«در این دنیا آسایشی نیست ،اما در آخرت »
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«وَلَلدَّارُ الْآخِرَ ُة خَیْرٌ لِلَّذِینَ یَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ »
خداوند متعال در حضرت قرآن سوره انعام ،آیه  6میفرمایند «:و قطعاً سراى بازپسین براى كسانى

كه پرهیزگارى مى كنند بهتر است آیا نمى اندیشید » .دیروز كه قدم میزدم یکی از مغازه داران
پرسید «:وضعیت این دنیا به چه شکل خواهد شد؟ و چه اتفاقی برای ما خواهد افتاد»؟ از زمانی كه
خداوند متعال آدم علیه السالم را آفرید و او را به زمین فرستاد ،وضع دنیا همین بوده است .هر
كسی چیزی برای تحمل كردن دارد و هیچ كس نمیتواند در این دنیا در راحتی و آسایش باشد.
نام این جهان ،دنیا ،خود توصیف آن میباشد .پدر بزرگوار ما ،آدم علیه السالم از بهشت نازل شد.
بهشت مکانی راحت است و خداوند متعال هیچگاه حضرت آدم علیه السالم را به زمین نفرستاد تا
آسوده باشد بلکه صرفاً به خاطر اشتباهی كه مرتکب شد او را برای آزمایش به دنیا فرستاده است.
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و تا زمانی كه توبه كرد ،صدها سال در پشیمانی به سر برد .او از آن زیبایی فراوان به این دنیا آمد
و رنج كشید و سرانجام به سوی پروردگارش بازگشت .در زندگی پس از مرگ ،او دوباره به بهشت
باز خواهد گشت.
این دنیا محلی برای امتحان مؤمنان ،است .هیچ كس نباید فکر كند كه در این دنیا در آسایش خواهد
بود« .وَلَلدََّارُ الْآخِرَ ُة خَیْرٌ لَِّلََّذِینَ یَتََّقُونَ» « ،و سرای آخرت برای پرهیزگاران بهتر است » ،به استناد
این آیه ،آسایش و احساس امنیت تنها در آخرت امکان پذیر است .برای كسانی كه به خدا ایمان
دارند و او را دوست دارند و از او اطاعت میكنند ،آخرت جای خوبی است ولی اگر بندهای اینگونه
نباشد قطعاً در دنیا و هم آخرت  ،از هیچ خیری بهره مند نخواهد شد .این دنیا با همه مصائبش برای
كافران ،گناهکاران و مشركان از آخرت بهتر است ،اما برای مؤمنان ،آخرت بهتر است.
همانطور كه گفتیم این دنیا بهشت نیست .بهشت در آخرت است .بنابراین ،مشکالت و مواردی از
این قبیل وجود خواهد داشت .مشکالت برای مؤمنان مفید است .پیغمبر اكرم صلی اهلل علیه و آله
و سلم در مورد مؤمنان می فرمایند :این دنیا برای مومنان چه با مشکل و یا بدون مشکل سودمند
است و اگر مشکلی هم باشد ،برای آن نیز ثواب و اجر بسیاری را درآخرت دریافت خواهند كرد .اگر
در دنیا آسایش دارند ،درآخرت نیز آسایش خواهند داشت.
اكنون كفار انواع و اقسام مطالب را میسازند .خداوند ما را حفظ كند ،به طوری كه حتی كودكان و
نوجوانان ایمانشان را از دست می دهند و به آخرت ایمان ندارند .آنها در دنیا دچار مشکل و در
آخرت نیز،گرفتار مشکالت بزرگتری خواهند شد .حداقل مشکالت این دنیا را به ضرر تبدیل نکنید
و از آن سود ببرید .ما زجر زیادی كشیده ایم و این رنج به جهت رضای خدا نتیجه میدهد ،بنابراین
رنجی كه برای خدا نباشد ،بیهوده است .خداوند ما را حفظ و ایمانی قوی به ما عطا نماید ،ان شاءاهلل
خداوند اجر دنیا و آخرت را به ما عنایت میفرماید.
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