیم

 نسيبب سخالصهسک دنسنسمطا سي سسگ دد.

نسبتدسکهسعاککتسيشدستس خنسم سفنمس س

نسيککسشککدستسعاککتسآنسدب ی سميخشمسدن

سککک دنسيدترنس  تسينسچنيستستس سين

کککهسسي.سمککت ردگ سمس  ليتسدس زسب  در
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س اتسعفککتسنمککتدنستسآنچککهسيدرسفضکک

سي نسد شکک يآنسبسيدرب ره نسيمستسهمچنکک

ب شدسینسنميب س سسیايف تسب دنسخشمسدل

تت ند،سدشن مسدهککدستسدرسیکهسمسام نسم

ر سدرسمن بلسسيعت سآنسعفتستسب دب ر

سککتستسآنسر سيگتنککهسنسنيند،سه گزس سيبب

کککهسسيکننککدستس مکک ینستسعنلسردسميد

نس  تسکهس نسکک نسبکک سيب شدس سیمعاتمسم

سيبکک ستسیب  درشستسدشمنسدشن مسد دن 

س شککتد،سهمکک نسگتنککهسیم تو سگنکک هسمکک

» كذاء المسههلم سف متدهس  ت:س مب يپ
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)آز رسد دنسس(1)فسههْ  وو الهه  كفههر 

مسام نسفسککقس  ککتستسجنککگسبکک س تس

 
(سم فقسعايهسأخ جهس لبخ ريسفیسک  بس1)

 إليم نسب بسختفس لمکؤمنسمکنسأنس

يحکککبمسعماکککهستهکککتساليشکککع س

(ستمسامسفیسک ک بس1/27()48ب قم)

ب بسبي نسقتلس لنبیسصايس هللس إليم نس

عايهستس امس کب بس لمسکامسفسکتقس

س(1/81(س)64ب قمس)ستق  لهسکف 
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 لسککالمسس لصککالاستعايهسنسيکف (.سهمچن

س «س؟»أتدرون من المفل ف متدهس  ت:

سیز(سچهسکسککسيچیدسمفاس)بيد نی سمي)آ

سی  ت؟(سگف ند:سمفاسسدرسنزدسم سکسککس

،سيید ردستسنهسککک السی  تسکهسنهسدرهم

المفلهه  مههن أم ههي »ف متد:سس مب يپ

من كلتي كْ  القيامههة بصهه   وتههيا  

  وكلتي ود ا م هذا ووذف هذا  ودكا 

  وسههفك ل  هههذا  اوأكههل مهها  هههذ

فيعطي هذا مههن حسههمات    وظر  هذا

فإذا فميههل حسههمات    وهذا من حسمات 
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أخههذ مههن   و ههل أن كقضههي مهها لليهه 

 م طههرح فههي  فطرحل للي    خطاكاهم

س (1) المار سی)مفاککسسدرس مککتسمککنسکسکک

 متسبکک سنمکک ز،سرتزهستسي  تسکهسرتزسق

ر سدشن مسسیوينسي[س سیدس]تليآیزک وسم

سيتسآنسسد دهس  ت ن  ککز سگف ککهسسر سسیوکک

 
(سرت هسمسامسفیسصکحيحهسک ک بس لبک س1)

ت لصککابسبکک بستحکک يمس لظاککمسبکک قمس

س(4/1994(س)2581)
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س  تستسمکک لس س نسر سخککتردهس  ککتستسيکک

سير سرسیويختنسآنس سیخ هس  تستسکسکک

 تسر سبککهسسيه یويگ سر سزدهس  ت،سنيد

شسر سبهسيه یويگ سنيفالنسشخصستسد

سينسیدهندستستق یفالنسشخصسم -یوکک

قوککمسسيشسقبککلس زسآنسکککهسبکک ستيه 

آنهکک سر سسيشتد،سخط هکک یشتد،ستم مسم

دستسبعدسنهنیمسي ندستسب سگ دنستيگیم

.سشتد(ی زسآنسدرسآتشسجهنمس ند خ هسم

م،سمسکک ح سبککتدنسي نسد ش يآنچهسکهسب

  تسسینسدرسق ليعفتسنمتدنس  تستس س
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تجککتدسد ردسکککهسسیيي وستس قکک ديکهسآ

 ند،سباوهس زسزسد نس هيگ ف نسققسر سج 

تسشککدهسيرت سسعايهس لصالاست لسالمسيت

بککهس تسسی زسزن نشستق سیوي  تسکهسبهس

سیبتد،س م سنمتدست سکسسدشن مسد دهسشده

دشککن مسسر سسدشن مسد دهس  تسبهس تسر سکه

ثسر سينسقدي،سهم نسگتنهسکهسبز رس سدهد

سي وستس ق ديآتردهس  تستسآ سیثسبعضکک

سيدسیبعض سيگ سر ستفسکک سکننککد.س سی سمکک نسيکک
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  تسکککهسسی نسشدس خن نيکهسبسی خن ن

 مس م،سآنه سر س زسقابمسخ رجسنمککتدهگف ه

سبکک  در نمسبسيتسبهس ککت مستس س نسککک دهيکک

پ د شسبکک دنس زسآنسر س زسپ تردگکک رمس

آخ سدعت ن سأنس لحمککدسهللسست،س مخت   ه

 لسککالمسعاککيسس لصالاستسربس لع لمينست

  لم  اين.سسسأش فس دنبي  ست


