
 

 

 باسمه تعالی

 ش۲۶۳۱-۲۱۲۱سید عبدالحسین دستغیب شیرازی

شهرت او  .شیراز  امام جمعه ،شهید محراب ،شیعه مجتهد 

های فراوان اخالقی او و کتاب اخالق بیشتر به سبب درس

 است.

نقش فعالی داشت و پس از  انقالب اسالمی او در مبارزات

ش، ۲۶۳۱شیراز منصوب شد. در آذر  امامت جمعه انقالب به

در یک حمله تروریستی انتحاری  نماز جمعه پس از اقامه

مشهور به  سازمان مجاهدین خلق ز اعضایتوسط یکی ا

 نام گرفت شهید محراب رسید وسومین شهادت افقین بهمن

از جمله آثار  های شگفتداستان ،قلب سلیم ،گناهان کبیره

 سید عبدالحسین دستغیب است.

 تزکیه نفس
تزکیه نسبت به افعال همان ترك گناهان کبیره است و تا 

ص از همه کبائر پرهیز نکند نباید انتظار داشته باشد شخ

اعمالش سودمند شود همانطور که در صریح قرآن است: 

 «پذیرد.خداند تنها از پرهیزکاران می»

تزکیه نفس و پاکی اندرون را نیز شرط هدایت و سعادت 

کسانی که ایمان آوردند و ایمانشان را »فرماید: دانسته و می

برای ایشانست امنیت و ایشانند راه  به ستم نپوشاندند

 1«یافتگان.

اهلل دستغیب پس از کتاب اینجاست که شهید محراب آیت

گناهان کبیره به فکر تکمیل آن در مرتبه دوم تقوی افتاد و 

 کالس دوم این راه است.« قلب سلیم»به تعبیر خودش 
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این کتاب را در دو بخش عمده تنظیم کرده است، بخش 

و بخش دوم در اخالق، از آنچه باید نفس اول در عقائد 

انسانی پاك باشد و به هرچه که بایستی آراسته شود با بیانی 

 رسا و قلمی شیوا به رشته تحریر درآورده است.

 متمم کتاب ارزشمند گناهان واقعاین نوشتار ارزشمند به

یه صورت که بعد از تزککبیره از همین نویسنده است، بدین

 از خبائث و گناهان، نوبت به تزکیه و تهذیباعضاء و جوارح 

 رسد که نگارنده در این کتابمی قلب و دل انسان از خبائث

  به این امر مهم همت گمارده است.

 محتوای کتاب 
 این کتاب دوجلدی در طی دو بخش و ده فصل آمده است؛

 بخش عقاید و اخالق است که بخش جلد اول مشتمل بر دو

 (نج فصل؛ و بخش دوم )بخش اخالقاول )عقاید( دارای پ

مشتمل بر سه بخش است؛ مطالب جلد دوم در ادامه بخش 

 .است اخالق آمده که دربردارنده شش بخش

در مقدمه اول، در مورد اهمیت و جایگاه تعلیم و تزکیه )علم 

واقع وظیفه و عمل( و لزوم همراهی این دو با یکدیگر که به

 ۱است،اصلی رسالت انبیاء و علماء دین 

در مقدمه نویسنده، ابتدا به تعریف ماهیت گناه قلبی از 

دیدگاه قرآن و حدیث پرداخته و اینکه جامعه امروز گرفتار 

چنین بالی بزرگی است و حال اینکه به استناد قرآن، این

بهشت جای کسانی است که از سالمت قلب و دل برخوردار 

یز باشند پس الزم است که با آن گناهان مبارزه شود. و ن

های قلبی مطالبی آمده مبنی بر اینکه این درباره بیماری

گناهان منحصر در کفر و شرك نیستند؛ بلکه امراض قلبی 
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زیادی همچون حسد، ریا، سمعه، عجب، کبر، سوءظن و ... 

شوند. ایشان توضیح گیر انسان میوجود دارند که گریبان

 دهند انسانی که گرفتار جهل و شرك و چنین امراضیمی

واقع مرداری بیش ظاهر حیات مادی دارد؛ لکن بهشده به

برد؛ لکن ظاهر از زندگی دنیا اندکی لذت مینیست و به

واقع رنج و عذاب دو جهان را برای خویش مهیا کرده به

است؛ برعکس انسان مؤمن و متقی که بهشت لذات او از 

همین دنیا آغاز شده است... . ایشان تمام خوشبختی انسان 

ایمانی دنیا و آخرت را در سالمتی روانش از بیماری بی در

مراتب توحید و معاد معرفی داند و ایمان را همان یقین بهمی

 .۶کند می

های مرتبط به اعتقاد و فکر بخش اول کتاب به بیماری

ها بیماری کفر است، کفر اختصاص داده شده است. اولین آن

ی است که فطرت به معنای باور نداشتن و نپذیرفتن چیز

نخستین انسانی بر آن تصدیق دارد و پذیرفتنش را الزم 

داند و آن فطریات و یقینیات، ایمان به خدا و پیامبران و می

روز جزاست که انسان کافر با وجود اذعان قلبش بر حقیقت 

وجودی این واقعیات اذعان دارد؛ لکن از روی هوی و هوس 

چنین بیماری در . اینپردازدها میشیطانی، به انکار آن

وجان انسان شده و درون انسان منجر به کوری مطلق دل

کند؛ و این در حالی انسان را از دیدن حقایق عالم محرم می

است که اهالی انکار دانسته و با علم اینکه حقیقت چیست 

نگارنده در این بخش به تشریح  .پردازندبه انکار حقایق می

های درمان آن از قرآن و حدیث ریشه و سرمنشأ کفر و روش
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در برخورد با کفار و زنادقه را بیتپرداخته و روش اهل

 .کندمطرح می

دومین بیماری قلب نفاق است که خود دارای انواع و 

 :اقسامی است

 نفاق با خدا در اصل ایمان؛ .۲

 نفاق با خدا در لوازم ایمان؛ .۱

 نفاق در عبادت؛ .۶

 .نفاق با مردم .4

های روانی که ترین بیماریو سخت ترین گناهان قلبیبزرگ

کند نفاق است؛ کلی ساقط میصاحبش را از عالم انسانیت به

در قرآن مجید بدترین عذاب را برای منافقین برشمرده است 

تا حدی که عذاب ایشان از کفار باالتر است، چون نفاق از 

 .بدترین انواع کفر است

ل انسان گیر قلب بشر است که دشرك سومین بیماری دامن

کند، یعنی برای خداوند العیاذ را از راه راست منحرف می

باهلل شریکی قرار دهد که گناهی است غیرقابل آمرزش؛ 

های قدری است که منشأ تمام بدبختیبزرگی این گناه به

شود و قرآن مجید آیاتی زیادی به تبیین این انسان می

 .مرض قلبی پرداخته است

ر در چنین مواردی نیست بلکه شرك اقسامی دارد که منحص

شرك در مقام فعل و اطاعت و سایر اقسام شرك خفی، 

یابد و حتی در درون کسانی که موحد هستند نیز راه می

های زیادی در درون انسان ها و کدورتمنشأ تیرگی

 ۲شودمی
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تفصیل باشد، بهدر بخش بعدی که بخش دارای اهمیتی می

ه شده است. ذکر بر دو به موضوع ذکر و یاد خدا پرداخت

قسم است: واجب و مستحب. ذکر واجب خود در سه مورد 

است که اولین آن هنگام مشاهده آفریدگان است که در این 

صورت باید پدیدآورنده آن را یاد کرد و توانایی و حکمت 

پایان او را شناخت. نویسنده در ادامه این بخش با تشریح بی

آن به تبیین تمام جوانب این  های ذکر و آثاراقسام و ویژگی

 پردازداصل مهم می

فصل دوم کتاب در باب گناهان قلبی اخالقی است؛ اولین از 

ها، قساوت قلب است؛ قساوت قلب از جمله این بیماری

هایی است که عقالً و شرعاً عالج آن واجب است؛ بیماری

های قلب سلیم و نگارنده در طول این قسمت با بیان ویژگی

های درمان آن پرداخته م به تشریح این موضوع و راهناسال

ریا و سمعه آخرین موضوعات مطرح شده در جلد اول  است

کتاب است؛ این دو گناه قلبی چنان است که تا انسان از 

گرفتاری آن خالص نشود، جایی برای او در بهشت نخواهد 

بود؛ در این دو بخش ابتدا به تبیین حقیقت معنای این دو 

ها در پرداخته شده و سپس به ابعاد و آثار تخریبی این رذیله

 .۱های درمان آن اشاره شده استدرون انسان و راه

در جلد دوم کتاب، در ادامه طرح گناهان قلبی اخالقی و 

تفصیل به ها بر قلب و جان انسان، نگارنده بهنآثار مخرب آ

طرح سایر گناهان قلبی از جمله عجب، کبر، سوءظن، حقد، 

حسد، دوستی دنیا و عزم بر گناه و رضایت به آن، پرداخته 

 .است

 احد پژوهش مدرسه علمیه پیروان حضرت زهراو

 -۶۶4۲۲۱۲۱ الفن: مدرسه علمیه پیروان حضرت زهرت
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