
 

 أنواع القلوب

 ا ا اٌ اقلبة ٍْ املجرمه يف ا ايٕ أضط اٛ أذبيت يف اهلل، مل
َوإِنَّ ِِف اْْلََسِد ُمْضَغًة إَِذا َصَؾَحْت َصَؾَح  :◘ادتطد قلْل اقييب 

) مجفق  ُكؾُُّه َوإَِذا َفَسَدْت َفَسَد اْْلََسُد ُكؾه َأٓ َوِهي اْلؼؾب اْْلََسدُ 
ضبُٔ(، ثْجُ إابٔظ اقبعني إقُٔ ا اقْض اّع ّا اقػَْاخ 
قٔصدِ ضً اقصساط املطجلٔه، ال ىصة قُ املص آد فإٌ ضبه 
اقلبة مً ٍرِ، ّيع يف ٍرِ، فال صت اٗ مً مص آدِ إال 

 :ّاقلبْت دالد٘ ،ثع اىل مبداّم٘ اقط اض اخ ّاالضجع اى٘ ا اهلل
 يبة مٔح ، ّيبة مسٓع .ّيبة ضبٔه ، 

اقرٖ ضبه مً اقػَْاخ اقيت خت اقف أمس اهلل  القمب الشميي :
 ثع اىل ّىَُٔ، ّمً اقػبَ اخ اقيت ثسد ضبُٔ.  

اقرٖ ال ذٔ اٗ فُٔ، فَْ ال ٓعسف زاُ، ال ٍْ  القمب امليت :
 ّايف ضيد غَْاثُ  ّقْ ا اٌ فَٔ ا ضدط اهلل ثع اىل .

فُٔ مً ستب٘ اهلل ثع اىل ّاإلمي اٌ ّاإلخالص اُ،  لقمب املسيض:ا
ّاقجْال ضبُٔ، ّفَٔ ا صت اثُ، ّفُٔ مً ستب٘ اقػَْاخ ّإٓذ ازٍ ا 

ّفَٔ ا ٍالاُ، ٍّْ ممجرً اني  ّاذتسص ضبٙ حتصٔبَ ا،
، ّداع داضٔني : داع ٓدضِْ إىل اهلل ّزضْقُ ّاقداز اآلخسٗ

 ٓدضِْ إىل اقدىٔ ا ّغَْاثَ ا ، ٍّْ جئة أذدٍن ا .
 أمراض القلوب 

تـؼسم أمراض الؼؾوب أمراض صبفات ، قال ِف اهلل ،  إخويت

قَْطاُن َأَحَدُكْم َفقَُؼوُل: َمْن َخَؾَق َكَذا، َمْن َخَؾَق :  ◘ الـبي َيْليِت الشَّ

 َوْلقَـَْتهِ َكَذا، َحتَّى َيُؼوَل: َمْن َخَؾَق َربََّك؟ َفِنَذا 
ِ
)  َبَؾَغُه َفْؾقَْستَِعْذ بِاَّللَّ

متػق ظؾقه( ، وأمراض صفوات: كاحلسد، والشح والبخل ، ..   

ِن َما ُهَو ظوالؼرآن صػاء لؾـوظني  ، قال تعاىل :  ُل ِمَن اْلُؼْرآ َوُكـَزِّ

نَي إََّٓ َخَساراً 
ِ ِ
ْؾُؿْمِمـنَِي َوَٓ َيِزيُد الظَّاد ]  غ ِصَػاء َوَرْْحٌَة لِّ

ء:  ،  ومن أمراض الشفوات :[ 88اإلرسا

متيٙ شّال اقيعن٘ مً ٍْ  : اذتطد :د والبغضاءاحلش وسض-1
َٓ  : ◘ي ال اقييب  د،ـــْد إىل اذت اضـاحملطْد، ذجٙ قْ مل ثع َو
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أخسجُ اقيط اٜٕ ) ِِف َقْؾِب َظْبٍد: اإِليََمُن َواحلََسدُ  ََيَْتِؿَعانِ 
َدبَّ إَِلْيُؽْم َداُء األَُمِم ♂:◘يب ّي ال اقي، ّصررُ األقب اىٕ(

ؾُِق  احَلَسُد َقْبَؾُؽْم  َوالَبْغَضاُء، َوالَبْغَضاُء ِهَي احَلالَِؼُة، ََل َأُقوُل ََتْ

ْعرَ  ينَ ، الشَّ ؾُِق الدِّ   ،األقب اىٕ( ّذطيُ اقرتمرٖأخسجُ ) َوَلؽِْن ََتْ
 ،ميُ اقػبط٘: متيٙ اقيعن٘ اقيت ضيد املػبْط مع ضدو شّاهل اأم ا 

َّٓ ِِف   -أٖ: ال غبط٘ -َٓ َحَسدَ  :◘قلْل اقييبٍّٕ ستنْدٗ   إِ

، َوَرُجٌل آَتاُه  ًٓ َفُسؾَِّط َظَذ َهَؾَؽتِِه ِِف احلَقِّ ُ َما : َرُجٌل آَتاُه اَّللَّ اْثـَتنَْيِ

ُ احِلْؽَؿَة َفُفَو َيْؼِِض ِِبَا َوُيَعؾُِّؿَفا  أخرجه البخاري( .)اَّللَّ

مجع امل ال،  ضبٙ اذتسص غدٗ ٍْ :اقػس الشح والبخن:-2
ضدو اإلىف اق؛ ذتة امل ال ّضْٛ اقظً  ّٓيجخ ضيُ اقبدل ٍّْ:

 يدو ضبُٔ ّضٔطس اقلبة ضبٙ اضجْىل إذاّ ا اهلل ثع اىل،
ي ال اقييب  غٕٛ، ال ضبٙ أجبُ مً ّاقعنل قُ اهله اقػرٔس

حَّ   :◘ ُؼوا الشُّ حَّ َأْهَؾَك َمْن َكاَن َقْبَؾُؽْم، َواتَّ َؾُهْم  ؛ َفإِنَّ الشُّ ََحَ

وا ََمَاِرَمُهمْ    ) زّاِ مطبه( َعََل َأْن َسَػُؽوا ِدَماَءُهْم َواْسَتَحؾُّ
، اعػق اقسجل قبنسأٗ، اذتة فسطٍّْ  العشق:-3

قٔظ ّّاقعمظ، ّمً أٍه أضب ات اقعػق مس اع األغ اىٕ، 
 .مً اقعػق ُغٕٛ أفطد قدًٓ املسٛ ّيببُ ّأضٔع ملص اذت

عنل اقسجل اقعنل؛ مً ّاقسٓ اٛ ٍْ أٌ ٓوسض السياء: -4 
َفَوْيٌل ظفبلد ذرز اهلل ثع اىل ضيُ فل ال :  أجل دي اٛ اقي اع،

ْؾُؿَصؾِّنَي ) ِذيَن ُهْم َظن َصََلِِتِْم َشاُهوَن )4لِّ ( الَِّذيَن ُهْم 5( الَّ

ُؤوَن ) إِنَّ َأْخَوَف : ◘ز ، ّي ال اقييب 6-4ش امل اضٌْ: غ (6ُيَرا

 َ ْٕ ُك ا ْ ََّم ا اي اقْ  ْصَغرُ َما َأَخاُف َظَؾقُْؽُم الِّشِّ  ُِ : َٓ ا َزُضَْل اقبَّ
َياءُ اقػِِّسُك اِقَأِصَػُس؟ َي اَل:  ُ ََلُْم َيْوَم َُيَاِزي اْلِعَباَد   ،الرِّ َيُؼوُل اَّللَّ

ْكقَا َفاْكُظُروا َهْل  ُؤوَن ِِف الدُّ ِذيَن ُكـُْتْم ُتَرا بَِلْظََمَِلِْم: اْذَهبُوا إىَِل الَّ

ا ََتُِدوَن ِظـَْدُهْم َجَزا   ) أخسجُ أمحد ّصررُ األقب اىٕ(  ًء َوَخْرً
ي ال ثع اىل  ،اسِ اذتق ّاذجل از اقي اع ٍّْوسض الكرب : -5
ينَ  ظ: :  ◘، ّي ال اقييب ز32ش اقيرل :غ إِكَُّه َٓ ُُيِبُّ اْدُْسَتْؽِزِ

ٍة ِمْن كِْزٍ   ( )أخرجه مسؾم َٓ َيْدُخُل اْْلَـََّة َمْن َكاَن ِِف َقْؾبِِه ِمْثَؼاُل َذرَّ

ّ  الُعِجبب:  -6 إىل إٍنـ ال اقـرىْت   اقعحة ٓـدضْ إىل اقمـ ، 
 3 5 املعحة ٔػرت فّىطٔ اىَ ا، 

يه ويلمن مؽر اهلل وظذابه  ايفطُاملعحة  ٔػرت فّىطٔ اىَ ا،   وبرأ

، َيْؿِم ِِف :   ◘، قال الـبي  ففو مـــن ادفؾــؽات َبقْـَََم َرُجٌل َيَتبَْخَسُ

َْرَض، َفُفَو َيتََجْؾَجُل  ْٕ ُبْرَدْيِه َقْد َأْظَجَبْتُه َكْػُسُه، َفَخَسَف اهلُل بِِه ا

 ) أخرجه مسؾم( .  اْلِؼقَاَمةِ  قَفا إىَِل َيْومِ فِ 

  أسباب أمراض القلوب 

ابَ ا مسْو قبلبة ّأضب ات ملسضُ املع اصٕ أذبيت يف اهلل، 
ٍّالاُ ، فن ا اقرٖ أخسد آدو ّذْاٛ مً ادتي٘ إىل اقدىٔ ا داز 

ًِاآلالو ّاألذصاٌ ؟ أقٔطح املعصٔ٘ !! ،  َ٘ ََّض ، ☺ ُذَرَِٓف
ِّ ًِ اقيَِّب ُتْعَرُض الِػَتُن َظَذ الُؼُؾوِب َكاحلَِصِر ُظوًدا  : اَلَي ◘ َض

َِبَا ُكِؽَت  -ث ام ا دخْال فُٔ دخبح أٖ: -ُظوًدا، َفَليُّ َقْؾٍب ُأْْشِ

قِه ُكْؽَتٌة َشْوَداُء، َوَأيُّ َقْؾٍب َأنَْؽَرَها ُكِؽَت فِقِه ُكْؽَتٌة َبقَْضاُء، َحتَّى 
فِ

: َظَذ َأبْقَ  َػاَتِصَر َظَذ َقْؾبنَْيِ  األمبظ  اذتحسأٖ: ا –َض ِمثِْل الصَّ
ََمَواُت  -غٕٛ اُ ٓعبق ال اقرٖ ُه فِْتـٌَة َما َداَمِت السَّ َفََل َتُُضُّ

ا  خي اقط ٓطري أ اػأٖ:  –َوإَْرُض، َوأَخُر َأْشَوُد ُمْرَبادًّ
قًا ،-اقطْاد َٓ َيْعِرُف َمْعُروًفا، َوَٓ  -أٚ: ميمْض ا- َكالُؽوِز ُُمَخِّ

هُ  ُيـِْؽرُ  َب ِمْن َهَوا ّخنص ( ، مسؾم) أخرجه  ُمـَْؽًرا إَِّٓ َما أُْْشِ
 ا اقراس مخط٘ مسْو مً أاذس مسْو اقلبة اىجػ ازا ٍّٕ : 

فال ٓيحْ مً غس قط اىُ إال مً ئدِ ابح او فضوه الكالً :  
َٓ َيْعـِقهِ :  ◘، ي ال اقييب اقػسع  َتْرُكُه َما 

ِ
  ِمْن ُحْسِن إِْشََلِم اَدْرء

، ف اقمالو جية أٌ جُ اقرتمرٖ ّصررُ األقب اىٕ() أخس
ٓمٌْ ضبٙ يدز اذت اج٘ ّإال ص از فطْال، ّمً آف اخ اقبط اٌ 

َقاَل: : ◘ي ال اقييب ، اقػٔب٘ ّاقبَج اٌ  ٍّن ا مً اقمب اٜس

ُُ َأِضَبُه، َي اَل« َأتَْدُروَن َما اْلِغقَبُة؟» ََّزُضُْق : ِذْكُرَك َي اُقْا: اهلُل 

ٌَ ِفٕ َأِخٕ َم ا َأُيُْل؟ َي اَل:ِي َأَخاَك بََِم َيْؽَرهُ  ٌِ َا ا إِْن  َٔل َأَفَسَأَِٓح ِإ

قِه َما َتُؼوُل، َفَؼِد اْغَتْبَتُه، َوإِْن ََلْ َيُؽْن فِقِه َفَؼْد َِبَتَّهُ 
) أخسجُ  َكاَن فِ
، ّأٓط ا اقينٔن٘ ٍّٕ ىلل اقمالو اني اقي اع ألجل (مطبه

ِرُكْم؟َأَفََل أخزُكم  :◘اإلفط اد أيَه ، ي ال اقييب ا َي اُقْا:  بِِِّشَ
اُؤوَن بِالـَِّؿقَؿِة، ادػسدون بني إحبةَاَبٙ. َي اَل:  ) أخسجُ  اْدَشَّ

، ّأٓط ا املدح فلد ٓفسط اقسجل فُٔ أمحد ّصررُ األقب اىٕ(
 ح 
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أمراض القلوب 

 وأدويتها

 

 

َوِإنَّ ِفي اِلَجَسِد ُمِضَغّة ِإَذا َصَلَحِت َصَلَح اِلَجَسُد  ◘ قال النيب
 ق عليه() متف ُكلُُّه َوِإَذا َفَسَدِت َفَسَد اِلَجَسُد ُكله َأال َوِهي اِلقلب

 

اقصبس ّؼبْع اقػنظ، ّاقيْو اعد صالٗ املػست، ّيب٘ 
 اقيْو ثؤدٖ قطْٛ املصاد، قرقك ف ارتري يف االضجدال يف اقيْو.

  أدوية القلب الهافعة بإذن اهلل تعاىل 

 ٍي اك مخط٘ أمْز ضسّزٓ٘ قلبة اقعبد ٍّٕ: يف اهلل ،  إخْثٕ
 َتْطَؿئِنُّ َأَٓ بِذِ ظ ي ال ثع اىل : ذكس اهلل وتالوة القسآن :

ِ
ْكِر اَّلّل

ِن َما ظثع اىل :  ، ّي الز32ش اقسضد: غاْلُؼُؾوُب  ُل ِمَن اْلُؼْرآ َوُكـَزِّ

نَي َإَّٓ َخَسارًا )
ِ ِ
ْؾُؿْمِمـنَِي َوَٓ َيِزيُد الظَّاد ش  غ(88ُهَو ِصَػاء َوَرْْحٌَة لِّ

   .ز 23اإلضساٛ:
غس  ٍّْ ؼبة املػفسٗ ، ّاملػفسٗ ٍٕ اقْي آ٘ مً االستغفاز :

اقرىْت ّضرتٍ ا فال ٓفطرُ اهلل ثع اىل اَ ا يف اقدىٔ ا، ّٓطرتٍ ا 
اذس ذاس االضجػف از يف اقلسآٌ مذل يْقُ قلد ضبُٔ يف اآلخسٗ، ّ

اراً  َكانَ  إِكَّهُ  َربَُّؽمْ  اْشتَْغِػُروا ظثع اىل:  ّقلد  ز01: ىْحش غ َغػَّ
 ٓمذس مً االضجػف از فل ال:  ◘ا اٌ اقييب

ِ
َْشتَغْ  َواَّللَّ َٕ َ إِِّنِّ  ِػُر اَّللَّ

ةً   ) أخسجُ اقبد ازٖ( . َوَأتُوُب إَِلقِْه ِِف القَْوِم َأْكَثَر ِمْن َشبِْعنَي َمرَّ
ف اقدض اٛ مً أضظه األضب ات قدفع املمسِ ّذصْل  الدعاء:

َظاُء ُهَو اْلِعَباَدُة،:  ◘ اقييبي ال املطبْت،  َقاَل َربُُّؽُم وَ ظالدُّ

) أخسجُ أاْ داّد ّصررُ  ز61شغ افس: غاْدُظوِِّن َأْشتَِجْب َلُؽمْ 
 األقب اىٕ( .

َ َوَمََلئَِؽَتُه ُيَصؾُّوَن ظي ال ثع اىل : :◘الصالة عمى النيب  إِنَّ اَّللَّ

َا الَِّذيَن آَمـُوا َصؾُّوا َظَؾقِْه َوَشؾُِّؿوا َتْسؾِقَمً  ش غَظَذ الـَّبِيِّ َيا َأُّيُّ
 َيْذُكُروا َما َجَؾَس َقْوٌم َُمْؾًِسا ََلْ : ◘،  ّي ال اقييب ز66األذصات:

َِبُْم  َّٓ َكاَن َظَؾقِْفْم تَِرًة، َفِنْن َصاَء َظذَّ قِه، َوََلْ ُيَصؾُّوا َظَذ َكبِقِِّفْم، إِ
َ فِ اَّللَّ

 أخسجُ اقرتمرٖ ّصررُ األقب اىٕ( .) َوإِْن َصاَء َغَػَر ََلُمْ 
 ي ال ثع اىل :فَٕ أفطل اقصالٗ اعد املفسّض٘،  قيام اليل:  

ُْم َخْوفًا َوَضَؿعًا َوِمَّا َتَتَجاََف ُجـُوُِبُ ظ ْم َظِن اْدََضاِجِ  َيْدُظوَن َرِبَّ

ِة َأْظنُيٍ 66َرَزْقـَاُهْم ُيـِػُؼوَن) ن ُقرَّ ا ُأْخِػَي ََلُم مِّ ( َفََل َتْعَؾُم َكْػٌس مَّ

ء بََِم َكاُكوا َيْعَؿُؾوَن )  .ز 01-06ش اقطحدٗ :  غ(67َجَزا
يف الزهد والسقائق  ازجع لكتا ب: البحس السائق  لمىزيد 
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 ُ، ي الــذجٙ ٓمرت، ّيد  ٓؤدٖ املدح قعحة اقسجل ايفط
 : امِلِلَداُد

ِ
َاَب  َأْن َكْحُثَو ِِف ُوُجوهِ  ◘َأَمَرَكا َرُشوُل اَّللَّ اِحنَي السُّ  اَددَّ

 ) أخسجُ اقرتمرٖ ّصررُ األقب اىٕ( .
ال حيل قبعبد، ّقلد  ٍّْ إؼالق اقيظس إىل م ا فضول الهظر: 

وا ِمْن ظأمسى ا اهلل ثع اىل اػع اقيظس فل ال : ْؾُؿْمِمـنَِي َيُغضُّ ُقل لِّ

َ َخبٌِر بََِم  َأبَْصاِرِهْم َوَُيَْػُظوا ُفُروَجُفْم َذلَِك َأْزَكى ََلُْم إِنَّ اَّللَّ

ْؾُؿْمِمـَاِت 03َيْصـَُعوَن)  َػظْنَ َوَُيْ  َأبَْصاِرِهنَّ  ِمنْ  َيْغُضْضنَ ( َوُقل لِّ

َٓ  ُفُروَجُفنّ  َّٓ  ِزيـَتَُفنَّ  ُيْبِدينَ  َو   .ز20-21شاقيْز: غِمـَْفا َطَفرَ  َما إِ

ٍُْٛ  االخجالط ا اقي اع ف :فضوه املخالطة اقعط ال  اقدَّا
ادت اقة قمل غس، ّٓيبػٕ قبعبد أٌ ٓأخر مً املد اقط٘ مبلداز 
اذت اج٘، ّاقي اع ضبٙ أزاع٘ أيط او، مجٙ ُخِبَط أَذُد األيط او 

 : ٍّه ان ا ٓبٕ دخل اقػسّمل مئص أيَه  اآلخس ا
ٍّه اقعبن اٛ ا اهلل ثع اىل ّاأمساػ  خمالطته كالغراء: ِنَو -1

اقلبْت، ّأدّٓجَ ا اقي اصرٌْ هلل ثع اىل ّقمج ااُ ّقسضْقُ 
 ّرتبلُ، ّيف شت اقطجَه اقساس ابُ. 

ٍّه مً ال ٓطجػيٙ ضً شت اقطجَه  : ن خمالطته كالدواءَو -2
 . .ب اش، ّاقبل ال،.. إخ(مذل:)ادتصاز، ّارت

)شمالٛ اقعنل، ّاعع  ٍّه : ون خمالطته كالداء: -3
 .األيسا اٛ غري املبجصمني(

ٍّه أٍل اقبدع اقرًٓ ٓصدٌّ  :خمالطته اهلالكيف ون  -4
 . ، فٔحعبٌْ اقبدض٘ ضي٘، ّاقطي٘ ادض٘ثع اىل ضً ضبٔل اهلل

أضظه املَبم اخ، ّقْ ضْد اقعبد  مً ٍّْ فضول الطعام :
ضبٙ ادتْع ا اقصٔ او قطٔق زت ازٖ اقػٔط اٌ قرقك ي ال   ىفطُ

ا ِمْن َبْطٍن. بَِحْسِب اْبِن آَدَم : ◘اقييب  َما َمََلَ آَدِميٌّ ِوَظاًء َْشًّ

بِِه  ا اَلَة َفُثُؾٌث لَِطَعاِمِه َوُثُؾٌث لَِِّشَ َٓ َِمَ ُأُكََلٌت ُيِؼْؿَن ُصْؾَبُه، َفِنْن َكاَن 

 مرٖ ّصررُ األقب اىٕ( .) أخسجُ اقرت َوُثُؾٌث لِـََػِسهِ 
فمذسٗ اقيْو متٔح اقلبة ، ّثذلل اقبدٌ ،   فضول الهوم:

أّل  ّثطٔع اقْيح ، ّثْزث اقػفب٘ ، ّأفطل اقيْو: اقيْو
 اقبٔل اعد اقعػ اٛ مب اغسٗ ، ّمً املمسِّ اقيــْو اعد صــالٗ
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