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 راز ق ان ون ق راوان ی ن روت و ن اور ن ه کمب ود 

ی این ای  ه ه ین نهم در سهیت جنهت  ن  ،   گ ف ه شده است؛   ای مشههدهاین ک ه چه از مقهله
 مقهله در سهیت جنهت  ن   آدرس زی  را کلیک کنید:

https://jahanebehtar.com/abundance-of-wealth/ 

 سید محمد موسوی
 1400زمستان 
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که درک و  ی و باور به آن صحبت کنم؛ موضوع ی ثروت در جهان هست فراوانی قانون  ۀدربار  خواهمی امروز م
مهمم   یهااز سؤال ی کی شهیکند. هم جادیا امی مال ی را در زندگ ی میبه صحت آن توانست تحول عظ مانیا
هستند، دست  قشیکه ل  ی از ثروت و نعمت زانیکه مردم نتوانند به آن م شودی باعث م ی بود که چه عامل نیا
 ها دور بمانند؟!ها و ثروتکنند و همواره از نعمت دایپ

 ۀ عامل بازدارند نیتریام، متوجه شدم قو کرده قیافراد تحق تیعوامل ثروت و موفق ۀها که دربار سال نیا در
به افراد  برخالف باور به فراوانی ثروت،  که  یباور به کمبود ثروت است. باور   شتر،یبه ثروت ب دنیرس  یافراد برا

است که   ندو قدرتم یقدر قو که آن ی. باور دهدی را نم ی از ثروت در جهان هست  می آن حجم عظ دنید ۀاجاز 
 شتریب  تواندی ثروتمند شود؛ نم  تواندی اما نم  کند،ی م  یهرچقدر دوندگ  کند،ی تالش م  اشی فرد هرچقدر در زندگ

 ثروت کسب کند. ی از مقدار مشخص

 فروانی ثروت قانونباورهای متضاد با 
 باورها را دارند که: نیذهن خود ا نیریز یهاهیافراد در ل  ۀهم باً یتقر

 گر یخاص بوده و به ما و افراد د یاعده  اریاز ثروت وجود دارد و آن هم فقط در اخت ی مقدار مشخص ❖
 .رسدی نم

 .زنندی آدم را م ۀاوقات درب خان ی ها فقط گاهشانس و فرصت ❖

آن را از دست داده و همه   گرید  م،یشده، استفاده نکرد  بمانیکه نص  ی ن فرصتو از آ ی اگر از آن شانس  ❖
 .شودی تمام م زیچ

 رندیگی م رانیثروتمندان از فق شهیهم نیخاطر هموجود دارد و به یثروت در جهان به مقدار محدود ❖
 تا خودشان را ثروتمند کنند.
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باورها را دارد، هرچقدر   ن یکه ا  یاست و فرد   کننده فیمخرب و تضع  اریبلکه بس   ست،ی تنها درست نباورها نه  نیا
 امی ها را در زندگآن جیام و نتاباورها را داشته نی. من خودم قباًل اردیگی م یمحدود جینتا بازهم تالش کند،

فرد   نمایبرآن باعث کاهش اترس و عالوه  ع،از جمله حرص، طم  ی ذهن  یی هایمار یباورها باعث ب  نی! اامدهید
 ؛ کاماًل برعکس باور به فراوانی ثروت!شودی م زین

اگر از آن استفاده   میکنی چون فکر م  م؛یخوری حرص م  ی لیو ما بابت آن خ  دیآی م  شیپ  ی تیها موقعوقت  ی لیخ
  م ی کنی چون فکر م میداشته باش شتریکه ب میخوری حرص م رود؛ی م نی از ب شهیهم یبرا تیآن موقع م،ینکن

 .میآن را نداشته باش گر ید ندهیممکن است در آ

 گریبعدًا د م،یاوریمحدود است و اگر اآلن آن را به دست ن ی زیچ میکنی که فکر م میکنی طمع م ی ما زمان
معامله را انجام دادم که بهتر، اگر انجام ندادم  نی»اگر اآلن ا میکنی مثاًل فکر م ای د؛یآی نم رمانی گ یزیچ
ا ای!« و دیآی نم رمیگ نیاز ا تری عال گرید ممکن  گریاگر نخرم د کنمی سود م دمیاآلن فالن ارز را خر گرمثاًل 

 است گران شود و... .

 

خاطر طمع افراد است و طمع به  شود،ی انجام م  یاو عجله   یجانیصورت هکه به  ی از اشتباهات و اعمال  ی لیخ
 است.  خاطر باور به کمبودافراد به
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وجود   یبه مقدار محدود  یزیکه از هر چ  کنندفروانی ثروت است و فکر می   قانونبرخالف    افراد چون باورشان
را به دست  خاص زیکه آن چ ترسندی م نیاز ا یا را از دست بدهندخاص  زیچ یک که ترسندی م نیدارد، از ا

 ترسدی برندارد؛ چون م ی اش گامبه خواسته دنیرس یفرد برا شودی ترس باعث م نیها اوقت ی لی. خاورندین
 هم که دارد را از دست بدهد و شکست بخورد. یزی چ نیهم

ها از انسان یار یباعث شده است که بس  ،ی ذهن یهایمار یب نیباور به کمبود نعمت و ثروت و وجود ا نیا
 و دانستم که باور   دمیرا فهم  قیحقا  نیکه ا  یرا کشف کردم، زمانفراوانی  که قانون    ی نتوانند ثروتمند شوند. زمان

ثروت را در ذهنم   ی دهم و باور فراوان ر ییگرفتم آن را تغ می دارد؛ تصم یاکننده بیقدرت تخر نیچن به کمبود،
 کنم.   جادیا

 شوند،ی م شتریها بو انسان هرچقدر جلوتر برود، نعمت انتهاستی د در جهان بخداون یهاکردم که نعمت  باور
 ... .شوندی م شتریثروت ساز ب یهات یموقع شوند،ی م شتریها بهرچقدر جلوتر برود، فرصت

که   دهدی آمار نشان م دانند؛ی ها آن را دوران رکود م که اقتصاددان میهست ی دوستان، امروزه در دوران دینیبب
 ن یا قتیاما حق م؛یهست یدر رکود اقتصاد ندیگوی است و اکثر افراد م دهیها خواباز شرکت  ی لیوکار خکسب

 وجود ندارد، چون رکود را باور یرکورد گریاز افراد د برخی وکار من و باور است! در کسب کیاست که رکود 
 امی در زندگ  شهیباور را هم  نیا  ۀجیو ثروت وجود دارد و نت  تیمن موفق  یبرا  شهی. من باور دارم که هممیانکرده

 ... . کنمی تجربه م

  ز یهستند؛ اما من چ ی و شاک ی ناراض ی از وضع اقتصاد کنند،ی حوزه کار م نیکه در هم یاز افراد یار یبس 
 ! کنمی را تجربه م یگر ید

و باور دارم،   کنمی فکر م  یگر یکه چون من، به شکل د  دینکته رس  نیبه ا  توانی نم  ایاست که آ  نیسؤال ا  حال
 یباورها نیو ا کنمی را خلق م امی زندگ طیدارم که خودم اتفاقات و شرا نان یمن اطم رم؟یگی م ی متفاوت جینتا

 .دهمی دارم و آن را آموزش م قادهاست به آن اعتکه سال  یزیاست؛ چ جی نتا ۀکنندن ییماست که تع
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 باور به فراوانی ثروت در جهان هستی 
ثروتمند شدن کمتر شود؛ برعکس، هر  یکه فضا برا ستین یروز  چی، هفراوانی ثروتطبق قانون  دیکن باور

شما را  تواندی که م یی هاو روش هاده ی! هر روز اشودی م شتریثروتمند شدن افراد ب یبرا هات یروز فضا و موقع
که   دیرا تجربه کن  طیو شرا  هاتیقعمو  نیا  دیتوانی م  ی . البته فقط زمانشودی م  شتریو ثروت برساند ب  تیبه موفق

وجود ندارد که   یا! دکمهستیساعت ن  کی  ای  قهیدق  کیباورها کار    رییباشد که تغ  ادتانی  د؛یرا باور کن  نیشما ا
 !مینیرا بب جیو بعد نتا میثروتمند شو میتوانی که م  میبا فشردن آن، باورمان عوض شود و باور کن

نعمت و   فراوانی از  یی هاو هر روز دنبال نشانه کنمی ذهنم کار م یهاست که رو سال برد؛ی باورها زمان م رییتغ
 .یی بایدر ز ی از فراوان عت،یدر طب ی از فراوان یی هانشانه گردم؛ی ثروت در جهان م

 

ها الگو وجود دارند و از آن شهیها همها و نعمتکه باور دارند ثروت دیبگرد یبه دنبال افراد کنمی م هیتوص
 کنند،ی عجله نم  وقتچیها هآن خورند،ی حرص نم وقتچ یه کنند،ی طمع نم وقتچ یافراد ه نیا د؛یریبگ
 .ستندیو نگران ن ترسندی نم

  ر ییکه باورمان تغ ی ! زمانمیها در جهان را باور کنها و ثروتفراوان بودن نعمت م،ی است خدا را باور کن ی کاف
را  یی هانشانه رسد،ی به ذهنمان م یی هادهیا م،یریگی قرار م یی هات یدر موقع یعیصورت طبکند، ما به

 .رسانندی که ما را به ثروت م میکنی ارتباط برقرار م یبا افراد م،ینیبی م

که    میکنی م  ی مدار خاص زندگ  کیها در  ام، هرکدام از ما انسانگفته  قانون جذب  ۀکه قباًل در مقال  طورهمان
ما   یبه باورها  ماً ی که مستق  میکنی را تجربه م یی هات یو موقع  طیارها شرامد  نیاست؛ در هرکدام از ا  رییقابل تغ

 دارد. ی بستگ
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وکارها کسب  ۀهم  ست؛یجا رکود است؛ پول دست مردم ناست؛ همه  شانیکه »اوضاع پر  دیباور داشته باش  اگر
را  یکه پول ندارند، افراد دینیبی را م یکه در آن، افراد دیریگی قرار م یاست و...«، در مدار  ختهیرهمبه
  چ یدر آن مدار ه ره«؛یو غ میندار رآمدوکار خراب است، د: »بله اوضاع کسبندیگوی ها هم مکه آن  دینیبی م
 یطیشرا ای کندی کمکتان نم یفرد چیدر آن مدار ه د؛یثروتمند شو دیوجود ندارد تا با آن بتوان ید یجد ۀدیا

 ار یثروت بس  فروانی است که از سطح مدار  ی چون آن مدار در سطح د؛یکه ثروتمند شو شودی جور نم تانیبرا
 است. ترنییپا

  د، یکنی نگاه م عتیطب ثروت و نعمت در  ی که هر روز به فراوان ی زمان د،یدهی م رییکه باورتان را تغ ی زمان اما
  قه، یدق  کیکه »هر    دیفهمی و م  دینیبی ( را مForbesفوربس )   ۀآمار و ارقام مجل  د،ینیبی ثروتمندان جهان را م

 شتریهر روز ثروتمندان ب  هک دی نیبی م ی و وقت شود«ی م شتر یدلر ب ونیلیم  کیثروتش از  زانینفر، م  کی
اگر آن را باور  شود،ی م شتریو هر روز درآمد افراد ب شوندی تر مو بزرگ شتریوکارها بهر روز کسب شوند؛ی م

که باعث  دیکنی را تجربه م یی هاتیموقع و دینیبی م یی هاکه در آن نشانه دیشوی منتقل م  یبه مدار  د،یکن
 .شودی م شتریثروت ب

آن  دیام، اگر دوست دارکرده ی بررستر و عمیق شتریموضوع را ب نیا از جنس الماس یی اهایرؤدر کتاب  قبالً 
 . دیرا هم مطالعه کن

 یهاو تا ابد، نعمت شهیاست که هم نیا تیواقع ست،یرکود ن تیجهان است؛ واقع تیواقع فروانی ثروت
 یهانعمت م،یروی جلو م شتریهرچقدر که ب ی عنی! ستیآن ن یبرا یی و انتها شوندی م شتریو ب شتریخداوند ب

 د،یخود نگران نباش ی دگلطفًا در زن نیبنابرا رسد؛ی ان مبه ذهنم یشتر یبهتر و ب یهادهیا م،ینیبی م یشتر یب
 ... . دیو حرص نخور دیطمع نکن

طمع کردن است!   نیهم  شود،ی وکارها مها و کسبکه باعث شکست افراد در تجارت  ی عوامل  نیتراز مهم  ی کی
را  یداشته باشند. مثاًل افراد  شتریرا ب یزیتا چ کنندی مختلف طمع م یهاافراد به بهانه د؛یلطفًا مطالعه کن

  گر ید  تی موقع  ن یکه ممکن است ا  کندی و چون فکر م  دیآی به وجود م  شانیبرا  ی خوب  تی موقع  ک یکه    میادهید
  ز ی و همه چ  خورندی بعدًا به مشکل برم  کند؛ی خود را وارد آن م  یۀو تمام سرما  کندی وجود نداشته باشد، طمع م

 .دهندی خود را از دست م
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با حس طمعشان   یراحتاست که افراد را به  لیدل  نی! به همکندی طمع م  شهیکه باور به کمبود دارد، هم  یفرد
 .دهندی م بیفر

 طمع ابزار کار پانزی بود

ها وجود دارند که با استفاده از ترفند از شرکت ی امروزه بعض د؛یادهیشن یترفند پانز ۀدربار  یی زهای چ احتمالً 
 .دهندی م بیرا فر یادیز اریافراد بس  یپانز

را شروع کرد و به سوءاستفاده از حماقت   ی غاتیتبل کا،یها قبل در آمربود که سال یی ایتالیا یفرد یپانز چالز
تا  دیکن یگذار هیخود را در کسب و کارم سرما یهاکه: »پول دادی وعده م نیمردم پرداخت. او به مردم چن

هزار دلر پول را در بانک اگر شما ده بود که مثالً  نیاو ا یها به شما سود بدهم«. ادعاچندبرابِر بانک
 .دهمی درصد سود م 20درصد سود بدهد، من هر ماه  20هرسال  و بانک دیکن یگذار هیسرما

 

هم   یپانز  دادند؛ی م  یاز پول خود را به پانز  یاثبات، مبالغ کم  یو برا  کردندی او را باور نم  یهاافراد حرف  ابتدا
 .دادی را به آن افراد م بیوغربیماه، آن سود عج انیو در پا ماندی سر قول خود م

 یها کار با آن پول یپانزجالب است بدانید که  ؟کردپرداخت می به افراد  یسود نیچطور چن دیبپرس دیشا
 .کردی را پرداخت م گریسود افراد د گرفت،ی م گرانیکه از د ی فقط از همان پول کرد،ی نم
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پرداخت  دلر به او 20ماه،  انیپا  ش،ی اثبات ادعا یبرا یپانز کرد،ی دلر پول پرداخت م 100 یاگر فرد مثالً 
 نیتضم یو پانز کردی م افتیماه دوم هم سود خود را در لیدل نیفرد هنوز هم شک داشت و به هم کرد؛یم
 رند؛ ی خود را پس بگ هیسرما  توانندیم هنداست و هر زمان که بخوا یباق شیها سر جاآن هیاول یۀکه سرما کردیم

 .کردیم یکار اعتمادساز  نی و با ا دادیآن فرد را پس م یۀسرما خواست،یخود را م هیهم سرما یاگر فرد

است!  یعال نی: »اگفتندی و همه م کردندی ! بله، افراد طمع مدنیبه جوش کندی که طمع شروع م نجاستیا
 است«. یی فرصت طال کی نیدار شوم؛ اپول ی لیخ توانمی ثروتمند شوم؛ م توانمی م یجور نیا

از دوستان و  ی کسب کنند؛ حت یشتر یتا سود ب دادندی م  یو به پانز فروختندی خود را م ی تمام زندگ افراد
و  شتریتا پول ب کردندی م یگذار هیسرما یوکار پانزظاهر در کسبو به گرفتندی هم پول قرض م انیآشنا

زده است  شان رابار درب خانه کیاست که  یی فرصت طال کی نیا کردندی ها فکر مکسب کنند. آن یشتر یب
 هرگز سراغشان نرود. گریو ممکن است د

 شتر یهرچقدر اعتماد ب کرد؛ی م یاعتماد ساز  نیهم یبرا کنند،ی ها طمع مکه آدم دانستی هم م یپانز
که   ی داده بود، وقت   یدلر به پانز  100که بار اول    ی! مثاًل همان فرددادندی به او م  یشتر یافراد پول ب  شد،ی م

 یشتر یسود ب  ات  دادی م  یبه پانز  گریدلر د  10,000بعدًا    کرد،ی و اعتماد م  گرفتی سود ماِه اول، دوم و سوم را م
 کسب کند.

تا به  دادی م یهمان سودش را هم دوباره به پانز گرفت،ی دلر سود م  2,000ماه  انیکه در پا ی فرد وقت همان
سود خود   ی حت  گریافراد بعد از چند ماه، د  قتیسود کند. در حق   شتریاضافه شود تا ماه بعد ب  اشیگذار هیسرما

 دانستی هم م  یاضافه کند؛ پانز  شانهیاول  یۀسرماکه آن را به    خواستندی م  یو از پانز  کردندی نم  افتیرا هم در
 بدهد. انیپا یباز  نیبه ا دیبا ی که چه زمان

و با  شودی کالهبردار استفاده م یهاتوسط شرکت  ا،ین تاکنون در تمام دناست که از آن زما یترفند  نیا
 د، یعجله نکن د،یکه طمع نکن دی. پس لطفًا مراقب باشدهندی م بیرا فر یادیز اریاستفاده از آن افراد بس 

آن را قدر   دیدید ی اگر فرصت خوب نه،! دیباش الیخی که کاًل ب ی معن ن یالبته نه به ا . هستند شهیها همفرصت
 عجله. با اما نه با طمع و  د؛یبدان
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خودرو، مسکن، کارخانه  نیا دیخر یبرا یی فرصت طال کی نی»ا دیگوی که به شما م دیدیرا د یاگر فرد مثالً 
 دایرا پ ی فرصت نیهرگز چن گریو د دیدهی فرصت را از دست م نیا دی... است و اگر اآلن آن را نخرایو 
 خواهدی است که م  ی فقط کس   ودروغ است؛ ا  کی است،    بیفر  کیآن حرف    د؛یآن حرف را باور نکن  د«،یکنی نم

 برسد. شتریاز احساسات شما سوءاستفاده کند تا به پول ب

فراوانی ثروت، همراه با  به خداوند، همراه با باور مانیمحکم و با ا تانی و در زندگ دی حرفم را باور کن دوارمیام
 .دیو قدم بردار  دیحرکت کن د«نشوی م شتریو ب شتریمن هر روز ب یها برا»فرصتاین باور که 

. به روند تکامل جهان شوندی م  شتریها بهر روز نعمت   د؛ینگاه کن  عتیبه طب  میهادرک بهتر گفته   یبرا  دوستان
 د،یکم ابرها شکل گرفتند، سپس باران بارمذاب بود؛ کم ۀُکر  کیدر ابتدا فقط  نیزم  ۀکر  د؛یدقت کن  ی هست

و به موجودات  افتندیتکامل  یی ایبه وجود آمدند، موجودات در یی ایشدند، سپس موجودات در جادیا اهایدر
از   د،یدقت کن  شتریگذاشتند. اگر ب نیها پا به زمآمدند و بعد انسان های ککم به خش شدند و کم لیتبد گرید

 یی شده است؛ تا جا  شتریروز بها روزبهروز ثروتمندتر شده است؛ نعمت جهان روزبه   ن،ی زم  ۀکر   شیدایروز پ  نیاول
 است.  دهندۀ فراوانی ثروت و نعمت؛ این نشانمیادهیرس یو تکنولوژ  شرفتیپ زسطح ا نیکه امروزه به ا

 قانون فراوانی ثروت
است که   ی قانون نی. اشوند«ی م شتریها بو نعمت ابدیی : »هر روز جهان گسترش مدیگوی م فراوانی  قانون

امکان   یطیشرا  چیتحت ه  گریقانون شود، د  یزیچ  ی نهاده است و وقت  ی جهان هست  نشیخداوند آن را در آفر
است که در   ی اله سنت نیگفته شده است که: »ا حیصورت صرموضوع در قرآن هم به  نیکند؛ ا رییندارد تغ

 الفتح(. ۀسور  23 هینخواهد بود« )آ ی لیو تبد رییتغ ی سنت اله یبوده و هرگز برا زیگذشته ن

ها بر سر نفت خواهد انسان  ۀندیو جنگ آ  شودی تمام م  یزودبه   ی نفت  ریکه ذخا  گفتندی همه م  ی زمان  دیآی م  ادمی
 م یعظ  ی سپس به منبع  ؛میدیرس  ید یخورش  یپاک، به نام انرژ   یاز انرژ   ی بزرگ  اریبعد، به منبع بس   ی بود؛ اما مدت

 ی ااز سوخت هسته ایدن یهای کشت نیترامروزه بزرگ  کهیطور به م؛یدیرس یاهسته یبه نام انرژ  یاز انرژ 
 .کنندی سال کار م 10به مدت  یر یگسوخت بارکیاستفاده کرده و با 
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 میتوانی که اکنون م میدیرس یی منابع آب در حال تمام شدن است، به جا گفتندی که همه م ی موقع همان
 ! میکن هیرا تصف اهایدر یهاتمام آب ی راحتبه

شده است.   جادیا  یور بهره   شیو افزا  یمصرف کمتر انرژ   یبرا  دیجد  یهاده یکه چقدر ا  دینی تا بب  دیکن  قیتحق  لطفاً 
 .کنندیکار م یسیبه برق ندارند و به صورت مغناط یاز ین گریشده است که د دیتول ییهامثاًل امروزه دستگاه 

اطالعات   یساز رهیذخ یوجود داشت که از آن برا ییهاسکید یفالپ م،یباشد، در زمان قد ادتانیاگر  یحتیا 
را در آن  امروزی عدد عکس 1 میخواستی اگر م مثالً  یعنی بود؛  تیمگابا کیها و حجم آن کردندی استفاده م

 ی هاتی با ظرف ییهاسکیاما امروزه هارد د م؛یکردیاستفاده م سکید یفالپ عدد 20 یال 4از  دیبا  م،یکن رهیذخ
 حافظه دارند!  تیدو ترابا یال کیکوچک که  ار یبس ییها فلش  ای یممور  یشده است؛ حت دیتول یتیچند ترابا 

 شود،ی استفاده م   یامروز   یهالیکه در موبا  یی هاتراشه  ی حت  شود؛ی م  شتریب  وترهایروز سرعت و قدرت کامپ  هر
 ها... .ثروت و نعمت ی فراوان ی عنی نیاست! ا ترعیو سر تریقو  م،یبزرگ در زمان قد وتریکامپ کیاز 

 شوند؛ی م شتریمنابع ب رود،ی م شیکه هرچقدر انسان پ دینیو بب دیلطفًا مطالعه کن د،یبازهم قانع نشد اگر
 ... . شودی تر مراحت شتر،یب یهاداشتن نعمت یبرا طیو شرا شوندی م شتریها بثروت
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داشتن  یثروتمندان آرزو  ی که زمان دینیبی را م ی امکانات نیترمدرن  د،یخود نگاه کن ۀساده: اگر به خان ی مثال
مثاًل در هر   ای شودی م دایپ LED ای LCD ونیزیتلو کی یادر هر خانه گریرا داشتند! مثاًل امروزه د لیوسا نیا

 .ردوجود دا دیسایدبایسا خچالی کی ای خودکار یی لباسشو کی یاخانه

هر   کهیطور به  شوند؛ی افراد صاحب خودرو م  م،یتر از زمان قدکه امروزه چقدر راحت  دیتوجه کن  نیمثاًل به ا  ای
 یبود! هرکس  ایرؤ ک ی ۀ افرادهم یبرا ،امکانات نیا ی خودرو را دارد؛ زمان کیسطح متوسط حداقل  ۀخانواد

 داشته باشد. رنامکانات مد توانستی نم ی خودرو داشته باشد، هرکس  توانستی نم

چه؟  ی عنی نیا د؛ینیبی مدرن م لیها وسادر خانه  د،یدورافتاده هم مراجعه کن یروستا کیشما به اگر  اآلن
 ی عنی نیمردم نسبت به قبل بالتر رفته است؛ ا ی شده است، سطح زندگ شتریها بها و ثروتنعمت ی عنی نیا

 .هاو نعمت ثروتفراوانی 

قدر دنبال کرد و آن دیموضوع را با ن ی! ادیکه باور کن د،ینی بب  شتریکه ب د،یدقت کن شتریکه ب میگوی را م هانیا
آگاهتان شود؛ تا ا ریاز ضم یقدر تکرار کرد تا جزئآن داشته   مانیو به خداوند ا دیقانون را باور کن نیناخود
.دیباش

 

در  وکار و آن را در کسب  یالعاده قو وقت اثر فوقکند، آن رییتغ ثروت ی که باورتان از کمبود به فراوان ی زمان و
وارد  د،یدانی که نم یی هاثروت از راهموجی از و  شوندی م شتریروز بروزبه تانیهای. مشتر دینیبی م تانی زندگ
: »ثروت دارد تمام ندیگوی که م دیریقرار نگ گرانید یهاحرف ریتأثکه تحت  ی به شرطاما  شود؛ی م تانی زندگ

 و...«. رودی م نیامکانات کم است و دارد از ب ند؛یآی م ریگ ی سختبه هاتیموقع شود؛ی م
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 ثروت در جهان فراوان است
از جهان کم  یزیچ چیثروتمند است، چون خداوند آن را خلق کرده است؛ ه تینهای جهان ب دوستان،

سنگ استفاده شود، و زغال ی اگر تمام منابع نفت ی استفاده شود، حت ی اگر تمام منابع معدن ی حت شود؛ی نم
ها را فعاًل آن ی ولها را در جهان قرار داده است خداوند آن ی منابع م؛یرسی م ید یبازهم به منابع جد

 رسدی م  یی هادهیو به ا  کندی انسان اگر به کمبود برسد، از مغزش استفاده م  د،ی. لطفًا نگران نباشمیشناسی نم
 تند.بهتر و کارآمدتر هس  ی که از منابع قبل

 یصورت است که به مدارها نیتنها در ا انتهاست؛ی که نعمت، ثروت و رحمت خداوند ب دیباور کن دیبا فقط
 .دیکنی کسب م یشتر یب یهاها و ثروتها نعمتکه در آن یی مدارها د؛یشوی بالتر منتقل م

 کیزیرا مطالعه کردم؛ ف یادیکتب ز کنم؛ی م قیتحق تیثروت و موفق ۀاز شش سال است که دربار  شیب من
ثروتمند شوند و چرا  توانندی م یی هاکردم؛ قرآن را مطالعه کردم؛ تا کشف کنم که چه انسان یکوانتوم را بررس

 دم یها را مطالعه کردم و فهمو آن  دممطلع ش  ی جهان هست  نیهستند؟! از وجود قوان  ریفق  ی ثروتمند و برخ  ی برخ
 کنند.  رییتغ جیتا نتا میح کنرا اصال مانیاست باورها ی که فقط کاف

لقمان از قرآن  ۀسور  27 هیبه آ نیهستند؛ بنابرا کرانی خداوند چقدر ب یهاکه نعمت دیتصور کن دینتوان دیشا
 :  دیدقت کن

ْ ُحٍ  َمه 
َ
ُه ِمْن َ ْعِدِه َسْبَعُة أ َبْحُ  َیُ ُدَّ

ْ
ٌم َوال

َ
َل

ْ
ق

َ
ْرِض ِمْن َشَوَ ٍة أ

َ ْ
َ ه ِفي اْل َنَّ

َ
ْ  أ

َ
َه َ ِزیٌز َحِكیٌم َول

ََّ
ِه ۗ ِإَتَّ الل

ََّ
 َنِفَدْت َکِلَ هُت الل

 آت م کب گ دند  ی  ا هههیاگ  ت هم درخ هت قلم ش ند و در»
  ش ندیه ه ت هم م ننهی ه آت افزوده ش ند، ا هیو هفت در

 «.است میو حك زیخداوند  ز  د،یگین  هتیامه کل هت خدا په

 و... هستند. ی اله نیها، قواننعمتمنظور از کلمات خدا، همان 
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 یی نها یبندجمع 
که هر   ی اشتباه یو باورها دیشنوی که م یی زهای کردم به شما نشان بدهم که برخالف چ ی مقاله سع نیا در

 د یباور کن که فراوانی ثروت را است  یهستند؛ فقط کاف انتهای ها بها را دارد، ثروت نامحدود و نعمتآن یفرد
 کند. رییتغ تانی زندگ جیتا نتا

ما را به راه راست و درست، راه  ۀها دور کند و همما را از طمع، حرص و ترس ۀکه هم خواهمی خداوند م از
ها غضب که گمراه شدند و خداوند بر آن یکند؛ نه راه افراد تیها نعمت داده است، هداکه به آن یافراد

و حضورش را   می درکش کن  شتریب  م،یباورش کن  شتریو ب  میبشناس  شتریرا ب کمکمان کند تا او  دوارمیکرده! و ام
 . میبرس ی قیو توکل حق مانیتا به ا میجا احساس کنهمه 

. لطفًا نظرات، دیو موفق باش روزیهمواره شاد، پ د،یهرکجا که هست دوارمیآرزومندم و ام تانیبرا را هانیبهتر
 . میاز آن استفاده کن ی تا همگ دی مقاله مطرح کن نیهم یهادگاهید قیارزشمندتان را از طر جیو نتا شنهادهایپ

 دوستدار شما،
 سید محمد موسوی

  

 jahanebehtar.comسایت جهان بهتر:  اصلی  آدرس

 https://t.me/jahanebehtar_com: )اطالع از جدیدترین مطالب( جهان بهتر در تلگراماصلی کانال 

 https://instagram.com/jahanebehtar.irی جهان بهتر در اینستاگرام: صفحه

 شاید این مطالب نیز برایت مفید باشد:

 

 

 

 قهن ت جذب چیست؟
 06/40/1398منتشر شده در 

 طیت جه  ه نكهت مثبت و اث  آت در ش ا
 20/10/1400منتشر شده در       مهتیزندگ

 ؟دلیل  دشهنسی اف اد چیست
 16/10/4001 منتشر شده در  

از  ییهههیاول ک هب رؤ  صفح 28دانل د 
 07/20/1399منتشر شده در        جنس ال هس

 پهیهت
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