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السعي في إتقان مهنة و كسب تخّصص.
أّن اهللا سبحانه وتعاىل حيّب اإلنسان الكادح الذي جيهد نفسه 
بالكسب والعمل، ويبغض العاطل واملهمل ّممن يكون كّالً  

على غريه.

أن ُيحسن كّل امرئ ولَي شيئًا من شؤون اآلخرين أمر ما توالّه.
فإّن الدين واملذاهب احلّقة قائمة على املبادئ احلّقة من 

رعاية العدل واإلحسان واألمانة وغريها، وقد قال اهللا 
سبحانه: [لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم 

الكتاب وامليزان ليقوم الناس بالقسط ].

االهتمام بتكوين األسرة بالزواج و اإلنجاب من دون تأخير
فإّن ذلك أنٌس لإلنسان ومتعة، وباعٌث على اجلّد يف العمل، 

وموجٌب للوقار والشعور باملسؤولية...فإّن اهللا سبحانه جعل يف الزواج 
من أسباب الرزق ما ال حيتسبه املرء يف بادىء نظره.

االّتصاف بحسن الخلق.
فلُيحّسن أحدكم أخالقه مع أبويه وأهله وأوالده وأصدقائه 

وعاّمة الناس، فإن وجد من نفسه قصورًا فال يهملّن نفسه بل 
حياسبها .

التزام مكارم األفعال واألخالق وتجّنب مذامها.
فما من سعادٍة وخٍري إّال ومبناها فضيلة، وما من شقاءٍ وشّرٍ ـ عدا 

ما خيترب اهللا به عباده ـ  إّال ومنشؤُه رذيلة، وأؤكد على 
الفتيات يف أمر العفاف، فإّن املرأة لظرافتها أكثر تأّذيًا 
وتضّررًا بالسلبيات الناجتة عن عدم احلذر جتاه ذلك.

السعي في أعمال البّر ونفع الناس
ومراعاة الصاحل العاّم وال سّيما ما يتعّلق بشؤون األيتام 

واألرامل واملحرومني، فإّن فيها تنمية لإلميان  وهتذيبًا للنفس 
وزكاة ملا أوتيه املرء من نعم وخريات.

أن يتحلّى المرء بروح التعلّم.
وينبغي للمرء أن يأنس بكتٍب ثالثة يتزّود منها بالتأّمل والتفكري :

أّوهلا وأوالها : القرآن الكرمي.
وثانيها : هنج البالغة.

وثالثها : الصحيفة السّجادية

لزوم االعتقاد الحق باهللا سبحانه والدار اآلخرة.
فمن حجب عنه وجود اهللا سبحانه والدار اآلخرة فقد غاب عنه 

من احلياة معناها وآفاقها وعاقبتها وأظلمت عليه املسرية فيها.
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نصائح سماحة السيد السيستاني
(دام ظلّه) للشباب المؤمن

أّما بعد فإّنين أوصي الشباب األعزاء ـ الذين يعنيين 
من أمرهم ما يعنيين من أمر نفسي وأهلي ـ بثمان 

وما  احلياة  هذه  يف  السعادة  متام  هي  وصايا 
بعدها، وهي خالصة رسائل اهللا سبحانه 

الصاحلني  احلكماء  وعظة  خلقه  إىل 
إليه  أفضت  وما  عباده،  من 

جتاريب وانتهى إليه علمي:

أصول  هي  وصايا  مثان  فهذه 
وهي   ، وأركاهنا  احلياة  يف  االستقامة 
تذكرة ليس إّال، إذ جيد املرء عليها نور احلق 
العقل  وشواهد  الفطرة  وصفاء  احلقيقة  وضياء 
اإلهلية  الرسائل  عليها  نّبهت  قد  احلياة  وجتارب 
فينبغي لكّل امرئ أن يأخذ هبا أو  املتبّصرين،  ومواعظ 
طاقتهم  عنفوان  هم يف  الذين  الشباب  سّيما  إليها وال  يسعى 
وقدراهتم اجلسدية والنفسية واليت هي رأس مال اإلنسان يف احلياة، 
فإن فاهتم بعضها أو املرتبة العالية منها فليعملوا أّن أخذ القليل خٌري من 
ترك الكثري، وإدراك البعض خري من فوات الكل، وقد قال سبحانه: ﴿َفَمْن 
أن  اهللا  أسأل  َيَرُه﴾.  ا  َشرًّ ٍة  َذرَّ ِمْثقاَل  َيْعَمْل  َوَمْن  َيَرُه ٭  َخْيرًا  ٍة  َذرَّ ِمْثقاَل  َيْعَمْل 

يوفقكم ملا يفضي بكم إىل السعادة والسداد يف اآلخرة واألوىل فإّنه وّيل التوفيق. fajrashura
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