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 :ابعاد خسارت

 .خسارت وجودو  خسارت عملاشاره می شود:  خسارت انساناز دو بعد در سوره مسد، به 

می شود،  گمدر این محدوده  سعی و حرکتشمی گیرد؛ چون انسانی که  دو مرحلهخودش خسارت عمل 

و گاهی این گمان را ندارد. خوب می سازد  کند و خوب کار میو کند گاهی با این اعتقاد همراه است که دارد 

گمان را ندارند  نیاو آنها که  ترندباردر عمل خسارت، گمان را دارند نیشان گم شده و ا یکه سع آنها

 .و امکان بازگشت شان هست خاسرند

در  ایدن یکه تمام اورد،یرا به دست ب ایدن ی، هرچند تمامدهد یخودش را از دست ماست که  یکس خاسر

 .دیزا یم رنجآورد و  یم یدوندگندارد که  یانسان حاصل نیدست ا

 یهستند. و هنگامموثر در او  ییزهایرنجد و چ یم ییزهایو از چ شودیشاد م ییزهایاز صبح تا شام با چ انسان

 نیوصف او را دگرگون کنند، در ا نیو با اتر باشند  نییانسان پا یمحرک ها از درجه وجودموثر ها و  نیکه ا

 .شود یانسان آغاز م یخسارت وجودهنگام 

کل  مهیق »:دیگو یم یاست، که علوجود من  انینشان دهنده جرگذارد همان  یماثر  من یکه بر رو آنچه

  .شمارد یاست که آن را خوب م یزیبرابر همان چ یارزش هر کس« حسنهیما  ءیامر

 «کمیما فاتکم و ال تفرحوا بما آت یتاسوا عل الیلک» شمارد:  یم هیآ نیرا ا یکه حد زهد و آزاد ستین حسابیب

 یبرا یعیحالت طب نیبا رفتن آنها برنجد. ا اینعمت ها، شاد بشود و  یبه تمام افتنیتواند با دست  یانسان نم

 .ستین یعیطب گریدشناسد،  یم نهایاز ا شتریخودش را ب "قدر"و  "وجود"که در  یانسان

 خسارت عمل:

 .ینظارت کن یبه خاطر اهلل داشته باش یتوان یکه م ییحرکت ها یها که بر تمامنه تنها بر محرک دیبا تو

و کفر  بیتکذ، بد یحرکت ها یجهینتو نکته ای مهم این است که خسارت عمل به خسارت وجودی راه دارد. 

فالح  یهاشهیرکارها  نی. و همخسارت عمل، به خسارت وجود راه دارداز اهلل است، که  یپوشاست؛ چشم

 .خشکانندیانسان را کامالً م


