افزون بر پاسخ گویی به مردم میبایست پاسخ گوی
خداوند نیز باشــد و خداوند در همین دنیا افزون بر
آخرت شخص را مجازات میکند.

تکامل در پرتو تحمل مشکالت

استعداد و آمادگى در برابر ســختىها ،کار را بر
انسان آسان مىکند و اگر این استعداد پیش از وقوع
آن سختى حاصل نشود ،انسان هنگام برخورد با آنها
دچار مشکل مىشود که گاهى قابل تدارک نیست،
در قرآن کریم به لزوم آمادگی در مواردی نظیر؛ فقر،
بالیا ،مصایب و ...اشاره شــده است .اگر انسان بداند
کارهاى او در منظر الهى اســت و خداوند اجر و مزد
احسانکنندگان را ضایع نمى سازد ،تمام مشکالت
و حوادث ســخت بر او آسان خواهد شــد؛ از این رو
خداوند هنگامى که به پیامبر( ص) دســتور صبر و
مقاومت در برابر مشکالت میدهد ،خطاب به حضرت

میفرماید «:تو در منظر ما هستى و اصبر لحکم رب ّک
فإن ّک باعیننا» بسیار مى شــود که حوادث سخت و
ناگوار ،ارادهها را قوى و بر قدرت فرد میافزاید ،درست
همانند فوالدى که در کورههاى داغ ،آبدیده و مقاوم
مى شود .سختیها و مصائب میتوانند برای انسان
وسیلهای در جهت ترقی او بسوی کمال باشند.
یا برعکس در اثر بی صبری در مقابل آنها موجب
بال و بدبختی او شوند؛ این انسان است که باید آنها را
برای خود تبدیل به یک فرصت کند و مقدمات تعالی
خود را به وجود آورد .شــهید مطهــری در این باره
میگوید« :مصائب وقتى نعمت هستند که انسان از
آنها بهرهبردارى کند و با صبر و استقامت و رویارویی
با دشوارىهایى که مصائب تولید مىکنند ،روح خود
را کمال بخشد ،امّا اگر انسان در برابر سختىها فرار را
انتخاب کند و ناله و شکوه سر دهد ،در این صورت بال
از براى او واقعاً بالست»

نكته پاياني

انســان در مســير تكامل زندگي؛ حتما با
موانع و دشــواريهايي روبه رو اســت؛ برخي
از دشــواريها و تلخيها بازتــاب اعمال بد و
گناهان اســت كه اگر بــا توبه و بازگشــت به
ســوي خدا جبران نشــود ،در نهايت  -خداي
نكرده  -به ســقوط و بدبختي ابدي كشــانده
مي شود.
قرآن كريم مي فرمايد« :و ما ظلمنا هم ولكن
كانوا انفســهم يظلمون» اما بيشتر دشواريها
و تلخيهايي كــه براي اهل ايمــان پيش مي
آيــد؛ بالء حســن و ممكن اســت پيامدهايي
چون خطر مالــي و جاني را به دنبال داشــته
باشــد ،ولي پاداشها و مقاماتي كه در ســايه
اين بالها پيدا مي شود ،بسيار بزرگتر و مهمتر
است.
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