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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 ت گناهارخسا

اس از بین بردن آن حالت حسّ لین خسارتگذارد. اوّو دل انسان میدر باطن های عجیبی گناه خسارت

هیچ  :قَـْلِبِه ُنْكَتٌة بـَْیضاءُ  یّلا َو فِ اِ ما ِمْن َعْبٍد  فرمودند: هوشیاری و بیداری دل است. امام باقر و بودن

یعنی روح و دلش، یك لوح سفید  است؛ سفید بزرگ یهقلب او یك لکّ در عبدی نیست مگر اینکه

سیاه  یهشود یك لکّهنگامی که مرتکب گناه می :النُّْكَتِة ُنْكَتٌة َسْوداءُ  یْذَنَب َذْنبًا َخَرَج فِ اَ ذا اِ فَ  زرگ است.ب

سیاه دوباره  یهاگر بالفاصله توبه کند، آن لکّ :ِلَك السَّوادُ ْن تاَب َذَهَب ذٰ اِ فَ  افتد.روی آن لوح سفید می

نُوِب زاَد ذٰ  یفِ  ۡ  ْن َتماَدىاِ َو  شود.میشود و لوح دلش سفید پاك می ا امّ :اْلَبیاضَ  یَ يـَُغط   یٰ ِلَك السَّواُد َحتا الذُّ

زیر آن لوح سفید را  شود تا کلّتر میدائم بزرگ و بزرگ ،ی سیاههاین لکّ اگر در گناه مداومت کند،

ین سفیدی را ا کلّ ،هنگامی که سیاهی 1َخْیٍر اََبدًا: فَِاذا َغطَّى اْلَبیاَض َلْم يـَْرِجْع صاِحُبُه ِالىٰ  .گیرد خود می

 ؛نخواهد داشتسمت خوبی و خیر  ابداً بازگشتی به صاحب چنین دلی دیگر ،زیر پوشش خودش گرفت

نَّ اِ ْفَسَد ِلْلَقْلِب ِمْن َخِطیَئٍة اَ ٍء  یْ ما ِمْن شَ  :ندفرمود حدیثی دیگر حضرت باقر رد کارش تمام است. یعنی

 هیچ ،دل و روح انسان ،برای قلب 2:ْسَفَلهُ اَ ْعالُه اَ  ى تـَْغِلَب َعَلْیِه فَـُیَصیـ رَ لَُیواِقُع اْلَخِطیَئَة َفما َتزاُل ِبِه َحتاٰ  اْلَقْلبَ 

 وکند تا معصیت بر قلب اانسان پیوسته گناه می نیست. ها معصیتخطیئات و  ازتر کننده چیزی تباه

-چه می فردیکند. چنین گیرد و انسان را خفه میقلب را زیر پوشش خودش می کند و کلّغلبه می
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حال سالمتش از  که در فردی شود.زیر و رو می شود، می واژگون انساناین  :ْسَفَلهُ اَ ْعالُه اَ فَـُیَصیـ َر  شود؟

 عکس کند، فرق می صدوهشتاد درجه آید، ش میتوزی و عداوت بدکینه از و آیدت خوشش میمحبّ

 ،آید. از دروغ خوشش میآید می ت بدشمحبّز آید و اخوشش می توزیکینه عداوت و از حاال !شودمی

تش واژگونه شخصیّ آید.خوشش می ... کینه وحقد و  از ،آیداز گذشت بدش می .آید می از راستی بدش

کند، می یبدکار  وقتیعالمتش این است که  ،اس استکه بیدار است، حسّ یشود. ولی دل انسانمی

ای کاش توانسته بودم جلوی خودم را بگیرم. این  !این چه کاری بود من کردم؟ !گوید: آخفاصله می بال

در  اووقتی  امّا ه و ندامت باطنی از عالئم زنده بودن و بیدار بودن دل است.ت درونی، تنبّحالت مذمّ

هم  باطنی چ حالت ندامتهی و دهدگناه انجام می .خواهد رفتاین حالت از بین  ،مداومت کرد گناه

های یعنی دریافت؛ ك دارداادر او باطن ،اس استباطنش حسّ ،دلش بیدار است و کسی که روح !ندارد

ود و رآلوده شد، این حالت ادراکات معنوی از بین می ها معصیتبیش از حد به  وقتیامّا رد. باطنی دا

 ز آن حقایق معنوی ندارد.ی هم اهیچ حسّ . دیگربیندباطنی را نمی حقایق دیگر آن

ثر ر اد ،های روحی انسان، قساوت قلب است. لطافتشود می ایجاد افراط در معاصیبا  دومین چیزی که

 ولی وقتی ؛پذیرد های معنوی تأثیر میكکه سالم است روحش از محرّانسانی رود. از بین می معاصی

. ثیر بگذاردأح او ترو تواند روی نمی های معنویكدر اثر گناه به قساوت قلب مبتال شد، دیگر محرّ

 ها فالنی به یك مجلس روضه یا دعا و نیایشید بعضی وقتا هدید ؛شودتر وسملم تانبرای تا مثال بزنم

ها از اشك ،اندچنان در فضای آن مجلس به هیجان معنوی آمده همه ،رودمی یك مجلس عرفانی یا

خدا اصالً ککش هم  یا این بندهجلسه حال منقلبی دارند، امّ ی اهل اینهمهو  ،است ها جاری چشم

های كپذیری از محرّیعنی روح، آن حالت تأثیر !کندنشیند و زل زل نگاه میطور می همین! گزدنمی

اگر این قساوت قلب در اثر گناه زیاد است.  لطافتش را از دست داده را از دست داده است؛ معنوی

که آثار  ظاهر انسان در لین جاشود. اوّهم مشهود می شخصزند و روی ظاهر بیرون می کم  شود، کم

و  چون چشم خیلی مخبر صادقی است چشم است. کجاست؟ اوّلین جا ،شودمشهود می گناه در آن
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راست  ها راستِ چشم ،گویدخالف زبان که دروغ میزند. برحرف می انسانخیلی صاف از باطن 

زنند. صاف دارند با من حرف می کنم، صافِهای شما نگاه میبه چشمگویند. همین اآلن من  می

و  یدهند. حالت چشم کامالً گویای حالت درونخبر می هاانساند و از باطن نگویها راست می چشم

شود شود. دومین جایی که ظاهر میل در چشم ظاهر میاوّ لین جاست.روحی انسان است. این اوّ

چهره  کم اصالً کلّ بعد هم کم .دهدخبر می افرادها هم از حالت درونی و باطنی کجاست؟ رنگ لب

چهره  .شوداش اصالً تیره میچهره کم کلّ کند، کمافراط می که در گناه انسانیپذیرد. یعنی تأثیر می

پوستش  !خیرپوستش سیاه است،  اینکه نه !سیاه است کنی، سیاهِچهره را که نگاه می !شودسیاه می

آن سیاهی و  اینها اثر نداردامّا  کند،ب هم ترسفید ...پودر و  باشد، با کرم هم ممکن است خیلی سفید

سر جایش است. آن سیاهی معنوی با این چیزها قابل مخفی کردن نیست. آن سیاهی وجود دارد. آن 

که را افراد بعضی از  ؛را دارید تا حدودی این احساس خود شما کنممن فکر می. رودنور از بین می

و ولو خیلی هم خوشگل  ؛شان کدر و گرفته استچهرههم  بعضی ؛شان نورانی استبینید قیافه می

نگاه که ها را گرفته است. بعضیو کنی تیره نگاه میکه ا قیافه را امّ است، آرایش کرده ظاهر جسمانیش

. بینم می را نورانی خیلیی هاهبچّ بعضی از ،کنم ها که نگاه می سر کالس من د.دارننور  ،کنیمی

که خیلی اهل  افرادیبعضی از  دیدید فهمند.می معمولی هم افرادکه  ایگونه بهشود شدید می مک کم

 رها یك حال بدی دارند. اینها دیگچشمو  گرددشان برمیحالت چهره پلیدی و گناه هستند، اصالً

نابود  و وبرکاوت دل، عواطف را ساین قس .است آمده خیلی گناهانشان شدید شده و به ظاهرشان

ت عبادت و نیایش را دیگر لذّ ؛کندی میالقلبخشن و قسیّ را تبدیل به یك آدم پرخاشگرِ فرد و کندمی

اندم کیف اگر بگویی رفتم دعا خو ؟!کنیدشما می ست کهگوید این کارها چیمی .تواند بچشدنمی

بفهمد. حالوت  این را توانداصالً نمی! نماز خواندم کیف کردمست! رها چیو وِ رّاین شِ گویدمی کردم،
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َّل ِلَقْسَوِة اْلَقْلِب َو اِ   ما َجفَِّت الدُُّموعُ :ندفرمود کند. امیرالمؤمنیناحساس نمی دیگرنیایش و عبادت را 

یکی از عالئم قساوت قلب این است که اشك به چشم انسان  3:الذُّنُوبِ َّل ِلَكثْـَرِة اِ   ما َقَسِت اْلُقُلوبُ 

خشکند مگر در اثر ها نمی: اشكندفرمود شود.تر نمی ،به نم اشك معنوی وچشم ا دیگر خشکد. می

در یك حدیث قدسی است که ت. گناه و معصی شوند، مگر در اثر فراوانیها قسی نمیقساوت قلب و دل

این است که  ،کنمران خودم میشهوت یترین و کمترین کاری که با بندهآسان خدای متعال فرمود:

های معنوی را یتواند شیرینکنم. دیگر نمیسلب می او عبادت و ذکر خودم را از ،حالوت نیایش

 4بچشد.

گناهانی  البیگناهان ق .یك دسته گناهان قلبی است و یك دسته گناهان قالبی ؛گناه داریم دو نوع 

گوید، سخن دروغی می خورد،حرامی می یدهیم. لقمهاست که با اعضاء ظاهری پیکرمان انجام می

شود. گناهان که با پیکر ظاهری انجام می ظاهری یکاریعنی  ؛شکندکند، دلی را میای مینگاه آلوده

  بـَْعضَ   نَّ اِ  :فرمود مؤمن.ظن به یك برادر یا خواهر ءومثل س ؛گناهان باطنی انسان است، همان قلبی

سری گناه قالبی. قرآن  سری گناه قلبی داریم و یك باطنی است. یكو گناه قلبی  گناه، این 5:ْثمٌ اِ   الظَّن  

های شما کسب برابر آن چیزهایی که قلب شما را در 6:مِبما َكَسَبْت قـُُلوُبكُ   ِكْن يُؤاِخذُُكمْ َو لٰ  هم اشاره کرد:

 گناهان قلبی است.؛ که همان خواهیم کرد کند، موأخذهمی
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 مْ هُ ُهمَّ َصل  َعلٰی ُمَحمٍَّد َو آِل ُمَحمٍَّد َو َعج ْل فـََرجَ اَللاٰ 

 


