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) دنیا توشۀ آخرت (  

 

 

 

ینت دنیا ز با کمال تأسف بعضی ھا بطور مبالغه آمیز و از دل و جان در عیش و عشرت و لذت و :سوال   

فرو رفته اند ، اینگونه افراد را به چه چیزھایی توصیه می نمائید ؟  و ثروت طلبی  

س اقتضای بر اساس اندیشۀ اندیشمندان این سرای زندگانی دار سفری بیش نیست ، پ :جواب 
ھوش سلیم چنان است که برای منزِل آخرین ، زاد و متاعی باید ُجست تا باعث نجات از جھنم و 

.دخول بھشت و رضوان خدا گردد   

جھت تحقق پذیری چنین امر مھمی به عدم رغبت و تعلق قلب به دنیا و استصغار آن و قصر أمل و زھد 
شته ، ھیچ سودی به آخرت ندارد ، و یا ضرر آن به امور در مال و ترک آنچه انسان را از یاد خدا باز دا

.دین متصور است ، توصیه می شود   

می باشد رونق و بھجت و عیش عارضی دنیا سریع الزوال است چنانکه رونق و منظرۀ زراعت موقت 
:می شود و شادابی و زیبایی آن زائل می گردد  سپس زرد گردیده پامال  

َأْعَجَب َیاُة الدُّْنَیا َلِعٌب َوَلْھٌو َوِزيَنٌة َوَتَفاُخٌر َبْیَنُكْم َوَتَكاثٌر ِفي اْلَأْمَواِل َواْلَأْوَلاِد َكَمَثِل َغْیٍث اْعَلُموا َأنََّما اْلَح[ 
ٌة مَِّن اللَِّه َوِرْضَواٌن َوَما اْلُكفَّاَر َنَباُتُه ُثمَّ َيِھیُج َفَتَراُه ُمْصَفّرًا ُثمَّ َيُكوُن ُحَطامًا َوِفي اْلآِخَرِة َعَذاٌب َشِديٌد َوَمْغِفَر

بدانید كه زندگي دنیا تنھا بازي ، سرگرمي ، آرايش و پیرايش ، نازش در   ]( اْلَحَیاُة الدُّْنَیا ِإلَّا َمَتاُع اْلُغُروِر 
دنیا ھمچو باران است كه گیاھان آن ، . ر افزايش اموال و اوالد است و بسمیان ھمديگر ، و مسابقه د

، و بعد گیاھان را زرد و پژمرده كنند ، سپس گیاھان رشد و نمو مي آورد را به شگفت مي كشاورزان
و آمرزش و ) براي دنیاپرستان ( در آخرت عذاب شديدي . گردند  خواھي ديد ، و آنگاه خرد و پرپر مي

 20 دیدالح .)دنیا چیزي جز كاالي فريب نیست  اصًال زندگي. است ) براي خداپرستان ( خوشنودي خدا 

نجات ابدی در عیش و عشرت و زینت فانی دنیوی حاصل نمی شود ، بلکه کامیابی حقیقی و جاودان 
  :، می باشد اهللا جل جالله در کتاب عزیزش فرمود حق که عمل در راه تقرب الھی است در مصیر

ِر اْلُمَقنَطَرِة ِمَن الذََّھِب َواْلِفضَِّة َواْلَخْیِل اْلُمَسوََّمِة ُزيَِّن ِللنَّاِس ُحبُّ الشََّھَواِت ِمَن النَِّساء َواْلَبِنیَن َواْلَقَناِطی[ 
و ( براي انسان ، محّبت شھوات  ](  َواَألْنَعاِم َواْلَحْرِث َذِلَك َمَتاُع اْلَحَیاِة الدُّْنَیا َوالّلُه ِعنَدُه ُحْسُن اْلَمآِب 

عشق به زنان و فرزندان و ثروت ھنگفت و : جلوه داده شده است ، از قبیل ) دلبستگي به امور مادي 
شتر و گاو و بز : ھمچون ( و چھارپايان ) و مركبھاي ممتاز ( آالف و الوف طال و نقره و اسبھاي نشاندار 

      است و سرانجام نیك) فعلي ( كاالي دنیاي پست ) ھمه ( اينھا . و كشت و زرع . . . ) و گوسفند 
و ھمو داند كه در آخرت به نیكوكاران چه چیزھائي ( گاه خدا است در پیش) تالشگران در راه حق ( 

 14 –آل عمران   ) ) .عطاء خواھد كرد 

کسیکه در امور ُاخروی سعی ورزد خداوند متعال برایش در این راه توفیق عنایت می فرماید ، و اجر و 
و در زندگانی دنیوی نیز پاداش یک عمل صالح ده چند ، بلکه ھفتصد برابر و بیشتر از آن می باشد ، 
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        فراخی و آسودگی نصیب وی می گردد اما کسیکه تنھا برای حصول فواید دنیوی رنج و زحمت 
می کشد ، حاصلش بھره ای محدود دنیوی خواھد بود که آنھم فنا پذیر بوده و در آخرت ھیچگونه 

  . سودی نخواھد داشت 

خداوند نسبت  ](  یٌف ِبِعَباِدِه َيْرُزُق َمن َيَشاُء َوُھَو اْلَقِويُّ الَعِزيُز اللَُّه َلِط: [ خداوند جل جالله می فرماید 
و بدو نعمت ( رساند  به بندگانش بسیار لطف و مرحمت دارد ، و به ھر كس كه خود بخواھد روزي مي

وفاي به  و قادر بر انجام ھر كاري ، و( ، و او نیرومند و چیره است ) كند  دھد و خوبي مي فراوان مي
  19 –الشوری  .) ھاي خويش است  عھدھا و وعده

ِفي اْلآِخَرِة ِمن  َمن َكاَن ُيِريُد َحْرَث اْلآِخَرِة َنِزْد َلُه ِفي َحْرِثِه َوَمن َكاَن ُيِريُد َحْرَث الدُّْنَیا ُنؤِتِه ِمْنَھا َوَما َلُه  [ 
 ھركس كه كشت آخرت را بخواھد ،) . یا كنند و گروھي براي دن گروھي براي آخرت كشت مي( ] نَِّصیٍب 

دھیم  ، مقداري از دنیا بدو ميدھیم، و ھر كس كه كشت دنیا را بخواھد به كشت او فزوني و بركت مي
  20 –الشوری   ) .اي ندارد  ، و ديگر در آخرت كمترين بھره

اسالمی و مبارزۀ  ی گردد که احکام الھی مانند جھادگرائیدن به لذت آنی و فانی این جھان باعث آن م
  .حالیکه منافع سریع الزوال ھرگز با سعادت ابدی قابل مقایسه نمی باشد بر انسان گران تمام شود،در

َيا َأيَُّھا الَِّذيَن آَمُنوْا َما َلُكْم ِإَذا ِقیَل َلُكُم انِفُروْا ِفي َسِبیِل الّلِه اثَّاَقْلُتْم ِإَلى اَألْرِض : [ اهللا متعال فرمود 
 یچرا ھنگام! اي مؤمنان  ]( یُتم ِباْلَحَیاِة الدُّْنَیا ِمَن اآلِخَرِة َفَما َمَتاُع اْلَحَیاِة الدُّْنَیا ِفي اآلِخَرِة ِإالَّ َقِلیٌل َأَرِض

كنید و دل به دنیا  در راه خدا حركت كنید ، سستي مي) براي جھاد (   :شود  كه به شما گفته مي
و فاني را بر باقي ترجیح (  ه جاي زندگي آن جھان خوشنوديد ؟بدھید ؟ آيا به زندگي اين جھان  مي
تمّتع و كاالي اين جھان در برابر تمّتع و كاالي آن جھان ، چیز ) دھید ؟ آيا سزد كه چنین كنید ؟ يم

 38 –التوبه  . ) كمي بیش نیست 

و عشرت این ولی متاسفانه انسان در اندیشۀ آینده ای پایدار نیست بلکه راحت و آرامش و عیش 
جھان فانی را یا اعتقادًا و یا عمًال بر آخرت ترجیح میدھد ، در حالیکه سرای آخرت از حیث کیف و کم 

  : افضلیت بی نھایت دارد 

كه محسوس و نقد است ، ( زندگي دنیا را ) بنا به سرشت انساني ( بلكه  ]( َبْل ُتْؤِثُروَن اْلَحَیاَة الدُّْنَیا   [
  16 – االعلی  ) .گزينید  دھید و برمي ترجیح مي) بر زندگي آخرت كه نامحسوس و نسیه است 

عاقل چرا بايد فاني و گذرا را (تر است  بھتر و پاينده) ز دنیا ا( در حالي كه آخرت  ]( َواْلآِخَرُة َخْیٌر َوَأْبَقى [ 
 17 –االعلی   ) .دھد ؟  بر باقي و پايا ترجیح 

دین اسالم به تحریم طیبات ترغیب نمی دھد ، بر عکس کسب نفقۀ حالل را وسیلۀ تقرب جستن با 
خداوند معرفی می کند ، مشروط بر اینکه ثروت و دارایی دنیا از حدود دست به حریم قلب تجاوز نکند ، 

نافع دنیا در نظر یکسان می نماید ، سلیمان و داود علیھما با رعایت کردن شرط مذکور آمد و شد م
السالم ھم پرھیزگارترین بودند و ھم مال و ملک داشتند ھمچنان علی بن ابی طالب و عبدالرحمن بن 

  . عوف و زبیر و عثمان رضی اهللا عنھم با وجود زھد و تقوی مالک یک مقدار مال و دارایی نیز بودند 

ان در منجالب آز و حرص گرفتار نشود ، و دنیا را جای بود و باش دایمی قرار مطلوب این است که انس
 : ندھد ، بلکه مانند شخص غریب و مسافر باشد که در جمع آوری اشیای زاید مشغول نمی شود 

 ُکْن: أخذ رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله وسلم ِبَمِنکَبیَّ فقال : عن ابن عمر رضی اهللا عنھما ، قال [ 
َسیَت ، َفال َتنَتُظِر إذا أْم: ی الدنیا َکأنََّک َغریٌب ، أو َعاِبُر َسبیٍل و کاَن ابُن عَمر رضی اهللا عنھما یقول ِف

ابن عمر ]( َحیاِتَک ِلَموِتَک  ِصحَِّتَک ِلَمرِضَک َو ِمْن َتِظِر الَمَساَء ، َوُخذ ِمْنَت َفَلا َتْنَبْحالصََّباَح ، و إَذا أْص
در : روایت می کند که رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله وسلم شانۀ مرا گرفته و فرمود  رضی اهللا عنھما

چون شب : و ابن عمر رضی اهللا عنھما می گفت . دنیا چنان زندگی کن که گویی غریب و رھگذری 
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نهضتیار خطیبی: ر کتد  

و از حالت صحت خود برای چون صبح نمودی به انتظار شب مباش و مباش صبح نمودی به انتظار 
 )رواه البخاری ( .) از زندگیت برای مرگ خویش بھره گیر بیماریت و 

چون سلف صالح پی برده بودند که دنیا جای عبور است و نه شھرستان سرور ، لذا مال و ثروت و 
  عیش و عشرِت آن نزد آنھا محبوب و مرغوب نبوده ، شیفته و فریفتۀ لذتھای آنی و فانِی نفسانی

عن عبداهللا بن مسعود رضی : [ در حدیث ذیل توجه  فرمائید  نمی شدند ، جھت توضیح مفھوم فوق
: ِبه ، ُقلنا أثَّر ِفی َجْن َناَم رسوُل اهللا صلی اهللا علیه و آله وسلم علی َحصیٍر ، َفقاَم َوَقْد: اهللا عنه ، قال 

 ٍةَت َشَجَرَتَظلَّ َتْحی الدنیا إلَّا َکَراِکٍب اْسَیا ؟ َما أَنا ِفَماِلی َو ِللدُّْن: َفقاَل ! یا رسوَل اهللا َلِواتََّخذَناَلَک ِوَطاًء 
 ]ثم َراَح َو َتَرَکَھا 

رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله وسلم بر : عبداهللا بن مسعود رضی اهللا عنه روایت نموده گفت ( 
چه ! ای رسول خدا : بوریایی خوابیده و برخاستند در حالیکه اثر بوریا بر پھلویشان نمودار بود ، گفتیم 

مرا به دنیا چه کار ؟ من در دنیا جز مانند سواره : می شود که فرش نرمی برای شما بگیریم ؟ فرمود 
   رواه الترمذی. ) ای نیستم که در سایۀ درختی استراحت نموده و سپس آنرا ترک کرده می رود 

دن مصالح دین بر تأمل در سرعت زوال و فنای دنیا و دوام و بقای آخرت و یاد آوری موت و ترجیح دا
مصالح دنیا و بذل وقت و انفاق در راه انتشار اسالم و ترک مجالِس سوء و شرکت در برنامه ھای 

فرھنگی و به تاریخ گذشتگان بدیدۀ عبرت نگریستن که با وجود نزاع و تالش دنیوی ھیچ چیزی را با 
 .می کنند ی را ایفاء ِت کامیاب نقش بارزخود به خاک نبردند ، این ھمه در ساختار فھم شخصی

  : قیمت و اھمیت دنیا در برابر ارزش و نعمت آخرت بی نھایت منفی است 

َما الدُّنیا ِفی :  صلی اهللا علیه و آله وسلمقال رسوُل اِهللا : ِرِد بِن َشدَّاٍد رضی اهللا عنه ، قال عن الُمسَتْو[ 
مستورد بن شداد رضی اهللا عنه ]( ِبَم َیرِجُع ؟  ظْرَیْنالیمِّ ، َفْلُبَعُه ِفی َعُل أَحُدُکم ُاْصإلَّا ِمثُل َما َیْج ِةاآلخر

نیست دنیا در برابر آخرت مگر مثل آنکه : فرمود  صلی اهللا علیه و آله وسلمروایت می کند که رسول اهللا 
  .رواه مسلم )ند که چه باز می گرداند ؟ یکی از شما انگشت خود را در دریا داخل کند ، باید ببی

  . نیا دار اقامت نیست که انسان به آن دل بندد و یا از سود و خسارتش خرسند و اندوھگین شود پس د

  : گوید )   ة اهللا علیهرحم(  سعدی

  یا وجود و عدمش را غم بیھوده خورند             دینی آنقدر ندارد که بر او رشک برند 

  توان داد که صاحب نظرند الحق انصاف             نظر آنانکه نکردند درین مشتی خاک

  گر ھمه ملک جھانست به ھیچش نخرند               عارفان ھر چه ثباتی و بقائی نکند 

  که خدا را چو تو در ملک بسی جانورند                تا تطاول نپسندی و تکبر نکنی

 دگرندخنک آن قوم که در بند سرای                 اینسرائیست که البته خلل خواھد کرد

  

:پاسخ از   

http://www.khetabat.com

