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النََّعِيمِ جَنََّاتِ فِی الْأَنْهَارُ تَحْتِهِمُ مِنْ تَجْرِی ۖ  إِنََّ الََّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصََّالِحَاتِ یَهْدِیهِمْ رَبَُّهُمْ بِإِیمَانِهِمْ   

یَهْدِیهِمْ رَبَُّهُمْ  "بکنند،بعد هم بر طبق تعهداتش عمل بکنند،آن کسانی که ایمان بياورند ،آن باور را پيدا 

به سبب ایمانشان آنها را هدایت خواهد کرد.خودِ ایمان موجب می شود که آنها راه پيدا  پروردگارشان، "بِإِیمَانِهِمْ

 کنند.

می بينی  این حرف را،بعضی می گویند آقا، ما چگونه می توانيم به آن سر منزل مقصود برسيم؟ وقتی می کاوی 

ایمانِ به قدمِ اول در دلش نيست؛اگر ایمان باشد،عمل همراهش نيست.اگر عمل بکند،روشنی و هدایت نصيبش 

 خواهد شد،قدم دوم را هم پيدا خواهد کرد.

.نمی دانستند قدم دهم چيست در قدم اول هيچ یک از رهبران و بزرگان و راهروان و دنباله روان،  

نم،می گویم در یک بيابانی که فرض کنيد ده ها کيلومتر یا بيشتر، طول و عرض این زبنده گاهی مثال می 

ست،در یک شب تاریک و مظلم،نه ماهی، نه ستاره ای، جنابعالی دارید تنها راه می روید،یک شمع کوچک بيابان ا

هم در دستت است،شما  می گویی آقا این شمع من تا شعاعِ یک متر را بيشتر روشن نمی کند،من ده کيلومتر 

وابش چيست؟بروم؟ این یک منطقی است که آدم بی اطالع، بی تجربه،ممکن است داشته باشد،ج  

آقای محترم،یک مترِ اطرافت روشن هست یا نه؟ یک قدم بگذار جلو،یک متر دیگر روشن خواهد شد،اگر نشد 

واهی پيمود و به منزل خواهی رسيد.غير نرو.خواهی دید که تا آخر بيابان،تدریجا روشن خواهد شد و تو راه را خ

خدا با ایمانشان آنان را هدایت خواهد کرد. " یَهْدِیهِمْ رَبَُّهُمْ بِإِیمَانِهِمْ"از این هست؟   

 تو پای به راه درنه و هيچ مپرس                             خود راه بگویدت که چون باید رفت  )عطار(

،در در همه رشته ها این جور است،در رشته فهم دین،در رشته درک دین "وَالََّذِینَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِیَنََّهُمْ سُبُلَنَا"

مسائل اجتماعی،در همه رشته ها،هرکسی وارد هدف های الهی شد،قدم گذاشت،هر قدمی که پيش رفت،قدم 

 بعد برایش روشن می شود.

آن کسانی که در راه ما و به خاطر هدف های الهی مجاهدت کنند،به راه های خود که راه های سعادت و تکامل 

 انسان است،رهبری شان می کنيم.

 


