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 :)معیار خسارت( توضیح خسارت

نمی رسد مگر آن جایی که باکش نباشد که چه کسی دنیا را از آن  کمالخدا در دل مومن به  ایمان و عشق

ت عدر وسو مادام که انسان  تر از خودش نباشند یعال شیها آرمان و خواستهکه انسان  مادامخود کرد. 

 «ان الخاسرین الذین خسرو انفسهم».تر است خسارتکارنداشته باشد،  گاهیجا تینها یو در قلمرو ب نامحدود

و محبوس شدن در تنگنای این  چشم پوشی از لقاءاهللو از  قدرشو  باخت خودشاز ، خسارت انسان

، حتی اگر انسان از مبدا و از معاد و از قدر و از خود انسان خسارت ساز است یپوش چشمزندان مایه می گیرد. 

چون این انسان ده باشد. رسی منیت ها و آگاهی ها و تکامل هابه رفاه، به قدرت ها، به زینت ها و آزادی ها و ا

 را پذیرفته و در خاک سوخته و قدم بر نداشته است.  محرک های پست ترو خودش را باخته 

ها و  انیطغتازه آغاز  ،شیهااستعداد ییشکوفابه  دنیدارد و با رس ازیو تکامل ن یاز آگاه شتریب انسان،

 ردینامحدود بگ یجهتو  ابدیب یا ادامه دیانسان با نیاست که ا نیشود. ا یم شیها بتیها و مص انیعص

و  قدرتوجه به با و  هااریمع این با .بهشت منزل اوست نه مقصد اوتا آنجا که بهشت هم مقصد او نباشد، که 

 .شود یاو مشخص م یانسان است که خسارت ها آرمانو  گاهیجا

 یکند و خودش را م یخودش را منظور نم یدرجه وجودو  ردیگ یکه انسان قدر خودش را در نظر نم آنجا

هست:  هیآ نیشود. در ا یم کافربلند تر هم،  یهاخود هم، به اهلل و آرمان گاهیبه ادامه خود و جا گریبازد، د

 "ومنونیخسروا انفسهم فهم ال  نیالذ"

 ایخدا محکوم است و  نیهم داشته باشد، ا ییرود. و اگر خدا یکه خودش را گم کرده، دنبال خدا نم یانسان

 .او یاوست، در متن و نه حاکم در وجود او و هست یدکور زندگ


