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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
  )افغانی سعيد – سعيدی( الدين امينداکتر الحاج
 ٢٠١٧ جون ١٦

  

  سليم قلب
َيوم «: فرمايد می )شعراء سورهء ٨٩و ٨٨( تآي در الشأن عظيم قرآن َينف ال ْ َبنون ال َو ٌمال ُعْ ُ َّإال *َ ْمن ِ َأتى َ َهللا َ ٍبقلب َّ ْ َ ٍسليم ِ َ« 

   ) العظيم هللا صدق .بياورد خدا سوى به پاك دلى كه كسى مگر دھد،  نمى سود فرزندى و مال ھيچ كه روزى(

 مفاھيم یئدارا يروتفاس ھا تعريف اين از کدام ھر که اند داشته بيان متعددی تفاسير » سليم قلب « برای وعلماء مفسران

  . باشند می خود خاصی قيمت ذی

 .باشد شرک از ومبرا پاک که است ازقلبی عبارت سليم، قلب که :گفت توان می » سليم قلب« تعريف در کل صورت هب

 دنيا حب در که معنا اين به باشد خالی دنيا عشق از که قلبی يا و  باشد نفاق و کينه معاصی، از خالص که است قلبی يا

  .باشد قايل آن برای شرع چوکات در و سليم مرز و نمودهن اغراق

  !نباشد آن در تعالی هللا ُجز که قلبی، باالخره و .است خطاھا اکثر ۀھم ۀسرچشم دنيا حب که نداباور اين به علماء

 .باشد ومنزه پاک اعتقادی و اخالقی وانحراف مريضی گونه ازھر که یقلب يعنی است، »سالمت« ۀماد از »سليم«

 اساسی ۀسرماي اول نظر در که :يافت خواھيم در وضاحت تمام با ريمآ عمل هب توجه دنيا اين در ونؤش واقعيت به اگر 

  .وفا با دوستان و برومند فرزندان ثروت و مال :دھد می تشکيل چيز سه را انسان

 و فرزندان کمک يا ثروت، و مال از استفاده با بتوان که نيست چنين آن ھولناک ھاى گرفتارى و رمحش مشکالت ّاما

 در دوستان و فرزندان ۀھم و يابد انتقال جا آن به دنيا اموال تمام اگر مثال فرض به و ;ساخت برطرف را آنھا دوستان

   .است ديگرى چيز آنجا در معيار زيرا ، نندبرسا ای فايده انسان برای توانند نمی شوند، ايستاده انسان کنار

  .است سليم قلب و صالح عمل و ايمان ۀسرماي آن و اساسی و اصلی ۀسرماي ھمان محشر روز مشکالت ّحالل

 در یگزند و نيک عمل با را خويش سليم قلب و ايمان قوم، انسان و باشد ريا و شرک ھرگونه از خالص که قلبى

 .سازد تنظيم و رعيا الھی احکام به مطابقت

 را ما حالت اين با و فرما اعطاء الھی ھدايات مطابق و پرتو در یگزند و صالح عمل سليم، قلب با ارام ۀھم الھی

 العالمين رب يا امين .بداری محشور

 

 

 

 


