محفل انس با قرآن ویژه مدیران -روز سهشنبه 96/12/22

بيان ویژگيهاي قلب مریض در محفل انس با قرآن كریم
قلب مريض از خداوند غافل است و شايسته تبعيت و پيروي نيست .در سوره كهف آمده «ال تطع من اغفلنا قلبه
عن ذكرنا و اتبع هويه و كان امره فرطا؛ و از كسي كه قلب او را از ياد خود غافل كرديم و از هوا و هوس پيروي
ميكند و كارش اسراف و افراط است ،اطاعت و تبعيت مكن».

فتنهانگيزي و انحراف است .در آيه هفتم سوره آل عمران
بينالمللي قرآن گفت :قلب مريض دنبال 
اين قاري 
اشاره شده «فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتقاء تاويله؛ و اما كساني كه در
فتنهجويي
ميكنند ،از آنچه كه از اين كتاب متشابه است ،براي 
دلهايشان انحراف است (انحراف از حق) پيروي 

و طلب يافتن معناي نادرست از تاويل آيات متشابه قرآن».
وي افزود :در آيه  67سوره فرقان آمده «والذين اذا انفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذلك قواما؛ آنان كه
نميكنند) و بين اين دو روش
نميگيرند (سخت گيري و بخل 
نميگذرند و تنگ 
هرگاه انفاق كنند ،از حد 
اعتدال دارند(قواما)».
عباسي گفت :در تفسير اسراف ،امام صادق(ع) مقداري سنگريزه از زمين برداشتند و مشت خود را بستند و
فرمودند كه اين اقتار است (سختگيري و بخل ورزيدن) سپس مشتي ديگر برداشتند و دست خود را چنان
سنگريزهها به زمين ريخت و فرمودند كه اين اسراف است .بار سوم نيز مشت ديگري برداشتند

گشودند كه همه
سنگريزهها ريخت و مقداري در دستشان باقي ماند .آنگاه

و دست خود را كمي باز كردند به طوري كه مقداري از
فرمودند كه اين قوام و اعتدال است .امام فرمودند كه در اينجا حد وسط اين است كه از بين انگشتان بريزد و در
كف دست مقداري بماند .سليمان ابن صالح از امام صادق(ع) سوال كرد كه كمترين حد اسراف چيست و امام
ميپوشي و دور ريختن اضافه خوراك و نيز خرما خوردن و انداختن
فرمودند كه بخشش كردن لباسي كه 
هستهاش در اينجا و آنجا.


