نصائح مساحة السيد (دام ظلّه) للشباب املؤمن
بسم اهلل الرمحن الرحيم
حتيّة طيبة للمرجع الديين األعلى مساحة آية اهلل العظمى السيد علي احلسيين السيستاني (دام ظلّه
الوارف)
حنن مجعٌ من الشباب اجلامعي ومن الذين ينشطون يف اجملال االجتماعي ،نرجو التفضّل علينا ببعض
النصائح اليت تنفعنا يف هذه األيّام واليت توضح دور الشباب وماذا يتطلّب منهم لكي ميارسوا دورهم،
وغريها من النصائح اليت تنفعهم برأيكم الكريم.
مجعٌ من الشباب اجلامعي والناشطني االجتماعيني

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على حممدٍ وآله الطاهرين
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
أمّا بعد فإنّين أوصي الشباب األعزاء ـــ الذين يعنيين من أمرهم ما يعنيين من أمر نفسي وأهلي ـــ
بثمان وصايا هي متام السعادة يف هذه احلياة وما بعدها ،وهي خالصة رسائل اهلل سبحانه إىل خلقه
وعظة احلكماء والصاحلني من عباده ،وما أفضت إليه جتاربي وانتهى إليه علمي:
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األوىل  :لزوم االعتقاد احلق باهلل سبحانه والدار اآلخرة ،فال يفرطن أحدكم بهذا االعتقاد حبال ٍ بعد
أن دلّت عليه األدلّة الواضحة وقضى به املنهج القويم ،فكل كائن يف هذا العامل ـــ إذا سرب انإنسان
أغواره ـــ صنع بديع يدلّ على صانع قدير وخالق عظيم ،وقد توالت رسائله سبحانه من خالل أنبيائه
للتذكري بذلك ،وقد أبان فيها عزّ وجل أنّ حقيقة هذه احلياة ـــ كما رمسها هو ـــ مضمار يبلو فيه عباده
أيّهم أحسن عمالً ،فمن حجب عنه وجود اهلل سبحانه والدار اآلخرة فقد غاب عنه من احلياة معناها
وآفاقها وعاقبتها وأظلمت عليه املسرية فيها ،فليحافظ كلّ واحد ٍ منكم على اعتقاده بذلك ،وليجعله أعزّ
األشياء لديه كما هو أهمّها ،بل يسعى إىل أن يزداد به يقيناً واعتباراً حتّى يكون حاضر ًا عنده ،ينظر إليه
بالبصرية النافذة والرؤية الثاقبة ،وعند الصباح حيمد القوم السرى.
وإذا وجد املرء من نفسه يف برهة من عنفوان شبابه ضعف ًا يف دينٍ مثل تثاقلٍ عن فريضة ٍ أو رغبة ٍ يف
ملذّة ٍ فال يقطعن ارتباطه باهلل سبحانه وتعاىل متاماً ،فيصعّب على نفسه سبيل الرجعة ،وليعلم أنّ انإنسان
إذا تنكّر ألمر اهلل سبحانه يف حالة الشعور بالقوّة والعافية اغرتاراً بهما فإنّه يؤوب إليه تعاىل يف مواطن
العجز والضعف اضطراراً ،فليتأمل حني عنفوانه ــ الذي ال يتجاوز مدّة حمدودة ــ يف ما هو مقبل عليه من
مراحل الضعف والوهن واملرض والشيخوخة.
وإيّاه أن ينزلق إىل التشكيك يف املبادئ الثابتة لتوجيه مشروعية ممارساته وسلوكه اقتفاءً لشبهات مل
يصرب على متابعة البحث فيها ،أو اسرتساالً يف االعتماد على أفكارٍ غري ناضجة أو اغرتاراً مبلذّات هذه
احلياة وزبرجها ،أو امتعاضاً من إستغالل بعضٍ السم الدين للمقاصد الشخصيّة ،فإنّ احلق ال يقاس
بالرجال بل يقاس الرجال باحلق.
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الثانية  :االتّصاف حبسن اخللق ،فإنّه جامع للفضائل الكثرية من احلكمة والرتوّي والرفق والتواضع
والتدبري واحللم والصرب وغريها ،وهو بذلك من أهمّ أسباب السعادة يف الدنيا واآلخرة ،وأقرب الناس
إىل اهلل سبحانه وأثقلهم ميزاناً يف يوم ٍ ختفّ فيه املوازين هو أحسنهم أخالقاً ،فليُحسّن أحدكم أخالقه مع
أبويه وأهله وأوالده وأصدقائه وعامّة الناس ،فإن وجد من نفسه قصوراً فال يهملنّ نفسه بل حياسبها
ويسوقها باحلكمة إىل غايته ،فإن وجد متنّعاً منها فال ييأس بل يتكلّف اخللق احلسن ،فإنّه ما تكلّف امر ٌؤ
طباع قوم إالّ كان منهم ،وهو يف مسعاه هذا أكثر ثواباً عند اهلل سبحانه ممّن جيد ذلك بطبعه.
الثالثة  :السعي يف إتقان مهنة وكسب ختصّص ،وإجهاد النفس فيه ،والكدح ألجله ،فإنّ فيه بركات
كثرية يشغل به قسماً من وقته ،وينفق به على نفسه وعائلته ،وينفع به جمتمعه ،ويستعني به على فعل
اخلريات ،ويكتسب به التجارب اليت تصقل عقله وتزيد خربته ،ويطيب به ماله ،فإنّ املال كلّما كان
التعب يف حتصيله أكثر كان أكثر طيباً وبركة ،كما أنّ اهلل سبحانه وتعاىل حيبّ انإنسان الكادح الذي جيهد
نفسه بالكسب والعمل ،ويبغض العاطل واملهمل ممّن يكون كالّ ً على غريه ،أو يقضي أوقاته باللهو
واللعب ،فال ينقضنيَّ شباب أحدكم من دون إتقان مهنة أو ختصّص ٍ فإنّ اهلل سبحانه جعل يف الشباب
طاقات ٍ نفسيّة ً و جسديّة ً ليك ّون املرء من خالهلا رأس مال ٍ حلياته ،فال يضيعنّ بالتلهّي وانإهمال.
وليهتم كلّ واحدٍ مبهنته وختصّصه حتى يتقنها ،فال يقولنّ بغري علم وال يعملنّ على غري خربة ،بل
يعتذر فيما ال يستطيعه أو يعلمه أو فلريجع إىل غريه ممن هو أخرب منه ،فإنّه أزكى له وأجلب للوثوق به،
وليعمل عمله ووظيفته بنَ َفسٍ واهتمام ،وتذوّقٍ وإقبال ،فال يكون همّه جمرّد مجع املال ولو من غري حلّه،
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فإنّه ال بركة يف املال احلرام ،ومن مجع ماالً من غري حلّه مل يأمن من أن يفتح اهلل عليه من البالء ما
يضطرّ إىل إنفاقه فيه مع مزيد عناءٍ وابتالء ،فال غنى به للمرء يف الدنيا ،وهو وبال عليه يف اآلخرة.
ب أن يعمله له
وليجعل نفسه ميزاناً بينه وبني غريه فيكون عمله لغريه على حنو ما يعمله لنفسه ،وحي ّ
اآلخرون ،وليحسن كما حيب أن يُحسن اهلل سبحانه إليه ،ولرياع أخالقيات املهنة ولياقاتها ،فال يتشبث
بالطرق الوضيعة اليت يستحي من أن يعلنها ،وليعلم أن العامل واملتخصّص مؤمتن على عمله من ِقبَل من
يعمل له ويرجع إليه ،فليكن ناصحاً له ،وليحذرن خيانته من حيث ال يعلم ،فإنّ اهلل تعاىل رقيب عليه
وناظر إىل عمله ،ومستوفٍ منه إن عاجالً أو آجالً ،وأنّ اخليانة والغدر هلما أقبح األعمال عند اهلل
سبحانه وأخطرها من حيث العواقب واآلثار.
وليهتمّ األطباء من بني أهل املهن مبزيد اهتمام بهذه النصائح ألنهم يتعاملون مع نفوس الناس
وأبدانهم ،فليحذرن كل احلذر من ختطّى ما تقدّم فإنّه يؤول إىل سوء العاقبة وإنّ غداً لناظره قريب.
وقد قال سبحانه عزّ من قائل[ :وَيْلٌ لِ ْل ُمطَفِّفِنيَ ( )1الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ َيسْ َت ْوفُونَ (َ )2وإِذَا

ظنُّ أُولَئِكَ َأنَّهُمْ َم ْبعُوثُونَ] ،وعن النيبّ (صلّى اهلل عليه وآله):
كَالُوهُمْ َأوْ وَ َزنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ( )3أَلَا يَ ُ
(إنّ اهلل تعاىل حيبّ إذا عمل أحدكم عمالً أن يتقنه).
وليهتم طالّب العلم اجلامعي واألساتذة فيه بانإحاطة مبا يتعلّق مبجال ختصّصهم مما انبثق يف سائر
املراكز العلمية وخاصّة علم الطب حتّى يكون علمهم ومعاجلتهم ملا يباشرونه يف املستوى املعاصر يف
جماله ،بل عليهم أن يهتمّوا بتطوير العلوم من خالل املقاالت العلمية النافعة واالكتشافات الرائدة،
ولينافسوا املراكز العلمية األخرى بانإمكانات املتاحة ،وليأنفوا من أن يكونوا جمرّد تالمذة لغريهم يف
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تعلّمها ومستهلكني لآلالت واألدوات اليت يصنعونها ،بل يساهموا مساهمة فعّالة يف صناعة العلم
وتوليده وانتاجه ،كما كان آباؤهم روّاداً فيها وقادةً هلا يف أزمنة سابقة ،وليست أمة أوىل من أمة
بذلك ،وعليكم برعاية القابليّات املتميّزة بني الناشئني والشباب ممّن ميتاز بالنبوغ ويبدو عليه التفوّق
والذكاء حتّى إذا كان من الطبقات الضعيفة وأعينوهم مثل إعانتكم ألبنائكم حتّى يبلغوا املبالغ العالية
يف العلم النافع ،فيكتب لكم مثل نتاج عملهم وينتفع به جمتمعكم وخلفكم.
الرابعة  :التزام مكارم األفعال واألخالق وجتنّب مذامها ،فما من سعادةٍ وخريٍ إالّ ومبناهما فضيلة،
وما من شقاء ٍ وشرّ ٍ ــ عدا ما خيترب اهلل به عباده ــ إالّ ومنشؤهما رذيلة ،وقد صدق اهلل سبحانه إذ قال
عنْ َك ِثريٍ].
س َبتْ أَيْدِيكُمْ وَ َيعْفُو َ
[وَمَا أَصَابَكُمْ ِمنْ مُصِيبَةٍ َف ِبمَا َك َ
فمن اخلصال الفاضلة :احملاسبة للنفس ،والعفاف يف املظهر والنظر والسلوك ،والصدق يف القول،
والصلة لألرحام ،واألداء لألمانة والوفاء بالعهود وااللتزامات ،واحلزم يف احلق ،والرتفع عن التصرّفات
الوضيعة والسلوكيّات السخيفة.
ومن مذامّ اخلصال :العصبيّات املمقوتة ،واالنفعاالت السريعة،واملالهي اهلابطة ،ومراءاة الناس،
وانإسراف عند الغنى ،واالعتداء عند الفقر ،والتربّم عند البالء ،وانإساءة إىل اآلخرين وال سيّما
الضعفاء ،وهدر األموال ،وكفران النعم ،والعزّة بانإثم ،وانإعانة على الظلم والعدوان ،وحب املرء أن
يُحمد على ما مل يفعله.
وأؤكد على الفتيات يف أمر العفاف ،فإنّ املرأة لظرافتها أكثر تأذّياً وتضرّراً بالسلبيات الناجتة عن عدم
احلذر جتاه ذلك ،فال ينخدعن بالعواطف الزائفة وال يلجن يف التعلقات العابرة مما تنقضي ملذّتها ،وتبقى
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مضاعفاتها ومنغّصاتها .فال ينبغي للفتيات التفكري إالّ يف حياة مستقرّة متلك مقوّمات الصالح والسعادة،
وما أوقر املرأة احملافظة على ثقلها ومتانتها احملتشمة يف مظهرها وتصرفاتها ،املشغولة بأمور حياتها وعملها
ودراستها.
اخلامسة  :االهتمام بتكوين األسرة بالزواج وانإجناب من دون تأخري ،فإنّ ذلك أنسٌ لإلنسان ومتعة،
وباعثٌ على اجلدّ يف العمل ،وموجبٌ للوقار والشعور باملسؤولية ،واستثمارٌ للطاقات ليوم احلاجة
ووقايةٌ للمرء عن كثريٍ من املعاني احملظورة والوضيعة حتى ورد أنّ من تزوّج فقد أحرز نصف دينه ،وهو
قبل ذلك كلّه سنة الزمة من أوكد سنن احلياة وفطرة فطرت النفس عليها ،مل يفطم امرؤ نفسه عنها إالّ
وقع يف احملاذير وابتلى باخلمول والتكاسل ،وال خيافنّ أحدٌ فيه فقراً فإنّ اهلل سبحانه جعل يف الزواج من
أسباب الرزق ما ال حيتسبه املرء يف بادىء نظره ،وليهتم أحدكم خبلق من يتزوجها ودينها ومنبتها ،وال
يبالغن يف االهتمام باجلمال واملظهر والوظيفة فإنّه اغرتار سرعان ما ينكشف عنه الغطاء عندما تفصح له
احلياة عن جدّها واختباراتها ،وقد ورد يف احلديث التحذير من الزواج باملرأة حملض مجاهلا ،وليعلم أنّ
من تزوّج امرأة لدينها وخلقها بورك له فيها.
ولتحذر الفتيات وأولياؤهن من ترجيح الوظائف على تكوين األسرة واالهتمام بها ،فإنّ الزواج سنّة
أكيدة يف احلياة ،والوظيفة أشبه بالنوافل واملتمّمات ،وليس من احلكمة ترك تلك هلذه ،ومن غفل عن
هذا املعنى يف ريعان شبابه ندم عليه عن قريب حني ال تنفعه الندامة ،ويف جتارب احلياة شواهد على
ذلك.
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وال حيلّ ألوليائهنّ عضلهن عن الزواج أو وضع العراقيل أمامه باألعراف اليت مل يلزم اهلل بها مثل
املغاالة يف املهور واالنتظار لبين األعمام أو السادات ،فإنّ يف ذلك مفاسد عظيمة ال يطلعون عليها،
وليعلم أنّ ا هلل سبحانه مل جيعل الوالية لآلباء على البنات إالّ للنصح هلن واحلرص على صالحهن و من
حبس امرأة لغري صالحها فقد باء بإثمٍ دائم ٍ ما دامت تعاني من آثار صنيعه وفتح على نفسه بذلك باباً
من أبواب النريان.
السادسة  :السعي يف أعمال الربّ ونفع الناس ومراعاة الصاحل العامّ وال سيّما ما يتعلّق بشؤون األيتام
واألرامل واحملرومني ،فإنّ فيها تنمية لإلميان وتهذيباً للنفس وزكاة ملا أوتيه املرء من نعم وخريات ،وفيها
سنّ للفضيلة وتعاون على الربّ والتقوى وأداء صامت لألمر باملعروف والنهي عن املنكر ،ومساعدة
ألولياء األمور على حفظ النظام العامّ ورعاية املصاحل العامة ،وموجبٌ لتغيري حال اجملتمع إىل األفضل،
فهو بركة يف هذه الدنيا ورصيد لآلخرة ،وإنّ اهلل سبحانه حيبّ اجملتمع املتكافل املتآزر الذي يهتّم املرء فيه
بهموم إخوانه وبين نوعه وحيبّ هلم من اخلري مثل ما حيبّ لنفسه.
وقد قال عزّ من قائل[ :وَ َلوْ أَنَّ أَ ْهلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَ َتحْنَا عَلَيْهِم َب َركَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ] ،وقال:
[ إِنَّ اللَّهَ ال يُغَيِّرُ مَا بِ َقوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ] ،وقال النيبّ (صلّى اهلل عليه وآله)( :ال يؤمن أحدكم
حتّى حيبّ ألخيه ما حيبّ لنفسه ويكره ألخيه ما يكره لنفسه) ،وقال أيضاً( :من سنّ سنة حسنة فله
أجرها وأجر من عمل بها).
السابعة  :أن يُحسن كلّ امرئ وليَ شيئاً من شؤون اآلخرين أمر ما توالّه ،سواء يف األسرة أو يف
اجملتمع ،فليُحسن اآلباء رعاية أوالدهم واألزواج رعاية أهاليهم وليتجنّبوا العنف والقسوة حتّى فيما
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اقتضى املوقف احلزم رعايةً للحكمة وحفاظاً على األسرة واجملتمع  ،فإنّ أساليب احلزم ال تنحصر
بانإيذاء اجلسدي أو األلفاظ النابية بل هناك أدوات ومناهج تربوية أخرى جيدها من حبث عنها وشاور
أهل اخلربة واحلكمة بشأنها ،بل األساليب القاسية كثرياً ما تؤدّي إىل عكس املطلوب بتجذّر احلالة اليت
يراد عالجها وانكسار الشخص الذي يُراد إصالحه ،وال خري يف حزم ٍ يقتضي ظُلماً ،وال يف عالج خلطأٍ
خبطيئة.
ومن ولّي أمراً من أمور اجملتمع فليهتم به وليكن ناصحاً هلم فيه وال خيونهم فيما يغيب عنهم من واجباته،
فإنّ اهلل سبحانه متولٍّ ألمورهم وأمره مجيعاً و سوف يسأله يوم القيامة سؤاالً حثيثاً ،فال ينفقن أموال
الناس يف غري حلّها ،وال يقرّرن قراراً يف غري جهة النصح هلم ،وال يستغلّن موقعه لتكوين فئة وحزب
يتستّر بعضهم على بعضٍ ويتبادلون املنافع احملظورة واألموال املشبوهة ،ويزحيون اآلخرين عن مواضع
يستحقونها أو مينعون عنهم خدمات يستوجبونها ،وليكن عمله جلميع الناس على وجه واحد فال جيعله
سبيالً للمجازاة على حقوق خاصّة عليه لقرابة أو إحسان أو غري ذلك ،فإنّ وفاء احلقوق اخلاصّة باحلق
العام جور وفس اد ،فإن ساغ لك ترجيح أحد فعليك برتجيح الضعيف الذي ال حيلة له وال جهة وراءهُ
وال معني له على أخذ حقّه إالّ اهلل سبحانه .وال يستظهرنّ أحد يف توجيه عمله بدين أو مذهب ،فإنّ
الدين واملذاهب احلقّة قائمة على املبادئ احلقّة من رعاية العدل وانإحسان واألمانة وغريها ،وقد قال
اهلل سبحانه[ :لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب وامليزان ليقوم الناس بالقسط ] ،وقال
انإمام علي (عليه السالم)( :إنّي مسعت رسول اهلل (صلّى اهلل عليه وآله) يقول يف غري موطن  :لنْ
ضَعِيفِ فِيهَا حَقَّهُ ِمنَ الْقَوِيِّ غَيْرَ مُتَعْتِعٍ) .فمن بنى على غري ذلك فقد زيّن لنفسه
ؤخَذُ لِل ّ
تُقَدَّسَ أُمَّةٌ ال يُ ْ
األماني الزائفة واآلمال الكاذبة ،وأحقّ الناس بأئمة العدل كالنيبّ (صلّى اهلل عليه وآله) ،وانإمام علي
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(عليه السالم) ،واحلسني الشهيد (عليه السالم) أعملهم بأقواهلم وأتبعهم لسريتهم ،وليلتزم املتولي
ألمور الناس مبطالعة رسالة انإمام علي (عليه السالم) ملالك األشرت عندما بعثه إىل مصر ،فإنّها وصف
جامع ملبادئ العدل وأداء األمانة وهي نافعة للوالة ومن دونهم كلٌ حبسب ما يناسب حاله ،وكلّما كان
ما توالّه املرء أوسع كان ذلك له ألزم وآكد.
الثامنة  :أن يتحلّى املرء بروح التعلّم وهمّ االزدياد من احلكمة واملعرفة يف مجيع مراحل حياته
وخمتلف أحواله ،فيتأمل أفعاله وسجاياه وآثارها وينظر يف احلوادث اليت تدور حوله ونتائجها ،حتى
يزداد يف كلّ يوم معرفة وجتربة وفضالً ،فإنّ هذه احلياة مدرسة متعدّدة أبعادها ،عميقة أغوارها ،ال
يستغين املرء فيها عن التزوّد من العلم واملعرفة واخلربة ،ففي كلّ فعل وحدث داللة وعربة ،ويف كلّ
واقعة رسالة ومغزى ،تفصح ملن تأمّلها عما ينتمي إليه من الظواهر والسنن ،وتُمثّل ما يناسبها من
العظات والعرب ،فال يستغين املرء فيها عن التزود من العلم واملعرفة واخلربة حتّى يلقى اهلل سبحانه،
وكلّما كان املرء أكثر تبصّراً أغناه ذلك يف معرفة احلقائق عن مزيد من التجارب واألخطاء .وقد قال
تعاىل[ :وَمَن ُيؤْتَ احلِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً َكثِرياً] ،وقال لنبيّه (صلّى اهلل عليه وآله)( :وقل ربّ زدني
علماً).
وينبغي للمرء أن يأنس بكتبٍ ثالثة يتزوّد منها بالتأمّل والتفكري :
أوّهلا وأوالها  :القرآن الكريم فهو آخر رسالة من اهلل سبحانه إىل خلقه وقد أرسلها إليهم ليثري دفائن
العقول ويفجّر من خالهلا ينابيع احلكمة ،ويليّن بها قساوة القلوب ،وقد بيّن فيها احلوادث ضرباً
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لألمثال ،فعلى املرء أن ال يرتك تالوة هذا الكتاب على نفسه ،يُشعرها أنّه يستمع إىل خطاب اهلل سبحانه
له ،فإنّه تعاىل أنزل كتابه رسالة منه إىل مجيع العاملني.
وثانيها  :نهج البالغة فإنّه على العموم تبيني ملضامني القرآن وإشاراته بأسلوب بليغ يُحفّز يف املرء
روح التأمل والتفكري واالتّعاظ واحلكمة .فال ينبغي للمرء أن يرتك مطالعته كلّما وجد فراغاً أو فرصة،
وليشعر نفسه بأنّه ّممن خيطب فيهم انإمام (عليه السالم) كما يتمنّاه ،وليهتمّ برسالته (عليه السالم) إىل
ابنه احلسن (عليه السالم) فإنّها جاءت ملثل هذه الغاية.
وثالثها  :الصحيفة السجّادية فإنّها تتضمّن أدعية بليغة تستمدّ مضامينها من القرآن الكريم وفيها تعليم
ملا ينبغي أن يكون عليه انإنسان من توجّهات وهواجس ورؤى وطموح ،وبيان لكيفيّة حماسبته لنفسه
ونقده هلا ومكاشفتها خبباياها وأسرارها ،وال سيّما دعاء مكارم األخالق منها.
فهذه مثان وصايا هي أصول االستقامة يف احلياة وأركانها  ،وهي تذكرة ليس إالّ ،إذ جيد املرء عليها
نور احلق وضياء احلقيقة وصفاء الفطرة وشواهد العقل وجتارب احلياة قد نبّهت عليها الرسائل انإهلية
ومواعظ املتبصّرين ،فينبغي لكلّ امرئ أن يأخذ بها أو يسعى إليها وال سيّما الشباب الذين هم يف عنفوان
طاقتهم وقدراتهم اجلسدية والنفسية اليت هي رأس مال انإنسان يف احلياة ،فإن فاتهم بعضها أو املرتبة
العالية منها فليعلموا أنّ أخذ القليل خريٌ من ترك الكثري ،وإدراك البعض خري من فوات الكل ،وقد قال
سبحانه[ :فَ َمنْ َي ْعمَلْ ِمثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ * وَ َمنْ َي ْعمَلْ ِمثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَ َرهُ].
أسأل اهلل أن يوفقكم ملا يفضي بكم إىل السعادة والسداد يف اآلخرة واألوىل فإنّه وليّ التوفيق.
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