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بسم اهلل الرمحن الرحيم

حتّية طيبة للمرجع الديني األعىل سامحة  آية اهلل 
ظّله  )دام  السيستاين  احلسيني  عيل  السيد  العظمى 

الوارف(....

الذين  ومن  اجلامعي  الشباب  من  مجٌع  نحن 
التفّضل علينا  ينشطون يف املجال االجتامعي، نرجو 
والتي  األّيام  هذه  يف  تنفعنا  التي  النصائح  ببعض 
لكي  منهم  يتطّلب  وماذا  الشباب  دور  توضح 
تنفعهم  التي  النصائح  من  وغريها  دورهم،  يامرسوا 

برأيكم الكريم.

مجٌع من الشباب اجلامعي والناشطني االجتامعيني
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بسم اهلل الرحمن الرحیم

 سالم و درود به مرجع عالیقدر آیت اهلل العظمی سید

علی حسینی سیستانی )دام ظله(

 ما گروهی از دانشجویان و فعاالن اجتماعی، از

 حضرت عالی استدعا داریم توصیه ها و نصایحی را

بیانگر نقش به کار ما می آید و  این روزها   که در 

 جوانان و وظیفه آن ها برای نقش آفرینی در جامعه

 است و هر نصیحت دیگری را که به نظر حضرت عالی

برای ما فایده دارد، بیان فرمایید.

گروهی از دانشجویان و فعاالن اجتماعی
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

عىل  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
حممٍد وآله الطاهرين.

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته...

الذين   - األعزاء  الشباب  أويص  فإّنني  بعد  أّما 
 يعنيني من أمرهم ما يعنيني من أمر نفيس وأهيل -
وما  احلياة  هذه  يف  السعادة  متام  هي  وصايا  بثامن 
إىل خلقه  اهلل سبحانه  بعدها، وهي خالصة رسائل 
وعظة احلكامء والصاحلني من عباده، وما أفضت إليه 

جتاريب وانتهى إليه علمي:
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بسم اهلل الرحمن الرحیم

 الحمد هلل رب العالمین و الصالة و السالم علی محمد

وآله الطاهرین

 السالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته...

 شما جوانان عزیز را ـ که مسائلتان همچون مسائل

 شخص من و خانواده ام برایم اهمیت داردـ  به هشت

سعادت که  اندرزهایی  می کنم؛  سفارش   نصیحت 

آن در  آدمی  واپسین  وحیات  زندگی  این   کامل 

بندگان به  سبحان  خداوند  پیام های  وفشرده   نهفته، 

ورهاورد خدا  صالح  وبندگان  حکیمان   وپندهای 

 تجربیات و دانش این جانب است:
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باهلل سبحانه والدار  لزوم االعتقاد احلق  األوىل: 
بحاٍل  االعتقاد  هبذا  أحدكم  يفّرطّن  فال  اآلخرة، 
بعد أن دّلت عليه األدّلة الواضحة وقىض به املنهج 
القويم، فكل كائن يف هذا العامل - إذا سرب اإلنسان 
وخالق  قدير  صانع  عىل  يدّل  بديع  صنع   - أغواره 
خالل  من  سبحانه  رسائله  توالت  وقد  عظيم، 
أّن  وجل  عّز  فيها  أبان  وقد  بذلك،  للتذكري  أنبيائه 
يبلو  مضامر   - هو  رسمها  كام   - احلياة  هذه  حقيقة 
فيه عباده أّيم أحسن عماًل، فمن حجب  عنه وجود 
اهلل سبحانه والدار اآلخرة فقد غاب عنه من احلياة 
املسرية  عليه  وأظلمت  وعاقبتها  وآفاقها  معناها 
فيها، فليحافظ كّل واحٍد منكم عىل اعتقاده بذلك، 
وليجعله أعّز األشياء لديه كام هو أمّهها، بل يسعى 
حارضًا  يكون  حّتى  واعتبارًا  يقينًا  به  يزداد  أن  إىل 

لزوم االعتقاد احلق بالله سبحانه والدار اآلخرة
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لزوم اعتقاد راستين به خداوند سبحان و جهان آخرت :

جهان  و  سبحان  خداوند  به  راستین  اعتقاد  لزوم   -۱
شده  اقامه  امر  این  برای  که  روشنی  دالیل  با  آخرت: 
است و قضاوت هایی که آیین استوار در این باره نموده، 
با  انسان  کند.  کوتاهی  باور  این  در  از شما  مبادا کسی 
این  اندیشمندانه، درمی یابد که هر موجودی در  درنگ 
از صانعی  نشان  و  است  تازه  و  بدیع  آفریده ای  جهان، 
توانا و خالقی بزرگ دارد. خداوند متعال برای یادآوری 
را  پیام هایی  همواره  خود،  انبیای  طریق  از  نکته،  این 
ابالغ کرده و در آن ها روشن و مشخص نموده است که 
زندگی، در حقیقت عرصه ای است برای آزمون بندگان 
هستند؛  نیکوکارتر  کدام یک  که  دهد  نشان  تا  خویش، 
بنابراین، هر که وجود خداوند متعال و روز آخرت را 
نادیده بگیرد و به آن ها ایمان نیاورد، از معنا و افق و 
فرجام زندگی غافل مانده و رمز و راز تکاپوی در آن 
را درنیافته است؛ ازاین  رو، یکایک شما وظیفه دارید از 
به راستی هم  کنید و آن را که  باور خود پاسداری  این 
پراهمیت  ترین واقعیت است، گرامی ترین امور خویش 
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الثاقبة،  والرؤية  النافذة  بالبصرية  إليه  ينظر  عنده، 
وعند الصباح حيمد القوم الرسى.

عنفوان  من  برهة  يف  نفسه  من  املرء  وجد  وإذا 
رغبٍة  أو  فريضٍة  تثاقٍل عن  مثل  ديٍن  شبابه ضعفًا يف 
يف ملّذٍة فال يقطعن ارتباطه باهلل سبحانه وتعاىل متامًا، 
فيصّعب عىل نفسه سبيل الرجعة، وليعلم أّن اإلنسان 
بالقّوة  الشعور  حالة  يف  سبحانه  اهلل  ألمر  تنّكر  إذا 
إليه تعاىل يف مواطن  فإّنه يؤوب  والعافية اغرتارًا هبا 
العجز والضعف اضطرارًا، فليتأمل حني عنفوانه - 
الذي ال يتجاوز مّدة حمدودة - يف ما هو مقبل عليه 

من مراحل الضعف والوهن واملرض والشيخوخة.

الثابتة  املبادئ  يف  التشكيك  إىل  ينزلق  أن  وإّياه 
لشبهات  اقتفاًء  وسلوكه  ممارساته  مرشوعية  لتوجيه 

عالج الضعف الديني في النفس
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درمان نقاط ضعف دیني آدمي در نفس است

چنانچه آدمی در دوره ای از سال های جوانی، ضعفی 
انجام  مثال،  عنوان  به  و  کند؛  احساس  خود  دین  در 
واجبات را دشوار بشمارد یا به لذت های دنیوی گرایش 
داشته باشد، اما هرگز نباید ارتباط خود با خداوند متعال 
را کاماًل قطع کند و بدین ترتیب راه بازگشت را برای 
خود ناهموار سازد. انسان باید این نکته را بداند که اگر 
در هنگام احساس توانایی و عافیت، به قدرت و سالمت 
ناچیز  را  سبحان  خداوند  فرمان  و  شود  مغرور  خود 
چاره ای  و ضعف،  ناتوانی  هنگام  در  سرانجام،  شمارد، 
جز بازگشت به سوی پروردگار ندارد؛ بنابراین، از همان 
عنفوان جوانی که مدت زمان محدودی بیش نیست، باید 

برشمارید، بلکه باید بکوشید تا یقین و ارزش این باور 
در شما چندان فزونی یابد که گویا همیشه پیش روی 
را  تیزبین خود شما  و  نافذ  نگاه  با  او  و  ایستاده اید  او 
نظاره می کند؛ که گفته اند: »چون صبح شود، شبروان را 

بستایند«. 
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يف  اسرتساالً  أو  فيها،  البحث  متابعة  عىل  يصرب  مل 
أو اغرتارًا بملّذات  أفكاٍر غري ناضجة  االعتامد عىل 
هذه احلياة وزبرجها، أو امتعاضًا من استغالل بعٍض 
السم الدين للمقاصد الشخصّية، فإّن احلق ال يقاس 

بالرجال بل يقاس الرجال باحلق.



............................ نصیحت هاي آیت اهلل سیستانی )دام ظله( براي جوانان مومن

)13(

در فکر دوره ضعف و سستی و بیماری و سالمندی خود 
در آینده زندگی اش باشد.

برای  که  شبهاتی  از  پیروی  نتیجه  در  انسان  مبادا 
تکیه  با  یا  نکرده،  پیشه  صبر  آنها  برای  راه حلی  یافتن 
پیرایه های  و  لذت ها  تأثیر  تحت  یا  ناپخته،  افکار  بر 
شخصِی  سوءاستفاده های  از  رنجیده خاطر  یا  زندگانی، 
خود  نادرست  کردار  و  رفتار  دین،  نام  از  افراد  بعضی 
را مشروع جلوه دهد، و از این رهگذر، در اصول ثابت 
با  که  نیست  چیزی  حقیقت  زیرا  بیفتد؛  تردید  به  دین 
رفتار مردم سنجیده می شود، بلکه شخصیت ها را باید با 

حقیقت به آزمون کشید. 
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جامع  فإّنه  اخللق،  بحسن  االّتصاف  الثانية: 
والرفق  والرتّوي  احلكمة  من  الكثرية  للفضائل 
وهو  وغريها،  والصرب  واحللم  والتدبري  والتواضع 
واآلخرة،  الدنيا  يف  السعادة  أسباب  أهّم  من  بذلك 
وأقرب الناس إىل اهلل سبحانه وأثقلهم ميزانًا يف يوٍم 
فلُيحّسن  أخالقًا،  أحسنهم  هو  املوازين  فيه  ختّف 
أبويه وأهله وأوالده وأصدقائه  أحدكم أخالقه مع 
وعاّمة الناس، فإن وجد من نفسه قصورًا فال يملّن 
فإن  غايته،  إىل  باحلكمة  ويسوقها  حياسبها  بل  نفسه 
وجد متنّعًا منها فال ييأس بل يتكّلف اخللق احلسن، 
فإّنه ما تكّلف امرٌؤ طباع قوم إالّ كان منهم، وهو يف 
مسعاه هذا أكثر ثوابًا عند اهلل سبحانه ممّن جيد ذلك 

بطبعه.

االتصاف بحسن اخللق
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آراستگی به اخالق نيک

۲- آراستگی به اخالق نیک: خوش خویی دربرگیرنده 
فضیلت های بسیاری مانند حکمت، تفکر، مدارا، فروتنی، 
دوراندیشی، بردباری، شکیبایی و جز اینها است؛ و به 
همین دلیل، از مهم ترین عوامل سعادت در دنیا و آخرت 
به شمار می رود، و روزی که ترازوی اعمال آدمیان برپا 
شود، نزدیک ترین مردم به خداوند و دارنده سنگین ترین 
بنابراین، هر  باشد؛  که خوش اخالق تر  است  کّفه، کسی 
با والدین و  باید اخالق خود را در رفتار  یک از شما 
خانواده و فرزندان و دوستان و عموم مردم سامان دهد، 
و چنانچه در خود قصوری مشاهده کرد، نفس خویش 
و حکیمانه  کشد  محاسبه  به  را  آن  بلکه  نکند،  رها  را 
ناامید  زد،  باز  سر  نفس  اگر  و  دهد  سوق  هدفش  به 
به خوش خلقی  را  دشواری، خود  با  حتی  بلکه  نشود، 
تحمیل  به خود  را  مّلتی  که سرشت  »هر  زیرا  بیاراید، 
کند، سرانجام یکی از آن ها خواهد شد«، و نزد خداوند 
سبحان، تالش چنین فردی، نسبت به کسی که این صفت 

در نهاد او باشد، پاداش بیشتری دارد. 
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السعي يف إتقان مهنة و كسب ختّصص،  الثالثة: 
وإجهاد النفس فيه، والكدح ألجله، فإّن فيه بركات 
نفسه  عىل  به  وينفق  وقته،  من  قساًم  به  يشغل  كثرية 
فعل  عىل  به  ويستعني  جمتمعه،  به  وينفع  وعائلته، 
عقله  تصقل  التي  التجارب  به  ويكتسب  اخلريات، 
كان  كّلام  املال  فإّن  ماله،  به  ويطيب  خربته،  وتزيد 
التعب يف حتصيله أكثر كان أكثر طيبًا وبركة، كام أّن 
اهلل سبحانه وتعاىل حيّب اإلنسان الكادح الذي جيهد 
واملهمل  العاطل  ويبغض  والعمل،  بالكسب  نفسه 
باللهو  أوقاته  يقيض  أو  غريه،  عىل  كالًّ  يكون  ممّن 
واللعب، فال ينقضنيَّ شباب أحدكم من دون إتقان 
الشباب  يف  جعل  سبحانه  اهلل  فإّن  ختّصٍص  أو  مهنة 
طاقاٍت نفسّيٍة وجسدّيٍة ليكّون املرء من خالهلا رأس 

ماٍل حلياته، فال يضيعّن بالتلّهي واإلمهال.

السعي في إتقان مهنة و كسب تخّصص
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تالش به استاد حرفه ای و کسب تخصص

دست  به  حرفه،  یک  درست  فراگیری  برای  تالش   -۳
آوردن تخصص،به تکاپو انداختن نفس، و تحمل رنج و 

سختی برای رسیدن به آن: 
این امر برکات فراوانی دارد: بخشی از وقت انسان را پر 
می کند، از این رهگذر می تواند هزینه خود و خانواده اش 
را تأمین نماید، به جامعه خود سود برساند، برای کارهای 
خیر کمک بگیرد، تجربه هایی اندیشه پرور و مهارت افزا به 
دست آورد، و سرمایه اش پاک شود؛ زیرا به دست آوردن 
سرمایه هر چه با خستگی بیشتری باشد پاکی و برکت آن 
افزون تر است. وانگهی، خداوند متعال انسان زحمتکشی 
را که با کسب و کار، خود را به تکاپو می اندازد دوست 
می دارد و از انسان بیکار و بی بهره ای که بار دوش دیگران 
باشد یا وقت خود را در لهو و لعب بگذراند، بیزار است. 
فراگیری  بدون  جوانی تان  دوران  که  باشید  مراقب  پس 
حرفه یا تخصصی سپری نشود؛ زیرا خداوند سبحان در 
جوانان نیروهایی درونی و بدنی قرار داده است تا انسان 
بتواند سرمایه زندگی خود را فراهم  با بهره گیری از آن 
کند؛ پس زنهار که با وقت گذرانی و بی اعتنایی آن را هدر 

ندهید. 
خود  تخصص  و  حرفه  به  چندان  باید  شما  از  یک  هر 
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يتقنها،  وليهتم كّل واحٍد بمهنته وختّصصه حتى 
بل  يعملّن عىل غري خربة،  بغري علم وال  يقولّن  فال 
يعتذر فيام ال يستطيعه أو يعلمه أو فلريجع إىل غريه 
للوثوق  وأجلب  له  أزكى  فإّنه  منه،  أخرب  هو  ممن 
وتذّوٍق  واهتامم،  بنََفٍس  ووظيفته  عمله  وليعمل  به، 
غري  من  ولو  املال  مجع  جمّرد  مّهه  يكون  فال  وإقبال، 
حّله، فإّنه ال بركة يف املال احلرام، ومن مجع ماالً من 
البالء ما  يفتح اهلل عليه من  أن  يأمن من  غري حّله مل 
يضطّر إىل إنفاقه فيه مع مزيد عناٍء وابتالء، فال غنى 

به للمرء يف الدنيا، وهو وبال عليه يف اآلخرة.

وليجعل نفسه ميزانًا بينه وبني غريه فيكون عمله 
لغريه عىل نحو ما يعمله لنفسه، وحيّب أن يعمله له 
اهلل سبحانه  حُيسن  أن  وليحسن كام حيب  اآلخرون، 
يتشبث  فال  ولياقاهتا،  املهنة  أخالقيات  ولرياع  إليه، 

مراعاة أخالقيات املهنة
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رعایت اخالق حرفه اي

میزان  دیگران  و  خود  میان  را  وجدانش  شما  از  یک  هر 
قرار دهد؛ بنابراین وقتی به کاری برای دیگران می پردازد، 
دارد  دوست  و  می کند  کار  برای خود  که  باشد  همان گونه 
مورد  گونه ای  به  را  دیگران  و  کنند؛  کار  برایش  دیگران 
احسان خویش قرار دهد که دوست دارد خداوند سبحان 

اهتمام ورزد که در آن به مهارت برسد، و در نتیجه، سخنی 
را نا آگاهانه بر زبان نیاورد و کاری را ناشیانه انجام ندهد، 
را  آن  دانش  یا  توانایی  که  مواردی  به  پرداختن  از  بلکه 
ندارد عذر بخواهد، یا به شخصی که مهارت بیشتری دارد 
مراجعه کند، که این کار برای او شایسته تر و برای جلب 
خود  وظیفه  و  کار  باید  آدمی  است.  بهتر  دیگران  اعتماد 
و  دهد،  انجام  رغبت  و  خالقیت  و  همت  و  عالقه  با  را 
نباید تمام اهتمام او کسب مال حتی از راه نامشروع باشد؛ 
زیرا مال حرام برکت ندارد و هر که سرمایه ای را از راه 
نامشروع جمع آوری کند، از این مطلب ایمن نباشد که چه 
بسا خداوند او را به بالیی گرفتار سازد که ناچار شود پول 
کند؛  راه آن هزینه  بیشتری در  با رنج و زحمت  را  خود 
چنین مالی در این دنیا مایه بی نیازی نیست و در آخرت 

هم وبال او خواهد شد. 
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بالطرق الوضيعة التي يستحي من أن يعلنها، وليعلم 
أن العامل واملتخّصص مؤمتن عىل عمله من ِقَبل من 
إليه، فليكن ناصحًا له، وليحذرنَّ  يعمل له ويرجع 
خيانته من حيث ال يعلم، فإّن اهلل تعاىل رقيب عليه 
وناظر إىل عمله، ومستوٍف منه إن عاجاًل أو آجاًل، 
وأّن اخليانة والغدر هلام أقبح األعامل عند اهلل سبحانه 

وأخطرها من حيث العواقب واآلثار.

وليهتّم األطباء بني أهل املهن بمزيد اهتامم هبذه 
النصائح ألهنم يتعاملون مع نفوس الناس وأبداهنم، 
فليحذرنَّ كل احلذر من ختّطى ما تقّدم فإّنه يؤول إىل 

سوء العاقبة وإّن غدًا لناظره قريب.

ِفنَي )1(  وقد قال سبحانه عّز من قائل: Rَوْيٌل لِْلُمَطفِّ
َوإَِذا   )2( َيْسَتْوُفوَن  النَّاِس  َعَل  اْكَتاُلوا  إَِذا  الَِّذيَن 

نصيحة إلى األطباء
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مشاوره به پزشکان

در میان همه صاحبان مشاغل، پزشکان که با جان و بدن 
مردم سر و کار دارند، باید توجه بیشتری به این نصایح داشته 
باشند؛ بنابراین، باید به شدت از سرپیچی از موارد یادشده که به 
سوءعاقبت می انجامد، پرهیز کنند، و »فردا برای کسی که آن 

را ببیند نزدیک است«. 
خداوند سبحان می فرماید: 

یَْستَْوفُوَن  النَّاِس  َعَلی  اْکتَالُوا  إَِذا  الَِّذیَن  لِْلُمَطِفِّفیَن *  Rَویٌْل 
* َو إَِذا َکالُوُهْم أَْو َوَزنُوُهْم یُْخِسُروَن * أاَلیَُظُنّ أُولَئَِک أَنَُّهْم 

در حق او نیکی کند، و همواره اخالق کار و شایستگی های 
زشتی  روش های  به  و  باشد  داشته  نظر  در  را  حوزه  این 
که  بداند  و  نپردازد،  دارد  شرم  آن ها  شدن  آشکار  از  که 
و  کارفرما  امانتدار  متخصص،  یا  عادی  خواه  کارگر،  هر 
مراجعه کننده است، پس باید خیرخواه او باشد و ناآگاهانه 
مرتکب خیانت به او نشود؛ زیرا خداوند متعال مراقب او 
است و بر کارهایش نظارت دارد و دیر یا زود حق دیگران 
پیمان شکنی  و  خیانت  که  به درستی  می ستاند؛  او  از  را 
و  فرجام  و  است  سبحان  خداوند  نزد  کارها  زشت ترین 

نتیجه خطرناک تری دارد. 
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ُأوَلئَِك  َيُظنُّ  َأاَل   )3( وَن  ُيِْسُ َوَزُنوُهْم  َأْو  َكاُلوُهْم 
ُْم َمْبُعوُثوَنQ، وعن النبّي F: )إّن اهلل تعاىل حيّب  َأنَّ

إذا عمل أحدكم عماًل أن يتقنه(.

فيه  واألساتذة  اجلامعي  العلم  طاّلب  وليهتم 
يف  انبثق  مما  ختّصصهم  بمجال  يتعّلق  بام  باإلحاطة 
سائر املراكز العلمية وخاّصة علم الطب حّتى يكون 
علمهم ومعاجلتهم ملا يبارشونه يف املستوى املعارص يف 
جماله، بل عليهم أن يتّموا بتطوير العلوم من خالل 
الرائدة،  واالكتشافات  النافعة  العلمية  املقاالت 
باإلمكانات  األخرى  العلمية  املراكز  ولينافسوا 
املتاحة، وليأنفوا من أن يكونوا جمّرد تالمذة لغريهم 
التي  واألدوات  لآلالت  ومستهلكني  تعّلمها  يف 
صناعة  يف  فّعالة  مسامهة  يسامهوا  بل  يصنعوهنا، 
فيها  رّوادًا  آباؤهم  كان  كام  وإنتاجه،  وتوليده  العلم 

نصيحة إلى طالب العلم اجلامعي واألساتذة
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مشاوره به دانشجویان و اساتيد دانشگا

الزم است دانشجویان و اساتید دانشگاه ها، در زمینه های 
تخصصی خود، به ویژه در حوزه پزشکی، از دستاوردهای 
دیگر مراکز علمی آگاهی داشته باشد، تا دانش و عملکرد 
برابری کند،  با دانش روز  آنان در زمینه های کاری شان 
بلکه وظیفه دارند با ارائه مقاالت مفید علمی و پیشگامی 
در یافته های نو، موجبات تکامل علم را فراهم آورند و با 
امکانات موجود، به رقابت با دیگر مراکز علمی بپردازند 
مصرف  و  دیگران  شاگردی  به  دانش،  فراگیری  در  و 
نیاکان  بلکه همانند  نکنند،  بسنده  آنان  تجهیزات  ابزار و 

َمْبُعوثُوَنQ؛ »وای بر کم فروشان * آنان که چون از مردم پیمانه 
می گیرند آن را پُر می کنند * و چون برای مردم پیمانه یا وزن 
می کنند از آن می کاهند * آیا آنها گمان نمی کنند که روزی 

برانگیخته می شوند؟« 
از پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله( چنین روایت شده است: »إنَّ 
اهللَ تَعالی یُِحبُّ إذا َعِمَل أحُدُکم َعَماًل أن یُتِقنَه«؛ »خداوند 
متعال دوست دارد هر کس کاری را انجام می دهد، آن را به 

بهترین صورت انجام دهد«. 
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من  أوىل  أمة  وليست  سابقة،  أزمنة  يف  هلا  وقادًة 
بني  املتمّيزة  القابلّيات  برعاية  وعليكم  بذلك،  أمة 
عليه  ويبدو  بالنبوغ  يمتاز  ممّن  والشباب  الناشئني 
التفّوق والذكاء حّتى إذا كان من الطبقات الضعيفة 
وأعينوهم مثل إعانتكم ألبنائكم حّتى يبلغوا املبالغ 
العالية يف العلم النافع، فيكتب لكم مثل نتاج عملهم 

وينتفع به جمتمعكم وخلفكم.
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خویش که در گذشته های دور پیشگامان و پرچمداران 
این عرصه بودند، در پیدایش و تولید علم و بهره برداری 
از آن مشارکت فعال داشته باشند؛ که در این زمینه هیچ 

ملتی شایسته تر از دیگر ملت ها نیست. 
بر شما الزم است تا از استعدادهای درخشان موجود در 
نوجوانان و جوانانی که در نبوغ سرآمد دیگرانند و هوش 
فرودست  اقشار  از  اگر  حتی  دارند،  آشکاری  برتری  و 
باشند، پشتیبانی کنید، و همان طور که به فرزندان خود 
یاری می دهید، دست ایشان را تا رسیدن به مراتب باالی 
علم و دانش سودمند بگیرید، تا همانند کار آنان، برای 
شما نیز پاداش نوشته شود و جامعه و آیندگان از علم 

آن ها بهره ببرند. 
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الرابعة: التزام مكارم األفعال واألخالق وجتنّب 
فضيلة،  ومبناها  إالّ  وخرٍي  سعادٍة  من  فام  مذاّمها، 
وما من شقاٍء ورشٍّ - عدا ما خيترب اهلل به عباده - إالّ 
ومنشؤُه رذيلة، وقد صدق اهلل سبحانه إذ قال Rَوَما 
َعْن  َوَيْعُفو  َأْيِديُكْم  َكَسَبْت  َفباَِم  ُمِصيَبٍة  ِمْن  َأَصاَبُكْم 

.Qَكثرِي

للنفس،  املحاسبة  الفاضلة:  اخلصال  فمن 
يف  والصدق  والسلوك،  والنظر  املظهر  يف  والعفاف 
والوفاء  لألمانة  واألداء  لألرحام،  والصلة  القول، 
بالعهود وااللتزامات، واحلزم يف احلق، والرتفع عن 

الترّصفات الوضيعة والسلوكّيات السخيفة.

املمقوتة،  العصبّيات  اخلصال:  مذاّم  ومن 

التزام مكارم األفعال واألخالق وجتّنب مذاّمها
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پایبندی به رفتار و اخالق پسندیده

 و پرهيز از ناپسندی ها 

از  پرهیز  و  پسندیده  اخالق  و  رفتار  به  پایبندی   -۴
فضیلت  پایه  بر  جز  سعادتی  و  خیر  هیچ  ناپسندی ها: 
استوار نیست، و هیچ بدی و شقاوتی مگر از فرومایگی 
که خداوند  موارد خاصی  در  ـ  جز  نمی گیرد  سرچشمه 
خداوند  گفت  راست  می آزماید.  آن  با  را  خود  بندگان 
سبحان که فرمود: Rَو َما َأَصابَُکْم ِمْن ُمِصیَبٍة َفِبَما َکَسَبْت 
شما  به  که  مصیبتی  هر  »و  َکِثیٍرQ؛  َعْن  َوَیْعُفو  َأْیِدیُکْم 
رسد به سبب دستاورد خود شما است و خدا از بسیاری 

می گذرد«. 
نفس،  محاسبه  از:  عبارتند  پسندیده  صفات  از  بعضی 
پاکدامنی در ظاهر و نگاه و رفتار، راستگویی، صله رحم، 
امانت داری، وفاداری به پیمان ها و تعهدات، استواری بر 

حق، و پرهیز از رفتارهای پست و کردارهای ناروا. 
و بعضی از صفات ناپسند عبارتند از: تعصب های ناپسند، 
در  پست، خودنمایی  سرگرمی های  شتابان،  واکنش های 
برابر مردم، اسراف به هنگام برخورداری، تعدی به هنگام 
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ومراءاة  اهلابطة،  واملالهي  الرسيعة،  واالنفعاالت 
الناس، واإلرساف عند الغنى، واالعتداء عند الفقر، 
سّيام  وال  اآلخرين  إىل  واإلساءة  البالء،  عند  والترّبم 
والعّزة  النعم،  وكفران  األموال،  وهدر  الضعفاء، 
باإلثم، واإلعانة عىل الظلم والعدوان، وحب املرء أن 

حُيمد عىل ما مل يفعله.

املرأة  فإّن  العفاف،  أمر  يف  الفتيات  عىل  وأؤكد 
عن  الناجتة  بالسلبيات  وترّضرًا  تأّذيًا  أكثر  لظرافتها 
بالعواطف  ينخدعن  فال  ذلك،  جتاه  احلذر  عدم 
تنقيض  مما  العابرة  التعلقات  يف  يلجن  وال  الزائفة 
ينبغي  فال  ومنّغصاهتا.  مضاعفاهتا  وتبقى  ملّذهتا، 
للفتيات التفكري إالّ يف حياة مستقّرة متلك مقّومات 
عىل  املحافظة  املرأة  أوقر  وما  والسعادة،  الصالح 
وترصفاهتا،  مظهرها  يف  املحتشمة  ومتانتها  ثقلها 

املشغولة بأمور حياهتا وعملها ودراستها.

الفتيات والعفاف
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دختران و عفاف

دختران را به پاکدامنی و عفاف سفارش اکید می کنم؛ زیرا 
زن به خاطر ظرافتی که دارد، در برابر پیامدهای ناشی از 
بی توجهی به عفاف آسیب پذیرتر است، پس دختران باید 
مراقب باشند که فریب احساسات پوچ را نخورند و درگیر 
ولی  فناپذیر،  لذتشان  که  نشوند  گذرایی  وابستگی های 
پیامدهای ناگوارشان جاودان است، و دختران را نشاید که 
به چیزی جز زندگی پایدار که سعادت و خوشبختی آن ها 
را ضمانت می کند، بیندیشند؛ چه برازنده است زنی که با 
حفظ سنگینی و متانت ظاهر و رفتار خویش، به امر زندگی 

و کار و تحصیل خود می پردازد. 

فقر، نارضایتی در گرفتاری ها، بدرفتاری با دیگران به ویژه 
با ضعیفان، هدر دادن سرمایه، کفران نعمت، پافشاری بر 
بر  به ستوده شدن  تمایل  و  و ستم،  به ظلم  گناه، کمک 

کارهای نکرده. 
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بالزواج  األرسة  بتكوين  االهتامم  اخلامسة: 
أنٌس لإلنسان  واإلنجاب من دون تأخري، فإّن ذلك 
ومتعة، وباعٌث عىل اجلّد يف العمل، وموجٌب للوقار 
والشعور باملسؤولية، واستثامٌر للطاقات ليوم احلاجة 
ووقايٌة للمرء عن كثرٍي من املعاين املحظورة والوضيعة 
حتى ورد أّن من تزّوج فقد أحرز نصف دينه، وهو 
قبل ذلك كّله سنة الزمة من أوكد سنن احلياة وفطرة 
إالّ  عنها  نفسه  امرؤ  يفطم  مل  عليها،  النفس  فطرت 
وال  والتكاسل،  باخلمول  وابتىل  املحاذير  يف  وقع 
خيافّن أحٌد فيه فقرًا فإّن اهلل سبحانه جعل يف الزواج 
بادئ نظره،  املرء يف  الرزق ما ال حيتسبه  من أسباب 
ومنبتها،  ودينها  يتزوجها  من  بخلق  أحدكم  وليهتم 
وال يبالغنَّ يف االهتامم باجلامل واملظهر والوظيفة فإّنه 
اغرتار رسعان ما ينكشف عنه الغطاء عند ما تفصح 

االهتمام بتكوين األسرة بالزواج واإلجناب
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اهميت دادن به تشکيل خانواده، با ازدواج و 

توليد نسل، بدون تأخير 

و  ازدواج  با  خانواده،  تشکیل  به  دادن  اهمیت   -۵
و  انس  مایه  خانواده  تشکیل  تأخیر:  بدون  نسل،  تولید 
و  وقار  و  است  کار  در  جّدیت  موجب  و  انسان،  لذت 
احساس مسئولیت را در پی دارد و سبب می شود تا انسان 
همه نیروی خود را برای روز نیازمندی به کار گیرد و او 
را از بسیاری از امور نامشروع و پست حفظ می کند، تا 
جایی که در روایت آمده است: »هر که ازدواج کند نیمی 
از دین خود را پاس داشته است« و مهم تر از همه این 
موارد، تشکیل خانواده، سنّتی ضروری است که بیش از 
دیگر سنت ها بر آن تأکید شده و فطرتی است که انسان با 
آن سرشته شده است و هر که از این سنت روگردان شود 
تنبلی و کسالت مبتال می شود.  به  به دشواری می افتد و 
هیچ کس نباید برای ازدواج از فقر بترسد؛ زیرا خداوند 
قرار  ازدواج  در  را  روزی  انگیزه های  از  بخشی  سبحان 
داده که انسان در نگاه اول، آن را به حساب نمی آورد. 
هر یک از شما باید به اخالق و دین و اصالت کسی که با 
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له احلياة عن ِجّدها واختباراهتا، وقد ورد يف احلديث 
التحذير من الزواج باملرأة ملحض مجاهلا، وليعلم أّن 

من تزّوج امرأة لدينها وخلقها بورك له فيها.

ترجيح  من  وأولياؤهن  الفتيات  ولتحذر 
فإّن  هبا،  واالهتامم  األرسة  تكوين  عىل  الوظائف 
الزواج سنّة أكيدة يف احلياة، والوظيفة أشبه بالنوافل 
واملتّمامت، وليس من احلكمة ترك تلك هلذه، ومن 
غفل عن هذا املعنى يف ريعان شبابه ندم عليها عن 
احلياة  جتارب  ويف  الندامة،  تنفعه  ال  حني  قريب 

شواهد عىل ذلك.

الفتيات بني الوظيفة واألسرة
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بانوان ، کار و خانواده

بر  را  اشتغال  که  باشند  بر حذر  آن ها  اولیای  و  دختران 
زیرا  ندهند؛  ترجیح  آن  به  اهتمام  و  خانواده  تشکیل 
ازدواج سنت مؤکد زندگی است، ولی اشتغال چیزی از 
قبیل مستحبات و مکّمل ها است که ترک آن سنت مؤکد 
برای این امور، از حکمت به دور است، و کسی که در 
پشیمان  به سرعت  کند،  غفلت  نکته  این  از  جوانی  آغاز 
نخواهد  سودی  او  برای  پشیمانی  این  البته  و  می شود، 
داشت. در تجربه های زندگی گواه این نکته فراوان است. 

او ازدواج می کند دقت داشته باشد و در توجه به زیبایی 
موارد  این  زیرا  نکند؛  زیاده روی  وی  شغل  و  ظاهر  و 
مایه فریفتگی است و هنگامی که زندگی چهره سختی و 
آزمایش خود را نشان می دهد، این پرده ها به سرعت کنار 
می رود. در حدیث، از ازدواج با زن فقط به خاطر زیبایی 
او پرهیز داده شده است. در کنار آن، باید دانست که هر 
کس به خاطر دین و اخالق زنی، با وی ازدواج کند، در 

این وصلت برای او برکت قرار داده اند. 
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وال حيّل ألوليائهّن عضلهن عن الزواج أو وضع 
مثل  هبا  اهلل  يلزم  مل  التي  باألعراف  أمامه  العراقيل 
املغاالة يف املهور واالنتظار لبني األعامم أو السادات، 
فإّن يف ذلك مفاسد عظيمة ال يطلعون عليها، وليعلم 
أّن اهلل سبحانه مل جيعل الوالية لآلباء عىل البنات إالّ 
حبس  من  و  صالحهن  عىل  واحلرص  هلن  للنصح 
امرأة لغري صالحها فقد باء بإثٍم دائٍم ما دامت تعاين 
من آثار صنيعه وفتح عىل نفسه بذلك بابًا من أبواب 

النريان.

وظيفة أولياء األمور جتاه البنات
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بر اولیای دختران جایز نیست که از ازدواج آن ها جلوگیری 
گذاشتن  نظیر  رسومی،  و  آداب  به  پایبندی  با  یا  کنند، 
مهریه های سنگین یا دست نگه داشتن به امید ازدواج با 
یکی از پسرعموها یا سادات، که خداوند کسی را ملزم به 
این امور نکرده، مانع ازدواج آنان شوند؛ زیرا در این کار 
مفسده های بزرگی است که از آن ناآگاهند، و باید بدانند 
که خداوند سبحان پدران را بر دختران والیت نداده، مگر 
برای مصلحت اندیشی و پافشاری در خوشبختی آن ها، و 
هر کس بدون رعایت مصلحت، از ازدواج زنی جلوگیری 
کند، مرتکب گناه شده است، و آثار آن تا وقتی که آن زن 
از پیامدهای کار او رنج می برد دامنگیرش خواهد بود و 
با این کار دری از درهای دوزخ را بر خود گشوده است. 

وظيفه والدین در قبال دختران
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الناس  ونفع  الرّب  أعامل  يف  السعي  السادسة: 
بشؤون  يتعّلق  ما  سّيام  وال  العاّم،  الصالح  ومراعاة 
األيتام واألرامل واملحرومني، فإّن فيها تنمية لإليامن  
وهتذيبًا للنفس وزكاة ملا أوتيه املرء من نعم وخريات، 
وفيها سّن للفضيلة وتعاون عىل الرّب والتقوى وأداء 
صامت لألمر باملعروف والنهي عن املنكر، ومساعدة 
ورعاية  العام  النظام  حفظ  عىل  األمور  ألولياء 
إىل  املجتمع  حال  لتغيري  وموجٌب  العامة،  املصالح 
لآلخرة،  ورصيد  الدنيا  هذه  يف  بركة  فهو  األفضل، 
الذي  املتآزر  املتكافل  املجتمع  وإّن اهلل سبحانه حيّب 
يّتم املرء فيه هبموم إخوانه وبني نوعه وحيّب هلم من 

اخلري مثل ما حيّب لنفسه.

َأْهَل  َأنَّ  Rَوَلْو  قائل:  من  عّز  قال  وقد 

السعي في أعمال البرّ ونفع الناس
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تالش برای نيکوکاری و کمک  رسانی به مردم  

۶- تالش برای نیکوکاری و کمک رسانی به مردم  به ویژه 
به یتیمان و بیوه زنان و بینوایان و پرداختن به کارهای عام 
المنفعه این کار موجب رشد ایمان و تهذیب نفس می شود 
و زکات نعمت ها و خیراتی است که به انسان داده شده 
است، و نهادینه کردن فضیلت و همیاری در کارهای نیک 
و  معروف  به  امر  بی سروصدای  انجام  و  پرهیزکاری،  و 
نهی از منکر و کمک  رسانی به مسئوالن برای حفظ نظام 
همگانی و رعایت منافع عمومی را در خود جای دارد 
و باعث بهبودی وضعیت جامعه می شود؛ بنابراین، برکت 

این دنیا و ذخیره آخرت خواهد بود. 
افراد آن  خداوند سبحان جامعه متحد و هم پیمان را که 
به مشکالت برادران و همنوعان خود اهمیت می دهند و 
نیز  دیگران  برای  بخواهند  برای خود  که  را  خوبی هایی 
می خواهند، دوست دارد و فرموده است: Rَو لَْو َأَنّ َأْهَل 
َماِءQ؛ »و  َن الَسّ الُْقَری آَمُنوْا َواَتَّقوْا لََفَتْحَنا َعَلْیِهم بََرَکاٍت ِمّ
اگر مردم شهرها ایمان آورده و تقوا پیشه کرده بودند، هر 
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َبَرَكاٍت  َعَلْيِهم  َلَفَتْحنَا  َقوْا  َواتَّ آَمنُوْا  اْلُقَرى 
بَِقْوٍم  َما   ُ ُيَغريِّ ال  اهللََّ  Rإِنَّ  وقال:   ،Qاَمِء السَّ َن  مِّ
:F النبّي  وقال   ،Qبَِأنُفِسِهْم َما  وا  ُ ُيَغريِّ  َحتَّى 
لنفسه  ما حيّب  ألخيه  حيّب  حّتى  أحدكم  يؤمن  )ال 
ويكره ألخيه ما يكره لنفسه(، وقال أيضًا: )من سّن 

سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل هبا(.
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آینه برکاتی از آسمان و زمین بر آن ها می گشودیم« 
َ ال ُیَغیُِّر َما بَِقْوٍم َحتَّی ُیَغیُِّروا َما  و فرموده است: Rِإنَّ اهللَّ
نمی دهد  تغییر  را  قومی  هیچ  بَِأنُفِسِهْمQ؛ »خداوند حال 

مگر آنان حال خود را تغییر دهند«. 
پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله( نیز فرمود: »الُیؤِمُن أَحُدُکم 
حّتی یِحبَّ ألِخیِه َما یِحبُّ لَِنفِسه و ُیکرَه ألِخیِه َما ُیکِرُه 
لَِنفسه«؛ »هیچ یک از شما به کمال ایمان نمی رسد، مگر 
آنچه را که برای خود دوست دارد برای برادر خود نیز 
دوست داشته باشد و آنچه را که برای خودش نمی پسندد 

برای برادر خود نیز نپسندد«. 
أجُر  َو  أجُرَها  َفَلُه  َحَسنًة  ُسنًة  َسنَّ  »َمن  فرمود:  همچنین 
َمن َعِمَل بها«، »هر که سنت نیکی را بنا نهاد، پاداش آن 
کار و پاداش کسانی که به آن سنت عمل می کنند برای 

او است«. 
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السابعة: أن حُيسن كّل امرئ ويَل شيئًا من شؤون 
اآلخرين أمر ما توالّه، سواء يف األرسة أو يف املجتمع، 
رعاية  واألزواج  أوالدهم  رعاية  اآلباء  فلُيحسن 
اقتىض  فيام  العنف والقسوة حّتى  أهاليهم وليتجنّبوا 
األرسة  عىل  وحفاظًا  للحكمة  رعايًة  احلزم  املوقف 
باإليذاء  تنحرص  ال  احلزم  أساليب  فإّن  واملجتمع، 
اجلسدي أو األلفاظ النابية بل هناك أدوات ومناهج 
أهل  وشاور  عنها  بحث  من  جيدها  أخرى  تربوية 
كثريًا  القاسية  األساليب  بل  بشأهنا،  اخلربة واحلكمة 
ما تؤّدي إىل عكس املطلوب بتجّذر احلالة التي يراد 
عالجها وانكسار الشخص الذي ُيراد إصالحه، وال 
خري يف حزٍم يقتيض ُظلاًم، وال يف عالج خلطأٍ بخطيئة.

أن يُحسن كّل امرئ وليَ شيئاً من شؤون 

اآلخرين أمر ما توالّه
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هرکس مسئول انجام امور دیگران ميشود بایستي 
آن را به نحو احسن انجام دهد

۷- کسانی که کاری از امور دیگران را بر عهده دارند، 
جامعه،  در  چه  و  خانواده  در  چه  را،  خود  مسئولیت 
به درستی انجام دهند؛ بنابراین، پدران سرپرستی فرزندان 
را و شوهران سرپرستی همسرانشان را به خوبی عهده دار 
از  پاسداری  منظور  به  و  حکمت  رعایت  با  و  شوند، 
حتی  سنگدلی،  و  خشونت  از  جامعه،  و  خانواده  حریم 
زیرا  کنند؛  پرهیز  است،  الزم  قاطعیت  که  مواردی  در 
روش های قاطعانه، منحصر به آزار بدنی و به کار بردن 
الفاظ رکیک نیست، بلکه ابزار و شیوه های تربیتی دیگری 
اهل  با  و  باشد  آن  پی  در  اگر کسی  که  دارد  نیز وجود 
خبره و حکمت مشورت کند، به آن ها دسترسی خواهد 
از  بسیاری  در  روش های خشونت آمیز  وانگهی،  داشت. 
موارد نتیجه معکوس دارد و موجب ریشه دار شدن امری 
که نظر به بهبود آن است و سرافکندگی شخصیت کسی 
قاطعیت  می گردد.  است،  میان  در  وی  اصالح  قصد  که 
چنانچه سبب ظلم شود و اصالح خطا اگر خود موجب 

خطای دیگری باشد، هیچ خیری ندارد. 
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ومن ويّل أمرًا من أمور املجتمع فليهتّم به وليكن 
من  عنهم  يغيب  فيام  خيوهنم  وال  فيه  هلم  ناصحًا 
وأمره  ألمورهم  متولٍّ  سبحانه  اهلل  فإّن  واجباته، 
فال  حثيثًا،  سؤاالً  القيامة  يوم  يسأله  سوف  و  مجيعًا 
ينفقن أموال الناس يف غري حّلها، وال يقّررن قرارًا يف 
غري جهة النصح هلم، وال يستغّلن موقعه لتكوين فئة 
املنافع  ويتبادلون  بعٍض  بعضهم عىل  يتسرّت  وحزب 
اآلخرين  ويزحيون  املشبوهة،  واألموال  املحظورة 
خدمات  عنهم  يمنعون  أو  يستحقوهنا  مواضع  عن 
وجه  عىل  الناس  جلميع  عمله  وليكن  يستوجبوهنا، 
واحد فال جيعله سبياًل للمجازاة عىل حقوق خاّصة 
عليه لقرابة أو إحسان أو غري ذلك، فإّن وفاء احلقوق 
اخلاّصة باحلق العام جور وفساد، فإن ساغ لك ترجيح 
أحد فعليك برتجيح الضعيف الذي ال حيلة له وال 

نصيحة إلى أولياء األمور بالنصح وعدم اخليانة
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مشاوره به والدین و توصيه به پرهيز
 از خيانت به یکدیگر

کسی هم که عهده دار یکی از مسئولیت های جامعه است، 
باید به کار خویش اهتمام ورزد و در آن خیرخواه مردم 
باشد و در انجام وظایفی که از دید آن ها پنهان است خیانت 
نکند، که خداوند متعال بر همه کارهای او و مردم والیت 
بازخواست خواهد  پیوسته  را  او  قیامت  دارد و در روز 
نمود؛ پس باید مراقب باشد که اموال مردم را به مصرف 
مصلحت  و  خیر  برخالف  تصمیمی  و  نرساند  نامشروع 
و  گروه  خود،  موقعیت  از  سوءاستفاده  با  و  نگیرد  آنان 
حزبی تشکیل ندهد تا تخلفات یکدیگر را مخفی کنند، 
به تقسیم منافع نامشروع و اموال شبهه ناک میان یکدیگر 
بپردازند و دیگران را از مناصبی که شایستگی آن را دارند 
کنار بزنند یا از دریافت خدماتی که سزاوار آن هستند باز 
دارند؛ بلکه باید کارهایش برای همگان یکسان باشد و 
نباید مقام خویش را ابزاری برای ادای حقوقی مانند حق 
خویشاوندی یا جبران نیکی های دیگران و دیگر حقوقی 
این  ایفای  زیرا  قرار دهد؛  است  او  بر گردن شخص  که 
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جهة وراءُه وال معني له عىل أخذ حّقه إالّ اهلل سبحانه. 
وال يستظهرّن أحد يف توجيه عمله بدين أو مذهب، 
احلّقة  املبادئ  عىل  قائمة  احلّقة  واملذاهب  الدين  فإّن 
وقد  وغريها،  واألمانة  واإلحسان  العدل  رعاية  من 
قال اهلل سبحانه: Rَلَقْد َأْرَسْلنَا ُرُسَلنَا بِاْلَبيِّنَاِت َوَأْنَزْلنَا 
َمَعُهْم اْلكَِتاَب َواْلِيَزاَن لَِيُقوَم النَّاُس بِاْلِقْسِطQ، وقال 
اإلمام A: )إيّن سمعت رسول اهلل F يقول يف غري 
ُه  َحقَّ فِيَها  ِعيِف  لِلضَّ ُيْؤَخُذ  ٌة ال  ُأمَّ َس  ُتَقدَّ لْن  موطن: 
ُمَتْعتٍِع(. فمن بنى عىل غري ذلك فقد  اْلَقِويِّ َغرْيَ  ِمَن 
وأحّق  الكاذبة،  واآلمال  الزائفة  األماين  لنفسه  زّين 
،A عيل  واإلمام   ،F كالنبّي  العدل  بأئمة   الناس 
وأتبعهم  بأقواهلم  أعملهم   A الشهيد  واحلسني 
بمطالعة  الناس  ألمور  املتويل  وليلتزم  لسريهتم، 
إىل  بعثه  عندما  األشرت  ملالك   A عيل  اإلمام  رسالة 
مرص، فإهّنا وصف جامع ملبادئ العدل وأداء األمانة 
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حقوق شخصی از رهگذر حقوق عمومی، ظلم و تباهی 
است؛ بنابراین، اگر برای شما شرایطی پیش آمد که کسی 
انتخاب کنید، سراغ کسی بروید که از قدرت بی بهره  را 
نیست و جز خداوند سبحان  او  مقامی پشت سر  است، 

هیچ یاوری برای گرفتن حق خویش ندارد. 
توجیه  برای  ابزاری  را  مذهب  یا  دین  شما  از  احدی 
کارهای خود قرار ندهد؛ زیرا دین و مذاهب حقه بر اصول 
راستینی همچون رعایت عدل و احسان و امانت داری و 
اموری از این قبیل بنیان نهاده شده است. خداوند سبحان 
َمَعُهُم  َوَأْنَزلَْنا  بِالَْبیَِّناِت  ُرُسَلَنا  َأْرَسْلَنا  Rلََقْد  می فرماید: 
پیامبران  »ما   .Qبِالِْقْسِط النَّاُس  لَِیُقوَم  َوالِْمیَزاَن  الِْکَتاَب 
خود را با دالیل آشکار فرستادیم و به همراه آن ها کتاب 
کنند«.  رفتار  عدالت  به  مردم  تا  کردیم  نازل  میزان  و 
امیرالمؤمنین )علیه السالم( می فرماید: »إنّی َسِمعت رسوَل 
َس  ُتَقَدّ لَْن  َموِطن:  َغیر  فی  َیقوُل  )صّلی اهلل علیه وآله(  اهلل 
َغْیَرُمَتعِتٍع«؛  الَْقِوِیّ  ِمَن  َحقَُّه  ِفیَها  ِعیِف  لِلَضّ الُیْؤَخُذ  ٌة  ُأَمّ
که  شنیدم  )صلی اهلل علیه وآله(  خدا  پیامبر  از  بارها  »من 
بدون  قوی،  از  ضعیف  حق  آن  در  که  ملتی  می فرمود: 
رسید«  نخواهد  تقَدس  به  نشود،  گرفته  واهمه  و  ترس 



.................................................. نصائح سامحة السيد )دام ظّله( للشباب املؤمن

)46(

وهو نافٌع للوالة ومن دوهنم كلٌّ بحسب ما يناسب 
له  ذلك  كان  أوسع  املرء  توالّه  ما  كان  وكّلام  حاله، 

ألزم وآكد.
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دهد،  قرار  این  جز  چیزی  بر  را  خود  مبنای  که  هر  و 
امیدهای  و  پوچ  آرزوهای  با  را  خویشتن  حقیقت  در 
دروغین فریب داده است. نزدیک ترین مردم به پیروی 
و  )صلی اهلل علیه وآله(  پیامبر  مانند  عدالت  پیشوایان  از 
امام علی )علیه السالم( و امام حسین شهید )علیه السالم( 
کسانی هستند که بیش از دیگران به سخنان آن ها عمل 

کرده و از سیره آن ها پیروی می کنند. 
کسی که عهده دار امور مردم است باید به خواندن نامه 
او  اعزام  هنگام  اشتر  مالک  به  )علیه السالم(  علی  امام 
از  فراگیر  توصیفی  نامه  این  زیرا  باشد؛  پایبند  مصر  به 
اصول عدالت و امانت داری است و به تناسب وضعیت 
که  کسانی  و خواه  مسئوالن  همگان، خواه  برای  افراد، 
مسئولیت  چه  هر  است.  مفید  دارند،  پایین تری  رتبه 
کسی گسترده تر باشد توجه به دستورالعمل های این نامه 

برایش الزم تر و ضروری تر است. 
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الثامنة: أن يتحىّل املرء بروح التعّلم وهّم االزدياد 
من احلكمة واملعرفة يف مجيع مراحل حياته وخمتلف 
يف  وينظر  وآثارها  وسجاياه  أفعاله  فيتأمل  أحواله، 
يزداد يف  ونتائجها، حتى  تدور حوله  التي  احلوادث 
كّل يوم معرفة وجتربة وفضاًل، فإّن هذه احلياة مدرسة 
متعّددة أبعادها، عميقة أغوارها، ال يستغني املرء فيها 
عن التزّود من العلم واملعرفة واخلربة، ففي كّل فعل 
وحدث داللة وعربة، ويف كّل واقعة رسالة ومغزى، 
تفصح ملن تأّملها عام ينتمي إليه من الظواهر والسنن، 
ومُتّثل ما يناسبها من العظات والعرب، فال يستغني املرء 
فيها عن التزود من العلم واملعرفة واخلربة حّتى يلقى 
ذلك  أغناه  تبرّصًا  أكثر  املرء  كان  وكّلام  سبحانه،  اهلل 

أن يتحّلى املرء بروح التعّلم 

وهّم االزدياد من احلكمة واملعرفة
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آراسته شدن به روحيه علم آموزی و تالش برای افزایش 

حکمت و معرفت در همه مراحل و احوال زندگی 

برای  تالش  و  علم آموزی  روحیه  به  شدن  آراسته   -۸
 افزایش حکمت و معرفت در همه مراحل و احوال زندگی:

آدمی باید کارها و خصلت های خود و پیامدهای آن را 
بسنجد و به رویدادهای پیرامون خویش و نتایج آن بنگرد، 
تا هر روز بر معرفت و تجربه و کمال او افزوده شود؛ چه، 
بسی ژرف،  و  گوناگون  ابعاد  با  است  مدرسه ای  زندگی 
شناخت  و  دانش  از  هیچ گاه  انسان  زندگی،  طول  در  و 
و مهارت بی نیاز نیست؛ در هر کار و حادثه اش نشانه و 
عبرتی نهفته و هر رخدادش دربردارنده پیغام و نکته ای 
است که هر کس در آن اندیشه کند، سرچشمه آن را در 
موعظه ها  از  نمونه هایی  و  یافت  خواهد  الهی  سنت های 
و پندها را خواهد دید؛ این گونه است که انسان، تا آن 
دانش  از  هرگز  برود،  سبحان  مالقات خدای  به  که  گاه 
بینش  چه  هر  و  نمی شود  بی نیاز  مهارت  و  شناخت  و 
آزمون  به  راه شناخت حقایق،  در  باشد،  داشته  بیشتری 
می فرماید:  متعال  خداوند  دارد.  نیاز  کمتری  خطای   و 
َکِثیراQً. »و کسی  َخْیراً  ُأوِتَی  َفَقْد  الِحْکَمَة  ُیْؤَت  Rَوَمن 
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يف معرفة احلقائق عن مزيد من التجارب واألخطاء. 
َفَقْد ُأوِتَ َخرْيًا  Rَوَمن ُيْؤَت احِلْكَمَة  وقد قال تعاىل: 

 .Qَوُقْل َربِّ ِزْدِن ِعْلاًمR :F وقال لنبّيه ،Qَكثرِيًا

منها  يتزّود  ثالثة  بكتٍب  يأنس  أن  للمرء  وينبغي 
بالتأّمل والتفكري:

أّوهلا وأوالها: القرآن الكريم فهو آخر رسالة من 
اهلل سبحانه إىل خلقه وقد أرسلها إليهم ليثري دفائن 
ويلنّي  احلكمة،   ينابيع  خالهلا  من  ويفّجر  العقول 
رضبًا  احلوادث  فيها  بنّي  وقد  القلوب،  قساوة  هبا 
الكتاب  هذا  تالوة  يرتك  ال  أن  املرء  فعىل  لألمثال، 
عىل نفسه، ُيشعرها أّنه يستمع إىل خطاب اهلل سبحانه 
له، فإّنه تعاىل أنزل كتابه رسالة منه إىل مجيع العاملني.

تبيني  العموم  عىل  فإّنه  البالغة  نج  وثانيها:   

األنس بكتب ثالثة يتزود منها
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سه کتاب انتخاب نموده و از خواندن آنها لذت 
برده و بر دانش خود بيفزاييد

و سزاوار است انسان با سه کتاب زیر انس داشته باشد و 
با تأمل و تفکر، از آن ها توشه برگیرد: 

نخستین و برترین کتاب، قرآن کریم آخرین پیام خداوند 
تا  فرموده  نازل  را  آن  که  است  آفریدگان  به  سبحان 
گنجینه های عقل و خرد را برانگیزد و چشمه های حکمت 
و دانایی را بجوشاند و با آن سختی دل ها را نرم کند، و 
بیان فرموده است،  از باب نمونه، در آن رخدادهایی را 
پس انسان باید خود را از تالوت این کتاب محروم نکند 
و هنگام تالوت، این احساس را داشته باشد که گوش به 
خطاب خداوند سبحان سپرده؛ زیرا خداوند کتاب خود 

را، به عنوان پیامی برای همه جهانیان نازل کرده است. 
دومین کتاب نهج البالغه است، که عمومًا همان مضامین 
و نکات قرآن را با شیوه ای رسا و به گونه ای بیان می کند 

که به او حکمت داده شود، از خیر زیادی بهره مند شده 
است« و به پیامبر خود )صلی اهلل علیه وآله( فرمود: Rَو 
ُقل َرّب ِزدِنی ِعلمًاQ. »بگو: ای پروردگارم، دانش مرا 

افزون کن«. 
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ملضامني القرآن وإشاراته بأسلوب بليغ حُيّفز يف املرء 
روح التأمل والتفكري واالّتعاظ واحلكمة. فال ينبغي 
فرصة،  أو  فراغًا  وجد  كّلام  مطالعته  يرتك  أن  للمرء 
كام   A اإلمام  فيهم  خيطب  ممّن  بأّنه  نفسه  وليشعر 
يتمنّاه، وليهتّم برسالته A إىل ابنه احلسن A فإهّنا 

جاءت ملثل هذه الغاية.

أدعية  تتضّمن  فإهّنا  السّجادية  الصحيفة  وثالثها: 
وفيها  الكريم  القرآن  من  مضامينها  تستمّد  بليغة 
تعليم ملا ينبغي أن يكون عليه اإلنسان من توّجهات 
حماسبته  لكيفّية  وبيان  وطموح،  ورؤى  وهواجس 
لنفسه ونقده هلا ومكاشفتها بخباياها وأرسارها، وال 

سّيام دعاء مكارم األخالق منها.

احلياة  فهذه ثامن وصايا هي أصول االستقامة يف 

اخلامتة: في ضرورة األخذ بها أو السعي إليها
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نتيجه گيری: نياز به معرفی می شود و دنبال

این هشت توصیه، که چیزی جز چند تذکر نیست، پایه ها 

حکمت طلبی  و  پندپذیری  و  تفکر  و  تدبیر  روحیه  که 
و  فرصت  هرگاه  انسان  پس  می شود؛  زنده  آدمی  در 
فراغتی به دست می آورد شایسته نیست که از خواندن 
آن کوتاهی کند، و در هنگام مطالعه آن کتاب باید این 
احساس را داشته باشد که آرزوهایش برآورده شده و 
پای خطبه های امام )علیه السالم( نشسته است و باید به 
نامه حضرت )علیه السالم( به فرزندش امام حسن مجتبی 
شده  بیان  منظور  همین  برای  قضا  از  که  )علیه السالم( 

است، توجه بیشتری داشته باشد. 
سومین کتاب، صحیفه سجادیه است؛ مجموعه ای شامل 
دعاهایی بلیغ برگرفته از قرآن کریم که در آن درس هایی 
آرمان های  و  دیدگاه ها  دغدغه ها،  رویکردها،  برای 
نقد کشیدن  به  و  نفس  راه های محاسبه  تبیین  و  انسان، 
آن و کشف زوایای پنهان و رمز و راز نفس آدمی است؛ 
و در این میان، دعای مکارم االخالق ویژگی برجسته ای 

دارد. 
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وأركاهنا ، وهي تذكرة ليس إالّ، إذ جيد املرء عليها 
وشواهد  الفطرة  وصفاء  احلقيقة  وضياء  احلق  نور 
العقل وجتارب احلياة قد نّبهت عليها الرسائل اإلهلية 
ومواعظ املتبرّصين، فينبغي لكّل امرئ أن يأخذ هبا 
أو يسعى إليها وال سّيام الشباب الذين هم يف عنفوان 
طاقتهم وقدراهتم اجلسدية والنفسية والتي هي رأس 
املرتبة  أو  بعضها  فاهتم  فإن  احلياة،  يف  اإلنسان  مال 
ترك  من  خرٌي  القليل  أخذ  أّن  فليعلموا  منها  العالية 
وقد  الكل،  فوات  البعض خري من  وإدراك  الكثري، 
َيَرُه  *  َخرْيًا  ٍة  َذرَّ ِمْثقاَل  َيْعَمْل  Rَفَمْن  قال سبحانه: 

 .Qا َيَرُه ٍة َشًّ َوَمْن َيْعَمْل ِمْثقاَل َذرَّ

السعادة  إىل  بكم  ملا يفيض  يوفقكم  أن  اهلل  أسأل 
والسداد يف اآلخرة واألوىل فإّنه ويّل التوفيق.
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و ارکان راه درست زندگانی است؛ زیرا انسان در پرتو 
همین یادآوری ها است که نور حق و روشنای حقیقت و 
زاللی فطرت و گواهی های عقل و تجربه های زندگی را 
درمی یابد؛ پیام های الهی و موعظه های اهل بصیرت نیز 
انسان،  هر  برای  بنابراین  داده اند؛  شهادت  امر  همین  به 
و  بدنی  نیروی  و  توان  اوج  در  که  جوانانی  مخصوصًا 
این  به  که  است  شایسته  می برند،  سر  به  خود  روحی 
اندرزها عمل کند یا در راه آن ها بکوشد؛ اندرزهایی که 
در حقیقت سرمایه های زندگی انسان هستند و اگر بخشی 
از آن یا رسیدن به مراتب باالی آن را از دست بدهند، 
باید بدانند که »بهره اندک، بهتر از ترک همه است«، و به 
دست آوردن بعضی از این امور، بهتر از رها کردن تمام 
آن است؛ خداوند سبحان می فرماید: Rَفَمْن َیْعَمْل ِمْثقاَل 
ا َیَرُهQ؛ »پس  ٍة َشًرّ ٍة َخْیراً َیَرُه * َوَمْن َیْعَمْل ِمْثقاَل َذَرّ َذَرّ
هر که به وزن ذره ای نیکی کرده باشد آن را می بیند * و 

هر کس به وزن ذره ای بدی کرده باشد آن را می بیند«.
از خداوند مسألت دارم شما را به آنچه موجب سعادت 
ُه َولیُّ  ـّ و استواری در دنیا و آخرت است موفق دارد؛ فإن

التَوفیق.
۲۸ربیع االول ۱۴۳۷ هجری قمری


