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انسانّيت، بهترين ره توشه رسالت
 پيامبر اكرم )ص(

n آيت اهلل جوادي آملي 

اسباب خاص اهداف خاص
نظام نیکوی هستی بر مدار اسباب و مسببات آفریده شده است. امام صادق)ع( 
در این باره می فرماید: خداوند خودداری و امتناع فرموده که کارها بدون اسباب انجام 
شود پس برای هر چیز سبب و وسیله ای قرار داد و برای هر سببی شرح و گشایشی 
مقرر داشت و برای هر شرحی نشانه ای )دانشی( گذاشت و برای هر نشانه دری گویا 
نهاد، عارف حقیقی کسی است که این در را شناخت و نادان حقیقی کسی است که 
به این در، نادان گش��ت، این در گویا، رس��ول خدا)ص( است و ما. اصول کافی، ج 1، 

ص 259، روایت 7(
پس نمی توان انتظار داشت که انسان برای رسیدن به اهداف و مقاصد خود، بدون 
اس��باب به جایی برس��د؛ چنان که باید توجه داشت که برای هر چیزی سبب خاصی 
است و این گونه نیست که برای هدف خاص بتوان از هر وسیله و سببی استفاده کرد. 
با مراجعه به آ موزه های قرآنی می توان دریافت که برای رس��یدن به هر مقصد مادی 
و معنوی الزم است تا سبب خاص آن، شناسایی و به کار گرفته شود. شاید داستان 
ذی القرنین در قرآن و بهره گیری او از اسباب گوناگون و خاص برای رسیدن به مقاصد 
خاص نمونه ای از این حقیقت باشد. خداوند در آیه 84 سوره کهف بیان می فرماید: انا 
مکنا له فی االرض و اتیناه من کل شیء سببا؛ ما به وی در زمین تمکین داده و برای 
هر چیزی س��ببی را به او دادیم. ذوالقرنین نیز با اس��تفاده از این ابزارها و اسباب ها و 
پیروی از آنها توانست به اهداف و مقاصد مشخصی دست یابد که در آیات 45 تا 93 

به آنها اشاره شده است.
بیست و پنج مطلوب مهم در زندگی و اسباب آن

امام صادق)ع( در بیانی جامع، مهم ترین مطالب و اهداف زندگی را بیست و پنج 
امر دانسته و برای رسیدن به هر یک اسباب آن را نیز ذکر فرمودند تا انسان با تنظیم 
زندگی خود برای دست یابی به این اهداف، از ابزارها و اسباب خاص هر هدف و مطلوب 

بهره مند شده و در زندگی سرگردان نشود.
1 - بهش�ت: مهم ترین مطلوب آدمی بهش��ت است؛ زیرا بهشت جایی است که 
انسان زندگی ابدی خود را در کمال آرامش و آسایش خواهد داشت و سعادت ابدی را 
برای خود رقم خواهد زد و از هر گونه ترس و رنج روحی و جسمی در امان خواهدبود. 
)طه، آیات 118 و 119( پس انسان بطور جد خواهان دست یابی به سعادت و بهشتی 
این چنین است، با این همه در انتخاب راه رسیدن به آن دچار خطا و اشتباه می شود 
و اسباب نادرستی را برمی گزیند. بی گمان باور به بهشت و طلب آن، شکی نمی گذارد 
که چنین ش��خصی دارای بینش و نگرش��ی راستین اس��ت؛ چرا که باور به بهشت به 
معنای باور و ایمان به اصول دین است. پس با این باور است که خواهان بهشت است 
و می خواهد به آن زندگی جاودانه و خوشبختی ابدی دست یابد. اما راه دست یابی به 
آن را نمی داند و نمی شناسد. اینجاست که امام صادق)ع( در مقام پیشوایی و راهنمایی 
بشر به سوی خوشبختی جاودانه و تبیین سبب آن می فرماید: طلبت الجنه، فوجدتها 
فی السخاء: بهشت را جست وجو نمودم، پس آن را در بخشندگی و جوانمردی یافتم. 
انسان سخی، بخشنده ای است که با نرمی، مالیمت و خوشخویی با مردم برخورد کرده 
و به آنان به قدر شایستگی بدون درخواست ایشان، چیزی را عطا و بخشش می کند 
و از بخل نسبت به دیگران پرهیز می کند. )ابن منظور، محمد بن مکرم؛ لسان العرب، 
دار صادر، 1414 ق، چاپ سوم، ج 14، ص 273؛ طریحی، فخرالدین؛ مجمع البحرین، 
تحقیق سیداحمد حسینی، تهران، کتابفروشی مرتضوی، 1375ش، چاپ سوم، ج 1، 
ص 215؛ فرهنگ س��یاح، ج 2، ص 684( البته در قرآن ذکری از س��خاوت نیامده 
است؛ ولی همان معنای سخاوت در قرآن با ویژگی انفاق شایسته خالصانه و بی منت 
در حق مستحق بدون درخواست او آمده است که بیانگر همان ملکه سخاوت است. 

)آل عمران، آیه 117؛ انسان، آیه ، و آیات دیگر(
2- عافیت: از دیگر امور مطلوب در زندگی می توان به عافیت اشاره کرد. امام 
صادق)ع( می فرماید: و طلبت العافیه، فوجدتها فی العزله: عافیت را جست وجو نمودم، 
پس آن را در عزلت و گوش��ه گیری )مثبت و سازنده( یافتم. عافیت در زبان عربی در 
چهار معنای صحت و سالمت کامل، مهمانان، طلب معروف، طلب رزق و روزی به کار 
رفته اس��ت. در دعا وقتی عافیت می خواهند به معنای دفع بدی و بیماری از شخص 
است. )معجم الوسیط، ذیل واژه عفی( به نظر می رسد که مراد از عافیتی که در اینجا 
امام)ع( از آن سخن گفته است، عافیت در دین و سالمت آن است؛ از این رو سالمت 
را در گوشه گیری مثبت و عزلت جست وجو کرده است؛ زیرا حضور بی مورد در جامعه 
و اجتماعات و معاش��رت غیر ضرور و بی فایده با مردم، بس��یاری از مشکالت اخالقی 

گنجینه های بزرگ دنیا 
از زبان امام صادق)ع(

n علیرضا شعاعی 

* امام صادق)ع( در مقام پیشوایی و راهنمایی 
بشر به سوی خوشبختی جاودانه و تبیین 

سبب آن می فرماید: طلبت الجنه، فوجدتها فی 
السخاء: بهشت را جست وجو کردم، پس آن را در 

بخشندگی و جوانمردی یافتم.

را موجب می ش��ود و انس��ان تربیت نش��ده را به بیماری قلبی و روحی دچار می کند. 
عزلت برای خودس��ازی امری اس��ت که بارها در روایات مورد تاکید قرار گرفته است 
و پیامبران خدا)ص( دوره های خودس��ازی و عزلت نش��ینی داشته اند؛ چنان که چله 
حضرت موس��ی)ع( در کوه طور )اعراف، آی��ه 142( و پیامبر گرامی)ص( در کوه نور 
و غارحراء معروف و مش��هور است. در فرهنگ اسالمی دوران اعتکاف و عزلت نشینی 
برای خودس��ازی و تزکیه نفس مورد توجه و تاکید بوده است. پس اگر کسی عافیت 
و سالمت دین و دنیای خود را می جوید می بایست همواره بر عزلت جهت خودسازی 
و تزکیه نفس توجه داشته باشد؛ زیرا نمی توان بدون خودسازی به عافیتی رسید که 

مطلوب هر مؤمن و اهل معرفت و سیر و سلوک الی اهلل است.
3 - سنگینی ترازوی اعمال در قیامت: یکی از خواسته های هر مؤمنی این 
است که در آخرت دست پر باشد و وقتی اعمال او را می سنجند، کفه ترازوی اعمالش 
سنگین باشد؛ زیرا سبکی ترازو به معنای فقدان اعمال صالح و انجام کارهای بیهوده 
دردنیاست؛ چرا که اعمال بیهوده و باطل است که وزنی ندارد و در آخرت موجب سبکی 
ترازو و میزان اعمال می شود. در قیامت کسی رستگار است که ترازوی اعمالش سنگین 
باشد و هر چه این سنگینی بیشتر باشد در مراتب و درجات بهشت های هشتگانه باالتر 
و برتر خواهد بود. )اعراف، آیه8، مومنون، آیه 102؛ قارعه، آیات 6 و 7( امام صادق)ع( 
در بیان سبب دستیابی به سنگینی میزان اعمال در قیامت می فرماید: و طلبت ثقل 
المیزان، فوجدته فی ش��هاد ه »ان الاله االاهلل و محمد رسول اهلل«: و سنگینی ترازوی 
اعمال را جستجو نمودم، پس آن را در گواهی به یگانگی خدای تعالی و رسالت حضرت 
محمد)صلی اهلل علیه و آله( یافتم. پس شهادتین مهم ترین عامل دستیابی به مهم ترین 
اعمال صالحی اس��ت که در روز قیامت ترازوی اعمال انسانی را سنگین می کند؛ چرا 
که این دو شهادت به معنای ورود به دایره اسالم و ایمان است که به هر کار نیک و 

خیری معنای واقعی می بخشد؛ چرا که تنها حسن فعلی کفایت نمی کند بلکه حسن 
فاعلی نیز نیاز اس��ت که با ش��هادتین و ایمان، این بخش کامل می شود و این ایمان 

است که عمل صالح را باال می برد. )فاطر، آیه10(
4- س�رعت در ورود به بهش�ت: در آیات و روایات بسیاری آمده که مواقف 
بس��یاری پیش روی بش��ر است. در برخی از روایات بیان شده که برخی از این مواقف 
و به اصطالح ایستگاه های بازپرسی بیش از پنجاه هزارسال طول می کشد. هرچند که 
این اعداد نسبت به ابدیت هیچ است ولی به هر حال زمانی بس دراز است به ویژه اگر 
این زمان ها براساس زمان اخروی باشد. از این رو دوست دارد بی درنگ پس از مرگ 
به بهشت درآید و گرفتار عوالم برزخ و مواقف متعدد روز قیامت نشود. در آیات قرآنی 
آمده که برخی  از انسان ها همانند چهارده معصوم)ع( تنها یک مرگ را تجربه می کنند 
)دخان، آیه56( و هرگز توقفی در عالم برزخ یا قیامت نداشته و در حشر آنجا حضوری 
نمی یابند )نمل، آیه 87( زیرا مستقیم به بهشت قیامتی درمی آیند.  بسیاری از مردمان 
نه تنها دو مرگ و دو  حیات را تجربه می کنند، )غافر، آیه 11( بلکه می بایست دوره های 
سخت و طوالنی عالم  برزخ را بگذرانند و سپس به نفخ صور اول بمیرند و دوباره به 
نفخ صور دوم برخیزند و در قیامت در مواقیت متعدد پاسخ گو باشند. پس اینکه انسان 
با شتاب بیشتری مراحل را بپیماید و به بهشت درآید و سعادت ابدی برای اوتضمین 
شود، یکی از مطلوب های مهم  بشر است. امام صادق)ع( در بیان سبب آن می فرماید:  
و طلبت السرعه فی الدخول الی الجنه، فوجدتها فی العمل هلل تعالی:  سرعت در ورود 
به بهش��ت را جس��ت وجو نمودم، پس آن را در کار خالصانه برای خدای تعالی یافتم.  
می توان گفت  که اخالص، عامل مهم ورود به بهش��ت اس��ت که در آیات بسیاری از 
قرآن به آن توجه داده شده اس��ت؛ آیات آغازین س��وره انسان )دهر( نیز به اخالص به 

عنوان عامل ورود به بهشت به شکل سریع اشاره دارد.
5- مرگ دوستی: به طور طبیعی همه انسانها از مرگ می هراسند؛ زیرا یا آن 
را پای��ان زندگ��ی می دانند یا آنکه از عاقب��ت کار خود پس از مرگ اطمینان ندارند و 
می ترس��ند که مرگ ایش��ان برابر با شقاوت ابدی باش��د. تنها کسانی مرگ را دوست 
می دارند که آن را انتقال از یک زندگی محدود و پایان پذیر به یک زندگی بی پایان و 

ابدی و نامحدود و بی نهایت از هر لحاظ می دانند. لذا مرگ برای ایش��ان »احلی من 
العسل، شیرین تر از عسل« می  شود. کسانی که زندگی دنیا برایشان زندان است و آن 
را جز گرفتاری و  آفت نمی دانند، آرزو دارند که با مرگ از آن آزاد و رها ش��وند و به 
عاقبت ابدی دست یابند، چنان که در ادعیه آمده است: واجعل الموت راحه من کل 
الشر؛ خدایا مرگم را راحت و آسایش از هر شر  و بدی قرار ده! اما چه کسانی مرگ را 
دوست خواهند داشت  و مرگ را طلب می کنند؟ امام صادق)ع( می فرماید: و طلبت 
حب الموت،فوجدته فی تقدیم المال لوجه اهلل: و دوست داشتن مرگ را جست وجو 
نمودم، پس آن را در پیش فرستادن ثروت )انفاق( برای خشنودی خدای تعالی یافتم. 
پس کسی که برای ابدیت خویش توشه راه فرستاده باشد، بی هیچ غم و اندوهی به 
استقبال مرگ می رود و مرگ، مطلوب او خواهد بود؛زیرا خود را برای ابدیت با انفاق 
مالی و مانند آن آماده کرده است و ترسی از آینده اش ندارد؛ چنانکه شهیدان با انفاق 
جان خود در راه خداوند این گونه هستند. شاعرمی سراید: برگ عیشی به گور خویش 

فرست، کس نیارد زپس،  تو پیش فرست.
6 - شیرينی عبادت: عبادت برای مردمان سخت و سنگین است؛ از این رو آن 
را تکلیف دانسته اندکه به معنای رنج و سختی است.تنها کسانی عبادت برایشان شیرین 
است که آثار و برکات آن را در زندگی چشیده باشند و در همین دنیا با عبادت و انجام 
تکالیف سخت، به شیرینی آسایش و آرامش قلبی رسیده اند.برای اینکه عبادت برای 
ما نیز ش��یرین ش��ود باید ببینم چه چیزی سبب شیرین شدن عبادت می شود؟ امام 
صادق)ع( در این باره می فرماید: و طلبت حالوه العباده، فوجدتها فی ترک المعصیه: و 
شیرینی عبادت را جست وجو نمودم، پس آن را در ترک گناه یافتم. پس ترک معصیت 

* اخالص، عامل مهم ورود به بهشت است که در 
آیات بسیاری از قرآن به آن توجه داده شده است؛ 

آیات آغازین سوره انسان )دهر( نیز به اخالص
 به عنوان عامل ورود به بهشت به شکل سریع 

اشاره دارد.

عامل شیرینی عبادت می شود، چرا که در آیات قرآنی بیان شده که پرهیز از معصیت 
درهای بسیاری از حقایق هستی از جمله علوم شهودی و بصیرت و رزق را  باز می کند 
و انسان را از همه مشکالت سخت و ابتالئات  رهایی می بخشد  و در اوج مشکالت او 
را در آرامش قرار می  دهد. )بقره، آیه 282؛ انفال، آیه 29؛ طالق، آیه 2 و آیات دیگر(

7 - رقت قلب: انس��ان موجودی احساس��ی و عاطفی است و از خشونت قلبی 
و س��نگدلی می گریزد و دوست نمی دارد که س��نگدل باشد. از این رو می کوشد تا با 
کارهایی، خود را همواره انسان مهربان و رقیق القلب نگه دارد. از نظر امام صادق)ع( 
سبب دست یابی به آن را می بایست در روزه داری جست وجو کرد؛ زیرا شکم سیری 
و پرخوری موجب س��نگدلی می ش��ود. امام )ع( در این باره می فرماید: و طلبت رقه 
القلب، فوجدتها فی الجوع و العطش: و رقت )نرمی( قلب را جس��ت وجو نمودم، پس 

آن را در گرسنگی و تشنگی )روزه( یافتم.
8  - روش�نايی دل: حقیقت انس��ان همان نور الهی است که در همه هستی از 
جمله قلب انسان قرار داده شده است. انسان باید این چراغ الهی را همواره روشن نگه 
دارد. پس حفظ نور قلب و افزایش آن یکی از مهمترین خواسته های انسان مومن است. 
امام صادق)ع( می فرماید: و طلبت نور القلب، فوجدته فی التفکر والبکاء: روشنایی دل 
را جس��ت وجو کردم، پس آن را در اندیشیدن و گریستن یافتم. تفکر، اندیشه انسان 
را صاف می کند و با حقایق الهی از طریق آیات آشنا می سازد. از این رو خداوند بارها 
در قرآن برتفکر تاکید کرده است.از سوی دیگر دل آدمی نیازمند احساسات و عواطف 
است که با گریه برخاسته از تفکر، شست و شو داده می شود و نرم و لطیف می گردد 
و غبار کدورت ها و زنگارها از آن برداش��ته ش��ده و انس��ان را نورانی می کند و اجازه 

می دهد تا چراغ نورانی قلب که همان روح اهلل است بتابد.
9 - عبور از صراط در قیامت: هرکسی می خواهد از صراط قیامت که بر روی 
دوزخ است به سالمت بگذرد. گذرنامه ای که انسان در آن روز نیاز دارد همان انفاقات 
و صدقات و غیر مالی  است. از  این رو امام صادق)ع( در این باره می فرماید: طلبت 
الجواز علی  الصراط، فوجدته  فی الصدقه؛ و )آس��انی( عبور بر صراط را جس��ت وجو 

نمودم. پس آن را در صدقه یافتم.

10 - روشنايی سیما: هر کسی دوست دارد که چهره ای نورانی و روشن داشته 
باشد. وقتی خودش به انسان های نورانی می نگرد از آن لذت می برد. پس اگر کسی 
بخواهد به این مطلوب برسد می بایست آن را در نماز شب بجوید؛ چرا که نماز شب 
اس��ت که مقام محمود را برای انسان به ارمغان می آورد )اسراء آیه 79(؛ چنانکه امام 
صادق)ع( در این باره فرموده است: و طلبت نور الوجه، فوجدته فی صاله اللیل: و روشنی 

رخسار را جست وجو نمودم. پس آن را در نماز شب یافتم.
11 - ارزش جهاد: جهاد در راه خداوند دارای ارزشی است که هر کسی دوست 

دارد که از آن فضل بهره مند شود. راه رسیدن به آن تنها دست گرفتن شمشیر و اسلحه 
و حضور در میادین جنگ نیست؛ بلکه می توان آن را در جایی دیگر جست وجو کرد؛ 
چنانکه امام صادق)ع( می فرماید: و طلبت فضل الجهاد، فوجدته فی الکس��ب للعیال: 
و فضیلت جهاد را جس��ت وجو نمودم، پس آن را در به دس��ت آوردن هزینه زندگی 

زن و فرزند یافتم.
12 - محبت خداوند: یکی دیگر از مطلوبات مؤمن، محبت الهی است. راه رسیدن 
و سبب دست یابی به آن نیز دشمنی با اهل معصیت است. امام صادق)ع( می فرماید: 
و طلبت حب اهلل عزوجل، فوجدته فی بغض اهل المعاصی: و دوستی خدای تعالی را 

جست وجو کردم، پس آن را در دشمنی با گنهکاران یافتم.
13 - س�روری و رياس�ت: البته هیچ کسی دوست ندارد که زیر دست کسی 
باش��د و دیگران بر او فرمانروایی کرده و او بنده و برده و فرمانبر باش��د. از این رو هر 
کس��ی می کوش��د تا خود را باال بکشد و در مقام ریاست و سروری نشیند؛ اما سبب و 
وس��یله رس��یدن به آن را در قدرت و ثروت می جوید که از نظر امام صادق)ع( راهی 
اشتباه است. آن حضرت)ع( راه درست را در جایی دیگر دانسته و می فرماید: و طلبت 
الرئاسه: فوجدتها فی النصیحه لعباداهلل: و سروری و بزرگی را جست وجو نمودم، پس 

آن را در خیرخواهی برای بندگان خدا یافتم.
14 - راحتی دل: از دیگر امور مطلوب بشر، آسایش و راحتی دل است تا کمتر 
دغدغه داش��ته باش��د و فارغ از دل مشغولی به کارهای مهم تر بپردازد. رهایی از دل 
مشغولی را می بایست در دوری از مال و ثروت اندوزی دانست. امام صادق)ع( دربیان 
س��بب و وسیله این مطلوب می فرماید: و طلبت فراغ القلب، فوجدته فی قله المال: و 

آسایش قلب را جست وجو نمودم، پس آن را در کمی ثروت یافتم.
15 - کارهای بزرگ: انسان می خواهد همواره کارهای بزرگی انجام بدهد. روح 
بزرگ آدمی با کارهای کوچک و تصمیمات و عزم های خرد و ریز اش��باع نمی ش��ود. 
البته انجام کارهای بزرگ همت بلند و عزم جدی می خواهد که این تنها در سایه صبر 
و مقاومت و شکیبایی و بردباری به دست می آید. امام صادق)ع( می فرماید: و طلبت 
عزائم االمور، فوجدتها فی الصبر: و کارهای پر ارزش بزرگ را جست وجو نمودم، پس 

آن را در شکیبایی یافتم. خداوند در آیه186 سوره آل عمران به این سبب کلیدی در 
عزم االمور توجه داده و نیز در آیه 115 سوره طه می فرماید که ما در حضرت آدم)ع( 

عزم نیافتیم؛ چرا که بر عدم نزدیکی و چشیدن درخت ممنوع صبر نکرد.
16 - ش�رافت: ش��رافت در ثروت و مال و قدرت و نام و نش��ان نیست، بلکه 
چن��ان ک��ه امام صادق)ع( بیان کرده آن را می بایس��ت در علم و دانش بویژه علوم 
دین و معرفت اهلل جست: و طلبت الشرف، فوجدته فی العلم: و بلندی قدر و حسب 

را جست وجو نمودم، پس آن را در دانش یافتم.
17. عبادت: ش��کی نیس��ت که پس از علم و معرفت باید عبادت را به عنوان 
مهمترین عامل برای سعادت و خوشبختی بشر دانست؛ چرا که انسان با علم و عمل 
اس��ت که خوش��بختی را به دس��ت می آورد. پس خود عبادت خداوند به عنوان یک 
مطلوب در دس��تور کار هر انس��ان مسلمان و مومنی اس��ت ولی سبب آن را باید در 
ورع و تقوا جست وجو کرد؛ چنانکه امام صادق)ع( در این باره فرموده است: و طلبت 
العباد ه فوجدتها فی الورع: و عبادت را جست وجو کردم، پس آن را در پرهیزکار یافتم.
18. راحتی و آس�ايش: دو اصل در خوش��بختی عبارتند از آرامش و آسایش. 
این عنصر دوم خوشبختی را می بایست در زهد و پارسایی جست وجو کرد؛ نه در مال 
و ثروت و قدرت که بس��یاری از مردم آن را عامل آس��ایش و آرامش خود می دانند. 
از ای��ن رو ام��ام صادق)ع( در این باره راهنمایی می کند و می فرماید: و طلبت الراحه، 
فوجدتها فی الزهد: و آسایش را جست وجو کردم، پس آن را در پارسایی و زهد یافتم.
19. رفعت و برتری: همچنین رفعت و برتری در میان خلق را نمی بایس��ت در 
ثروت و قدرت جست وجو کرد یا با استکبار و تکبر فکر کرد که به بزرگی و برتری در 
میان مردم می توان دست یافت، بلکه این تواضع و فروتنی است که آدمی را در جامعه 
رفعت می بخشد و باال می برد. امام)ع( می فرماید: و طلبت الرفعه، فوجدتها فی التواضع: 

برتری و بزرگواری را جست وجو کردم، پس آن را در فروتنی یافتم.
20. عزت و س�ربلندی: انسان از ذلت و خواری گریزان و به عزت و سربلندی 
گرایش دارد. عزت را باید در صداقت و راس��تی قول و فعل جس��ت وجو کرد؛ چنانکه 
امام)ع( در این باره می فرماید: و طلبت العز، فوجدته فی الصدق: و عزت )ارجمندی( 

را جست وجو کردم، پس آن را در راستی و صداقت یافتم.
21. ذلت در برابر خدا: همان گونه که عزت در جامعه مطلوب اس��ت و انس��ان 
نسبت به ذلت در برابر انسانهای دیگر گریزان است، ولی تذلل و ذلت در برابر خداوند 
امری مطلوب است و انسان نمی تواند خود را به خداوندی که عزیز است عزیز بداند و 
دنبال عزت نس��بت به خدا باشد؛ چرا که چنین عملی عین استکبار و تکبر است که 
شایسته هیچ بشری نیست. پس اگر می خواهید در برابر خداوند تذلل و ذلت داشته 
باشید، آنرا با روزه داری به دست  آورید؛ زیرا روزه نماد ذلت انسان در برابر خداوند است. 
امام)ع( می فرماید: و طلبت الذله، فوجدتها فی الصوم: تذلل در برابر خدا را جست وجو 

کردم، پس آن را در روزه یافتم.
22. ثروت و غنا: هر چند که غنای حقیقی در همان فقر ذاتی انس��ان است و 
انسان با این کار با اتصال به خداوند غنی به غنای واقعی می رسد ولی در همین زندگی 
روزانه و اقتصادی هم اگر بخواهد به غنا و ثروت برسد آن را نباید در جمع آوری مال 
و منال بداند، بلکه غنای واقعی در قناعت اس��ت. امام)ع( می فرماید: و طلبت الغنی، 

فوجدته فی القناعه: و توانگری را جست وجو کردم، پس آن را در قناعت یافتم.
23. انس: واژه انسان از انس گرفه شده است. این بدان معناست که انسان همان 
ط��وری ک��ه با هر چیزی انس می گیرد و قابلیت تغییر بس��یاری دارد همان اندازه به 
دیگران نیازمند است تا در سایه انس به آرامش برسد. انسان به جای آنکه با دیگران 
خود را س��رگرم کند بهتر است مانند حضرت موس��ی)ع( با خدا سرگرم کرده و با او 
ان��س بگی��رد و یا مانند دیگر پیامبران الهی عزلت از دیگ��ران را با انس با خدا همراه 
س��ازد. شکی نیس��ت که در راستای عزلت نشینی مثبت بهترین چیز همان است که 
با کالم خداوند محش��ور باش��د و با آن انس بگیرد؛ چنانکه امام صادق)ع( می فرماید: 
و طلبت االنس، فوجدته فی قرائه القرآن: و انس و همدمی را جست وجو کردم، پس 

آن را در خواندن قرآن یافتم.
24. همراهی و مصاحبت با مردم: حتی اگر کسی بخواهد با مردم مصاحبت 
داش��ته باش��د باید راه آن را بداند. برخالف باور بس��یاری که پول و ثروت و قدرت را 
مهمترین عامل مصاحبت مردم با خود می دانند، این خوشخویی است که مردم را به 
س��وی انسان جلب و جذب می کند؛ چنانکه خداوند بارها به خلق عظیم پیامبر)ص( 
اش��اره کرده و او را بدان س��توده است؛ چرا که عامل جلب و جذب مردم به سوی آن 
حضرت)ع( مانند جلب زنبور به سوی گل ها و شهد و شیرینی بوده است. )آل عمران، 
آیه 159و آیات دیگر( امام صادق)ع( نیز بر اساس آموزه های قرآنی می فرماید: و طلبت 
صحبه الناس، فوجدتها فی حسن الخلق: و همراهی و مصاحبت با مردم را جست وجو 

کردم، پس آن را در خوشخویی یافتم.
25. رضای الهی: خش��نودی خداوند در زیادی عبادت نیس��ت، بلکه در 
احسان و نیکی والدین است. از این رو خداوند پس از بیان وجوب عبادت خود، 
دومین مس��اله را احس��ان به والدین معرفی می کند؛ زیرا خشنودی و رضایت 
الهی در احسان به والدین است. )بقره، آیه 83؛ نساء، آیه 36؛ انعام، آیه 151( 
امام صادق)ع( همانند دیگر اصولی که از قرآن بیان کرده در اینجا می فرماید: و 
طلبت رضی اهلل، فوجدته فی بر الوالدین: و خوشنودی خدا تعالی را جست وجو 
نمودم، پس آن را در نیکی به پدر و مادر یافتم. )مس��تدرک الوس��ائل، ج 12، 

ص 173- 174، ح 13810(

* خشنودی خداوند در زیادی عبادت نیست، بلکه 
در احسان و نیکی والدین است. از این رو خداوند 
پس از بیان وجوب عبادت خود، دومین مساله را 
احسان به والدین معرفی می کند؛ زیرا خشنودی و 
رضایت الهی در احسان به والدین است.

مصونیت عالم به زمان از اشتباهات
آنچه که در جهان کنونی اتفاق افتاده است، توجه به آن و درمان آن وظیفه 
رسمی جامعه اسالمی است؛ این مطلب اول. وجود مبارک امام صادق)ع( و غالب 
اهل بیت )علیهم السالم( هم فرموده اند کسی که عالم به زمان خود است شبهات 
و خطرات به او هجوم نمی آورد: العالم بزمانه التهجم علیه اللوابس.)1( این هجوم 
همان تهاجم فرهنگی و گاهی به صورت ش��بیخون فرهنگی است. وقتی حوادث 
تلخ، آن هم بخش فرهنگی اش به حوزه و دانشگاه هجوم بیاورد، این قدرت دفاع 
ندارد. وقتی قدرت دفاع نداشت، مغز متفکر جامعه که حوزه و دانشگاهند نتوانند 
دفاع بکنند، جامعه هم آسیب پذیر خواهد بود. عکس این قضیه این است که هر 
وقت تهاجم فرهنگی شد، شبیخون شد؛ معلوم می شود که آن جامعه، جامعه عالم 

نیست یا عالم ندارد: من هجمت علیه اللوابس فلیس بعالم.
ضرورت دفع شبهات از سوی حوزه و دانشگاه

اگر حوزه یا دانشگاه گرفتار تهاجم شد، گرفتار شبیخون فرهنگی شد و قدرت 
دفاع نداشت؛ معلوم می شود عالم نیست. زیرا عالم کسی است که خود را بشناسد، 
جهان را بشناس��د، پیوند خود و جهان را ارزیابی کند، با این هندس��ه مثلث آشنا 
باش��د تا بتواند به موقع قیام کند. آنکه فقط با کتاب مأنوس اس��ت، از مدرسه به 
منزل و از منزل به مدرسه می شتابد؛ قهرا لوابس، شبهات، حوادث تلخ یا به صورت 
هجوم یا به صورت ش��بیخون او را غافلگی��ر می کند. جریان هتک حرمت وجود 
مقدس پیامبر اسالم)ص( از این قبیل ا ست. شما این جریان کاریکاتور دانمارک 
را مس��تحضرید که تنها یک هتک حیثیتی در تصویر باطل نیس��ت؛ این چندین 
کاریکاتور اس��ت، یک؛ به صورت زنجیره ای اس��ت، دو؛ و آن شبهاتی که بر اسالم 
اس��ت به صورت کاریکاتور زنجیره ای ارائه شده است، سه. سخن از تصویر موهن 
نیست تا کسی بخندد، سخن از شبهات زنجیره ای است که به صورت کاریکاتور 

در دسترس خواننده ها، بیننده ها و مانند آن قرار دارد.
ش��بهات هم یک ویروسی اس��ت که وقتی ظهور کرد و ورود کرد، درمانش 
آس��ان نیس��ت. نس��ل جوان هم زود ش��بهه می پذیرد. این بیان نورانی حضرت 
امیرالمؤمنین)ع( که به یکی از فرزندانش می فرماید: قلب جوان مثل زمین خالی 
است، همین طور است. این زمین هایی که خالی است و آماده است برای کشت، 
هرکس این زمین را شیار کرد و بذرافشانی کرد و آبیاری کرد، مالک می شود. حاال 
آن بذر سودمند باشد مثل جو و گندم و برنج، یا زیانبار باشد مثل مواد خشخاش 
و تریاک و امثال اینها. باالخره هر بذری که به این زمین بدهند، این می رویاند؛ یا 

برنج و گندم است یا تریاک؛ فرق نمی کند.
قلب جوان، پذيرای هدايت و ضاللت

وجود مبارک امیرالمؤمنین)ع( آن طوری که در نهج البالغه است، به فرزندش 
فرمود: قلب جوان یک س��رزمین آماده اس��ت؛ هر کس این سرزمین را کند و کاو 
کرد، بذرافشانی کرد؛ مالک می شود. با این تفاوت که اگر کسی زمینی را کند وکاو 

سرمايه گذاری خدای سبحان در طول قرن های متمادی 
و مقارن با رسالت انبیای مختلف الهی نسبت به ارسال خانم 
انبیاء از يک س�و و توجهات خاص به شخصیت ممتاز نبوی 
در جای جای آيات قرآن کريم از س�وی ديگر؛ ذات مقدس 
حضرت ختمی نبوت)ص( را منت عظیم خدا بر بش�ريت و 

نعمتی واال قلمداد می کند.
پیامبری که در طول حیات پرثمر خويش جز به ارتقاء 
بنیاد اخالق و رهنمون ساختن نوع بشر به تحول و بیداری 
فطری اقدام نکرد و دوس�ت و دش�من را از شعاع رحمت و 

بخشندگی خود متنعم ساخت.
دنیای غرب که غوطه ور در انواع امیال پست و حیوانی 
گشته و در بن بست هويتی خويش سوغاتی جز آدم کشی، 
تباهی و تزوير برای بشريت به ارمغان نیاورده است؛ ساحت 
مقدس و شريف رحمت بیدارگر عالمیان، »حضرت محمدبن 
عب�داهلل)ص(« را مورد ان�واع هتک حرمت ها ق�رار داده و 
می ده�د، اقدامات عمیق و هدايتگرانه حوزه و دانش�گاه و 
مجامع علم�ی توحیدی در برابر اين حرک�ت بی خردانه را 

می طلبد.
حکیم زمان ش�ناس، »حضرت آيت اهلل ج�وادی آملی 
)دام�ت برکاته(« ک�ه هم�واره در آثار بیانی و بنانی ش�ان 
پاس�خگوی انواع هجمه ها به آستان مقدس وحی و رسالت 
بوده ان�د، در مطلب حاض�ر، در تحلیلی عمیق به بررس�ی 
امتیازات نبی اکرم)ص( و مکتب اسالم بر ساير مکاتب انبیاء 
و راه پاسخگويی به هتاکی های دنیای غرب پرداخته اند که 
در آستان سالروز میالد آن رسول هدايت تقديم خوانندگان 

عزيز می شود.

کرد و احیاء کرد، می شود با فشار و زور غصب کرد و از او گرفت؛ اما زمینه فکری 
را اگر کسی احیاء کرد و مالک شد، نمی شود از او گرفت! یعنی اگر کسی زمینی 
را با تالش و کوش��ش خود ش��یار کرد و آبیاری کرد و بذر زیانبار تریاک کشت و 
کاش��ت، می شود با یک سلس��له علل و عواملی آن را تخریب کرد و این زمین را 
دوباره آباد کرد؛ اما اگر زمینه را یک کسی منحرف کرد، قلب یک گروهی را آلوده 

کرد، بیمار کرد؛ با هیچ راه قابل درمان نیست!
حصول مالکیت برای احیاءکننده زمینه مرده

اگر بیان نورانی رس��ول خدا)ص( که فرمود: من احیا ارضا میته فهی له،)2( 
اگر کس��ی مرده ای را زنده کرد، مالک می شود؛ آن فقط یک کار فقهی و حقوقی 
اس��ت؛ اما اگر زمینه مرده را کس��ی زنده کرد و مالک ش��د، آن دیگر کار فقهی و 
حقوقی نیس��ت، کار سیاسی هم نیست؛ به هیچ راه نمی شود درمان بپذیرد! باید 
دوباره تالش و کوشش کرد از راه اندیشه، آن هم اگر بشود تا این زمین را دوباره 

انسان احیاء بکند.
آنچه که االن در جهان اتفاق افتاده اس��ت، ش��بهاتی است بر اسالم و وجود 
مبارک رس��ول گرامی)ص(؛ او زعیم اس��المی اس��ت و اهل بیت و قرآن هر دو 
محصول رسالت آن حضرتند که حضرت فرمود: انی تارک فیکم الثقلین کتاب اهلل 
و عترتی)3(. قرآن و عترت میراث آن بزرگوار است، او به قدری مورث قوی است 
که با یک دست قرآن را به ما عطا کرد، با دست دیگر عترت را. اگر خدای ناکرده 

ذات مقدسش هتک بشود، هم قرآن آسیب پذیر می شود و هم عترت طاهرین.
سرمايه گذاری خدای سبحان برای رشد رسول اکرم)ص(

خدای س��بحان ب��رای پیدایش و پ��رورش و رویش و رش��د وجود مبارک 
پیغمبر)ص( خیلی سرمایه گذاری کرد. یک وقت است یک کسی از یک خانواده 
پاکی متولد می شود، مشمول فیض خداست، به مقامی می رسد؛ اما اگر چنانچه 
یک کسی بخواهد پیغمبر بشود، آن هم از اولوالعزم، آن هم خاتم همه؛ او از دیر 
زمان زمینه سازی الزم دارد. ببینید یک وقتی بخواهد نهری جاری بشود، جدولی 
و جوئی راه اندازی بشود؛ این با یک باران ساده هم حل می شود. اما بخواهد یک 
س��یل عظیمی راه بیفتد، این باید از قلل جبال رفیع ش��روع بشود. وجود مبارک 
پیامبر اس��الم حداقل 4 هزار س��ال قبل زمینه سازی شده است تا آن حضرت به 

عرصه وجود بیاید و جامعه را زنده کند و ما از او بهره ببریم.
پیامبران پیشین، زمینه ساز ظهور رسول اکرم)ص(

از زمان ابراهیم خلیل)ع( که کعبه س��اخته شد، حرمی پیدا شد، مکه ای به 
عنوان جایگاهی که کعبه در اوس��ت تش��کیل شد و قبله ای شد، مطافی شد و دو 
پیامبر از بزرگ ترین پیامبران الهی مهندس��ی و معماری و کارگری و کارگزاری 
این کعبه را به عهده داشتند، باالخره کسی باید این کعبه را سامان ببخشد، این 
حرم را به مستوایش برساند؛ این دو بزرگوار یعنی ابراهیم و اسماعیل)ع( از ذات 
اقدس اله در آن نیایششان از خدا خواستند: ربنا و ابعث فیهم رسوال منهم یتلوا 
علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم)4(. خدایا! اینجا حرم شد، اینجا 
کعبه شد، اینجا مطاف و قبله شد؛ باید یک رهبری بیاید، یک پیامبری بیاید، یک 
پیامی بیاورد، آیات تو را تالوت کند، علم تو را تعلیم کند، حکمت تو را تعلیم کند، 
نزاهت اخالقی تو را تزکیه کند، از دیر زمان بهترین دعای آن دو پیامبر این است.
بع��د از ای��ن مرحله، انبیای ابراهیمی که مبعوث ش��دند، ذات اقدس اله در 
صح��ف آنه��ا، در تورات آنها، در انجیل آنها کم کم بش��ارت داد که من این دعا را 
مستجاب کرده ام؛ پیامبری خواهم آورد با این مزایا، رسولی مبعوث می کنم با این 
فضائ��ل، نبی ای برانگیخته می کنم با این فواضل؛ در تورات آمده، در انجیل آمده 
که فرمود: الذین یتبعون الرس��ول النب��ی االمی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی 
التوراه و االنجیل)5(. فرمود: پیامبری خواهد آمد که به مردم آزادی می دهد، بین 

آزادی و رهائی فرق می گذارد، مردم را 
رها نمی کند، مهمل رها نمی کند؛ مردم 
را انس��ان ش��ریف و کریم بار می آورد، 
لقد کرمنا)6( به اینها می آموزاند، اینها 
را ش��ریف می کند، کری��م می کند، به 
حریت می رساند. دست و پای اینها را باز 
می کند، زنجیر از گردن اینها برمی دارد: 
یضع عنهم اصرهم واالغالل التی کانت 
علیهم)7(. آن مشکالتشان را برمی دارد، 
آن زنجی��ر را از پایش��ان برم��ی دارد، 
آن زنجیر را از گردنش��ان و دستش��ان 

برمی دارد، به اینها آزادی می دهد.
معن�ای باري�ک و تی�ز بودن 

»صراط مستقیم«
اینکه می گویند: صراط مس��تقیم 

از مو باریک تر اس��ت و از شمش��یر تیزتر، همین است. انسان تا نفهمد، نمی تواند 
کاری را انجام بدهد، تا استقامت نداشته باشد، نمی تواند به مقصد برسد! تشخیص 
صراط مستقیم که مرز بین آزادی و بی بندوباری است، از مو باریک تر است: صراط 
مس��تقیم ادق من الشعر و احد من الس��یف)8(. انسان بخواهد یک موی باریکی 
را ببیند، بس��یار سخت است؛ به باصره هر کسی نمی آید، هر بصیری توانا نیست 
که آن مو را بشکافد. شما می بینید در اوصاف برخی از علماء می گویند: قد شقق 
الشعر. این همان است که ما در تعبیرات و در ادبیات فارسی می گوییم: موشکافی 
کرده! این موهای به هم پیچیده و ظریف را از هم جدا کرده؛ این کار هر کس��ی 
نیست، تا بتواند بین آزادی و بی بندوباری فرق بگذارد. بعد از اینکه فرق گذاشت 
که عدالت یعنی چه، آزادی یعنی چه، دموکراسی و حقوق بشر یعنی چه؛ رعایت 

کردن این عدل مثل رفتن روی لبه تیز شمشیر است.

عادل بودن خیلی سخت است، متقی بودن خیلی سخت است، بیراهه نرفتن 
و راه کسی را نبستن خیلی سخت است، از حرام گذشتن خیلی سخت است؛ اینکه 
می بینید برخی می گویند برایم دشوار است، راست می گویند، برای اینکه تمرین 
نکرده اند، تقوائی در برنکرده اند، با پای برهنه می خواهند روی این لبه شمش��یر 
تیز بروند و البته زخمی می شوند. تقوا کفش است، تقوا پوشاک است، تقوا حافظ 
اس��ت، وقایه است، سپر است؛ همان طوری که کس��ی وقایه دارد، سپر دارد، در 
میدان برای او مبارزه آس��ان اس��ت؛ کسی که سپر دارد، این سپر را زیر پای خود 
گذاشته و روی شمشیر می رود، آسان است؛ در حقیقت او روی سپر می رود، سپر 

روی شمشیر است. این صراط مستقیم از مو باریک تر است و از شمشیر تیزتر.
آزادی انسان ها، مرهون تعالیم نبی اکرم)ص(

ذات مقدس رس��ول گرامی)ع( مردم را آزاد می کند، آزادی می بخش��د؛ آن 
رهائی را، آن بی بند و باری را از مردم می گیرد؛ این کار رسمی رسول خداست که 
در تورات آمده، در انجیل آمده بعد از آن نیایش ابراهیم و اسماعیل)ع(. وقتی که 
از تورات گذشتیم، به زمینه انجیل رسیدیم؛ می بینیم در مقطع سوم ذات أقدس 
اله این بش��ارت را نزدیک می کند؛ چون اگر یک مسافری نزدیک باشد، آن بشیر 
به انسان بشارت می دهد؛ اما همین که از راه دور حرکت کرده با فاصله زیاد، دیگر 

جا برای بشارت نیست؛ همین که نزدیک شد، بشارت می دهند.
این تبش��یر مال وجود مبارک عیسای مسیح است که در سوره صف آمده، 

این مقطع سوم است که عیسای مسیح به جامعه اش، به مسیحیان عصرش فرمود: 
مبشرا برسول یأتی من بدی اسمه احمد)9(. من بشارت می دهم که او دارد می آید، 
او نزدیک است. می دانید بشارت مال چیزی است که حرف نو دارد، مطلب جدید 
دارد. اگر کسی یک کتابی را خوانده، سطح آن کتاب، مطالب آن کتاب، پیام آن 
کتاب در درجه 10 از علم اس��ت؛ یک کتاب دیگری هم همتای این باش��د که در 
درجه 10 باشد، دیگر جای بشارت نیست، چون چیز جدیدی نیست، هم سطح 
این اس��ت، همتای این اس��ت، هم وزن این است. اما اگر یک مطلب تازه ای، یک 

مطلب نوئی، یک فکر جدیدی در آن کتاب تازه باشد؛ جای بشارت است.
می گویند: آنچه را که ش��ما خواندید درجه 10 بود و االن من به ش��ما مژده 
می دهم؛ یک مقاله ای نوشته شده، یک کتابی نوشته شده که درجه علمی اش 20 
است، اینجا جای بشارت است. اگر قرآن در سطح انجیل بود که جای بشارت نبود! 
اگر قرآن در سطح تورات بود که جای بشارت نبود! تبشیر برای حرف تازه است، 
برای مطلب جدید است، برای فکر تازه است: و مبشرا برسول یأتی من بعدی که 
نام مبارکش این اس��ت، آثارش این اس��ت: یعرفونه کما یعرفون ابناء هم )10( از 
همین قبیل است، همه مشخصات را فرمود؛ این در مقطع سوم که دیگر نزدیک بود.

رسالت پیامبر أعظم)ص(، منت الهی بر مومنان
وقتی به مقطع چهارم رس��یدیم که ذات مقدس رس��ول گرامی)ص( ظهور 
کرده اس��ت، ذات أقدس اله با جالل و ش��کوه از او نام می برد: لقد من اهلل علی 
المومنین اذ بعث فیهم رسوال من انفسهم یتلوا علیهم آی اته و یزکیهم و یعلمهم 

الکتاب و الحکمه)11(.
ما منت نهادیم؛ منت نهادیم نه یعنی لسانا ما آنها را ممنون کردیم، گفتیم 
ما شما را ممنون می کنیم! المنه هی النعمه العظمی، نه یعنی زبانی ممنون شان 
کردیم! آن نعمت بزرگ را می گویند: »منت«. هر نعمتی منت نیس��ت؛ شمس و 
قمر نعمت است، ولی منت نیست؛ وحی و نبوت نعمت است، چون عظماست، منت 
است. لقد من اهلل علی المومنین؛ این بر همه انسانهاست. رحمه للعالمین)12( که 
ش��د، منتا للعالمین است؛ ولی در بین مردم جهان مومنانند که طرفی می بندند! 
این کتاب هدی للناس)13( اس��ت، اما متقیانند که بهره می برند، می شود هدی 
للمتقین)14(. این کتاب ش��فاء للناس)15( است، موعظه للناس )16( است؛ اما 

مومنانند که طرفی می بندند.
وجود مبارک رس��ول گرامی)ص( منتا علی الناس است، ولی مومنین اند که 
بهره می برند؛ فرمود: لقد من اهلل علی المومنین اذ بعث فیهم رس��وال که از متن 
آنهاست، از بطن آنهاست. ذات أقدس اله دعاهای آن دو پیامبر بزرگ را مستجاب 
شده به ما نشان می دهد؛ یعنی اگر یادتان باشد در مقطع اول آن دو پیامبر بعد از 
ساختن کعبه، برای کعبه مدیر و متصدی خواستند که: ربنا و ابعث فیهم رسوال 
منهم یتلوا علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم؛ این در مقطع اول بود.

در مقطع چهارم فرمود: همان دعاها را من به ش��ما بش��ارتش را دادم، االن 
خودش را به ش��ما ارائه می کنم؛ لقد من اهلل علی المومنین اذ بعث فیهم رس��وال 
منهم که این رس��ول آیات الهی را تالوت می کند، جامعه را پاک می کند، جامعه 
را اهل حکمت می کند، جامعه را اهل کتاب الهی می کند؛ عقائد را، اخالق را، فقه 
و حقوق را به جامعه می آموزاند، با سیره و سنتش مردم را روشن می کند؛ وقتی 
حرکت می کند نوری دارد، یمشی به فی الناس)17( است؛ این جامعه به وسیله 

این پیامبر روشن می شود.
راه آزادی جهان از قید و بندها

تا اینجا مقاطع چهارگانه مشخص شد؛ یعنی وجود مبارک رسول گرامی)ص( 
یک عنصر عادی یا یک عالم عادی یا یک ولی عادی یا یک معصوم متعارف نیست 
که دریک عصر و مصری ظهور کرده باشد؛  بلکه هزارها سال انبیاء و اولیاء رویش 
کارکرده اند، با نیایش و دعا؛ بعد در کتاب های انبیای گذش��ته خدای  س��بحان 
زمینه سازی کرده، جامعه را تشنه کرده، گروهی از بشر راتشنه کرده، مشتاق کرده؛ 
بعد به پیامبر ما قبل آخر یعنی وجود مبارک عیس��ای مس��یح)ع( سمت تبشیر 
داد، فرمود: تو برو، بشارت بده که رسول خاتم دارد می آید، بعد خود رسول خاتم 

آمده؛ جهان را آزاد می کند.
اآلن یک وقت اس��ت در شعارها و تظاهرات انسان می گوید: سازمان ملل، یا 
ش��ورای امنیت یا مجامع مللی! ننگت باد، مرگ��ت باد؛ اینها حرف های تظاهرات 
است، سرجایش حق است و باید با مشت گره کرده این حرف ها را گفت. اما یک 
وقت دریک مجلس علمی است مثل اینجا، سازمان ملل باید بداند، شورای امنیت 
باید بداند، مجامع علمی باید بدانند که این کار نه با آزادی س��ازگار اس��ت، نه با 
حقوق بش��ر و دموکراس��ی سازگار است، نه با رشد و تمدن و مدرن بودن سازگار 
اس��ت؛ یک کسی که مهد علم است و عدل، برای جهان همیشه حرف تازه دارد؛ 
آمده، گفته این چنین نیست که قد افلح الیوم من استعلی)18( بلکه قد افلح من 
تزکی )19(، قد افلح من زکاها )20(؛ شعارها را بردارید، شما با مردن نمی پوسید، 
شما با مردن از پوست بیرون می آئید. این 60 -70 سال نسبت به ابد قابل قیاس 
نیس��ت، خودتان را به زحمت نیندازید؛ بعد از مرگ میالد جدید اس��ت، هجرت 
جدید است. گرچه بدنتان به خاک می رود، ولی مرغ باغ ملکوتید، به جهان دیگر 
پرواز می کنید. حواستان جمع باشد؛ شما برای ابد خلق شدید، ابدیتتان را دریابید؛ 
این حرف ها همیشه تازه است! فرمود: دربرابراین، نه جا برای شبهه است، نه جا 

برای آن ویروس است، نه جا برای هتک حرمت است!!
انسانیت، بهترين ره توشه رسالت رسول اکرم)ص(

اگر شما انسانیتتان را دریابید، همین است که رسول گرامی برای شما بهترین 
پیام را آورده اس��ت و بهترین ره توش��ه همین است که وجود مبارک آن حضرت 
آورده. فرمود نگویید: قد افلح الیوم من استعلی، بگوئید: قد افلح من تزکی. نگوئید: 
هر که زد و بند کرد و برد، برد؛ این چنین نیس��ت! این حرف فرعون اس��ت که 
غرق به انتظار اوست. مبادا فرعونی فکر کنید، مبادا قارونی حرف بزنید؛ مخصوصا 
حوزویان و دانشگاهیان بکوشند که همیشه موحدانه بیندیشند و موحدانه سخن 

بگویند. هیچ کس نگوید من خودم زحمت کشیدم و عالم شدم!
اگر کسی خدای ناکرده فکرش این بود، این قارونی می اندیشد؛ قارون هم همین 
حرف را می زد، بیش از این نمی گفت! می گفت: انما اوتیته علی علم عندی)21(؛ 
من خودم زحمت کشیدم، مال پیدا کرده ام. خیلی ها تالش و کوشش می کنند، به 
جایی نمی رسد؛ خیلی ها می آیند به حوزه، به جایی نمی رسند؛ خیلی ها برای دانشگاه 
دورخیزمی گیرند، به جایی نمی رسند؛ خیلی ها برای زراندوزی تالش می کنند، به 
جائی نمی رس��ند! آن هم که به جایی می رس��د، آزمون الهی اس��ت؛ به هر که داد 
حکمت اس��ت، به هرکه نداد حکمت اس��ت؛ او حکیمانه کار می کند، عادالنه کار 
می کند، روی امتحان کار می کند؛ مبادا کسی بگوید من خودم زحمت کشیدم، به 
این مقام رسیدم. آن قارون هم بیش از این نگفته بود که انما اوتیته علی علم عندی.
غرض آن است که وجود مبارک رسول گرامی)ص( که متأسفانه جهان کنونی 
شاهد هتک حرمت ساحت قدسی اوست، آن جهان دارد خودش را از این فیض 
وف��وز محروم می کند؛ نمی داند که پیامبر مطلبی آورد، به مراتب باالتر از رهاورد 

موسی و عیسای مسیح و انبیای ابراهیمی )علیهم السالم(.
بیانات معظم له در جلسه درس اخالق درديدار با جمعی از طالب، دانشجويان، 
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* مبادا فرعونی فکر کنید، مبادا 
قارون��ی حرف بزنی��د؛ مخصوصا 
حوزویان و دانشگاهیان بکوشند 
بیندیشند  که همیش��ه موحدانه 
بگوین��د.  س��خن  موحدان��ه  و 
هی��چ ک��س نگوی��د م��ن خودم 
زحم��ت کش��یدم و عالم ش��دم!

ناک��رده  خ��دای  کس��ی  اگ��ر 
فکرش ای��ن بود، ای��ن قارونی 
ه��م  ق��ارون  می  اندیش��د؛ 
همی��ن ح��رف را م��ی زد، بیش 
می گف��ت  نمی گف��ت!  ای��ن  از 
م��ن خ��ودم زحم��ت کش��یدم، 
م��ال پی��دا ک��رده ام. خیلی ه��ا 
می کنن��د،  کوش��ش  و  ت��اش 
ب��ه جای��ی نمی رس��ند؛ خیلی ها 
می آین��د ب��ه ح��وزه، ب��ه جایی 
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* اگر حوزه یا دانشگاه گرفتار تهاجم شد، گرفتار شبیخون فرهنگی شد و قدرت دفاع نداشت؛ معلوم 
می شود عالم نیست. زیرا عالم کسی است که خود را بشناسد، جهان را بشناسد، پیوند خود و جهان را 

ارزیابی کند، با این هندسه مثلث آشنا باشد تا بتواند به موقع قیام کند.

نمی رس��ند؛ خیلی ها برای دانش��گاه دورخیز می گیرند، به جایی نمی رسند؛ خیلی ها برای زراندوزی تاش 
می کنن��د، ب��ه جایی نمی رس��ند! آن ه��م که به جایی می رس��د، آزمون الهی اس��ت؛ به هرک��ه داد حکمت 
اس��ت، به هر که نداد حکمت اس��ت؛ او حکیمانه کار می کند، عادالنه کار می کن��د، روی امتحان کار می کند.

بس�یاری از ما نمی دانیم که چه چیزی را در کجا بجويیم؟ از 
اين رو به هر دری می زنیم تا به هدف خود برسیم، درحالی که دنیا 
داراالسباب است و هیچ چیزی را نمی توان بی سبب آن جست و 
به دست آورد. برای هر چیزی سببی است که بايد آن را شناخت 

و با آن به هدف و مقصود دست يافت.
امام ص�ادق)ع( در عبارتی جامع بر آن اس�ت تا مهم ترين 
اهداف و اس�باب زندگی را تبیین کند و راهنمای مردم به سوی 
اهداف متعالی و کمالی ش�ود. آن حضرت در حديثی طالئی، 25 
مطلوب مهم در زندگی و اسباب آن را که جزو گنجینه  های بزرگ 

دنیا محسوب می شود بیان کرده است.


