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 بیشتر ثروت بیشتر، ایمان

 

 اشندب داشته خوبی عملکرد اینکه برای کارکنان یا کار،افراد و کسب سازی سیستم نظر از

 .کنند برقرار مؤثری ارتباط زمینه چهار در باید

 

 خود با مؤثر ارتباط – ۱

 

 دیگران با مؤثر ارتباط – ۲

 

 خدا با مؤثر ارتباط – ۳

 

   ثروت و پول با مؤثر ارتباط – ۴

 

 

 دیدگاه از آیا که بودند مردد خفا در منتها. خواهدمی آن را بهنجاری و متعادل انسان هر

 بودند، ثروت جویای که این از هاآن بیشتر نه؟ یا باشند آن طالب باید مذهبی و معنوی

 هک بود معلوم. کوشیدندمی سخت ثروت جستجوی در روز هر چهاگر. کردندمی گناه احساس

 انشاندیشه تعارض. است معنوی فضیلتی فقر که است مطرح ذهنشان در سؤال این هنوز

 راه در که را هاییتالش کوشیدند،می سخت اندازههر و شدمی گرجلوه شانامور در

 .کردمی خنثی رساندندمی انجام به شدنثروتمند

 این بود شده موجب که ایکننده محدود باورهای باید که شد آشکار من بر چندی از پس

 به ار مطالب از بخش یک نتیجه در. شود خنثی کنند، قناعت نمیر وبخور زندگی به اشخاص

 . دادم اختصاص او ثروتمندی میزان و انسان میان الهی یرابطه یباره در توضیح
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 زمال دیگر که یافتند ژرفی شادمانی و خاطر آسودگی هاآن توسط مطالب این بررسی از پس

 ایدهش وصف ثمرات توانستند که بود آنگاه تازه. کنند گناه احساس ثروت طلب برای نیست

 ثروت و توانگری که شودمی داده نشان هاآن به وقتی. کنند تجربه کوتاه زمانی مدّت در را

      .یابندمی خاطری آسایش چه است معنوی موهبتی حتماً

 

 المس علیه معصومین روایات کتب و قرآن آسمانی کتاب منجی، آخرین معجزه صفحات در وقتی

  را ذهن ما تاریکی معصومین، سخن از ایجرعه و الهی وحی کالم نور از ایبهره زنیم،می ورق

 دو دنیا ثروت و مال با خداوند به ایمان که کنیممی باور و یابیممی در و سازندمی روشن

 روایات، و آیات از سطحی برداشتی در برخی ذهن در است ممکن ولی نیستند، متضاد قطب

 .باشد آمده به وجود رابطه این از نادرستی باورهای و عقاید

 

 ام شک بدون آوریم، به وجود ثروت و به خدا ایمان بین مستقیمی ارتباط بتوانیم ما اگر

. تنیس در تضاد ثروت و مال با خداوند به ایمان که داشته باشیم باور. شویممی ثروتمند

 نیم،ک تحصیل آخرت سعادت دار و ثواب و کنیم نیکی خلق به بتوانیم شود باعث که دارایی

 .است مذهبی اعتقادات با موافق و تأییدشده

 

 رد پلیدی چیز هیچ و است محصوالت و خدمات  یمعارضه و مبادله برای الهی ایوسیله ثروت

 دنرسی راه تنها و گذرد می مالی استقالل و نیازی بی از معنویت به رسیدن راه.  نیست آن

 شهمسر ثروت پیامبر مبعث های پشتوانه از یکی. است ثروت از شدن لبریز نیازی بی به

 خداوند به ایمان با آنچه الهی آیات طبق کنیم، می عهمطال را قرآن وقتی. بود خدیجه حضرت

 .است زیر موارد ،تضادند در
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 عیّاشی ، نفسانی شهوات حب –

 خردانهبی هوسرانی –

 جهل و کفر –

 فرماننا و عناد –

 ثروت و مال به وابستگی و نداری از ترس –

 آخرت فراموشی و دنیا مال به سرگرمی و غفلت –

 کردن تباه فانی دنیای راه در را عمر –

 

 .نیدک رجوع زیر روایات و آیات به بیشتر اطالع کسب برای توانیدمی امانرژی با خواننده شما

 ، ۲۴ آیات توبه سوره  ۳۲ ، ۱  آیات انعام سوره  ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۴ آیات  عمران آل  سوره

 سوره ۲ آیه انبیاء سوره ۳۳ ، ۳  آیات حجر سوره ۱۱ آیه یونس سوره ۳۵، ۱۹ ، ۵۵ ،۳۳

 سباء سوره  ۱۴ ،  ۴۱  آیات عنکبوت سوره  ۱۲۹ ، ۱۲۳ آیات شعراء سوره  ۱۳ آیه  فرقان

 سوره  ۱ ، ۱  آیات علق سوره ۲۱ آیه دهر/  انسان  سوره ۳۱ ، ۲۴ ،۱۱ ، ۱۱ ، ۴  آیات

 آیات کهف سوره  ۲۱ آیه رعد سوره ۱۳۱  ،  ۱۲۱   آیات بقره سوره  ۳ ، ۱ ، ۱  آیات عادیات

 سوره  ۳۱ آیه محمد سوره ۳۲ ، ۳۱ ، ۳۱ آیات ص  سوره ۳۲ آیه قصص سوره ۴۱ ، ۴۵

  ۹ آیه حشر سوره ۲۱ آیه حدید

 

 :فرمایند می(  ص) اکرم پیامبر

 اینکه جمله از: وظایفش به عمل یدرباره آورممی خود از پس اسالمی حاکم هر یاد را خدا

 ی،کاف اصول کلینی، یعقوب محمد. کرد خواهد کافرشان نتیجه، در که نکند فقیر را مردمان

   ۴۱۱ ص ۱ ج ۱۳۱۲ االسالمیه دارالکتب تهران، دوم، ج
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 :کافی، اصول کتاب از( ع) حسن امام خود فرزند به( ع)علی امام از نصیحتی

 هدانست و شناخته مرتبتش و مقام و ندارد خریدار سخنش. است حقیر فقیر، آدم! فرزندم

 باشد، گریز دنیا و زاهد اگر و نامند،می دروغگو را او باشد، راستگو اگر فقیر. شودنمی

 در تیسس به: شود مبتال خصلت چهار به آید فقرگرفتار به هرکه! فرزندم. خوانندمی نادانش

 هب برممی پناه پس چهره، در حیا و شرم کمی و دین، در شکنندگی و خرد، در کاستی و یقین،

 فقر از خدا

 

 است هیبدی. نادرست نه است، درست کامالً بودنثروتمند که گویممی تأکید به بار دیگر پس

 جهنمی رفق. است گناه فقر. کنیم خوشبختی و شادمانی احساس توانیمنمی باشیم فقیر اگر

 آدمی برای خدا نعمات فراوانی اقیانوس و بیکران نعمات برابر در انسان کوربودن زاییده

 .است

 

 فقر. است مرض نوعی فقر واقع در. است کنندهخوار و آزاردهنده و پاکنا ایتجربه فقر

 و اعتیاد سوی به را هاانسان فقر. شود پر جنایتکاران و دزدان از هازندان که شودمی سبب

 و مجرم هوشبا و استعدادبا و پاک کودکان از فقر. دهدمی سوق خودکشی و فحشا و فساد

 هب نبودند فقیر اگر بزنندکه دست کارهایی به مردم شودمی باعث فقر. سازدمی بزهکار

 اعلیرض من دلیل این به. است انتهابی فقر بارمعصیّت عواقب. کردنمی خطور هم فکرشان

 مدار توان در که آنجا تا که دانسته خود وظیفه مشاور  و سخنران محقق، یک مقام در شجاعی

 خود زندگی از را فقر گناه چگونه که بیاموزم هاآن به و بشتابم مردم یاری به رسانی اطالع با

 .کنند کنریشه

 

 تربیش زیرا. بود ترخلوت او مطب نبود مالی مشکالت اگر گویدمی پزشک دوستان از یکی

 هایانبیمارست بیشتر گویدمی او. شوندمی بیمار مالی تنش و فشار و نگرانی علت به مردم

 هاآن جسم و ذهن تنش، این و اندبوده مالی فشار زیر هاسال که است بیمارانی از پر روانی

 .است انداخته ازکار را
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 از ناشی مستقیمغیر و مستقیم طوربه انسان، هایبیماری دهم نه که اندکرده برآورد چنین

 .است فقر از زاییده نکبت و محنت و فشار

 

 تمندثرو آرزومند باید. بگذاریم کنار یکسره است فضایل از فقر که را اندیشه این بیایید

 توانگری یباره در شکوهمند وغنی هاییوعده از سرشار مقدّس هایکتاب. باشیم شدن

 و ثروتمند و دولتمند و توانگر که است مخلوقات اشرف عنوان به انسان حق این. است

 الهی یهدیه توانگری و خداست یبنده انسان زیرا. باشد الهی هاینعمت یهمه صاحب

 توانگری یدرباره دهندهتکان حقایق از یکی این! خواهدمی توانگر را ما آفریدگارمان. اوست

 مطالعه و دعا و مکاشفه و مراقبه و تفکر برای فرصتی معنوی یعرصه در آدمی اگر. است

 نآمد کنار برای را ایبهانه و عذر هیچ. رسدنمی کمال به عرصه دراین باشد، نداشته معنوی

 .نکنیم قبول دائمی وضعیتی صورتبه آن پذیرفتن یا تنگدستی با

 

. یمنهراس بهتر مالی اوضاع یا پول برای کردن دعا از که است این پول یدرباره دیگر ینکته

 یحمس عیسی. کردندمی دعا توانگری کسب برای نیاز هنگام به بزرگان و انبیاء از بسیاری

 تبرک ماهی و قرص نان چند تا کرد دعا و نگریست آسمان به نفر هزار پنج سیر کردن برای

 از وانندبت هاانسان و یابد پایان سالیخشک تا باران برای دعا. برسد نفر هزار پنج به و یابد

 .شوند مند بهره توانگری و خوراک و محصول

 

 فکر ما اگر. بکشد رنج فراوانی از سرشار عالم این در آدمی که خواهدنمی هرگز خداوند

 الیم نیاز اگر. ایمزدهگول را خودمان تنها کنیم، زندگی تنگدستی و محنت در باید که کنیم

 کمک خداوند از و کنیم دعا مانویژه مالی نیاز برای جرئت و دل با و آرامش کمال در داریم،

   .برآورد شکوهمندی منتهای در و کامل طوربه را نیازهایمان تا بخواهیم

 

 شکرگزاری ویژه روز محصول برداشت از پس کشور مختلف مناطق در ما کشاورز هموطنان

 طریق این از و طلبیممی را روزی برکت و فیض غذا یوعده هر تناول از پس یا پیش. دارند

 .ماست فراوانی و روزی و رزق منشاء خدا که آوریممی یاد به
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 بچسبانید خودتان به را پول

 

 رگزه صورت این در. کنیدمی دفع را آن باشید نداشته خوبی احساس پول به نسبت وقتی

 ستتاند به ایدنداشته را دریافتش انتظار که اضافه پولی وقتی حتی. چسبید نخواهد شما به

 رقم هایقبض. است رفته دستتان از زدنی هم بر چشم در که شویدمی متوجه رسد،می

 اتفاق نشدهبینیپیش شرایط اقسام و انواع شوند،می خراب وسایل آید،می برایتان تردرشت

 دستتان از را پول و کنند خالی را جیبتان تا دهندمی هم دستبهدست هاآن یهمه افتد،می

 .درآورند

 

 پول که است کنندهجذب نیرویی عشق! عشق بماند؟ پول شودمی باعث چیزی چه پس

 .بچسبد پول شودمی باعث که است قدرتی عشق همین و آورد،می

  

 ثروت جذب سریع راه

 

 ایلحظه اما. دهدنمی خوبی احساس شما به هاقبض دریافت پس ندارید، چندانی پول اگر

 ساطع خود از بد احساسات دهید،می نشان منفی واکنشی درشت رقم قبض یک به که

 .کرد خواهید دریافت تریبزرگ هایقبض یقین طوربه و کنید،می

 

 ار هایتانقبض وقتی که است این مسئله ترینمهم. کنیدمی دریافت را همان بدهید چه هر

 احساس وقتی هرگز. باشید داشته خوبی احساس تا راهی هر کنید پیدا راهی پردازیدمی

 خودخواهید سمت را تریبزرگ هایقبض تنها زیرا نپردازید، را هایتانقبض ندارید خوبی

 .کشید

 



  

www.keramatzade.com 

      

 

Page | 7 

 

 

 به ار هایتانقبض و کارگیریدبه را تصورتان قدرت باید کنید،می احساس آنچه تغییر برای

 یدکن تصور توانیدمی. سازید مبدل باشید داشته بهتری احساس شودمی باعث که چیزی

 یا تشرک به قلبیخوش سر از ایدگرفته تصمیم عوض در بلکه نیستند قبض درواقع هاآن

 .بدهید پول اشالعادهفوق خدمات خاطر به شخصی

 

 ثروت و نگرانی

 اندنگران زیرا ندارند خوبی احساس هم موقع آن حتی گیرندمی حقوق وقتی مردم بیشتر

 یفرصت گیرندمی حقوق که بار هر هاآن. بیاورد دوام ماه آخر تا حقوقشان که کنند کاری چطور

 د،رسمی دستتان پول مقداری وقتی. دهندمی دست از را بخشیدن عشق برای باورنکردنی

 یدباش شکرگزار چه هر برای باشد، یادتان! باشید شکرگزار است، ناچیز چقدر نیست مهم

 .نبرید بین از را خود ثروت نگرانی با. شودمی برابر چندین

 

 .کنید استفاده ثروت جذب قانون از همیشه

 

 چند را پول خوب احساسی داشتن با تا کنید استفاده دارید سروکار پول با که ایهرلحظه از

 .کنید جذب را ثروت تا کنید احساس را عشق پردازیدمی پول وقتی. کنید برابر

 

 ثروت جذب بازی 

 احساس آن به نسبت دارید سروکار پول با که بار هر تا دهید انجام را بازی این توانیدمی

 تپش و مثبت سمت را آن روی بردارید را هزارتومانیده اسکناس یک. باشید داشته خوبی

 ردانیدبرگ را سمتش عمداً رسید دستتان به پول که بار هر. بگیرید نظر در منفی سمت را آن

 هب باید و هستید ثروت جذب بازی در که کنید یادآوری خودتان به و باشد شما به رویش تا

 .باشید داشته خوبی احساس زیاد پول
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 پول جذب قانون 

 که یکس برای دهید،می را کارتتان یا پول وقتی کنید،می پرداخت پول چیزی برای کههنگامی

 دریافت را همان ببخشید چه هر. کنید دعا و تصور را پول فراوانی و برکت گیردمی را آن

 .کرد خواهید

 باشید خوشحال اندکرده جذب ثروت دیگران اینکه از

 

 بیایید، وجد به کرده، کسب موفقیتی یا بیشتر پول کسی شنویدمی که بار هر باشد، یادتان

 یرو شما که ایست نشانه این! هستید موج طول همان روی نیز شما که معناست بدین زیرا

 اده،افت اتفاق شما خود برای انگار بیایید وجد به طوری بنابراین دارید، قرار خوبی موج طول

 اننش واکنش هیجان و شادی با دیگری فرد برای اگر. دارد اهمیت اخبار به شما واکنش زیرا

 .دهیدمی مثبت پاسخ خودتان برای بیشتر موفقیت و پول به دارید دهید،

 

 هایبدبخت به اگر و کنیدمی جذبش کنید احساسش و کنید فکر ثروت به اگر باشد یادتان

 .کنیدمی جذب را هاهمان کنید فکر

 


