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 انحطاط و سقوط طبیعی است، پرواز دلیل می خواهد.

 

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
  ﴾1﴿وَالْعَصْرِ 

 ،سوگند به عصر
  ﴾2﴿إِنَّ الْإِنَْسانَ لَفِی خُسٍْر 

 قطعاً انسان در خُسران مدفون است،
ْوا بِالصَّبْرِ    ﴾3﴿إِلَّا الَّذِیَن آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَِحاتِ وَتَوَاصَوْا ِبالْحَقِّ وَتَوَاصَ

 .اندو به شكيبایى توصيه كردهكرده و همدیگر را به حق سفارش اند،دادهانجامشایسته  هایعملو  ایمان آوردهمگر كسانى كه 

 

 خُسر؛. 1
 در ُخسران مدفون است،سوگند به زمانه كه انسان 

 ، و نه مربوط به دورهِ زندگی او،و عاملِ این در ُخسران بودنِ او، نه مربوط به عصرِ زندگی اوست

 از عصرِ حَجَر گرفته تا عصرِ فضا و عصرِ اطالعات و عصِر ...،

 بزرگی و پيری، كودكی و جوانی گرفته تا دورهِ از دورهِ

 مگر...اند، ها در خُسرانهمه انسان

 كند كه در چه عصری هستی، پس فرقی نمی

 عصرِ رسول گرامی اسالم یا عصرِ دیگر ائمه عليهم السالم، 

 عصرِ غيبت صغری یا عصرِ غيبت كبری، 

 عصرِ قاجار یا عصرِ رضا شاه،

 عصرِ بوش یا عصرِ اوباما،

 عصرِ محمدرضا شاه یا عصِر امام خمينی )ره(،

 حاضر.  و یا عصرِ

 ای هستی،كند كه در چه دورهنمی و نيز فرقی

 سالی و یا پيری،كودكی یا نوجوانی یا جوانی یا ميان دورهِ

 دورهِ لعب و لهو و زینت و تفاخر و تكاثرِ در اموال و اوالد.

 كنی، باالیِ شهری یا پایينِ شهر.كند كه در چه محيطی زندگی میو نيز فرقی نمی

 سواد.كنی، با والدینی دكتر و وزیر یا با والدینی بیزندگی میای كند كه در چه خانوادهفرقی نمی

 ها و امكاناتِ بالقوه و بالفعلی داری،تواناییها، استعدادها، كند كه چه سرمایهفرقی نمی

ا نادان، لمی یختر، عاقلی یا جاهل، عادار، زنی یا مرد، پسری یا دكند كه زشتی یا زیبا، استادی یا دانشجو، شاغلی یا خانهفرقی نمی

كار، گری یا كشاورز، هنرمندی یا ورزشمی یا بازاری، مهندسی یا پزشک، یتيمی یا قَيّم، مریضی یا سالم، صنعتكارمندی یا كارگر، معلّ

زادی آ ا آمریكایی، یمنی هستی یا ژاپنی،یخبرنگاری یا پرستار، رئيس جمهوری یا معدنكار، ارتشی هستی یا سپاهی، ایرانی هستی 
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های ندكسياهی یا سفيد، عربی یا فارس و بسياری فرقی نمی ای یا دانشمند،نشانی یا خلبان، رانندهآتش اسير، كاسبی یا تحریم،یا 

 دیگر...،

 اند، مگر...ها در خُسرانپس همه انسان

 این خسرانِ انسان، خودِ اوست. و عاملِ

ستعدادهای بين انسانی كه افرقی نيست؟ چرا  انسانِ فقيرپولدار و  نسانِحال شاید این سوأل پيش بياید كه چرا چنين است؟ چرا بين ا

فراوانی دارد و انسانی كه استعدادهای كمی دارد، فرقی نيست؟ چرا پدرِ یكی وزیر باشد و پدِر یكی معتاد؟ چرا یكی زشت باشد و 

 ؟!گویند، چه شد... ؟ پس عدالتی كه میدیگری زیبا؟ و بسياری چراهای دیگر

 ها در خسران هستند؟ مگر...این سوال كه؛ چرا همه انسانو 

 در پاسخ باید گفت:

 اوالً؛ 

با این با هم مساویند.  استعدادها و رهبریِ دادن و مدیریتدارند. اما در جهتها و استعدادها با هم تفاوت انسان ها گرچه در سرمایه

، فرادا نيازهای گوناگونِ الهی بر اساسِ چون حكمتِ  كشد.به دنبال نمی راعدالتی ی ظلم و بیاستعدادها مسأله دیگر اختالفِ  ،دید

به  انسانی،از هر افتخار نيست. و  در استعدادها، مالکِ در حالی كه این اختالفِد. آوروجود میو افرادِ گوناگون به  گرددر میدَّقَمُ

 ، نه بيشتر.توقع و انتظار دارند ،انداستعداد و سرمایه داده به او ای كهاندازه

 ؛كه نكتهِ قابلِ توجّه اینجاست

 كه را كسی دارد، ثروتِ بيشتر كه را كسی سنجيم، یعنیمی استعدادهایشان و هادارایی نسبت به را آنان ها،انسان ما در سنجشِ

 كسی است، پُر زورتر كه را كسی است، ترباهوش كهرا  كسی است، داناتر كه را كسی است، زیباتر كه را كسی است، ترسخن خوش

 دانيم.می دیگران از بهتر ... دارد، باالتری مقامِ كهرا  كسی دارد، تریقوی حافظهِ كهرا 

 كرد، كار يشترب كه كسی گذاشت، وقت بيشتر كه كسی كرد، مالی كمکِ بيشتر كه كسی، سنجيممی اعمالشان به نسبتِ را آنان یاو 

 بهتر را...  كرد، فرهنگی كارِ بيشتر كه كسی كرد، مطالعه بيشتر كه كسی گرفت، یاد بيشتر كه كسی داد، آموزش بيشتر كه كسی

 .دانيممی

 است، اشتباه كامالً ،نگاه نوع این كه

 چون

  است، مهم آنچه

 هاست،دارایی ميزانِ نه

 ،هاعمل ميزانِ نه و 

 بلكه

 .است مهم یی،ادار به عمل نسبتِ 

 مثالً

 ميكند، كمک نتومَ پنج و دارد نتومَ  صد كه فردی 

 به نسبت

 ميكند، كمک نتومَ یک و دارد نتومَ  ده كه فردی 

 است، ترپایين



4 
 

 چون

 كرده كمک بيستم یک اول فرد

 .دهم یک دوم فرد و

 سرمایه، نه و است مهم عمل نه پس،

 است، مهم سرمایه به عمل نسبت بلكه

 گویند.می "سعی"كه به آن 

 .بهتر ،بيشتر چه هر

 ،(سعی)سرمایه به عمل نسبت از تر مهم نكته

 .(نّيت همان یعنی)است نسبت این جهت

  ميدهد، نشان را نسبت این جهت نيت،

 سعی در جهت رشد یا در جهت خسر؟

 .است نيّت اصلی، مالک و

 «  إنّما األعمال بالنيّات»  

 .20/ سوره نجم، آیه  لَيْسَ لِلْإِنْسَاِن إِلَّا مَا سَعَى

 .3/ سوره طالق، آیه  لَا یُكَلِّفُ اللَّهُ َنفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا

 .381/ سوره بقره، آیه وُسْعَهَا  إِالَّ َنفْساً اللّهُ یُكَلِّفُ الَ

 .322/ سوره بقره، آیه وُسْعَها  إِالّ نَْفسٌ تُكَلَّفُ ال

 .13/ سوره مومنون، آیه 23سوره اعراف، آیه / 953/ سوره انعام، آیه  وُسْعَهَا إِلَّا نَفْسًا نُكَلِّفُ لَا

 

؛  دوماً

 ها مهم نيستند،موقعيّت

 هاست.تدر موقعيّ  گيریِآنچه مهم است، موضع

 داند، در هر حالتی، چه كار انجام بدهد و در هر موقعيّتی، چگونه موضع بگيرد.بهترین حال، حال انسانی است كه می

 

 

 

 

 خودت را گم نکنی و مغرور نشوی،برای اینکه در حاالت و اعمال، 

 خودت را معیار قرار بده، روحیِ همیشه ظرفیت و قدرتِ

 هایت را؛و گریه اشکخوش و  نه اعمال و نه حاالتِ 

 .بیانجامد ظرافت در برخوردو  ظرفیّت روحی، باید به که اگر عمل و حال صحیح باشد
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 انسان؛. 2

 .رودبسرمایه اصلی هم بر باد  در كار نيست، یبر اینكه سود عالوهخسرانِ انسان، یعنی، در تجارتِ انسان، 

 ایم!ها كردهها، به خاطر نداشتن شناخت از خود و هستی، خود را فدای هيچما انسان

 ها صحبت كنيم؛به انسانحال بهتر است كمی راجع

 "ميدوی؟ چه برای و ميروی كجا به": پرسندمی ما از وقتی ولی هستيم، دویدن حال در همه

 ".دویدم هم من دوند،می همه دیدم دانم،نمی": گویيممی

 شویم؛ نشينهم زیر مسائلِ با كمی اینكه از دریغ

 اینكه

 هستم؟ كه من اصالً

 ام؟ آمده كجا از

 ام؟آورده روی چه به

 !دوم؟می رفتن، راه جای به چرا و روممی كجا به

 بروم؟ باید چرا اصالً

 روم؟می اینگونه چرا

 بروم؟ باید چگونه اصالً

 نداشت؟ حركت شودمی مگر اصالً شود،می چه نروم اگر

 بروم؟ باید كجا به

 ای؟ وسيله چه با

 راهی؟ چه از

 ای؟ برنامه چه با

 راهنمایی؟ چه با

 همراهی؟ چه با

 ابزاری؟ چه با

 صبری؟ چه با

 پایی؟ چه با

 فكری؟ چه با

 ای؟انگيزه چه با

 فرقانی؟ و ميزانی و معياری چه با

 عشقی؟ چه با

 هستم؟ شناآ مسير هایسختی با یاآ

 دارم؟ را مشكالت با برخورد قدرت یاآ

 دارم؟ چه من اصالً

 است؟ حركت به نيازی چه
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 بروم؟ توانممی كجا تا هایمداشته با

 رفت؟ توانمی تنهایی آیا

 دوند؟میروند و می چه برای بقيه

 رسيدند؟ كجا به رفتند و دویدند كه بقيه

 هستم؟ ساختار این و زمينه این ساختنِ به قادر خودم من آیا است؟ نياز زیرساختی و ایزمينه چه رفتن برای

 شود؟می چه كنم خودكشی اگر باشم؟ زنده باید چرا اصالً

 من؟ برای دنيا یا هستم دنيا برای من اصالً

 من؟ برای آن یا شوم هالک او برای باید من

 یا آن سواِر بر من؟ من باید سوارِ بر آن شوم

 اگر م؟كن دزدی نباید من چرا است؟ پذیرامكان خوریحق و خيانت و اختالس و گرفتن رشوه كه دیگری جامعه هر و جامعه این در

 شود؟می چه كنم دزدی

 اد؟افت خواهد اتفاقی چه نكنم، یا كنم كمک فقيری به من اگر مثالً شود؟می چه نكنم خوبی اگر دارد؟ معنا هچ كردن خوبی اصالً

 های دیگر...و بسياری سوأل

 

 دانم كه من می

 و روزی هم از این دنيا خواهم رفت.هستم،  االن در این دنيا روزی در این دنيا نبودم،

 دانم كه میو 

 اند، و روزی این امكانات را به اجبار از من خواهند گرفت.اعضاء و جوارحی به من داده

 دانم كه می و

 (من مجبورم در اختيار داشتن، و مختارم در عمل.اینكه این اختيار را به اجبار دارم. )و اختيار دارم، 

 پس من محكوم هستم و حاكمی دارم،

 من محكوم را داشته باشد، زیرا اگر چنين باشد؛ خود او هم محكوم خواهد بود. تواند خصوصياتِحاكمی كه نمی

 من است، حدود بودن و همانند داشتن، از خصوصياتِ تركيب داشتن و نيازمند بودن و م

 های زیر است؛، دارای ویژگی(!خداوندحاكم ِ من )بنابراین، 

 نيازی و نامحدودی و یكتایی و ... .یگانگی و بی
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 استعدادهای انسان؛. 3

 جوارح و اعضاء .9

 پنجگانه حواسِ .3

 و عاطفه احساس .2

 هوش .2

 حافظه .5

 غریزه  .1

 قوّه غضب .3

 مه توهّقوّ .8

 له تخيّقوّ .0

 (و اراده اختيار) انتخاب قدرتِ  .99

  ره تدبّقوّ .99

 هایی به دسترسد و شناختهایی میبه نتيجه ،كند و با تركيب آنهاخامی است كه فكر، در آن كار می ر، تهيه موادِ)تدبّ

 هِ اوّليه و همچنين توجّ ت و تمركز برای فراهم كردنِ معلوماتِه و تجربه و مطالعه و دقّ توجّ ر یعنی خلوت وآورد./ تدبّمی

 روی معلومات.(

  رقوه تفكّ  .93

ها و ما را به شناخت ،كند./ فكردهد و آن مجهول را كشف می)كار فكر این است كه چند معلوم را كنار مجهولی قرار می

 رساند./ شناخت، نتيجهِ فكر است.(علم و آگاهی می

  لقوه تعقّ .92

 ر(مده از تفكّ های بدست آشناخت ل كردن، یعنی سنجشِ )تعقّ

  قلب .92

 و ميزان به بستگی البته.)هاستبدی دفعِ و هاخوبی جلبِ قدرتِ دارای انسان یعنی./ ضرر دفع و نفع جلب یعنی قلب،)

 حب از غير ایمان آیا؟ اَلْبُغْضُ  وَ اَلُْحبُّ إِالَّ اَلْإِیمَانُ هَلِ است، قلب در ایمان جایگاه/ (.دارد او سنجش و شناخت بودن درست

 (.شرها دفعِ و هاخوبی جلبِ قدرتِ یعنی قلب،، پس است؟ بغض و

  روح .95

 تینبا روح و است زنده گویيممی زمانی را گياه یک مثالً شود،می مشخص آن آثار از بيشتر ندارد، خاصی تعریف هم روح)

 را انسان كند،می حركت كه است حيوانی روح دارای و است زنده گوئيممی زمانی را حيوان یک باشد، رشد دارای كه دارد

 حركتِ  و ولیسلّ رشدِ از غير حركت، و رشد این البته .باشد حركت و رشد دارای كه است روح دارای گوئيممی موقعی ،هم

 (.است حيوانی

 وجدان .91

  رقانفُ .93

َتّقُوا إِنْ  آید، می بدست عمل از پس، فرقان/  .باطل از حق تشخيص یعنی فرقان،)  ((30ه )سوره انفال، آی ُفرْقاناً َلكُمْ َیجْعَلْ اللَّهَ تَ

 .است دیگر استعدادهای به دهیجهت استعدادِ استعدادها، این همه از ترمهم و .98
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 نیازها و اهداف انسان؛. 4

ت، سالمت روحی، اعتماد دوستی و عشق و محبّ فرهنگ، اخالق، ت،امنيّ  رفاه، سالمت جسمی، ثروت، قدرت، ،خوراک، پوشاک، مسكن

حركت، نيازها و كرامت نفس، ایمان، تكامل و رشد و احترام و  لذّت،ت، اعتراف و نجوا، آزادی، آگاهی، عدالت، مقبوليّو اطمينان، 

 .هستند اهداف انسان

 به ،انسانى هاى سرمایه و استعدادها شناخت باتوان كشف كرد كه آن اتاق برای چيست، پس می ،از وسائلی كه در یک اتاق هست

 دهمحدو این از بيشتر انسان كه یابيممىاو چيست و  فهميم كه هدف از خلقتِو می شویممى آگاه او نقش از و بریممى پى او كار

 و نظم و رفاه براى ،اجتماعى و فردى غرایز همان نداشت، نياز استعداد همه این به ،محدود زندگى این براى انسان. است ساله هفتاد

رسيم به معاد. )همانطور كه از استعدادهای عظيمِ یک جنين، پی با این بينش است كه می .بودند كافى ساله هفتاد زندگىِ عدالتِ

 بریم به دنيایی دیگر(می

 دیگر... مرگ، بشارتيست به حياتیهر 

 دده پرورش نيرومندى پاهاى و كند بارور را استعدادهایش باید ،راه نهایت بى این براى و داشت خواهد ادامه نهایت بى انسان، پس

 سر پشت را هایىراه و نمود تهيه هایىمركب و كرد بارور را استعدادهایش ماه، به رسيدن براى كه طورهمان بسازد، هایىمركب و

 .گذاشت

 است، ىخوب و رشد بلكه نيست، خوشى و نيست رفاه كه رسيممى او عظيم كار به و یابيممى را او استعدادهاى عظمت تفكر، این با

 .نيست خوش اما است خوب مریض براى دارو. دارد تفاوت خوبى با خوشى كه

 نگاه مسأله هر و حادثه هر و برخورد هر به ،خوشى معيار و رفاه مالک با امروز اما. شوندمى دگرگون هاارزش و هامالک دید این با

 .خواندمى مالک این با ما كارهاى تمام و. كنيممى

 ها،وصل و هاقطع ها،دشمنى و هادوستى. سنجدمى مالک این با را چيز هر انسان بود، رشد و حركت ،انسان كارِ  كه هنگامى اامّ

 ... و هاهدف و هاشغل

 كند زیاد را خودش خواهدمى انسان. كند زیاد را هاسرمایه تمام و كند بارور را خود استعدادهاى تمام خواهدمى انسان شناخت این با

. بردارد بهره خوبى به هاآن از و بدهد جهت را علم و قدرت و ثروت تواندمى كه است سطح این در ورا،  علمش و قدرت و ثروت نه

 هااسارت از و شومنمى قانع كم به دیگر شناختم را خودم عظمت كه هنگامى من. گردد آزاد هااسارت از تواندمى و باشد امير تواندمى

 .شدم رها هایمعروسک و هاتوپ اسارتِ از خودم عظمتِ شناختِ با كه همانطور. گردممى آزاد

 رهاند.مى بست بن از را آنها و دهدمى جهت اشیافته تكامل استعدادهاى به كه است انسانى شدنِ زیاد رشد،

 ؟كنيم رشد چرااصالً 

 .داریم را استعدادش چون. 9

 .عظيم نيازهاى بيچارهِ و شد خواهيم استعدادها تراكمِ و احتكار بحرانِ گرفتار وگرنه ،داریم را نيازش چون و. 3

 .بدهند رشد و كنند زیاد را خود كه مجبورند اند، فهميده را كم وقت و دراز راه كه آنها

 .است شدن زیاد همين خاطر به ميرند،مى اگر و اندزنده اگر سنجند،مى معيار همين با را مرگ و زندگى اینها

 .نيست خودكشى و رفتن دست از و شدن گم مرگشان، و ،نيست تكرار تالوتِ شانزندگى

 .را مردن چه و را زیستن چه كند؛ انتخاب باید انسان. 2

 .هاستضرورت و هاتاهميّ و هارجحان دنبال انتخاب در و
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 ،انسان، رشد و حركت است پس كارِ

 3و  9سوره جن، آیات  /... الرُّشْدِ إِلَى یَهْدِی ،َعجَبًا قُْرآنًا سَمِعْنَا ِإنَّا...

 

 رشد و حركتی به سمت بی نهایت، به سمت اهلل.

 95سوره فاطر، آیه /  الْحَمِيدُ الْغَنِیُّ هُوَ وَاللَّهُ اللَّهِ إِلَى الْفَُقرَاءُ أَْنتُمُ النَّاسُ أَیُّهَا یَا

 951سوره بقره، آیه / رَاجِعُونَ  إِلَيْهِ وَإِنَّا لِلَّهِ إِنَّا

 

 و نزدیكترین راه تا رشد استعدادها، صراط مستقيم است.

 1سوره حمد، آیه / الْمُسْتَِقيمَ  الصِّرَاطَ  اهْدِنَا

 

 ت است،و صراط مستقيم، همان رسيدن به مقام عبودیّ 

 19آیه سوره یس، / مُْستَقيمٌ  ِصراطٌ هذا اعْبُدُونی اَنِ وَ

 

 ت سه خصوصيت دارد؛و عبودیّ 

 .نیّت، سنّت و اهمیّت

 حركت كردن. هابا توجه به اهميّتو مطابق حدود و سنّت اسالم و  به خاطر خدایعنی 

 

هند نشان دانسان  انسان را به تا عظمتِهایی فرستاد نات و روشنگریبا بيّ همراه شاید! به همين خاطر است كه خداوند، رسوالنی را 

 ه اهلل كنند،او را متوجّو 

ها آشنا كنند تا مردم رسوالن، كتاب و ميزان فرستاد تا دستورها و سنّت را به مردم  برسانند و آنان را با معيارها و ميزان همراهو  

 حركت كنند تا بیا سازند و خود را مهيّ رشدِ راه درگير شوند و مسيرِ آهن را بردارند و برای برقراری قسط قيام كنند و با دشمنانِ

 نهایت...

 لِيَعْلَمَ وَ لِلنَّاسِ عُمَنافِ وَ شَدیدٌ بَأْسٌ فيهِ الْحَدیدَ َأنْزَْلنَا وَ بِالْقِسْطِ النَّاسُ ِليَقُومَ الْميزانَ وَ الْكِتابَ مَعَهُمُ أَْنزَلْنا وَ بِالْبَيِّناتِ رُسُلَنا أَرْسَلْنا لَقَدْ

 35/ سوره حدید، آیه  عَزیزٌ قَِویٌّ اللَّهَ إِنَّ  بِالْغَيْبِ رُسُلَهُ وَ یَنُْصرُهُ مَنْ اللَّهُ

 

 

 آدمی، استعدادهای شکوفایی

 نریزد، فرو دیوارهایش آدمی، دنیای که مادامی

 نیابد، دیگر تولدی آدمی و

 نرود، بیرون محدوده آن از و

 .داشت نخواهد چیزی جنین، این برای و آدم این برای مشکل ایجاد جز
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 انسان؛ سرانِخُ تِعلّ. 5

خواهد به خواهد خرج كند و در كجا میها و امكاناتش را چگونه میحال این انسان است كه باید انتخاب كند كه استعدادها، سرمایه

 جریان بياندازد تا بتواند تجارتی پرسود داشته باشد و از این خسران، رهایی یابد.

 

 نه آخرت را؛ و پایين، كه نه دنيا را دارد بازارِ

 های با خریدارانی به نام

 ،هایشنفس و هوس

 ،هایشانمردم و حرف

 ،هایشدنيا و جلوه

 .هایشو شيطان با وسوسه

 

 باال كه هم دنيا را دارد و هم آخرت را؛ یا بازارِ

 .با خریداری به نام اهلل

 

 ها در چه؟حال باید سنجيد كه سود در چيست و خسارت

 أَنْفُسِكُمْ وَ بِأَمْواِلكُمْ اللّهِ سَبِيلِ فِی تُجاهِدُونَ وَ رَسُولِهِ وَ بِاللّهِ أَلِيم، ُتؤْمِنُونَ عَذاب ِمنْ ُتنْجِيكُمْ تِجارَة عَلى أَدُلُّكُمْ هَلْ آمَُنوا الَّذِینَ أَیُّهَا یا

 93و  99/ سوره صف، آیات  تَعْلَمُونَ ُكنْتُمْ إِنْ َلكُمْ خَيْرٌ ذلِكُمْ

 

داند چه از دست داده، فقط حساب كرده ت برده كه نمیو خوش بوده و كيف كرده، در واقع از آنجا لذّانسانی كه خودش را هرز كرده 

كنيم و این است ها حساب نمیدارایی چه به دست آورده است. ما از حجم استعدادها و از عظمت خویش غافليم و خود را جزءِكه 

 ایم، سرخوشيم و سرشاد.ز دست دادنِ خویش و عمر و هستیِ خود به دست آوردهكه با لذّتی كه در عوضِ ا

 گفتم:می ، دوستانهگاهی به دوستان

 كنيد؟ها و كارهای لغو و بيهوده تلف میو حرف ،و فوتبال ،خودهای بیها و برنامهچرا اینقدر از فرصتِ زندگیِ خود را پای فيلم

 كردیم!!! آخر چرا؟!(ساعتش را صرف فوتبال بازی كردن و دیدن آن می 35ساعت زندگيمان،  32)یادی كنيم از دورانی كه از 

 گفتند:می

 بریم و...ت میاز این كار لذّ

آنها بيش آز آنچه به دست آورده باشند، از دست  اند.های بهتری را از دست دادهدانستند كه چه لذّتگفتند، امّا نمیبله درست می

و  شودرود كه نكند طرف پشيمان كند و زود در میآن كودک كه اسكناس صد هزار تومنی را با ده تا كاكائو عوض میمثل  اند.داده

 معامله را به هم بزند.

 

 اهلل. تر باشد؛ كسی كه حاكمِ بر من است؛پس بهتر است با كسی معامله كنم كه از من بزرگ

 اشته باشد؛ بازارِ آخرت.و در بازاری معامله كنم كه وسيع باشد و قدرت جذب د

 ...نهایتبست نداشته باشد؛ راهِ بیو در راهی حركت كنم كه بن
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 راهِ رشد؛. 6

 شكر و امام.توحيد، ایمان، مؤمن، ثر در رشد انسان عبارت اند از؛ مؤ عواملِ

 من اشاره شده است.به نقش ایمان و مؤ"والعصر"مباركه كه در سوره 

 نقش ایمان؛

 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَِحاتِ إِلَّا الَّذِیَن 

 ی عشقِ در دل.ایمان، یعنی گرایش. ایمان، یعنی شناختِ در سر به اضافه

 دیگر قرآن داریم كه؛ كند، ولی در آیاتِآیه، برای ایمان، متعلقی ذكر نمی

 933سوره بقره، آیه /  ایمان به اهلل. 9

 933سوره بقره، آیه /  ایمان به یوم االخر. 3

 933سوره بقره، آیه /  ایمان به مالئكه. 2

 933سوره بقره، آیه /  ایمان به كتاب. 2

 933سوره بقره، آیه /  ينایمان به نبيّ. 5

 2سوره بقره، آیه /  ایمان به غيب. 1

 58سوره مؤمنون، آیه /  ایمان به آیات. 3

 

 مراد از ایمان به نبّيين چيست؟

 باشد ما بر شهيد كه داریم رسولی به نياز ما

 922سوره بقره، آیه / شَهِيداً  عَلَيْكُمْ الرَُّسولُ یَكُونَ وَ

 ،باشد داشته شهود دیگر عوالم و عالم این بر

 ،باشد ما راهنمای كه رسولی

 ،دهد نشان ما به را حق مسير و سازد آشناتر ما خدایِ و ما خودِ با را ما كه رسولی

 كند. تصحيح را ما اعمال و رفتار نحوهِ و حركت نحوهِ و رتفكّ نحوهِرسولی كه 

 بخش، آگاهی و است آگاه كه رسولی

 رسولی كه آزاد است و آزادی بخش.

 كند. آماده( مرگ)رفتن خوب و زیستن خوب برای را محيط كه رسولی

 آشنا سازد، كردنبرخورد چگونه و كردنحركت چگونه و خوردن چگونهما را با  كه رسولی

 را به ما یاد دهد، چه نخوردن و خوردن چه و نگفتن چه و گفتن چه و پوشيدن چه رسولی كه

 بياموزد. ما به را رفتن چگونه و كشتن چگونه و ساختن چگونه و زیستن چگونه نهایت در و

 !بخواهيم اگر كند،می نزدیک خدا به را ما خدا، اذنِ با كه اوست و خداست و ما بين واسطهِ كه رسولی

  ،شناستآ ما دردهای با كه رسولی ،آشناست ما نيازهای با كه رسولی

 ببرد. بين از را دردها تواندمی و نماید برطرف را نيازها تواندمی كه رسولی

  ماست، الگوی اعمالش، و رفتار و گفتار با كه رسولی

 .خدا سمتِ به نهایت،بی سمتِ به جهتی دار،جهت كاملِ انسانِ یک
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  ماست، خودِ از و ماست سنخِ از كه رسولی

  ،شناسدمی را ما كه رسولی و، كندمی درک را من كه رسولی

 .است آگاه رفتن آدم و ماندن آدم و شدن آدم برای نياز مورد يزچ همه به كه رسولی

 خودش. برای نه ميخواهد، خدا برای را ما كه رسولی

 خودش. برای نه ،ماست خودِ برای ،هم آن كه ،(32)سوره شوری، آیه  الُْقرْبَی فِی الْمَوَدَّةَ إِلَّا خواهد،نمی ما از جریاَ كه رسولی

 .باشد داده شخصيت او به مقام كه كسیمثلِ  نه كرد، شایسته مقام گرفتنِ به را او شخصيتش كه رسولی

  باشد، نداشته رنگی دو و پليدی كه رسولی باشد، رمطهّ  كه رسولی

  باشد. شجاع كه رسولی باشد، خدا رنگ به كه رسولی

 باشد. داشته عملی كه رسولی باشد، داشته طرحی كه رسولی باشد، داشته هدفی كه رسولی

 كند. حركت دقيق رهبریِ و ریزی برنامه با و تقدیر با تدبير با كه رسولی باشد، پيشگام كه رسولی

 ميداند. مسئول را خود كه رسولی

 ميداند. خدا به نيازمند را خود كه رسولی

 است، امين و راستگو كه رسولی ندارد، كبر و غرور كه رسولی

 .ناراحت آنان بودن خسران در از و است، قائل ارزش مردم زندگی های ثانيه ثانيه برای كه رسولی است، دار امانت كه رسولی بله

 را خود خدای و را هستی با خود رابطه و را هستی ،را خود ما تا كرده ارسال ما برای روشنگری و روشن دالیل خدایش كه رسولی

 بشناسيم،

 و صحيح کِمحرّ با متناسب را خود اعمالِ و رفتار و گفتار نحوهِ  تا است آورده ما برای را احكام و هاميزان و معيارها كه رسولی

 دردها درمان برای آیيم، در حركت به و كنيم اصالح خدا و خلق و هستی و خود با رابطه در ت،اهميّ  به هتوجّ با و الهی قانونِ مطابقِ

 .ها نياز رفع و

 

  است، پيشين رسوالن خاتم و امتداد كه است رسولی رسول، این

 .خاتم رسول تا بودند اصيل دینِ  سازِ زمينه و بعدی رسول دهنده بشارت گذشته رسوالن

 كردند. اشاره مقصد و مبداء یک به ،خاتم رسول و گذشته رسوالنِ تمامیِ

 ،است خاتم رسول نفی گذشته، رسوالن نفی

 شد، انجام بحثی نيز خاتم رسول ضرورت ازو 

  است، انبياء مجموعه به ایمان انبياء، به ایمان از مرادپس 

 است. آنان از یكی نيز خاتم رسول و دارند، قرار مسير یک در و هم كنار در آنان

 

  صحيح، مرگِ و زندگی به نياز

 دارد. همراه به را نبی به ایمان ضرورتِ

 خاتم، نبیِ به ایمان و

 .است پيشين نبيينِ به اعتقاد اشالزمه
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 ایمان به اهلل؛

ها را به جریان ، عشق به حق و ایمان به او، تمام سرمایه(915سوره بقره، آیه ) لِّلّهِ حُبًّا أَشَدُّ آمَُنواْ وَالَّذِینَهستی  گرایش و عشق به مالکِ

های به او و عاشق خواهد، ناچار گروندگانِخلق را نمی خوبی و جز رشدِ صالح، چون خدا جزكشد، به كارهای اندازد و به كار میمی

سازد. گویند دلت پاک باشد، فریب مخور. دلِ پاک، عملِ پاک میبه حرف آنهایی كه میپس آورند. به راه افتادهِ او، جز خوبی نمی

 آورد، مگر اینگونه نيست؟درخت زنده بار می

  گوئيم:خاطر است كه در دعای ابوحمزه ثمالی میشاید به همين 

 خدایا! قلبم را پر از عشق خودت كن.

 

دهم كه تالش كنم تا فقيری در كشورم گفت: من به جای نماز خواندن و به مسجد رفتن و دیگر عبادات، ترجيح میدوستی می

 گفت: من هم خدا را دوستفقير را از فقر نجات دهی. و می نباشد، مردانگی به نماز خواندن و ... نيست، مردانگی این است كه كودكان

 كنم و... .دارم ولی هر وقت دوست داشته باشم، با زبان خودم، با خدا صحبت می

دانی كه معشوقت چه دهد. حال مگر تو عاشق خداوند نيستی؟! آیا میشوق بگوید، انجام میبه او گفتم: عاشق واقعی، هر چه مع

 ای؟ و...آیا قرآن خوانده ای؟هایش نشستهها و اشارهپایِ حرفخواهد؟ آیا می

 پس تو عاشقِ نفست هستی، نه عاشقِ خداوند.

معشوق ما گفته: هم نماز به پا دار، هم زكات بده، هم به مردم خدمت كن، هم به مسجد برو، هم به روز قيامت ایمان داشته باش، 

 های دیگر...ن و بسياری همراه من جهاد ك ن كمک كن، هم درهم دعا بخوان، هم به فقيرا

 پس باید از نو عاشق شد،

 از تو به یک اشاره، از من به سر دویدن.كند؛ معشوقش، حركت میبا نگاهِ حتی سخنِ معشوق نيست،  عاشقی كه منتظرِ

 

سازد؛ دهد و همكار و همراه میها نجات میها و شيطانها و طاغوتشود، و آنها را از بتكسی كه عاشق حق شد، عاشق خلق می

 .عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست

 

 كند.كند و عاشق حق به اندازه عشقش شكيبایی و صبر و استقامت میانسان در راه معشوقش به اندازه عشقش صبر می

 

 سازد و هم شكيبایی و صبر و استقامتِ در كار.آورد، هم همكار میپس ایمان، هم كار می

 955سوره بقره، آیه /  الصَّاِبرِینَ وَبَِشّرِباید به حق برسيم و به حق برسانيم و در این مسير، صبور باشيم؛  پس

 

 من در رشد انسان؛نقش مؤ

دادها مانده استعهاست كه تهكنند، این توصيهاند و همكارند، همدیگر را به حق توصيه كرده و به صبر سفارش میمنانی كه در راهمؤ

 اندازد.جریان می را به

 من، مفيد واقع خواهد شد؛مؤ و از زبانِ افرادِ ،منمؤ وشاید بتوان گفت كه توصيه به حق و توصيه به صبر تنها برای افرادِ

ُمؤْمِنينَ  تَنَْفعُ الِذّكْری فَإِنَّ ذَكِّرْ وَ  55سوره ذاریات، آیه  / الْ

 متراكم و فشرده باشند.ها ها زمانی مفيد خواهند بود كه سوختچون، جرقه
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 . رشد؛7

 قسم به عصر

 است، مدفون در خسارت انسانكه 

 كنند.به حق و صبر توصيه میهمدیگر را  اند و صالح و مصلح و صبورند، وهایی كه معشوق برتر را انتخاب كردهمگر عاشق

 

 

 

 

 رفت، سر به دوست با که بود آن خوش اوقات

 .بود خبری بی و حاصلی بی همه باقی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 …پایانِ ما، شروعی دیگر است                                                                                                     

 


