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إن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه, وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له, وأشهد أن حممداً عبده 
ورسوله, اللهم صل عىل حممد وعىل آل حممد, كام صليت عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم يف العاملني, إنك محيد جميد,وسلم 

واْ {وجل فإنه وصية اهللا لألولني واآلخرين  فأوصيكم ونفيس بتقو اهللا عز :تسليام كثريا, أما بعد ينَ أُوتُ ذِ يْنَا الَّ صَّ دْ وَ قَ لَ وَ
واْ اهللاَّ قُ مْ أَنِ اتَّ اكُ إِيَّ مْ وَ بْلِكُ ن قَ كِتَابَ مِ يمرض كام يمرض البدن , ويصدأ كام القلب أن  −رمحني اهللا وإياكم  − ثم اعلموا }الْ

, وكلام قويت  هسب نوع املؤثرات التي حتيط بوأمراض القلب كثرية وهي ختتلف حالبطن, تصدأ املرآة , وجيوع كام جيوع 
املؤثرات عىل القلب قوي املرض واشتد حتى يغلف ويُطمس ويقفل ويطبع عليه ويزيغ عن احلق , وعندها تكون حالة 

 .يف مرتبة البهائم والعياذ باهللا , وجتعله ضدههي أسوأ احلاالت ; ألهنا تنقل صاحبها من اإليامن إىل موت القلب التي 

ومن أشد هذه األمراض التي تصيب القلوب مرض قسوة القلب , وهو مـرض خطـري تنشـأ عنـه أمـراض , وتظهـر لـه 
 :أعراض , وال يسلم من ذلك إال من سلمه اهللا وأخذ باألسباب 

ةً {: خماطبا اليهود يقول تعاىل وَ دُّ قَسْ ةِ أَوْ أَشَ ارَ جَ احلِْ يَ كَ هِ لِكَ فَ دِ ذَ عْ م مِّن بَ لُوبُكُ تْ قُ مَّ قَسَ  }ثُ

 :األعراض

, ومن أهم هذه , وهي تتفاوت من حيث خطورهتا وأثرها عىل صاحبهالقسوة القلب أعراض ومظاهر تدل عليهاو
 : املظاهر 

حيمل عبئا كأنه ذرعا فالصالة يؤدهيا جمرد حركات ال خشوع فيها , بل يضيق هبا  ,التكاسل عن الطاعات وأعامل اخلري −1
 ,  ويريد التخلص منه رسيعا ظهره ينوء به

ونَ  { :فقالوقد وصف اهللا املنافقني  هُ ارِ مْ كَ هُ ونَ إِالَّ وَ قُ نفِ الَ يُ اىلَ وَ سَ مْ كُ هُ الَةَ إِالَّ وَ أْتُونَ الصَّ الَ يَ إِذَ  {: وقال   .}وَ واْ وَ امُ ا قَ
اىلَ إِىلَ ا سَ واْ كُ امُ الَةِ قَ  }لصَّ

فهو يسمع آيات الوعد والوعيد فال يتأثر وال خيشع قلبه وال خيبت , كام أنه  :عدم التأثر بآيات القرآن الكريم واملواعظ  −2
ذَ  {: يغفل عن قراءة القرآن , وعن سامعه وجيد ثقالً وانرصافاً عنه , مع أن اهللا تعاىل يقول  يدِ فَ عِ َافُ وَ آنِ مَن خيَ رْ قُ رْ بِالْ   }كِّ

ُمْ إِ  {: ومدح اهللا املؤمنني بقوله  هتْ ادَ هُ زَ اتُ مْ آيَ يْهِ لَ لِيَتْ عَ ا تُ إِذَ مْ وَ ُ لُوهبُ لَتْ قُ جِ كِرَ اهللاُّ وَ ا ذُ ينَ إِذَ ذِ نُونَ الَّ مِ امَ املُْؤْ ِمْ إِنَّ هبِّ ىلَ رَ عَ ا وَ نً يامَ
لُونَ  كَّ تَوَ  .}يَ
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والعجائب التي متر عليه بني حني وآخر , فهو يـر  :ء مما حوله من احلوادث كاملوت واآليات الكونية عدم تأثره بيش −3
قـال  وير ويسـمع الـزالزل والكـوارث وال يبـايل,األموات ويميش يف املقابر وكأن شيئاً مل يكن , وكفى باملوت واعظاً ,

تَنُونَ يفِ كُ  {تعاىل  فْ ُمْ يُ نَ أَهنَّ وْ رَ الَ يَ ونَ أَوَ رُ كَّ ذَّ مْ يَ الَ هُ تُوبُونَ وَ مَّ الَ يَ ِ ثُ تَنيْ رَّ ةً أَوْ مَ رَّ امٍ مَّ  }لِّ عَ

لُ {: وقال تعاىل مَ عْ انُواْ يَ ا كَ يْطَانُ مَ ُمُ الشَّ نَ هلَ يَّ زَ ُمْ وَ لُوهبُ تْ قُ ـكِن قَسَ لَ واْ وَ عُ َّ نَا تَرضَ أْسُ مْ بَ اءهُ ال إِذْ جَ لَوْ   }ونَ فَ

يف حبـه وبغضـه وعالقاتـه وتكون مصاحله الدنيوية ميزاناً  الشاغل,فتصبح الدنيا مهه وشغله  :اآلخرةالدنيا عىل  إيثار −4
 .مع الناس

, وتقل جذوة اإليامن , وال يغضب إذا انتهكـت حمـارم اهللا , يف قلبهوتنطفئ الغرية : يضعف فيه تعظيم اهللا جل جالله  −5
 , ال يعـرف معروفـاً , وال ينكـر منكـراً , وال يبـايل حيدثأن شيئاً مل رك ساكناً , ويسمع املوبقات وكحيفري املنكرات وال 
 باملعايص والذنوب 

, وال يكاد هينأ بعيش أو  وضيق الصدر والشعور بالقلق والضيق بالناس :الوحشة التي جيدها صاحب القلب القايس  −6
 .ب, يغضب ألتفه األسباب أو بال سبفيظل قلقاً متوتراً من كل يشء ,نئيطم

أن القلب القايس متنعه القلب من أن جتد الرمحة إليه سبيال, فال يرحم فقريا , وال يعبأ حلال يتيم ذي مقربـة أو مسـكني  −7
 .ذي مرتبة

  :أسباب قسوة القلب

وتزداد القسوة كلام  اآلخر,ومتعددة وبعضها أكثر خطورة من  تلك أعراض القلب القاسية أما أسباهبا فكثرية أيضا 
  :هيولعل أهم هذه األسباب ما  األسباب, تعددت

وهذا من أعظم األسباب التي تقيس القلوب , فإن حب الدنيا إذا طغى  :والركون إليها ونسيان اآلخرة  الدنياحب  −1
عىل القلب ضعف إيامنه شيئاً فشيئاً حتى تصبح العبادة ثقيلة مملة , وجيد لذته وسلواه يف الدنيا وحطامها حتى ينسى 

 .آلخرة أو يكاد , ويغفل عن هادم اللذات , ويبدأ عنده طول األمل , وما اجتمعت هذه الباليا يف شخص إال أهلكته ا
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وعندها  وجل,حتى يبتعد عن اهللا عز  اثم إىل ما بعده بعدها,ه ملا تمنها إال استهو ةعب ٌ ما مال القلب إىل واحدلدنيا شُ لو
إن هذا العبد نيس ربه وأقبل عىل  .باهللاهللا يف أي وادي من أودية الدنيا هلك والعياذ وال يبايل ا اهللا,تسقط مكانته عند 

 .لك كانت عاقبته من أسوأ العواقبفلذ والتكريم,واستهان بام يستحق اإلجالل  التعظيم,فعظم ما ال يستحق  الدنيا,

متكن من النفوس , واستأثر عىل اجلوراح وهي داءٌ وبيل ٌ , ومرض خطري إذا استحوذ عىل القلوب , و : الغفلة −2
ِمْ  {واألبدان أد إىل انغالق كل أبواب اهلداية , وحصول الطبع واخلتم عىل القلوب  لُوهبِ ىلَ قُ بَعَ اهللاُّ عَ ينَ طَ ذِ ئِكَ الَّ أُولَ

افِلُونَ  غَ مُ الْ ئِكَ هُ أُولَ مْ وَ هِ ارِ أَبْصَ مْ وَ هِ عِ مْ سَ ومن تأمل حال : (( اصفاً حال أكثر اخللق و − رمحه اهللا–يقول ابن القيم    }وَ
هذا اخللق وجدهم كلهم إال قليل ممن غفلت قلوهبم عن ذكر اهللا تعاىل , واتبعوا أهواءهم , وصارت أمورهم ومصاحلهم 

 اهـ)) د برضرهم عاجالً و آجالً ي فرطوا فيام ينفعهم ويعود بصاحلهم , واشتغلوا بام ال ينفعهم بل يعوأفرطاً , 

فع بيشء من املوعظة , فهي تاهللا تعاىل عن أصحاب الغفلة أهنم أصحاب قلوب قاسية ال ترق وال تلني , وال تنوأخرب 
كاحلجارة أو أشد قسوة , وهلم أعني يشاهدون هبا ظواهر األشياء , ولكنهم ال يبرصون هبا حقائق األمور , وال يميزون هبا 

وال ينتفعون هبا يف سامع  ,الغناء والفحش والغيبة والنميمةباطل كالكذب وبني املنافع واملضار , وهلم آذان يسمعون هبا ال
وسلم فأنى هلؤالء الفوز والنجاة وتلك حاهلم , وأنى هلم اهلد وآله ب اهللا وسنة نبيه حممد صىل اهللا عليه ااحلق من كت
ثِريً {: وتلك طريقتهم يقول سبحانه  واالستقامة نَّمَ كَ َهَ ا جلِ نَ أْ رَ دْ ذَ قَ لَ ٌ وَ نيُ ُمْ أَعْ هلَ َا وَ ونَ هبِ هُ قَ فْ لُوبٌ الَّ يَ ُمْ قُ نسِ هلَ اإلِ نِّ وَ نَ اجلِْ ا مِّ

مُ  ئِكَ هُ لَ لُّ أُوْ مْ أَضَ لْ هُ امِ بَ األَنْعَ ئِكَ كَ لَ َا أُوْ ونَ هبِ عُ مَ سْ انٌ الَّ يَ ُمْ آذَ هلَ َا وَ ونَ هبِ ُ بْرصِ افِلُونَ الَّ يُ غَ  }الْ

وهذا السبب من أكثر األسباب تأثرياً , وذلك ألن اإلنسان : األجواء الفاسدة  , واجللوس يف مصاحبة أصدقاء السوء −3
رسيع التأثر بمن حوله , فالشخص الذي يعيش يف وسط يعجُ باملعايص واملنكرات , وجيالس أناساً أكثر حديثهم عن 

ذا الشخص ال بد أن يتأثر , هاملاجنة , ويكثرون املزاح والضحك والنكات وسامع الغناء ورؤية املسلسالت  املحرمات
 هبؤالء اجللساء وطبعه يرسق من طبعهم , فيقسو قلبه , ويعتاد عىل هذه املنكرات 

 .فكل قرين باملقارن يقتدي عن املرء ال تسأل وسل عن قرينه

ألختها  متهد الطريق ةفإن املعصية ولو كانت صغري :بحيث تصبح شيئاً مألوفاً  كثرة الوقوع يف املعايص واملنكرات −4
حتى تتابع املعايص وهيون أمرها , وال يدرك صاحبها خطرها , وتترسب واحدة وراء األخر إىل قلبه , حتى ال يبايل هبا , 
وال يقدر عىل مفارقتها ويطلب ما هو أكثر منها , فيضعف يف قلبه تعظيم اهللا وتعظيم حرماته , وهلذا يقول النبي صىل اهللا 
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قل قلبه , وإن زاد زادت إن الع(( وسلم وآله عليه  بد إذا أذنب ذنباً نكت يف قلبه نكتة سوداء , فإذا تاب ونزع واستغفر صُ
بُونَ  {حتى تعلوا قلبه , فذلك الران الذي ذكره اهللا عز وجل  سِ كْ انُوا يَ ا كَ ِم مَّ لُوهبِ ىلَ قُ انَ عَ لْ رَ الَّ بَ   )1( }كَ

وعذابه ونعيمه , ووضع املوازين , ونرش الدواوين , واملرور عىل الرصاط , : , والقرب وأهواله  نسيان املوت وسكراته −5
 ونسيان النار وما أعد اهللا فيها ألصحاب القلوب القاسية

 :عالج قسوة القلب

بل أهيا اإلخوة املؤمنون,,  واألسـبابعالجه ,  بعد أن وقفنا عىل مظاهر هذا الداء وأسبابه , وفحصنا املرض , نقف عىل سُ
عنه , ويقف عند حدوده بعـد أن كـان  اه عز وجل , يُقبل عىل اهللا بعد أن كان معرضقخاشعاً خلالالتي جتعله رقيقاً منكرساً 

 . جمرتئاً عليها 
رم هذه النعمة إال كان صاحبه موعوداً بعذاب اهللا فقـد قـا ل إن نعمة رقة القلب من أجل النعم وأعظمها , وما من قلب حيُ

رِ اهللاَِّ  {سبحانه  ُم مِّن ذِكْ لُوهبُ يَةِ قُ اسِ لْقَ لٌ لِّ يْ وَ شـمراً إىل م, وما رق قلب هللا وانكرس إال كان صاحبه سـابقاً إىل اخلـريات ,  }فَ
  الطاعات , أحرص ما يكون عىل طاعة اهللا وحمبته

 : القلباألمور التي تزيل القسوة عن  ومن

لبه قفمن عرف ربه حق املعرفة رق  :وتوحيدهاملعرفة باهللا تعاىل الذي يعني عىل  سنةمن القرآن وال تعلم العلم الرشعي −1
وبحقه يف أجهل العباد باهللا عز وجل من صاحبه  إذا كانقاسياً إال  وال يكون القلبربه قسا قلبه , حق , ومن جهل 

د أكثر جرأة عىل حدوده وحمارمه , وكلام كان العب وبحقوقه, وكلام عظم اجلهل باهللا  التوحيد وإخالص العبادة له عز وجل
 . وجدت الشخص يديم التفكري يف ملكوت اهللا , ويتذكر نعم اهللا عليه التي ال تعد وال حتىص , وجدت يف قلبه رقة 

من سؤال القرب وظلمته ووحشته وضيقه , وأهوال املوت وسكراته , ومشاهدة أحوال  : تذكر املوت وما بعده −2
دها , وينبهها من غفلتها , فتعود إىل ااجلنائز , فإن هذا مما يوقظ النفس من نومها , ويوقفها من رقاملحترضين وحضور 

 )2( ))أكثروا ذكر هادم اللذات : (( رهبا وترق , وهلذا كان النبي صىل اهللا عليه وسلم يويص أصحابه بذكر املوت فيقول 
 .ي خلشيت أن يفسد عيل قلبي لو فارق ذكر املوت قلب: ويقول سعيد بن جبري رمحه اهللا 

                                           
 ]د والرتمذي وحسنه األلباين رواه أمح[   )1(
 .رواه البخاري  )2(
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 : والتفكر يف حال أهلها  زيارة القبور −3
يف  حتت الرتابلذ وطاب فأصبحوا  وكيف صارت أجسادهم حتت الرتاب وكيف كانوا يأكلون ويتمتعون ويلبسون ما

, ومصريه هو مصريهم , قبورهم , وتركوا ما ملكوا من أموال وبنني , ويتذكر أنه قريباً سيكون بينهم , وأن مآله هو مآهلم 
كنت هنيتكم عن (( وسلم وآله فزيارة القبور عظة وعربة , وتذكري وتنبيه ألهل الغفلة , وهلذا قال النبي صىل اهللا عليه 

جراً  , ومن نظر إىل القبور )1()) زيارة القبور أال فزوروها ; فإهنا ترق القلب , وتدمع العني , وتذكر اآلخرة , وال تقولوا هُ
 . أحوال أهلها انكرس قلبه ورق , وذهب ما به من القسوة , وأقبل عىل ربه إقبال صدق وإخبات وإىل 

 : النظر يف آيات القرآن الكريم −4
إال وجدت عينه  متدبراوالتفكر يف وعده ووعيده وأمر وهنيه , فام قرأ عبد القرآن وكان عند قراءته حارض القلب مفكراً 

أو استمع إىل آياته إال وجدته رقيقاً حق تالوته عبد القرآن  تالتتوهج إيامناً من أعامقها , وما خيشع , ونفسه  هتدمع , وقلب
نَ {قد خفق قلبه واقشعر جلده من خشية اهللا  وْ ْشَ ينَ خيَ ذِ لُودُ الَّ نْهُ جُ رُّ مِ عِ شَ قْ َ تَ ثَاينِ ًا مَّ اهبِ تَشَ ا مُّ يثِ كِتَابً َدِ نَ احلْ سَ لَ أَحْ اهللاَُّ نَزَّ

ُمْ  هبَّ لِلْ اهللاَُّ رَ مَن يُضْ اء وَ شَ نْ يَ ي بِهِ مَ ْدِ  اهللاَِّ هيَ دَ لِكَ هُ رِ اهللاَِّ ذَ ُمْ إِىلَ ذِكْ لُوهبُ قُ مْ وَ هُ لُودُ لِنيُ جُ مَّ تَ ادٍ ثُ نْ هَ هُ مِ امَ لَ  .} فَ
َا {: وقال تعاىل اهلُ فَ لُوبٍ أَقْ ىلَ قُ آنَ أَمْ عَ رْ قُ ونَ الْ رُ بَّ تَدَ  }أَفَالَ يَ

 : فكر يف القيامة وأهواهلا والت تذكر اآلخرة −5
واجلنة وما أعد اهللا فيها للطائعني من النعيم املقيم , والنار وما أعد اهللا فيها للعاصني من العذاب املقيم , فإن ذلك يذهب 

 . , وحيرك اهلمم الساكنة والعزائم الفاترة , فتقبل عىل رهبا إقبال املنيب الصادق , وعندها يرق القلب القلوبعن  الغفلة

 :  واالستغفاراهللا  ذكرمن  اإلكثار − 6
يا  :للحسنوقد قال رجل  تعاىل,فينبغي للعبد أن يداوي قسوة قلبه بذكر اهللا  تعاىل,فإن للقلب قسوة ال يذيبها إىل ذكر اهللا 

القسوة , فإذا ذكر وهذا ألن القلب كلام اشتدت به الغفلة اشتدت به . أذِبه بالذكر : قال . أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبي 
يقول ابن القيم رمحه . فام أذيبت قسوة القلب بمثل ذكر اهللا تعاىل  ,لقسوة كام يذوب الرصاص يف الناراهللا تعاىل ذابت تلك ا

 ...)).بشيئني باالستغفار والذكر بالغفلة والذنب , وجالؤه : صدأ القلب بأمرين : (( اهللا 
طْ {: قال تعاىل تَ نُواْ وَ ينَ آمَ ذِ لُوبُ الَّ قُ ئِنُّ الْ رِ اهللاِّ تَطْمَ كْ رِ اهللاِّ أَالَ بِذِ كْ ُم بِذِ لُوهبُ ئِنُّ قُ  }مَ

فهم يأخذون بيدك إن ضـعفت , ويـذكرونك : الصاحلني وصحبتهم وخمالطتهم والقرب منهم الربانيني  العلامءزيارة  −7
ينَ {, قال تعاىل  إذا نسيت , ويرشدونك إذا جهلت , إن افتقرت أغنوك , وإن دعوا اهللا مل ينسوك ـذِ ـعَ الَّ ـكَ مَ سَ ْ نَفْ ـربِ اصْ وَ

                                           
 )رواه احلاكم وصححه األلباين (   )1(
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َيَاةِ ا ينَةَ احلْ يدُ زِ رِ مْ تُ نْهُ يْنَاكَ عَ دُ عَ عْ الَ تَ هُ وَ هَ جْ ونَ وَ يدُ رِ ِّ يُ يشِ عَ الْ اةِ وَ دَ غَ ُم بِالْ هبَّ ونَ رَ عُ دْ نَـا يَ رِ ن ذِكْ بَهُ عَ لْ نَا قَ لْ فَ نْ أَغْ الَ تُطِعْ مَ يَا وَ نْ لدُّ
اهُ وَ  وَ بَعَ هَ اتَّ طًا وَ رُ هُ فُ رُ انَ أَمْ  }كَ

نفسه ويعاتبها وينظر يف عيوهبا , ويتهمها بالتقصري ال يمكن أن يدرك حقيقة  حياسبفإن اإلنسان إذا مل  :النفس حماسبة −8
هلذا ال بـد مـن تـذكري الـنفس بضـعفها وافتقارهـا إىل ! مرضها , وإذا مل يعرف حقيقة املرض فكيف يتمكن من العالج ?

اظها من غفلتها , وتعريفها بنعم اهللا عليها , ومراقبتها وحماسبتها عىل كل صغرية وكبرية حتـى يسـهل عليـه خالقها , وإيق
 .قيادها والتحكم فيها

  .واملساكني واألرامل واملسح عىل رأس اليتيم العطف عىل الفقراء−9 

  .والنهي عن املنكر األمر باملعروف −10
 .الدعاء واإلحلاح عىل اهللا سبحانه − .واإلحسان إليهام بر الوالدين −11 

وينِ  {تعاىلواللجوء إىل اهللا فقد قال  اإلكثار من الدعاء −12 عُ مُ ادْ بُّكُ الَ رَ قَ مْ  وَ كُ بْ لَ تَجِ وكان من دعـاء النبـي عليـه  } أَسْ
 "يا مقلب القلوب ثبت قلبي عىل دينك ":الصالة والسالم

وعـىل خلفائـه  وأصحابه,د الرساج املنري, اللهم صل وسلم عليه وعىل آله أال وصلوا وسلموا عىل البشري النذير, نبينا حمم
 .أيب بكر وعمر وعثامن وعيل وعنا معهم بكرمك يا أرحم الرامحني

اللهم أعز اإلسالم واملسلمني, وأذل الرشك واملرشكني, ودمر أعداء الدين, اللهم فرج هم املهمومني من املسلمني, ونفس 
ـــــض  ـــــروبني, واق ـــــرب املك ـــــلمنيك ـــــرىض املس ـــــدينني, واشـــــف مرضـــــانا وم ـــــن امل ـــــدين ع   .ال

, اللهم وفقنا للصاحلات قبل املامت, وأرشدنا إىل استدراك اهلفوات من قبـل الفـوات, وأهلمنـا أخـذ العـدة للوفـاة قبـل 
ا, وال إىل اللهم ال جتعل الدنيا أكـرب مهنـا, وال مبلـغ علمنـ, ور عىل الرصاط حني تنسكب العرباتاملوافاة, ونجنا يوم العب

 . صرينا, واجعل اجلنة هي دارناالنار م
اللهم اسرت عوراتنا, وآمن روعاتنا, وآنس وحشتنا, واحفظنا من بني أيدينا ومن خلفنا وعن أيامننا وعن شامئلنا ومن فوقنا 

 .ومن حتتنا
 .وأقم الصالة.. األحياء منهم واألموات...اللهم اغفر جلميع موتى املسلمني

  


