
  خود ارزيابي از نظر قرآن

اي گروه مومنان مواظب خودتان باشيد و در اصالح نفس خويش بكوشيد در اين صورت گمراهي ديگران به 

  شما زياني نمي رساند

در مكتب اسالم در مقوله نظارت،بازرسي ، ارزيابي و... تيشترين اهتمام بر خود كنترلي و خود ارزيابي 

انساني طوري تربيت شود كه قبل از هركس خود مراقب و مراظب اعمال است يعني سعي بر اين است 

  .خويش باشد

   ...بطوريكه قرآن و پيشوايان ديني : ضمن يادآوري سرمايه هاي بزرگي چون عقل،علم،وجدان اخالقي و 

ه و تشويق پيروان خود در جهت خود كنترلي بر استفاده از آن نعمتهاي خدادادي،ايمان عميق قلبي را ب

عنوان سد محكم و مقاوم در برابر طوفان غرائز و طغيان هواهاي نفساني معرفي مي كند آنجا كه 

علم،عقل،وجدان و ... بسان سد خاكي در مواقع طغيان نفس اماره يكي پس از ديگري سقوط مي كند 

رايط اين ايمان است كه انسان را از سقوط نجات مي دهد . ايمان هميشه و در همه حال و در هر ش

 . همراه انسان بوده و او را را در نهان و آشكار از هر انحرافي باز مي دارد

 ايمان به خدا

 . اگر انسان بداند كه خداوند مراقب و مواظب اوست

 . و اگر بداند خداوند ناظر اعمال اوست

 . و اگر بداند هيچ چيز بر ذات اقدس الهي پوشيده نيست

 . ن اوستو اگر بداند خداوند هميشه در كمي

 . و اگر بداند خداوند از رگ گردن به نزديك است

 . و اگر بداند خداوند از كوچكترين خيانت چشم تا انديشه هاي مردم آگاه است



 . و اگر بداند كه خداوند سميع و بصير است

 . و اگر بداند كه عالم وحضر خداست

 . قطعا اين باور و ايمان بازدارنده و مهار كننده قوي خواهد بود

عرض كرد مرا راهنمايي كن تا بتوانم در برابر گناهان خودم را كنترل كنم   شخصي خدمت امام حسين )ع(

حضرت فرموده : موقع ارتكا ب گناه مخفي شو به طوري كه خدا نبيند آن وقت هر چه دلت خواست بكن 

 آيا ميتواني ؟

 ايمان به معاد 

 پس از مرگ دوباره زنده خواهد شد و در قابل اعمالي كه در اگر انسان بداند كه مرگ پايان زندگي نبوده و 

 . اين دنيا انجام داده بايد پاسخگو باشد

 . آن روز،روز حسرت و تاسف و ندامت است

 . آن روز،روز پر مشقت است

 ... فرزند از پدر و مادر و –مومن از كافر  -آن روز، روز جدائي است جدائي حق از باطل

 . پرده ها كنار مي رود و اسرار ظاهر مي شودآن روز ،روزي است 

 . آن روز روزي است كه غبن ها آشكار مي گردد خيلي ها در آن روز مغبون بودنشان معلوم مي شود

 آن روز،روز مالقات است مالقات ظالم با مظلوم مالقات انسان با اعمالش 

 . ل الهي استآن روز،روز حضور گواهان و شهود پرونده اعمال انسان در محكمه عد

 :كه شهود و گواهان آن روز

 خداوند  -

 )پيغمبر اكرم )ص -



 فرشتگان -

 زمين  -

 روزها -

 نعمتها -

 . اعضاء و جوارح مي باشد -

قطعا چنين باور و ايمان عميق قلبي مي تواند، پيش از آن روز در اين دنيا انسان را از هر لغزش و انحرافي 

 . باز دارد

 :فرمود لذا پيغمبر اكرم )ص(

به حساب نفس خويش برسيد پيش از آنكه مورد حسابرسي قرار گيريد و اعمال خود را بسنجيد قبل از  

 آنكه مورد سنجش قرار گيريد

 يعني خود ارزياب اعمال خويش باشيد                                                                         

 


