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 ۀ ب روت و اب ر آن در زب دگیما درب ار اشتب اه   ب اورهای

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:
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 سید محمد موسوی
 1400آخرین بروزرسانی: زمستان 
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افراد مختلف    نیب  ی راحتبه ی صوت  یهالیو فا  هاپیکل  ر،یگوناگون، تصاو  ی اجتماع یهاامروزه با وجود شبکه
 ی . حاال فرقشوندی اعتقادات در افراد م ترعیتر و سرراحت  شیدایباعث پ هالیفا نیا شود؛ی دست مبهدست

 یاعتماد کرده و راه را برا هالیبه آن فا یادیز اریافراد بس  ؛غلط ایاعتقادات درست باشند  نیکه ا کندی نم
آن اعتقاد به افکار   ،شود  رفتهیاعتقاد در ذهن پذ  کیکه    ی . وقتکنندی آن اعتقادات در ذهن خود، باز م  رشیپذ

 .شوندی م لیباور تبد کیکم به دار شده و هر روز تکرار شوند، کم که آن افکار ادامه  ی و زمان شودی م لیتبد

و ارتقاء  شرفتیمثبت گذاشته و باعث پ ریفرد تأث ی زندگ یباور مثبت و قدرتمند کننده باشد، رو  کیاگر  حاال
 ریبوده و باعث تأث  ی زندگ  یبرا  ی عامل سم  کیو مخرب باشد،    ی اما اگر آن باور، منف  شود؛ی او م  ی سطح زندگ

 .شودی او م یو سعادتمند  ی زندگ سطحباعث تنزل  تیاحساس فرد و درنها ،ی استقالل مال ،ی بر سالمت ی منف

 اشتباه درباره ثروت یباورها شیدایپ
 ی شخص در جمع کی ی صوت لیدر آن فا د؛یبه دستم رس ی صوت لیفا کی ی قیدو روز قبل بود که از طر حدود

. دادی م حیفرد و رابطه او با خداوند را توض نید یآن رو  ریپول و ثروت و تأث ۀدربار  ی از افراد مختلف، داستان
مقاله را  نیشد تا زودتر ا یابهانه ی ل صوتیرا داشتم، اما آن فا یامقاله  نیهرچند که از قبل هدف نوشتن چن

 ... .سمیبنو

 بود:  ریمتن ز لیداستان آن فا یمحتوا

راه، در    ن یدر ب  کنند؛ی حرکت م  ینفر با همسر و فرزندش سوار خودروشان شده و به سمت مقصد   کی روز    کی
فرد  ؟ی هست ی : کپرسدی و از آن فرد م داردی را نگه مراننده خودرو  دهد،ی دست تکان م یکنار جاده فرد

 ... . یسوار شو  ی توانی ! موبهم خ ی لی: خدیگوی راننده م شوم،ی و باعث پول و ثروت م المی: من ردیگوی م

در کنار جاده دست  یگر یراه فرد د نیبعد، در ب ی کم افتند؛ی و راه م ندینش ی عقب خودرو م ی صندل یرو  فرد
: من دالرم و باعث پول و دیگوی فرد م ؟ی هست ی : کپرسدی و م داردی راننده خودرو را نگه م دهد،ی تکان م
 ... . یسوار شو  ی توانی : تو هم مدیگوی راننده م شوم،ی ثروت م
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کامل شده! دوباره   باً یخودرو تقر  تیحاال ظرف  ند،ینش ی عقب خودرو م  ی صندل  یرو   ،ی در کنار فرد قبل  زیفرد ن  آن
راننده  دهد؛ی در کنار جاده دست تکان م یگر یبعد، فرد د ی . کمدهندی و به راه خود ادامه م کنندی حرکت م

را به  هایی بایو ز های هستم و تمام خوب ایدن: دیگوی فرد سوم م ؟یهست ی : کپرسدی و م داردی خودرو را نگه م
 ی در صندل دیایشما ب نند،ینش ی ! همسر و فرزندم در صندوق عقب می عال اری: بس دیگوی همراه دارم؛ راننده م

 .کنمی کولر هم روشن م تانیبرا د،ینیجلو کنارم بنش 

و به راه خود ادامه   کنندی شده است. دوباره حرکت م  لیخودرو کاماًل تکم  تیاکنون ظرف  کنند،ی کار را م  نیهم
 ی : کپرسدی و م داردی راننده خودرو را نگه م دهد،ی دست تکان م یبعد، در کنار جاده فرد ی کم هند؛دی م

 ی از یرا دارم، اصاًل به تو ن  ایدارم، دن  روت: من پول و ثدیگوی اسالم هستم، راننده م  نی: ددیگوی فرد م  ؟ی هست
 جا ندارد. گریخودرو هم د ی ندارم! حت

را تکان  ستیا یو تابلو  ستادهیکنار جاده ا کل،یهیفرد قو  کی ،یبعد از مدت کوتاه کنند؛ی حرکت م سپس
راننده  .کنم ی خودرو را بازرس دی: بادیگوی جلو آمده و م کلیهی . فرد قو داردی راننده خودرو را نگه م دهد؛ی م
 د؟یدهی که به من دستور م دیهست ی : چرا؟ شما کدیگوی م

 هستند؟ ی ک نیهستم، افراد داخل ماش لی: عزرائدیگوی و م دهدی کارتش را نشان م کلیهیقو  فرد

همسر و فرزندم  زیکه در صندوق عقب هستند ن یی هاهستند و آن ایپول و ثروت و دن نهای: ادیگوی م راننده
 اسالم کجاست؟ نی: پس ددیگوی هم در پاسخ م کلیهیهستند. فرد قو 

و  رومی ! اآلن ممیفکر کنم کنار جاده بود که از کنارش رد شد ؛حواسم نبود دیببخش ! یوای: ادیگوی م راننده
 ... .آورمی او را هم م

افراد آزاد هستند اما  هیشود؛ بق فیتوق دیوقت شما تمام شده است و خودرو با ر،ی: خدیگوی م کلیهیقو  فرد
 شد. ی شما وارد جهنم خواه

و توافق   یبر درست  دییصورت تأها هم بهکامنت  شتریهم داشت و ب  یادیز  یهاو کامنت   دیبازد  ی صوت  لیفا  نیا
 بود.  لیفا نیا یهابا گفته
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ندارم؛   یکار  م«یرا بخواه ایصرفًا فقط دن دی»نبا دیگوی داستان که م نیمثبت ا ۀنکت  زیدوستان، من با ر دینیبب
اعتقادات نادرست را درباره   یسر   کیصورت ناخواسته  که در آن مطرح شد، به  یی هاو صحبت   ی صوت  لیفا  نیا

 .کندی م جادیپول و ثروت در ذهن افراد ا

اعتقادات را با  نیا اند،دهید هالم یکه قباًل در ف  یی زهایو چ اندده یکه از قبل شن یی هاز یبه چهم باتوجه افراد
 یباورها یسر  کی جادیاعتقادات باعث ا نیا تی. درنهاشوندی و کاماًل با آن موافق م رندیپذی آغوش باز م

 .شودی م داریافراد پد یدر زندگ رشانیتأث یوتاهکه بعد از مدت ک شوندی پول و ثروت م ۀو مخرب دربار  ی منف
که گفتم ناخواسته،  د ی)دقت کن و فقر باشند.  ی گرفته تا ورشکستگ ی مال یاز ضررها توانندی باورها م نیا جینتا

 و کاماًل ناخواسته باشد.(   یها بدون آگاهصحبت   نیا  ینداشته باشد و اثرات منف  ی بد   تی  ن  چی ممکن است ه  ندهیگو  یعنی

که  یافراد یمخصوصًا برا شوند،ی م دهیشن ادیها درباره پول و ثروت در کشور ما زنوع صحبت نیا البته
 .میکنی م ی بررس شتریب موضوع را نیدر ادامه ا شود؛ی تکرار م شتریهستند ب گرانیاز د تری مذهب

 باور اشتباه درباره پول و ثروت   5
 اند از:عبارت   شودیم  جادیافراد ا  یبرا  یصوت  لیها در آن فاآن صحبت  دنیکه بعد از شن  یمخرب مهم  یباورها

 پول بد است، ثروت بد است. -1
 ها را رها کرد.آن دیو کاًل با ستندیخوب ن ایدن یهایی بایها و زنعمت ا،یدن -2
 .ی را بزن ایپول و ثروت و دن دیق دیکاًل با ،یبه بهشت برو  ی خواهی اگر م -3
 و خدا را. نیو هم د ی زمان هم پول و ثروت داشته باشهم ی توانی تو نم -4
و فرصت استفاده از آن   ردیگی تو را م  یجلو   لیکه عزرائ  کشدی نم ی طول  ،ی که به پول و ثروت برس  ی وقت -5

 .دهدی مال و اموال را نم

هم پول  تواندی دارد و نم یمحدود اریبس  تیکرده است که ظرف هیخودرو تشب کی، قلب را به 4 ۀباور شمار  در
که پول و ثروت را در دل خود  ی وقت دیگوی م ی عنیو محبت خداوند را،  ن یدهد و هم د یو ثروت را در خود جا

 نکه یخاطر اباور، به نی! چرا؟ طبق اماندی نم ی و لطف و محبت خدا باق نید یبرا یی جا گرید ،ی دهی م یجا
و محبت خداوند را در دل    نید  تواندی نم  گریو شخص د  کندی ها چشم آدم را کور مآن پول و ثروت و آن نعمت

 .ردیخود بپذ

https://jahanebehtar.com/
https://jahanebehtar.com/


 

 

 ر زندگیآن دۀ ثروت و اثر ما دربار اشتباه باورهای
 جججنججهت  ججنجج جج   مججوجج جج  جج 

jahanebehtar.com 

 ان با دوستان خود به اشتراک بگذارید.گمنتشر شده است؛ لطفًا آن را به صورت رای سایت جهان بهتربه صورت رایگان از طریق  کتابچهاین  4

 نیریز یهاهیاز افراد در ال  یار یس است که ب یی باورها نیترو مخرب نیتری د یاز کل ی کیباور،  5 نیا دوستان،
و  رانیماندن مردم در ا ریفق ی از عوامل اصل ی کی! شوندی ذهن خود پنهان دارند و هرگز متوجه وجودشان نم

باور را در ذهن خود دارد،  5 نیاز ا وردم کیباور اشتباه است. هر فرد حداقل  5 نینقاط جهان، هم ریدر سا
 یمال تیرده وضع نیترنییاست تا فرد را در پا ی باورها کاف نیمورد از ا کیخودش بداند! و فقط  نکهیبدون ا

 قرار دهد. 

آن را  تیسا قیاز طر دیتوانی ام که مموضوع صحبت کرده نیا درباره از جنس الماس یی اهایکتاب رؤدر  قبالً 
 . دیو مطالعه کن هیته

 ست؟یچ قتیحق اما
و به آن اعتقاد  دانمی بشر است و آن را کتاب خداوند م کننده تیاسالم و در قرآن که هدا نیدر د دیکن باور

 ایباشد!  دارنید تواندی فرد ثروتمند نم کی مییمطرح نشده است که بگو یزیچ نیهم چن بارکی یدارم، حت
 !اردو خداوند وجود ند نید یبرا یی ثروتمند باشد، در قلبش جا یاگر فرد

 ی مثال امام حسن مجتب یبرا م؛یاداشته یثروتمند  ۀائم م،یاداشته یثروتمند  امبرانیتصورات، ما پ برخالف
از  کدامچیه خ،یباورتان نشود اما در طول تار دیمرد عرب بوده است! شا نی)ع( در زمان خودش ثروتمندتر

 بوده باشند!  ازمندین وتنگدست  ی از لحاظ مال بارکی ی ما، سابقه ندارند حت ۀو ائم امبرانیپ

)ع( و امام حسن  ی حضرت عل ها مثلاز آن  ی اند و بعضبوده  ی مال یدر آزاد ۀو ائم امبرانیتمام پ د،یدقت کن
 اند.ثروتمند بوده اریبس  اری)ع( بس  ی مجتب

آخرت و خداوند را داشته  ن،ید دیتوانی نم گرید د،یندارد که اگر شما پول و ثروت را داشته باش قتیحق نیا
 م، یخوانی که در نماز م یی ما در قرآن و در دعا دیاشتباه است. اگر دقت کرده باش اریاعتقاد بس  کی نیا د؛یباش

 ،یی بایز ،یشاد ایو آخرت به ما حسنه عطا کن«، در واقع ما هم در دن ای: »پروردگارا در دنمیگوی همواره م
کاماًل اشتباه  نیو ا ستندیو آخرت جدا از هم ن ایو هم در آخرت؛ چون دن میخواهی م ی ثروت و خوب ،ی سالمت

 . میبده تیها اهماز آن ی کیاست که فقط به 
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هم آن را    گرانیو د  کنندی م  فیهم تعر  گرانید  یو برا  سازندی ها را در ذهن خود مداستان  نیا  یکه افراد  نیا
 !رندیقرار بگ ی سخت اریبس  طیدر شرا ی از مردم در کشورمان از لحاظ مال یار یبس  شودی باعث م کنند،ی باور م

نعمت، ثروت،  شهیاست که هم گونهنیانسان ا ی زندگ ی ع یاست که روند طب نیدارم ا ن یقیکه به آن  ی قتیحق
نعمت،   ،یشاد مانیبرا شهیخداوند هم گرید ی شود؛ به عبارت اشی وارد زندگ ی و خوشبخت یشاد ،ی سالمت

 است.   ی عیروند طب نیا خواهد،ی محض م ی و خوب ریو به طور خالصه خ ی ثروت، سالمت

است که   نیخاطر ابه شود،ی مشاهده م گرانیتر از دکم  تانی در زندگ ی ثروت و سالمت ،یکه نعمت، شاد اگر
 دیامنتقل شده یو ناخواسته به مدار  دیذهن دار نیریز یهاهیدر ال  ی کننده مختلف فیمخرب و ضع یباورها
 شماست. ی زندگ ی فعل طیاکه همسان با شر  یها در آن و جود دارد، مدار نعمت  نیاز ا یکمتر  زانیکه م

از خداوند دور  م،یاست که »اگر ثروتمند شو نیا م،یما آن را دار ۀکه هم ی مخرب یباورها نیتراز مهم ی کی
 .گذارد«ی نم نید یبرا یی چون ثروت جا م،یشوی م

 ! میباخدا و مؤمن باش  تینهایب حالن ی درع میثروتمند باش تی نهای ب میتوانیاست که ما م نیمحض ا قتیحق اما

 مهم پول و ثروت تیخصوص
را دارد.  تیرفتار و شخص  کیتر کننده تر و برجستهبزرگ  ی ژگیاست که و نیو مهم پول ا ی اصل تیخصوص

 : نکهیا ی عنی

 .شودی تر مدار شود بخشندهکه پول ی است، بخشنده باشد، زمان پولی ب کهی درحال یاگر فرد -
 .شودی تر مدار شود، مهربانکه پول ی مهربان باشد، وقت یاگر فرد -
 .شودی م ترسیدار شود، خسکه پول ی باشد، زمان سیاست، خس  پولی که ب ی زمان یاگر فرد -
 .شودی تر مدار شود، ظالمکه پول ی است، ظالم باشد، زمان پولی ب کهی درحال یاگر فرد -
 .شودی م ترمانیدار شود، با اکه پول ی باشد، وقت مانیاست، با ا پولی که ب ی زمان یاگر فرد -

  رییرا تغ  ت یکه پول شخص  دی. دقت کنکندی تر مرا برجسته  د یکه هست  ی تیپول است، همان شخص  تیخاص  نیا
که پول و ثروت  دیداشته باش نیقی نیبنابرا کند؛ی تر متر و برجسته را بزرگ دیفقط همان که هست دهد؛ی نم

 !دو شما را به جهنم نخواهد بر  ردیگی شما را نم نید ،کندی شما را عوض نم
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 یادیز یهانعمت  خواهندی که م یافراد یهستند، برا یاکننده  فیمخرب و تضع اریبس  یباورها، باورها نیا
 باشند. ی کنند و همواره در رفاه و خوشبخت افتیدر

 مثال از افراد ثروتمند و پولدار چند
 ستم یفرد در قرن ب  نیرتری  مرد ثروتمند جهان است، خ  نیدوم  اکنون  ( کهBill Gates)   تسیگ  لیمثال ب  یبرا
میلیارد دالر از ثروتش  49؛ او حدود « استBill & Melinda Gates» هیریمؤسسه خ گذارانیو بن یالدیم

  ت ی فیو ارتقاء سطح ک  ازمندانیکمک به ن  یبرا  قایدر آفرآن  از    ی رگکه بخش بز  را به این مؤسسه بخشیده است
 .شودی م نهیافراد آنجا، هز

 

از ثروت خود را به  ی مرد ثروتمند جهان است، بخش  نی ( که پنجمWarren Buffettوارن بافت )  مثالً 
 کودکان اهدا کرده است. هیریرا به خ گرید ی و بخش  تسیگ لیب هیریمؤسسه خ

از ثروتمندان جهان و مؤسس مجموعه   ی کی( که Sir Richard Bransonبرانسون )  چاردیر رمثاًل س   ای
 .کندی م  تیهم فعال هیریها در امور خشرکت نیا قیاز طر، است نیرجیو یهاشرکت 

افراد را  دیهرگز نبا نیافراد جهان هستند؛ بنابرا نیترو بخشنده نیرتری  خ حالن یثروتمند و درع اریافراد بس  نیا
 پول و ثروتشان قضاوت کرد. یاز رو 
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 پول و ثروت زانیباورها بر م نیا اثر
که  ی و ثروت ی از افراد نتوانند به آن خوشبخت ی لیخ شوندی باعث م میکرد ی که باهم بررس یی باورها نیا
 ن یا کشند؛ی م ی چقدر سخت ستیمهم ن کنند؛ی خود تالش م یچقدر در زندگ ستیبرسند؛ مهم ن خواهندی م

کنند به  ی خواهند حرکتی و هر بار که م ردیگی را م شرفتشانیحرکت و پ یجلو  ،یترمز قو  کیباورها مانند 
 .خورندی مختلف شکست م لیدال 

! بله درست است، خداوند با دیکه شما ثروتمند شو خواهدی از شما م شتریباورتان نشود، اما خداوند ب دیشا
خواست خداوند  نیو ا کندی م دای ثروتمند بودن شما موافق است؛ چون با ثروتمند شدن شما جهان گسترش پ

 .ابدیاست که جهان همواره گسترش 

  - که  د یکن افتیخداوند در یهاها و ثروتاز نعمت  دیتوانی م ی زانی به همان ماین نکته را یادتان باشد که  اما
  تگر یدارد و حما تیو رضا شودی خوشحال م د،یشما ثروتمندتر شو نکهیکه »خداوند از ا دیباور داشته باش
 . شتریشماست«، نه ب

شما فراهم کرده است و اگر  یها را برانعمت  ی تمام افتی در نهی که خداوند از قبل زم دیدقت داشته باش لطفاً 
بلکه  د،یشما آن را داشته باش خواهدی که خداوند نم ستین ی معن نیبه ا دیخود ندار یرا در زندگ ی اآلن نعمت

که   ی با داشتن  آن نعمت متضاد است. وقت   که  دیدار  یذهن خود، باور   نیریز  یهاهیاست که در ال   لیدل  نیبه ا
 د؛یشوی که آن نعمت در آن موجود است فاصله گرفته و دور م یشما از مدار  د،باش وجود داشته یباور  نیچن

. حاال آن نعمت هرچه دیستیآن نعمت ن افتیقادر به در دیکه در آن مدار حضور نداشته باش ی تا زمان نیبنابرا
 باشد... . خواهدی که م

 ی و احساس خوب دیدهی م رییمثبت و قدرتمند کننده تغ یخود را به باورها یو باورها تیکه شما ذهن ی زمان
 ی به انجام کارها یاز یو ن شودی م تانی وارد زندگ ی عیصورت طبو به  ی عیطب یهانعمت و ثروت از راه د،یدار
 است. ی هست هاندر ج داریقانون ثابت و پا کی نیا ست؛یسخت ن یهاو تالش بیوغرب یعج
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  ر ی شود، در مس  تانی تا ثروت وارد زندگ دیانجام ده بیوغرب یسخت و عج یکارها دیکه با دیکنی فکر م اگر
سخت انجام   ایخاص و    ب  یوغربیکار عج  کی  دیبا  مییاست که بگو  نیطرز تفکر مانند ا  نی. ادیهست  ی اشتباه

در حال استفاده از   ی عیطب ورتصجا هست و بههمه  ژنیاکس  کهی درصورت م،ی کن افتیرا در ژنیتا اکس  میبده
 . میکن افتیآن را در ی عیصورت طبتا به میریخود را نگ ی نیدهان و ب یاست جلو  ی ! فقط کافمیآن هست

  ی حت  کنمی م  هیام که توصداده  حیموضوعات را توض  نیصورت کامل ابه  قانون جذب  ی بررس  ۀقباًل در مقال  من
کجا  چیکه در ه دیآموزی م ی چون نکات د؛یآن مقاله را مطالعه کن بارکیحداقل  د،یقانون را کامل بلد نیاگر ا
 اند.ها صحبت نکردهآن ۀدربار 

است که شما  لیدل نیکم است، به ا ایکه ثروت در آن وجود ندارد  دیکنی م ی زندگ یطیدر شرا دینیبی م اگر
! دینکن افتیدر ژنیتا اکس  دیخود را گرفته باش ینیدهان و ب نکهیمانند ا د؛یاورود آن را گرفته یناخواسته جلو 

که »خداوند دوست   دیریپذی که م  ی زمان  امااست    ریپذشما امکان  یبرا  ی عیصورت طبثروت به  نعمت و  افتیدر
با  د«،یشوی م لیتبد یو به آدم بد  دیشوی و خدا دور م نیبا ثروتمند شدنتان از د ایو  دیندارد شما ثروتمند باش

صورت ناخواسته، به خودتان اجازه حرکت و ثروتمند شدن داشتن ترمز بهاشتباه، مانند نگه یباورها نیا
 .دیدهی نم

دوست   نکهیو شما با ا  دهدی رخ م  ی ستمیصورت ساتفاقات به  نیا  ی تمام  ی عنی  نیناخواسته، ا  میگوی که م  ی وقت
 است.  کنندهفیمخرب و تضع یاباوره ریتأث نی. بله! ادیست یاما قادر به حرکت ن د،یثروتمند شو دیدار

  ۀدر صفح  دیتوانی ام که مکرده  یتر بررسصورت مفصلموضوع را به  نیاز جنس الماس ا  ییاهایدر کتاب رؤ  من
 .دیدانلود و مطالعه کن گانیصورت را، آن را بهاز جنس الماس یی اهایاول کتاب رؤ ۀصفح 28دانلود 

 شودی م ی طیچه شرا جادیو باعث ا گذاردی اثر م شانی زندگ یرو  ی واقعًا دوست دارم که افراد بدانند چه عوامل
 .  دیرا انتخاب کن تانیباورها یشتر یدقت ب و با دیاست که شما مطلع شو نیمقاله هم هم نیو هدف نوشتن ا

 خودش دوست ندارد ثروتمند شود؟  زد،ی ها را مآن حرف ،ی صوت لیکه در آن فا ی فردممکن است بپرسید 
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است که آن فرد قطعًا و صددرصد   نیا  دم،یرس  نیقیمتوجه شدم و به  قاتمیها در تحقسال  نیکه من در ا  یزیچ
 ی هتر ب حاتیداشته باشد، غذاها و تفر یبهتر  نیداشته باشد، خانه و ماش یبهتر  ی دوست دارد که وضع مال

موارد را دوست دارد. اما  نیا رصدصدد کنم،ی کند؛ تکرار م ی در رفاه و آرامش زندگ تیداشته باشد و در نها
 زند؟ی ها را محرف نیواقعًا چرا ا

که   ی المثلمصداق ضرب  !  کند دایها دست پنعمت  نیآن فرد، خودش نتوانسته است به ااست که    نیا  لشیدل
 .دهد«ی : بو مگفتی م د،یرسی گوشت نم: »گربه دستش به دیگوی م

! اما اگر وجود او را مطالعه خواهمی خودم نم دیگوی م ،ی ستیکه چرا ثروتمند ن دیاگر از آن فرد بپرس ی عنی نیا
که خودش واقعًا  دینیبی م د،یرینظر بگ  ریرا ز شیرفتارها ایو  دیکن ی ذهن او را بررس نیریز یهاهیکرده و ال 

 کند ی که هرچقدر تالش م  ی بهتر شود. اما زمان  ی کم  ی کرده و وضعش حت  شرفتیپ  ی که از لحاظ مال  خواهدی م
و  لیکند، در ذهن خود دال  دایپ دست ی مال یبه آن ثروت و آزاد تواندی که دارد، نم ی مخرب یخاطر باورهابه

 گرانید  یاست؛ سپس آن را برا  بد  شیثروتمند شود و ثروتمند شدن چقدر برا  دیکه چرا نبا  سازدی را م  ی هاتیتوج
 آن رفت.  به دنبال دیکه ثروتمند شدن بد است و نبا آوردی م لیو دل کندی م فیهم تعر

 

به آن  ی ول دهیزحمت کش  ی لینرسد، چون خ خواهدی که م یزیاست که اگر فرد به چ ی عیطب نیواقع ا در
 سازدی م ی لیکردن و دال  هیبه توج کندی درد را کمتر کند، ذهن او شروع م نیبتواند ا نکهیا یاست، برا دهینرس

 که با آن خودش را آرام کند.

فرهنگ   یک کشور و کیصحت دارد و مختص  یهاجنبه  ی افراد جهان و در تمام ی موضوع درباره تمام نیا
 . دیدقت کن شتریاست به افراد اطراف خود ب ی کاف ست؛یخاص ن
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فراهم    شانیبرا  ی جور باشد و ثروت خوب  طشیاگر شرا  زنند،ی م  یی هاحرف   نیکه چن  یافراد  نیباشد که ا  ادتانی
که   خواهندی با تمام وجود م زنندی ها را محرف  نیکه ا ی. تمام افرادکنندی آن را قبول م لیمشود، باکمال

 دایرا پ کسچیبهتر باشد. شما ه اشی انسان است که بخواهد زندگ عتیطب نیداشته باشند؛ ا یبهتر  یزندگ
است،   دهینرس  خواستهی اما چون فرد به آنچه م  «؛بدتر شود  نیاز ا  امی زندگ  خواهمی من م»  دیکه بگو  دیکنی نم

 کند.  هیتوج گرانید یخود را برا ی تا سطح زندگ کندی م فیتعر گرانید یها را براآن حرف

 لیو به باورش تبد  دهیشن  گرانیها را از دصحبت  نیا  ی او از دوران کودک  گردد،ی فرد بازم  ۀموضوع به گذشت  نیا
 نیکند؛ بنابرا دایکه داشته است، نتوانسته به ثروت دلخواه خود دست پ ی مخرب یخاطر باورهاشده است و به

وم و اصاًل ثروتمند شدن بد است، شما ش دکه ثروتمن خواستمی »من خودم نم دیتا بگو سازدی م یی هاداستان
 . د«یهم به آن فکر نکن

آن فکر   ۀدربار  دیشنوی را م ی حرف ی ندارند؛ تا وقت قتیها حقگفته  نیکه ا دیتا بدان دهمی م حیموارد را توض نیا
 .ستیچ زندی ها را مافکار او که آن حرف ۀش یو ر دیگوی که چرا فرد مقابل آن حرف را م د،یکن

 است یدستمخالف فقر و تنگ خداوند
)ع( را مطالعه   ی امام حسن مجتب  ی و زندگ  مانیحضرت سل  یزندگ  د،ی)ع( را مطالعه کن  ی حضرت عل  یزندگ  لطفاً 

 یاز علما  مثال  کی  دیتوانی اگر م  ی ! حتستیکه خداوند با ثروت مخالف ن  دیشوی بهتر متوجه م  گونهن یا  د،یکن
که فقر وجود  یی کرد، چون جا دینخواه دایپ ی مثال چیو تنگدست بوده باشند؛ ه ری که فق دیاوریب نیبزرگ د

 وجود نخواهد داشت. نیداشته باشد، د

 ا یحال خواسته  کنند،ی م جادیمردم ا در ذهنمخرب را  یباورها  نیهستند که ا یافراد  ت،یبرخالف واقع اما
 تانی آن را در زندگ  د،یاست که »هرآنچه را که باور کن  ی جهان هست  ید یمهم و کل  نیاز قوان  ی کی  نیا  ناخواسته.

را  یبد  طیشرا ارههمو به همین دلیل و  دانندی قانون را نم نیا یادیز اریافراد بس  در مقابل، د«؛یکنی تجربه م
 .کنندی تجربه م ی در زندگ

استفاده   ی خوبخداوند به  یهاو از نعمت  دینداشته باش  ی تیفیخوب و باک  ی زندگ  ایدن  نیکه اگر در ا  دیباش  مطمئن
 تر خواهد بود.بدتر و سخت  اریقرآن، در آخرت وضع بس  ۀطبق گفت د،ینکن
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 یینها یبندجمع
است که شما همواره شاد،  نیا ی زندگ ی عی. روند طبدیمقاله خوب فکر کن نیدوست دارم به مطالب ا من

ها حق دارند هاست؛ اما انسانتمام انسان  یخواست خداوند برا  نیچون ا  د؛یسالمت، ثروتمند و خوشبخت باش
 را خودشان انتخاب کنند. شانی و نوع زندگ ریآزادانه مس تا 

که هرچه را که  است نیدارند و علت آن ا یاکنندهف یمخرب و تضع یها باورهااز انسان یادیز اریبس  درصد
تجربه  تانی در زندگ دیاست که هرآنچه باور کن نیا ی قانون جهان هست ی اند. از طرفباور کرده اندده یشن

 هستند. ی ناراضدارند و  ی نامناسب تیمردم وضع شتریاست که ب لیدل نیو به هم دیکنی م

آن   ۀکرده، دربار  ی بررس ی خوبرا به دیشنوی و... م ویراد ون،یزیتلو ان،یکه از اطراف یی هابه بعد حرف نیاز ا لطفاً 
 است. یگر ید زی چ قتیها در ظاهر درست هستند اما حقاز حرف ی لیخ د،یآن را باور نکن ی راحتو به  دیفکر کن

مثبت و قدرتمند کننده    یرا به باورها  کنندهفیمخرب و تضع  یباورها  دیاست که اگر شروع کن  نیا  ی انیپا  نکته
باشد که اگر  ادتانی. دیکنی مشاهده م تانی العاده آن را در زندگفوق  ریکه تأث کشدی نم ی طول د،یده  رییتغ
 .دیتوانی شما هم ممن توانستم،  د؛یفکر و عمل کن  گرانیمتفاوت با د دیبا د،یریمتفاوت بگ جهینت دیخواهی م

شما  د؛یاز شما دوست دارد که شما ثروتمند باش شتریکه خداوند ب کنمی م یادآور ینکته را  نیا تیدر نها و
  ی ز یچ  نیا  شود،ی م  ترق یو عم  شتریبه پروردگار ب  مانتانیشده و ا  ترک یبه خداوند نزد  د،یهرچقدر ثروتمندتر شو

 ... .دیشو تیهداتا  دیاست که بخواه ی بود که خودم آن را تجربه کردم. فقط کاف

بوده  دیمف تانیمقاله برا نیکه ا دوارمیمقاله در خدمت شما باشم، ام نیکه توانستم با ا کنمی را شکر م خدا
نظرات   ج،ی. لطفًا نتادیکسب کن  زیانگو شگفت  ی عال  اریبس   ی جیآن عمل کرده تا نتا  یهابه آموزه  دیباشد و بتوان

 .میمند شوبهره از آن ی تا همگ دینمقاله مطرح ک نیا یهادگاهیخود را در بخش د شنهاداتیو پ

 شما، دوستدار
 یمحمد موسو  دیس
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 قهن ت جذب چیست؟
 06/40/1398منتشر شده در 

  هد ک دت  ه خداوند چط ر  ه ا 
 06/10/1400منتشر شده در      م فق ش یم؟

 چط ر از احسهس گنهه رهه ش یم؟
 03/10/4001 منتشر شده در  

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