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  103تا  95صفحه 

 

  ها براى انسان يى نياز دارد. اين درگيرىهاها و دشمنحريفو به ها تضادها و رقابتخود، به و حركت  رشدانسان براى

 .اندازندآورند و او را به جريان مىرا به ارمغان مىآمادگى و ورزيدگى 

 و خواهد مىمرا براى خودم ، آن كه دوستو  .كندمىاز من برداشت و خواهد مرا براى خودش مى، كسى است كه دشمن

بَيَْن  سُكَ الَّتىعَدُوِّك هَِى نَفْ اعْدى :شوند. كه، دشمن ما معرفى مىنفس و خلق و شيطانو همين است كه  .افزايدبر من مى

كاهند از ما مىها دشمن هستند چون اين . «يْطانَ لَكُما َعدُوٌّ مُبينٌانَّ الشَّ» ،«ًا لَكُمْانَّ مِنْ ازْواجِكُمْ وَ اْوالِدكُمْ عَدُوّ» ،«جَنْبَيْك

 خورند.و استعدادهاى ما را مىربايند هاى ما مىسرمايهو از 

  و با اين كند بازى مى هزار نقشسازد و مى هزار چهرهست و پر از آرزوو است  خواستار بازى و سرگرمى است كه نفساين

ها و كارىها كه اين رنگآن .گردددچار مى هااشتباههاست كه به رسد و با اين غفلتمى غفلتهاست كه به سرگرمى

 .پوشاندمى لباس حق را بر تن باطلچگونه  كهآگاهند  ،شناسندها را مىتلبيس

 يى. هاخواستهيى دارد و هاتوقعاست.  نيازمند و آرزومنداست كه  خلق و اين 

كند و كاه را كوه مىخلق را بزرگ و نمايد مى حريكرا ت نفس گيرد.مى هاى ضعف را نشاننقطهاست كه  شیطان و اين

لَاقْعُدَنَّ : »وعده شيطان است كه .اند محزون كند و از راه باز داردها را كه راه افتادهتا آن «لِيَحْزُنَ الَّذينَ آمَنُوا»سازد؛ مى

 .دچار شوند هاخسارتبه تازم تا ها مىنشينم و از هر طرف بر آنبر سر راه عبوديت تو مى «لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقيمَ

دنيا را و باطل ها براى آن ؛«وَلُازَيِّنَنَّ لَهُمْ» .سازممغرورشان مى كنم ومى ها دلخوشبا آرزوها و وعدهها را آن ؛ «وَلَامَنّيِنَّهُمْ»

خود را تا  كنمها را گم مىآن ؛«وَلَاضِلَّنَّهُمْ» .كنممى گمراهكنم و مى وسوسهها را و آن ؛«وَ َلاغْوِيَنَّهُمْ»؛ مهدمى زينترا 

آورد؛ و گم كننده است تا خسارت مىكند، دشمن است چون گم مى ،شيطان .ه نگردندهاى خود آگااز سرمايهو  نشناسند

عَدُوٌّ  -1و احتياج به استتار ندارد. انَّ الشَّيْطانَ در درون است كند؛ چون بتواند بچاپد و به يغما برد. و كارش را پنهان نمى

 مُبينٌ. -3مُضِلٌّ  -2

 ام هنگامى كه سرمايه. اما امخسارت ديده ياام و سود كردهتوانم بفهمم كه ام حساب داشته باشد مىآخر اگر من سرمايه

 .شومهايم آگاه نمىحساب شد و بررسى نشد از خسارتبى

  انَّما يُريُد الشَّيطانُ »كه:  .كندهاى او را بازگو مىدهد و نقشهكارهاى شيطان را نشان مىكه ها اين خداست در برابر اينو

 «رِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلوةِانْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ و الْبَغْضاءَ فىِ الْخَمِرْ وَالْمَيْسِرِ وَ يَصُدَُّكمْ عَنْ ِذكْ

 اى هو با تذكر و يادآورى، نقشه دنآورها را به ياد مىفراموش شدهخداست كه  قرآنخداست و اين رسول ها اين و در برابر اين

 .آوردها را بدست مىشكند و از دست رفتهشيطان را مى



 ازى را در نظر بياورد و ترگرمبازارهاى و هاى انسان را بشمارد سرمايه، ها و غرورهاها و گم كردندر برابر وسوسهبايد  مربى 

 .ها بگويدداستانها دزدها و راهزن

  دهدخداست كه تذكرهايى مىقرآن اين: 

 «اعٌِل ِفى الْارْضِ خَليفَةًج اّنى: »هاى عظيم انسانسرمايهاز  -1

 «ِفى الْآخِرَةِ الَّا َقليلٌيا فَما مَتاُع الْحَيوةِ الدُّنْ: »وسعت هستىاز  -2

 «ا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهُِرووَ ما قَدَ« »4»، «وَ ذَكِّرْهُمْ بِاّيامِ اللَّهِ: »عظمت اللَّه و رحمت اواز  -3

 «دِكُْم عَُدوّاً َلكُمْانَّ مِنْ ازْواجِكُمْ وَاوْال« »6»، «انَّهُ عَدٌُو مُضِلٌّ مُبينٌ»ى او: هاراهزنى انسان و هادشمناز  -4

 .هامرگ و دردها و رنجاز  -5

 ى هدر زميناست كه احتياج عميق  ونياز اصيل رسد، يك به انسان مىسر بزنگاه و در هاى حساس در لحظهين تذكرها كه ا

  .شود، دامنگير انسان مىهاها و دشمنها و رقيبدر برابر حريفو  ضادت

 گرددآشكار مىنقش تذكر در سازندگى و رشد انسان  اتبا اين توضيح.  

 كنند و پيش ها، آزاد مىها و تحريكها و غرورها و وسوسهها و ركودها و قناعتها، انسان را از درنگاين تذكرها و يادآورى

 .ها رو به رو نگردندم قانع نشوند و در راه نمانند و با راهزنها بهره بگيرند و به كآورد كه از سرمايهسودهايى مىو رانند؛ مى

آورد و در بازارهاى بزرگ، تجارت رهاى بزرگ رو مىهاى عظيم خود را شناخت، ناچار به كاچون هنگامى كه انسان سرمايه

 .اندازدراه مى

 ها رقهج«. تَنْفَعُ الْمُؤمنينَ  انَّ الذِّكْرى»است كه:  سودمند ،دارند گرايشىدارند و هدفى دارند و  جهتىها براى كسانى كه تذكر

«. نينَمُؤمْتَنْفَعُ الْ انَّ الذِّْكرى»آورد. كند اما حركتى به وجود نمىاى نباشد، ايجاد حرارت مىمادامى كه تراكمى نباشد و زمينه

 .اى همراه باشدشود كه با طلب و عشق و تراكم و زمينههنگامى به حركت و عمل منتهى مى زيبيدارى و تذكر ن


