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ِحیِ  ْْحـِٰن الرَّ  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (20/00/98) ی معارف امام هادی تحفه هایی از گنجینه

عهله   ِانَّ الله »فرمودند:  امام هادی عهله ب هْلوى   ا داره ب هْلوى  الدُّنْي  جه نْ يها لِثهواِب اْْلِخرهِة  وه اْْلِخرهةه داره ُعْقبهى وه جه الدُّ

نْ يها ِعوهضاً  ی داد. نکته متعال دنیا را دار ابتال و گرفتاری قرارخدای 1«سهبهبًا وه ثهوابه اْْلِخرهِة ِمْن ب هْلوهى الدُّ

گاه نباشد؛ جایی نباشد که انتظار داشته باشیم ی دنیا استراحتبسیار مهمّی است که تصویر ما درباره

در آنجا خوش بخوریم و خوش بنوشیم و خوش بپوشیم و خوش بگذرانیم و لذّت ببریم. اساساً خداوند 

، ساخته شویم و تعالی بیابیم. اینجا جایی دنیا را دار ابتال قرار داد. ما را به دنیا آورده تا سختی بکشیم

انتظار و  ،نیست که ما را آورده باشد که استراحت کنیم و لذّت ببریم. تصحیح تعریف ما راجع به دنیا

دهد و اگر اتّفاق دشوار، تلخ و سختی برای ما پیش آمد، خالف توقّعِ ما را از حوادث دنیوی تغییر می

اژه شویم، خودمان را گُم کنیم و دچار یأس و افسردگی شویم؛ چون مان نخواهد بود که دِکورتوقّع

شود. اگر انسان تعریفش وقتی انسان از پیش در انتظار یک حادثه است، وقتی اتّفاق افتاد دِکوراژه نمی

ها برای رسیدن به ها، ابتالئات و تحمّل سختیو سرزمین دشواری اجع به دنیا این باشد که دار بلویر

یی پیش آمد؛ خالف انتظارش نیست و لذا به راحتی و دشواری تعالی است وقتی سختیکمال و 

ی ماندگار، ی ابتالئات و آخرت را خانهعال دنیا را خانهمتشود آن را تحمّل کرد. فرمودند: خدای می

نْ يها لِثهو  وه جهعهله ب هْلوى  »نهایی و اخروی ما قرار داد. فرجام ما در آخرت است.  فرمودند:  «اْْلِخرهةِ  ابِ الدُّ

های اخروی قرار ها و بهرمندیهای دنیایی را سبب ثوابها و گرفتاریمتعال ابتالئات، دشواریخدای
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هدف، تصادفی و اتّفاقی نیست؛ از شویم بیداد. یعنی در دنیا با هر چه سختی و دشواری مواجه می

آید با حکمت و علم الهی ی ما پیش میکه برا دشواری یریزی شده است. هم نوع حادثهپیش برنامه

دقیق تشخیص داده شده که ما به چه چیز نیاز داریم و هم میزان و شدّت آن حادثه دقیقاً تعیین شده 

است؛ عین دارویی که یک پزشک، نوع دارو و دُز و میزان مصرف آن را براساس تشخیص دقیق و 

هایی را که در زندگی ها و سختیل هم دشواریعامتکند؛ خدایی خود برای بیمار تجویز میعالمانه

کند و آن را سبب ثواب آخرت قرار ریزی میآورد، به همین دقّت از پیش برنامهبرای انسان پیش می

های ظاهری ها در جنبهتر آنها بدانیم، آنچه از دشواریدهد. اگر آخرت و دنیا را به معنای عمیقمی

های روحی آید. سازندگیدست میشود و بهاش در باطن ما واقع میدهد، بهره و ثمرهزندگی ما رخ می

کار و باطنی، همان ثواب و پاداش اخروی است. آخرت به معنای باطن که در قرآن هم به همین معنا به

نْيا وه ُهْم عهِن اْْلِخرهِة ُهْم غاِفُلونه »رفته:  ياِة الدُّ ی مقابل ینجا آخرت را نقطه. قرآن در ا2«ي هْعلهُمونه ظاِهراً ِمنه اْلحه

های باطنی را مندیهای ظاهری سازندگی و بهرهظاهر قرار داده  که به معنای باطن است. پس سختی

یی متعال آن دست آوردها و ثمرات اخرویو خدای «ا ِعوهضاً ْْلِخرهِة ِمْن ب هْلوهى الدُّنْيوه ثهوابه ا»در پی دارد. 

های دنیوی قرار داده است؛ یعنی جایگزینی در قبال دشواریشود را عوض و که نصیب انسان می

یی که ظاهر وجودش ی دارد. همان لحظهاثمره ،عوض سختی بکشد؛ نهگونه نیست که انسان بی این

چشد. کند و شیرینی را میشود، باطن وجودش راحتی را احساس میسختی و تلخی را متحمّل می

شود درس گرفت. می امام هادی زیبای یکه از این جملهی بسیار عمیق و لطیفی است این نکته

 توان صحبت کرد؛ منتهی بنای من بر تفصیل نیست. البتّه در مورد این عبارات خیلی مفَصّل می

 حدیث دوم:
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ِة   ْسعهُد بِالشُّْكِر ِمْنهُ اه الّشاِكُر » حضرت فرمودند: بهتِ اه  الَِّتیبِالن ِّْعمه اٌع وه الشُّْكره نِعهٌم وه الشُّْكره ِِلهنَّ الن ِّعهمه مهت  ْوجه

خاطر آنها خرسند است که چه بیند و بههای الهی را میشخصی که شاکر است، نعمت 3« ُعْقبهى

. هم به اعتبار ارزش خود نعمت خوشحال و یی و چه منعم نازنین و بزرگواریبهاهای گران نعمت

القدر و ی این هدایا و نعم چه موجود عظیماطر اینکه عطا کنندهخسرشار از شادی است و هم به

ی بزرگی به او داده خوشحال است. یکی به یی است که چنین هدیهحقیقت بزرگ و دوست داشتی

بها و چیز گرانلحاظ اینکه هدیه دهنده موجود عظیم و نازنینی است و دوم به لحاظ اینکه خود هدیه 

اش خوشحال است، عطایای خدا را شود انسان شاکر که در زندگین میارزشمندی است. این انسا

های مادی و چه بهایی که خداوند به او داده غافل نیست؛ چه داشتههای گرانبیند و از داشته می

تواند ببیند و نگاه های مثبت را میهای معنوی، چه عطایای ظاهری و چه عطایای باطنی. جنبهداشته

ه و ایمانی را در زندگی دارد و به سبب آنها سرشار از شادی است و طبیعتاً این نگر عارفانمثبت

ی این هدایا؛ یعنی در قالب تشکّری که از دهنده شادمانیِ درونی به نوعی قدرشناسی شخص

بهتِ  بِالن ِّْعمهةِ   اهْسعهُد بِالشُّْكِر ِمْنهُ » . حضرت فرمودند:شودابراز می ،کندمتعال می خدای  «الشُّْكره   الَِّتی اهْوجه

کند، به مراتب باالتر از ی شکر و شکرگزاری که میروحیههمین سعادتمندی انسان شاکر به سبب 

سعادت دستیابی به نعمتِ ارزشمندی است که خدا به او داده است. یعنی ارزش خودِ شکر خیلی 

د. اینجا هم یک بحث بسیار مفصّلی کنبزرگتر از نعمتی است که به سبب آن نعمت، خدا را شکر می

 هایی دارد توانم واردش شوم؛ وقتمان تنگ است. اینکه شکر چه سازندگیوجود دارد که متأسّفانه نمی

 های زندگی ما دارد،ادیث در حادثهیی چه در ادبیات دینی و چه در آیات قرآن و احو چه نقش آفرینی

آفریند. انسان شاکر با ی زندگی ما نقش میرای آیندهاگر بخواهیم بگردیم، خواهیم دید که چگونه ب

کند. شکر نعمت نعمتت  آورد و خلق و ایجاد میی زیبایی را برای خودش پیش میشکرش، آینده

ی هایی که در روانشناسی روز مطرح است که نقش روحیهافزون کند. و چه از منظر روانشناسی و بحث
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حضرت فرمودند: سعادتمندی ناشی از  ما چیست.ی زندگی های مثبت در آیندهشکر در خلق حادثه

-باالتر از سعادتمندیِ نعمتی است که به او رسیده که به سبب آن نعمت شکر می شکر انسان شاکر،

-بههایی که چون نعمت « ى  ٌع وه الشُّْكره نِعهٌم وه ُعْقبا الن ِّعهمه مهت ِِلهنَّ » کند. دلیلش را هم حضرت فرمودند؛

، پست و کند متاعی بیش نیست. خدا ثروت، سالمتی، منزلت و محبوبیت اجتماعیشکر میخاطرش 

چهار روزی بیشتر با او  4«مهتاٌع قهليلٌ  »نیست.  که متاعی بیش است مقام و ... در اختیارش قرار داده

از او گرفته بسا قبل از مرگ نیست. بعد از مرگ دیگر با او نیست. حداکثر تا زمان مرگ با او باشد و چه

شود. این ثروت از بین برود، سالمتی از بین برود، پست و مقام را از او بگیرند یا محبوبیت و وجاهت 

اجتماعی را از دست بدهد. بنابراین چیزی که به سبب آن شکر می کند متاعی بیش نیست. 

 «شُّْكره نِعهٌم وه ُعْقبی  ال وه »یابی به این متاع به مراتب کوچکتر از آن شکر است. چرا؟ سعادتمندی دست

ها در زندگی انسان است و هم چیز ماندگاری است. فرجام زندگی ی فوران نعمتشکر هم سرچشمه

کند و هم ها را زیاد میگیرد و هم ثمرات دنیوی دارد که نعمتجاودان انسان تحت تأثیر شکر قرار می

هم ثمرات ظاهری و هم ثمرات باطنی دارد. کند. شکر ثمرات اخروی دارد که آخرت انسان را زیبا می

بهاتر و میزان سعادتمندیِ او به جهت کند، گرانلذا شکر از نعمتی که انسان به سبب آن شکر می

خاطر آن دهد به مراتب باالتر از میزان سعادتمندی او به سبب نعمتی است که بهشکری که انجام می

 کند.شکر می

 

 

مْ اَللّهُّم َصلِّ عیَٰل ُمحَ  ٍد َو ََعِّْل فََرََجُ ٍد َو آِل ُمَحمَّ  مَّ
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