
 

در پاسخ به نامه جمعی از جوانان متدين) مّد ظلّه(اندرزھای آقای سيستانی   
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  الرحمن الرحيم  � بسم

 
  )دام ظله(العظمی سيد علی حسينی سيستانی  � آيتس�م و درود به مرجع عاليقدر 

  
ھا و نصايحی را که  استدعا داريم توصيه عالی حضرتما گروھی از دانشجويان و فعا"ن اجتماعی، از 

در جامعه است و  آفرينی نقشھا برای  و بيانگر نقش جوانان و وظيفه آن آيد میدر اين روزھا به کار ما 
  .عالی برای ما فايده دارد، بيان فرماييد ھر نصيحت ديگری را که به نظر حضرت

  
  
  

 گروھی از دانشجويان و فعا"ن اجتماعی 
  
  

* * * * *  

  
  
  

  الرحمن الرحيم  � بسم
 

  و آله الطاھرين  محمد علی والس�مو الص�ة  العالمين ربالحمد 0 
  

  الس�م عليکم و رحمة � و برکاته 
ام برايم اھميت دارد ـ به  شما جوانان عزيز را ـ که مسائلتان ھمچون مسائل شخص من و خانواده

کنم؛ اندرزھايی که سعادت کامل اين زندگی و حيات واپسين آدمی در آن  ھشت نصيحت سفارش می
رد ھای خداوند سبحان به بندگان و پندھای حکيمان و بندگان صالح خدا و رھاو نھفته و فشرده پيام
   :است جانب اينتجربيات و دانش 

  
  :لزوم اعتقاد راستين به خداوند سبحان و جھان آخرت  -١

نموده،  باره دراينھايی که آيين استوار  است و قضاوت شده اقامهبا د"يل روشنی که برای اين امر 
يابد که ھر موجودی در  انسان با درنگ انديشمندانه، درمی. مبادا کسی از شما در اين باور کوتاھی کند

خداوند متعال برای . ای بديع و تازه است و نشان از صانعی توانا و خالقی بزرگ دارد اين جھان، آفريده
ھا روشن و مشخص  ب�غ کرده و در آنھايی را ا يادآوری اين نکته، از طريق انبيای خود، ھمواره پيام



ک ي ای است برای آزمون بندگان خويش تا نشان دھد که کدام نموده است که زندگی، در حقيقت عرصه
ھا ايمان  که وجود خداوند متعال و روز آخرت را ناديده بگيرد و به آننيکوکارتر ھستند؛ بنابراين، ھر

انده و رمز و راز تکاپوی در آن را درنيافته است؛ نياورد، از معنا و افق و فرجام زندگی غافل م
راستی ھم  رو، يکايک شما وظيفه داريد از اين باور خود پاسداری کنيد و آن را که به ازاين

ترين امور خويش برشماريد، بلکه بايد بکوشيد تا يقين و ارزش اين  ترين واقعيت است، گرامی پراھميت
ايد و او با نگاه نافذ و تيزبين خود  ويا ھميشه پيش روی او ايستادهباور در شما چندان فزونی يابد که گ

   .»را بستايند شب روانچون صبح شود، «: اند کند؛ که گفته شما را نظاره می
، مثال عنوان بهھای جوانی، ضعفی در دين خود احساس کند؛ و  ای از سال چنانچه آدمی در دوره

ھای دنيوی گرايش داشته باشد، اما ھرگز نبايد ارتباط خود با  لذتانجام واجبات را دشوار بشمارد يا به 
انسان بايد اين . خداوند متعال را کام�ً قطع کند و بدين ترتيب راه بازگشت را برای خود ناھموار سازد

نکته را بداند که اگر در ھنگام احساس توانايی و عافيت، به قدرت و س�مت خود مغرور شود و فرمان 
ای جز بازگشت به سوی  بحان را ناچيز شمارد، سرانجام، در ھنگام ناتوانی و ضعف، چارهخداوند س

پروردگار ندارد؛ بنابراين، از ھمان عنفوان جوانی که مدت زمان محدودی بيش نيست، بايد در فکر 
   .اش باشد دوره ضعف و سستی و بيماری و سالمندی خود در آينده زندگی

صبر پيشه نکرده، يا با  ھا آنحلی برای  از شبھاتی که برای يافتن راه پيروی درنتيجهمبادا انسان 
ھای  خاطر از سوءاستفاده ھای زندگانی، يا رنجيده ھا و پيرايه افکار ناپخته، يا تحت تأثير لذت بر تکيه

شخصِی بعضی افراد از نام دين، رفتار و کردار نادرست خود را مشروع جلوه دھد و از اين رھگذر، 
 شود، بلکه ول ثابت دين به ترديد بيفتد؛ زيرا حقيقت چيزی نيست که با رفتار مردم سنجيده میدر اص

   .ھا را بايد با حقيقت به آزمون کشيد شخصيت
  
  :آراستگی به اخ�ق نيک  -٢

ھای بسياری مانند حکمت، تفکر، مدارا، فروتنی، دورانديشی،  خويی دربرگيرنده فضيلت خوش
ترين عوامل سعادت در دنيا و آخرت به  است؛ و به ھمين دليل، از مھم ھا اينبردباری، شکيبايی و جز 

نده ترين مردم به خداوند و دار رود و روزی که ترازوی اعمال آدميان برپا شود، نزديک شمار می
تر باشد؛ بنابراين، ھر يک از شما بايد اخ�ق خود را در  اخ�ق ترين کفّه، کسی است که خوش سنگين

رفتار با والدين و خانواده و فرزندان و دوستان و عموم مردم سامان دھد و چنانچه در خود قصوری 
ھدفش سوق دھد و اگر مشاھده کرد، نفس خويش را رھا نکند، بلکه آن را به محاسبه کشد و حکيمانه به 

ھر که «خلقی بيارايد، زيرا  نفس سر باز زد، نااميد نشود، بلکه حتی با دشواری، خود را به خوش
و نزد خداوند سبحان، ت�ش » ھا خواھد شد سرشت ملّتی را به خود تحميل کند، سرانجام يکی از آن

   .ری داردچنين فردی، نسبت به کسی که اين صفت در نھاد او باشد، پاداش بيشت
  
و  تکاپو انداختن نفس به ت�ش برای فراگيری درست يک حرفه، به دست آوردن تخصص،  -٣

   :تحمل رنج و سختی برای رسيدن به آن
تواند ھزينه  کند، از اين رھگذر می بخشی از وقت انسان را پر می: وانی داردااين امر برکات فر

اش را تأمين نمايد، به جامعه خود سود برساند، برای کارھای خير کمک بگيرد،  خود و خانواده
اش پاک شود؛ زيرا به دست آوردن  و سرمايه به دست آورد مھارت افزاو  انديشه پرورھايی  تجربه

وانگھی، خداوند متعال انسان . تر است با خستگی بيشتری باشد پاکی و برکت آن افزونسرمايه ھر چه 
دارد و از انسان بيکار و  اندازد دوست می ، خود را به تکاپو میوکار کسبزحمتکشی را که با 

پس مراقب . ای که بار دوش ديگران باشد يا وقت خود را در لھو و لعب بگذراند، بيزار است بھره بی
تان بدون فراگيری حرفه يا تخصصی سپری نشود؛ زيرا خداوند سبحان در  د که دوران جوانیباشي

گيری از آن بتواند سرمايه زندگی خود  جوانان نيروھايی درونی و بدنی قرار داده است تا انسان با بھره
   .اعتنايی آن را ھدر ندھيد گذرانی و بی را فراھم کند؛ پس زنھار که با وقت



و  ما بايد چندان به حرفه و تخصص خود اھتمام ورزد که در آن به مھارت برسدھر يک از ش
، سخنی را ناآگاھانه بر زبان نياورد و کاری را ناشيانه انجام ندھد، بلکه از پرداختن به مواردی درنتيجه

اين  که که توانايی يا دانش آن را ندارد عذر بخواھد، يا به شخصی که مھارت بيشتری دارد مراجعه کند
  .تر و برای جلب اعتماد ديگران بھتر است کار برای او شايسته

و نبايد تمام اھتمام  آدمی بايد کار و وظيفه خود را با ع�قه و ھمت و خ�قيت و رغبت انجام دھد
ای را از راه  او کسب مال حتی از راه نامشروع باشد؛ زيرا مال حرام برکت ندارد و ھر که سرمايه

خداوند او را به ب�يی گرفتار سازد که  بسا چهی کند، از اين مطلب ايمن نباشد که آور نامشروع جمع
ناچار شود پول خود را با رنج و زحمت بيشتری در راه آن ھزينه کند؛ چنين مالی در اين دنيا مايه 

   .نيازی نيست و در آخرت ھم وبال او خواھد شد بی
زان قرار دھد؛ بنابراين وقتی به کاری برای ھر يک از شما وجدانش را ميان خود و ديگران مي

کند و دوست دارد ديگران برايش کار کنند؛ و  گونه باشد که برای خود کار می پردازد، ھمان ديگران می
 مورد احسان خويش قرار دھد که دوست دارد خداوند سبحان در حق او نيکی کند ای گونه بهديگران را 

ھای زشتی که از  اين حوزه را در نظر داشته باشد و به روش ھای و ھمواره اخ�ق کار و شايستگی
کارفرما  دار امانتو بداند که ھر کارگر، خواه عادی يا متخصص،  ھا شرم دارد نپردازد آشکار شدن آن

کننده است، پس بايد خيرخواه او باشد و ناآگاھانه مرتکب خيانت به او نشود؛ زيرا خداوند  و مراجعه
ستاند؛  ت و بر کارھايش نظارت دارد و دير يا زود حق ديگران را از او میمتعال مراقب او اس

ترين کارھا نزد خداوند سبحان است و فرجام و نتيجه  شکنی زشت درستی که خيانت و پيمان به
   .تری دارد خطرناک

دارند، بايد توجه بيشتری  سروکاردر ميان ھمه صاحبان مشاغل، پزشکان که با جان و بدن مردم 
 سوء عاقبتشدت از سرپيچی از موارد يادشده که به  به اين نصايح داشته باشند؛ بنابراين، بايد به

   .» فردا برای کسی که آن را ببيند نزديک است « و انجامد، پرھيز کنند می
   :فرمايد خداوند سبحان می
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کنند  آيا آنھا گمان نمی }1{کاھند  کنند از آن می و چون برای مردم پيمانه يا وزن می  }({کنند  ُپر می

  .»  }:{شوند؟ که روزی برانگيخته می

؛ )إنَّ اهللاَ َتعالي يحب إذا عملَ أحدكُم عمالً أن يتقنَه(: است شده روايتچنين ’از پيامبر اکرم 

   .»دھد، آن را به بھترين صورت انجام دھد را انجام میخداوند متعال دوست دارد ھر کس کاری «
در حوزه  به ويژهھای تخصصی خود،  ھا، در زمينه "زم است دانشجويان و اساتيد دانشگاه

ھای  تا دانش و عملکرد آنان در زمينه پزشکی، از دستاوردھای ديگر مراکز علمی آگاھی داشته باشد
روز برابری کند، بلکه وظيفه دارند با ارائه مقا"ت مفيد علمی و پيشگامی در  بادانششان  کاری
ھای نو، موجبات تکامل علم را فراھم آورند و با امکانات موجود، به رقابت با ديگر مراکز علمی  يافته

ه بپردازند و در فراگيری دانش، به شاگردی ديگران و مصرف ابزار و تجھيزات آنان بسنده نکنند، بلک
اين عرصه بودند، در پيدايش و توليد  داران پرچمدور پيشگامان و  ھای درگذشتهھمانند نياکان خويش که 

تر از ديگر  برداری از آن مشارکت فعال داشته باشند؛ که در اين زمينه ھيچ ملتی شايسته علم و بھره
   .ھا نيست ملت

نان و جوانانی که در نبوغ سرآمد بر شما "زم است تا از استعدادھای درخشان موجود در نوجوا
و  آشکاری دارند، حتی اگر از اقشار فرودست باشند، پشتيبانی کنيد وبرتریو ھوش  اند ديگران

دھيد، دست ايشان را تا رسيدن به مراتب با"ی علم و دانش  که به فرزندان خود ياری می طور ھمان
ھا بھره  ش نوشته شود و جامعه و آيندگان از علم آنتا ھمانند کار آنان، برای شما نيز پادا سودمند بگيريد

   .ببرند



  :ھا پايبندی به رفتار و اخ�ق پسنديده و پرھيز از ناپسندی  -۴
و ھيچ بدی و شقاوتی مگر از فرومايگی  ھيچ خير و سعادتی جز بر پايه فضيلت استوار نيست

راست گفت خداوند . آزمايد را با آن میجز در موارد خاصی که خداوند بندگان خود  گيرد ـ  سرچشمه نمی
 !	�A5 BC�4��DE5 %���4 0	@	%?�< , ���5%>: سبحان که فرمودF�4�#	� �, >��G��	0 � ��3���� ��( *��H	�> و ھر مصيبتی که به شما «؛

  .»گذرد رسد به سبب دستاورد خود شما است و خدا از بسياری می
در ظاھر و نگاه و رفتار،  دامنی پاکمحاسبه نفس، : از اند عبارتبعضی از صفات پسنديده 

و پرھيز از  ھا و تعھدات، استواری بر حق داری، وفاداری به پيمان ، امانترحم صله، گويی راست
    .رفتارھای پست و کردارھای ناروا
ھای  ھای شتابان، سرگرمی ھای ناپسند، واکنش تعصب: از اند عبارتو بعضی از صفات ناپسند 

، خودنمايی در برابر مردم، اسراف به ھنگام برخورداری، تعدی به ھنگام فقر، نارضايتی در پست
با ضعيفان، ھدر دادن سرمايه، کفران نعمت، پافشاری بر  به ويژهھا، بدرفتاری با ديگران  گرفتاری

   .و تمايل به ستوده شدن بر کارھای نکرده گناه، کمک به ظلم و ستم
کنم؛ زيرا زن به خاطر ظرافتی که دارد، در  و عفاف سفارش اکيد می یدامن پاکدختران را به 

پذيرتر است، پس دختران بايد مراقب باشند که فريب  توجھی به عفاف آسيب برابر پيامدھای ناشی از بی
ھای گذرايی نشوند که لذتشان فناپذير، ولی پيامدھای  احساسات پوچ را نخورند و درگير وابستگی

ھا  و دختران را نشايد که به چيزی جز زندگی پايدار که سعادت و خوشبختی آن ان استناگوارشان جاود
کند، بينديشند؛ چه برازنده است زنی که با حفظ سنگينی و متانت ظاھر و رفتار خويش،  را ضمانت می

   .پردازد به امر زندگی و کار و تحصيل خود می
  
  :دادن به تشکيل خانواده، با ازدواج و توليد نسل، بدون تأخير اھميت  -۵

و موجب جّديت در کار است و وقار و احساس مسئوليت را  تشکيل خانواده مايه انس و لذت انسان
شود تا انسان ھمه نيروی خود را برای روز نيازمندی به کار گيرد و او را از  در پی دارد و سبب می

ھر که ازدواج کند «: تا جايی که در روايت آمده است کند نامشروع و پست حفظ میبسياری از امور 
تر از ھمه اين موارد، تشکيل خانواده، سّنتی ضروری  و مھم» نيمی از دين خود را پاس داشته است

ھا بر آن تأکيد شده و فطرتی است که انسان با آن سرشته شده است و ھر که  است که بيش از ديگر سنت
  .شود افتد و به تنبلی و کسالت مبت� می ين سنت روگردان شود به دشواری میاز ا

ھای روزی را در  نبايد برای ازدواج از فقر بترسد؛ زيرا خداوند سبحان بخشی از انگيزه کس ھيچ
ھر يک از شما بايد به اخ�ق و دين . آورد نمی حساب بهازدواج قرار داده که انسان در نگاه اول، آن را 

کند دقت داشته باشد و در توجه به زيبايی و ظاھر و شغل وی  صالت کسی که با او ازدواج میو ا
که زندگی چھره سختی و آزمايش خود را  روی نکند؛ زيرا اين موارد مايه فريفتگی است و ھنگامی زياده

ر زيبايی او در حديث، از ازدواج با زن فقط به خاط. رود کنار می به سرعتھا  دھد، اين پرده نشان می
در کنار آن، بايد دانست که ھر کس به خاطر دين و اخ�ق زنی، با وی ازدواج . است شده دادهپرھيز 

   .اند کند، در اين وصلت برای او برکت قرار داده
ھا بر حذر باشند که اشتغال را بر تشکيل خانواده و اھتمام به آن ترجيح  دختران و اوليای آن
ھا است که  مؤکد زندگی است، ولی اشتغال چيزی از قبيل مستحبات و مکّمل ندھند؛ زيرا ازدواج سنت

و کسی که در آغاز جوانی از اين نکته  ترک آن سنت مؤکد برای اين امور، از حکمت به دور است
ھای  در تجربه. و البته اين پشيمانی برای او سودی نخواھد داشت شود پشيمان می به سرعتغفلت کند، 

   .ن نکته فراوان استزندگی گواه اي
ھا جلوگيری کنند، يا با پايبندی به آداب و رسومی،  بر اوليای دختران جايز نيست که از ازدواج آن

که  يا سادات عموھا پسربه اميد ازدواج با يکی از  داشتن نگهھای سنگين يا دست  نظير گذاشتن مھريه
ھای بزرگی  ن شوند؛ زيرا در اين کار مفسدهخداوند کسی را ملزم به اين امور نکرده، مانع ازدواج آنا

و بايد بدانند که خداوند سبحان پدران را بر دختران و"يت نداده، مگر برای  اند ناآگاهاست که از آن 
و ھر کس بدون رعايت مصلحت، از ازدواج زنی  ھا انديشی و پافشاری در خوشبختی آن مصلحت



برد  آن زن از پيامدھای کار او رنج می که وقتیتا  و آثار آن جلوگيری کند، مرتکب گناه شده است
   .خواھد بود و با اين کار دری از درھای دوزخ را بر خود گشوده است گيرش دامن

  
زنان و بينوايان و  ويژه به يتيمان و بيوه  رسانی به مردم به ت�ش برای نيکوکاری و کمک -۶

  :المنفعه عامپرداختن به کارھای 
ھا و خيراتی است که به انسان  شود و زکات نعمت اين کار موجب رشد ايمان و تھذيب نفس می

 بی سروصدایو انجام  و نھادينه کردن فضيلت و ھمياری در کارھای نيک و پرھيزکاری است شده داده
رسانی به مسئو"ن برای حفظ نظام ھمگانی و رعايت منافع  امر به معروف و نھی از منکر و کمک

شود؛ بنابراين، برکت اين دنيا و  عمومی را در خود جای دارد و باعث بھبودی وضعيت جامعه می
   .ذخيره آخرت خواھد بود

ادران و ھمنوعان خود اھميت پيمان را که افراد آن به مشک�ت بر خداوند سبحان جامعه متحد و ھم
خواھند، دوست دارد و فرموده  ھايی را که برای خود بخواھند برای ديگران نيز می دھند و خوبی می

�I ���	��> :است	0 	-��	0 J�* K�� �� &�5L ���	KMN��� %	&�O	"	�	� ,�6��	��( BP%	��*�? ��A5 Q%��I#��>  و اگر مردم شھرھا ايمان آورده و  «؛

  .»گشوديم ھا می برکاتی از آسمان و زمين بر آن ھرآينهتقوا پيشه کرده بودند، 
�I>: و فرموده است�� �RM��� 	S �*A�	T�� %�5 UV��	K�? 'M"�W ���*A�	T�� %�5 �,�6�# �.	X�?>  خداوند حال ھيچ قومی را تغيير «؛

  .»را تغيير دھنددھد مگر آنان حال خود  نمی
كرِه يه ما يكره ألخيحب لَنفسه و يه ما يحب ألخيؤمنُ أحدكُم حتّي يال( :نيز فرمود’پيامبر اکرم 

رسد، مگر آنچه را که برای خود دوست دارد برای برادر  از شما به کمال ايمان نمی يک ھيچ«؛ ) لَنفسه

  .»پسندد برای برادر خود نيز نپسندد خود نيز دوست داشته باشد و آنچه را که برای خودش نمی
را بنا نھاد، ھر که سنت نيکی «، )من سنَّ سنةً حسنةً َفلَه أجرُها و أجرُ من عملَ بها :(ھمچنين فرمود

  .»کنند برای او است پاداش آن کار و پاداش کسانی که به آن سنت عمل می
کسانی که کاری از امور ديگران را بر عھده دارند، مسئوليت خود را، چه در خانواده و چه   -٧

انجام دھند؛ بنابراين، پدران سرپرستی فرزندان را و شوھران سرپرستی  به درستیدر جامعه، 
و با رعايت حکمت و به منظور پاسداری از حريم خانواده و  دار شوند عھده به خوبین را ھمسرانشا

ھای  جامعه، از خشونت و سنگدلی، حتی در مواردی که قاطعيت "زم است، پرھيز کنند؛ زيرا روش
ھای تربيتی  قاطعانه، منحصر به آزار بدنی و به کار بردن الفاظ رکيک نيست، بلکه ابزار و شيوه

ھا  ری نيز وجود دارد که اگر کسی در پی آن باشد و با اھل خبره و حکمت مشورت کند، به آنديگ
آميز در بسياری از موارد نتيجه معکوس دارد و  ھای خشونت وانگھی، روش. دسترسی خواھد داشت

دار شدن امری که نظر به بھبود آن است و سرافکندگی شخصيت کسی که قصد اص�ح  موجب ريشه
قاطعيت چنانچه سبب ظلم شود و اص�ح خطا اگر خود موجب خطای . گردد ان است، میوی در مي

   .ديگری باشد، ھيچ خيری ندارد
ھای جامعه است، بايد به کار خويش اھتمام ورزد و در آن  دار يکی از مسئوليت کسی ھم که عھده

که خداوند متعال بر ھمه  نکندھا پنھان است خيانت  خيرخواه مردم باشد و در انجام وظايفی که از ديد آن
کارھای او و مردم و"يت دارد و در روز قيامت او را پيوسته بازخواست خواھد نمود؛ پس بايد مراقب 
باشد که اموال مردم را به مصرف نامشروع نرساند و تصميمی برخ�ف خير و مصلحت آنان نگيرد و 

تا تخلفات يکديگر را مخفی کنند، به تقسيم  با سوءاستفاده از موقعيت خود، گروه و حزبی تشکيل ندھد
ناک ميان يکديگر بپردازند و ديگران را از مناصبی که شايستگی آن  منافع نامشروع و اموال شبھه

؛ بلکه بايد کارھايش برای ھمگان بازدارندکنار بزنند يا از دريافت خدماتی که سزاوار آن ھستند  رادارند
ھای  ا ابزاری برای ادای حقوقی مانند حق خويشاوندی يا جبران نيکیيکسان باشد و نبايد مقام خويش ر

ديگران و ديگر حقوقی که بر گردن شخص او است قرار دھد؛ زيرا ايفای اين حقوق شخصی از 
رھگذر حقوق عمومی، ظلم و تباھی است؛ بنابراين، اگر برای شما شرايطی پيش آمد که کسی را 



بھره است، مقامی پشت سر او نيست و جز خداوند  از قدرت بیانتخاب کنيد، سراغ کسی برويد که 
   .سبحان ھيچ ياوری برای گرفتن حق خويش ندارد

احدی از شما دين يا مذھب را ابزاری برای توجيه کارھای خود قرار ندھد؛ زيرا دين و مذاھب 
داری و اموری از اين قبيل بنيان نھاده  حقه بر اصول راستينی ھمچون رعايت عدل و احسان و امانت

&	% �	K	�G>: فرمايد خداوند سبحان می. شده است��Y�Z	0 %	&	��Y�Z �P%	&A��4�%�? 	0��%	&�	[. �,�6�3�5 �\%	"�>�� ���	[������� �V� K���� �$%M&�� 
�]�#�Kھا کتاب و ميزان نازل کرديم تا  ما پيامبران خود را با د"يل آشکار فرستاديم و به ھمراه آن«. <?�%�

: موطن يقولُ في غَير’ إنّي سمعت رسولَ اهللا(: فرمايد می ×اميرالمؤمنين . »مردم به عدالت رفتار کنند
شنيدم که ’من بارھا از پيامبر خدا «؛ )مَتعتعٍ َلنْ ُتقَدّس أُمّةٌ اليؤْخَذُ للَضّعيف فيها حقَّه منَ اْلَقوِيِّ غَيرَ

 ملتی که در آن حق ضعيف از قوی، بدون ترس و واھمه گرفته نشود، به تقَدس نخواھد رسيد: فرمود می
يزی جز اين قرار دھد، در حقيقت خويشتن را با آرزوھای پوچ و و ھر که مبنای خود را بر چ »

و  ’ترين مردم به پيروی از پيشوايان عدالت مانند پيامبر  نزديک. اميدھای دروغين فريب داده است

ھا عمل کرده و از  کسانی ھستند که بيش از ديگران به سخنان آن ×و امام حسين شھيد  ×امام علی 

   .نندک ھا پيروی می سيره آن
به مالک اشتر ھنگام  ×ين نأميرالمؤمدار امور مردم است بايد به خواندن نامه  کسی که عھده

داری است و به  اعزام او به مصر پايبند باشد؛ زيرا اين نامه توصيفی فراگير از اصول عدالت و امانت
. تری دارند، مفيد است تناسب وضعيت افراد، برای ھمگان، خواه مسئو"ن و خواه کسانی که رتبه پايين

تر  تر و ضروری ھای اين نامه برايش "زم تر باشد توجه به دستورالعمل ھر چه مسئوليت کسی گسترده
   .است

  
و ت�ش برای افزايش حکمت و معرفت در ھمه مراحل و  آموزی شدن به روحيه علم آراسته - ٨

  : احوال زندگی
ھای خود و پيامدھای آن را بسنجد و به رويدادھای پيرامون خويش و  آدمی بايد کارھا و خصلت

ای است با  بر معرفت و تجربه و کمال او افزوده شود؛ چه، زندگی مدرسه ھرروزتا  نتايج آن بنگرد
نياز  گاه از دانش و شناخت و مھارت بی و در طول زندگی، انسان ھيچ ابعاد گوناگون و بسی ژرف
ای است که  اش نشانه و عبرتی نھفته و ھر رخدادش دربردارنده پيغام و نکته نيست؛ در ھر کار و حادثه

ھا و  ھايی از موعظه ھای الھی خواھد يافت و نمونه انديشه کند، سرچشمه آن را در سنت ھر کس در آن
که به م�قات خدای سبحان برود، ھرگز از دانش و  آنگاهتا  است که انسان گونه اينپندھا را خواھد ديد؛ 
، به آزمون شود و ھر چه بينش بيشتری داشته باشد، در راه شناخت حقايق نياز نمی شناخت و مھارت بی

�N�̀_>: فرمايد خداوند متعال می. و خطای کمتری نياز دارد �� 	C��>�O�� ��5 Q%	a�� ��5�� 	P�̀ �� 	C��>�O�� �G	K	! �_�N� 0 
�b*��	c �b*��H	�> .»و به پيامبر خود » مند شده است و کسی که به او حکمت داده شود، از خير زيادی بھره

   .»ای پروردگارم، دانش مرا افزون کن: بگو«. <)���d�� A\IZ _�.�e�/ %b �>: فرمود

   :ھا توشه برگيرد و سزاوار است انسان با سه کتاب زير انس داشته باشد و با تأمل و تفکر، از آن
  

کتاب، قرآن کريم آخرين پيام خداوند سبحان به آفريدگان است که آن را نازل  وبرتريننخستين 
ھای حکمت و دانايی را بجوشاند و با آن سختی  ھای عقل و خرد را برانگيزد و چشمه فرموده تا گنجينه

و از باب نمونه، در آن رخدادھايی را بيان فرموده است، پس انسان بايد خود را از  ھا را نرم کند دل
ت�وت اين کتاب محروم نکند و ھنگام ت�وت، اين احساس را داشته باشد که گوش به خطاب خداوند 

  .سبحان سپرده؛ زيرا خداوند کتاب خود را، به عنوان پيامی برای ھمه جھانيان نازل کرده است
  



ای رسا و  که عموماً ھمان مضامين و نکات قرآن را با شيوه الب�غه است دومين کتاب نھج
شود؛ پس  در آدمی زنده می حکمت طلبیکند که روحيه تدبير و تفکر و پندپذيری و  بيان می ای گونه به

و در  آورد شايسته نيست که از خواندن آن کوتاھی کند انسان ھرگاه فرصت و فراغتی به دست می
 ھای طبهھنگام مطالعه آن کتاب بايد اين احساس را داشته باشد که آرزوھايش برآورده شده و پای خ

 ازقضاکه  × به فرزندش امام حسن مجتبی ×نشسته است و بايد به نامه حضرت  × اميرالمؤمنين

   .است، توجه بيشتری داشته باشد شده بيانبرای ھمين منظور 
ای شامل دعاھايی بليغ برگرفته از قرآن کريم که در  سومين کتاب، صحيفه سجاديه است؛ مجموعه

ھای محاسبه نفس و  و تبيين راه ھای انسان ھا و آرمان ھا، ديدگاه دغدغه ھايی برای رويکردھا، آن درس
به نقد کشيدن آن و کشف زوايای پنھان و رمز و راز نفس آدمی است؛ و در اين ميان، دعای 

  . ای دارد ا"خ�ق ويژگی برجسته مکارم
نی است؛ زيرا ھا و ارکان راه درست زندگا که چيزی جز چند تذکر نيست، پايه اين ھشت توصيه

ھای عقل  حقيقت و ز"لی فطرت و گواھی روشنايیھا است که نور حق و  انسان در پرتو ھمين يادآوری
ھای اھل بصيرت نيز به ھمين امر شھادت  ھای الھی و موعظه يابد؛ پيام ھای زندگی را درمی و تجربه

اند؛ بنابراين برای ھر انسان، مخصوصاً جوانانی که در اوج توان و نيروی بدنی و روحی خود به  داده
ھا بکوشد؛ اندرزھايی که در حقيقت  ھا عمل کند يا در راه آنبرند، شايسته است که به اين اندرز سر می
ھای زندگی انسان ھستند و اگر بخشی از آن يا رسيدن به مراتب با"ی آن را از دست بدھند، بايد  سرمايه

و به دست آوردن بعضی از اين امور، بھتر از رھا  »بھره اندک، بھتر از ترک ھمه است«بدانند که 
�3��� !	���>: فرمايد خداوند سبحان می کردن تمام آن است؛�� 	f%	KH�5 BgIZ	� �b*��	c �h�*�� }i{��5�� ����3�� 	f%	KH�5 BgIZ	� �j*	k 

�h�*��}l{> ای بدی  بيند و ھر کس به وزن ذره ای نيکی کرده باشد آن را می پس ھر که به وزن ذره«؛

  .»بيند کرده باشد آن را می
شما را به آنچه موجب سعادت و استواری در دنيا و آخرت است موفق از خداوند مسألت دارم 

 "��� o	�_ !�R�m.n!� ��� دارد؛

  
 ھجری قمری ١۴٣٧ا"ول  ربيع ٢٨


