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الإهداء

�إلى ُمن�سئي �لحياة �لطّيبة وُمظِهريها

ح�سرة بقّية �هلل �لأعظم �لمهدي �لموعود | 

ة  وخا�سّ �لطّيبة،  �لإ�سالمّية  �لثورة  �سهد�ء  و�أرو�ح 

�إمام �ل�سهد�ء روح �هلل �لمو�سوّي �لخميني }،

وقائد �لثورة �لإ�سالمّية �لمفّدى �آية �هلل �لخامنئي،

 P �لمحّمدي  �لإ�سالم  حقيقة  عن  �لباحثين  وكّل 

�لأ�سيل،

و�سالكي طريق �لكمال و�ل�سعادة و�لحياة �لطّيبة في 

�لأر�سّية، �لكرة 

وكذلك �إلى روح و�لدي �لمرحوم �لحاّج �إبر�هيم علي 

�أكبري )رحمة �هلل عليه(.

�لإهد�ء

������ �������.indd   9 2/3/19   8:09:24 PM



������ �������.indd   10 2/3/19   8:09:24 PM



11

ديباجة

وا�سعة  واجتماعّية  ثقافّية  كمنظومة  والتعليم  التربية  باأّن  �سّك  ل 

الر�سالة  اأداء  في  الأهّم  الدور  عاتقها  على  يقع  وعاّمة،  النطاق 

الثروة  واإنتاج  الإن�سانّية  الطاقات  باإعداد  المتمّثلة  الخطيرة 

النا�ص،  وغالبّية  المعا�سرة.  المجتمعات  في  والمعنوّية  الجتماعّية 

وعموم اأفراد المجتمع تقريبًا، يمّرون على موؤ�ّس�سة التربية والتعليم، 

العمرّية  مراحلهم  اأف�سل  من  عامًا  ع�سرة  اثنتي  فيها  ويم�سون 

واأن�سبها للتعليم، وما يتعّلمونه في هذه المّدة الطويلة غالبًا ما يبقى 

معهم ويالزمهم اإلى اآخر العمر. ولهذا ال�سبب، يمكن م�ساهدة و�سع 

موؤ�ّس�سة  مراآة  وفي  والنا�سئة،  الأطفال  �سيماء  في  المجتمع  م�ستقبل 

التربية والتعليم الحالّية، وطلب » الم�ستقبل المن�سود« من »المدار�ص 

الحالّية«.

ومن ناحية اأخرى، فاإّن لمنظومة التربية والتعليم ب�سفتها منظومة 

في  ونمت  ن�ساأت  وقد  الحديثة،  والثقافة  الفكر  في  جذورًا  معا�سرة، 

إطار تلبية احتياجات الع�سر الجديد وظروفه. في الثقافة الإن�سانوّية 
الإن�سان  ينح�سر عمر  المعا�سر،  الماّدي  والّتجاه   )Humanism(

جملتها  ومن  الجتماعّية،  الموؤ�ّس�سات  وكّل  والممات،  الولدة  بين  ما 

ديباجة
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�لحياة �لطيبة 12

»المعي�سة  لالإن�سان  توّفر  باأّن  مكّلفة  والتعليمّية،  الثقافّية  الموؤ�ّس�سات 

يتّم  قّلما  ولذا  الدنيوّية.  اللّذات  من  الق�سوى  و»ال�ستفادة  الجّيدة« 

و»الغاية من  ومفهومها«  الحياة  »معنى  الثقافة عن  الحديث في هذه 

الدنيا،  في هذه  العي�ص«  »كيفّية  على  التاأكيد  يتّم  ما  وغالبًا  الحياة«، 

»العي�ص  لـ  الالزمة  والأ�سباب  الحياتّية  المهارات  تاأمين  اإلى  وال�سعي 

الدنيوي المطلوب« وو�سعها بين يديه.

ومنجزاتها  ونتاجاتها  الحديثة  الثقافة  باأّن  نعلم  اإّننا  حيث  لكن، 

ومن�سئها  موطنها  حدود  في  محدودة  تبَق  لم  وال�سلبّية  الإيجابّية 

مختلفة  وو�سائل  بطرق  الأخيرة  العقود  في  انت�سرت  وقد  الأ�سلي، 

العالم،  مناطق  اأق�سى  اإلى  بظاللها  وامتّدت  العالم،  اأرجاء  كّل  في 

تكن  لم  التي  العزيزة  اإيران(  في  الحال  هو  )كما  بلداننا  فيها  بما 

م�ستثناة من هذه القاعدة.

الغربّية  الثقافة  بين  والختالف  التعار�ص  كان  لطالما  بالطبع، 

الم�ستوردة والثقافة الإيرانّية المحّلّية محط اهتمام النخب الثقافّية 

العظيم،  الإ�سالمّية  الثورة  انت�سار  بعد  لكن،  الأ�سيلين.  والمفّكرين 

الوحي  تعاليم  اأ�سا�ص  على  واأكثر  اأكثر  الثقافّية  الثورة  وتجّلت  تبّدت 

والمعارف الإ�سالمّية، واأظهر مرور الزمن هذا ال�سرخ والثنائّية ب�سكل 

التعار�ص  اأّن  هي  هنا  بالمالحظة  الجديرة  النقطة  واأعمق.  اأو�سح 

»الأ�س�ص«  ي�سمالن  بل  المح�سو�سات،  على  يقت�سران  ل  والختالف 

اأي�سًا.  والثقافّية  الفكرّية  التحتّية  والبنى  والمباني 
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المجالت،  جميع  في  والموؤ�ّس�سات  فالأجهزة  ال�سبب،  ولهذا 

جملتها  ومن  والجتماعّية،  الثقافّية  والموؤ�ّس�سات  الأجهزة  ة  وخا�سّ

اأجل  من  بحاجة  والتعليم،  التربية  وموؤ�ّس�سة  والتعليم  التربية  جهاز 

الوطن،  م�ستوى  على  الحا�سر  الع�سر  في  الخطيرة  ر�سالتها  تحّقق 

لة  ومتاأ�سّ عميقة  اإنتاج  واإعادة  قراءة  اإعادة  اإلى  والعالم،  والمنطقة 

تتمّكن  لكي  ومناهجها،  وتوّجهاتها  واأهدافها،  النظرّية،  لمبانيها 

الأر�سّية  تهيئة  من  ال�سامخة  العزيز  الإ�سالم  تعاليم  من  انطالقًا 

لتحّقق الأهداف العالية للثورة الإ�سالمّية.

وعلى هذا الأ�سا�ص، فاإّن نظام التربية والتعليم الحالي بحاجة اإلى 

في  الأ�سا�سي  »التحّول  بات  مختلفة  ولأ�سباب  وجذري،  عميق  تحّول 

المحيطة،  التحّولت  مواكبة  فعدم  حتمّية.  �سرورة  والتعليم«  التربية 

الجمهورّية  طراز  على  الإن�سانّية  الطاقات  اإعداد  في  والنق�ص 

يحتاجها  التي  الإن�سانّية  الم�سادر  توفير  في  وال�سعف  الإ�سالمّية، 

الأ�سباب  جملة  من  هي  والتاأثير  ال�ستفادة  معّدل  وتدّني  المجتمع، 

والأهّم  الأ�سا�ص  ال�سبب  لكّن  الأ�سا�سي،  التحّول  �سرورة  تبّين  التي 

والتعليم  التربية  فل�سفة  اإلى  الم�ستورد  النظام  هذا  ا�ستناد  عدم  هو 

الإ�سالمّيين. وكما اأ�سار قائد الثورة المفّدى عن وعي وعلم: 

والتعليم«  التربية  »نظام  في  تحّول  اإلى  بحاجة  اإّننا   -

)2006/2/5(

فكرنا  نتاج  لي�ص  بلدنا  في  الحالي  والتعليم  التربية  نظام  اإّن   -

ديباجة
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�لحياة �لطيبة 14

تلك  اإلى  م�ستندًا  يكن  لم  العمل  واأ�سا�ص  وفل�سفتنا.  وبرامجنا 

اإليها اليوم.)2007/7/25( الفل�سفة التي ن�سبو 

كمرجع  والتعليم  للتربية  الأعلى  المجل�ص  اأّن  الحّظ،  ح�سن  ومن 

البالد،  في  والمتو�سط  العاّم  التعليم  مجال  في  لل�سيا�سات  وا�سع 

وتعليم  تربية  نظام  اإلى  الو�سول  اأجل  من  القائد  لنداء  وا�ستجابة 

جعل  قد  الإ�سالمّية،  اإيران  جمهورّية  �ساكلة  على  وموؤّثر  ُمجٍد 

�سمن  والتعليم«  للتربية  الوطنّية  الوثيقة  »تدوين  البحثي  الم�سروع 

والفريد  الكبير  العمل  هذا  واإنجاز  و�سع  اأجل  ومن  عمله.  برنامج 

600 �سخ�ص من النخب  اأكثر من  في تاريخ التربية والتعليم، �سارك 

والتعليم،  التربية  في  والخبراء  والمفّكرين،  الراأي،  واأهل  الثقافّية، 

والحوزات العلمّية، والجامعات، و�سعوا على مدى خم�ص �سنوات �سعيًا 

والتعليم«،  للتربية  الوطنّية  »الوثيقة  ودّونوا  التقدير،  ي�ستحّق  حثيثًا 

الأعلى  والمجل�ص  والتعليم،  للتربية  الأعلى  المجل�ص  اإلى  ورفعوها 

للثورة الثقافّية بغية الم�سادقة عليها واإيجاد تحّول في عملّية التربية 

والتعليم في البالد.

كانت  وتدوينها،  ودرا�ستها  الوطنّية  الوثيقة  في  البحث  �سياق  في 

تواجه الباحثين والمدّونين اأ�سئلة مبتكرة وخاّلقة ومتعّددة في مجال 

اإلى  بحاجة  عليها  الإجابات  كانت  والتي  الإ�سالمي،  والتعليم  التربية 

اأ�سا�سّية وعميقة. واأبحاث  تنظير 

ة  المدّونون، وخا�سّ التي طرحها  والأ�سا�سّية  الهامة  الأ�سئلة  بع�ص 
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كانت  الوطنّية  للوثيقة  النظرّية  الأبحاث  لجنة  من  الراأي  اأهل 

كالتالي: 

ما هو هدف التربية والتعليم من وجهة نظر التعاليم القراآنّية   -

الإ�سالمّية؟ والمعارف 

اإّنهما معبر وو�سيلة للو�سول اإلى  هل التربية والتعليم هدف اأم   -

الغاية الأ�سمى والمق�سد الأعلى؟ 

لماذا ي�سع نظام التربية والتعليم الأطفال والنا�سئة في عملّية   -

هي  وما  منهم،  ويتوّقعه  ينتظره  الذي  وما  والتعليم؟  التربية 

والم�سوؤولّية  الواجب  هو  وما  لهم؟  يوّفرها  التي  الخدمات 

الملقى على عاتقه؟ والتكليف 

لقد اهتدى الباحثون في لجنة الدرا�سات النظرّية من خالل البحث 

العميق في المعارف الإ�سالمّية، ومراجعة الم�سادر الدينّية الأ�سا�سّية 

الطباطبائي  العاّلمة  للمرحوم  القّيم  الميزان  تف�سير  - ومن جملتها 

- فبعد الت�ساور والبحث مع اأهل الراأي والمفّكرين في مجال التربية 

في  �ساّلتهم  وجدوا  الإلهية،  العناية  ظّل  وفي  الإ�سالمّيين،  والتعليم 

المفهوم ال�سماوي الفريد، وتحديدًا في هذه الكلمة القراآنّية الجميلة 

والجّذابة »الحياة الطّيبة«، لتبيان هدف التربية والتعليم الإ�سالمّيين. 

طبقًا للمباني النظرّية للتحّول البنيوي في التربية والتعليم، فاإّن الهدف 

والغاية من الحياة الدنيوّية بناء على المعارف الإ�سالمّية وتعاليم اأهل 

الخطيرة  والر�سالة  الطّيبة«،  الحياة  اإلى  »الو�سول  هو   R البيت

ديباجة
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�لحياة �لطيبة 16

للتربية والتعليم تتمّثل بتهيئة الأر�سّية واإيجاد ال�ستعداد للو�سول اإلى 

مرتبة من مراتب الحياة الطّيبة من قبل التالميذ والمتعّلمين.

اإن الم�سوؤولّية هنا تقع على عاتق موؤ�ّس�سة التربية والتعليم في تهيئة 

الأر�سّية للتالمذة ليلّبوا النداء الإلهي بنحو واع وحّر، واإعدادهم لبلوغ 

الحياة الطاهرة والطّيبة في هذه الدنيا وا�ستمرارها في الآخرة.

و�سانع  الت�سامي  على  باعث  قراآنّي  مفهوم  الطّيبة  الحياة  اإّن 

تبيانه  حال  وفي  ال�سالح«،  و»العمل  »الإيمان«  على  قائم  لالإن�سان، 

والحائر  ال�ساّل  الإن�سان  احتياجات  تلبية  يمكنه  وجامعًا  دقيقًا  بيانًا 

المن�سودة  والأخروّية  الدنيوّية  الحياة  اإلى  واإر�ساده  الع�سر،  في هذا 

القرب  بلوغ  اإلى  تحّققها  �سيوؤّدي  والتي  ومراتبها،  اأبعادها  بجميع 

الإلهي ومقام خليفة اهلل.

وعليه، فقد اأ�سبح هذا المفهوم القراآني النواة المركزّية لفل�سفة 

تاريخ  في  الأولى  وللمّرة  الإ�سالمّية،  اإيران  جمهورّية  في  التربية 

ر�سمّية  وثيقة  في  م  ُقدِّ الإ�سالمّية،  الثورة  وتاريخ  والتعليم  التربية 

ة للتربية من وجهة النظر  وم�سادق عليها، كهدف غائّي ونتيجة خا�سّ

اأ�سا�سها تحّدد ال�سيا�سات والبرامج.  الإ�سالمّية التي على 

المجتمع  م�ستوى  على  وترويجه  الجامع  المفهوم  هذا  ن�سر  اإّن 

�سعي  اإلى  يحتاج  الأعّزاء،  والتالمذة  الثقافّية  النخب  بين  ة  وخا�سّ

ال�سامية  القراآن  لتعاليم  الأوفياء  �سائر  قبل  من  جّدّي  واهتمام  كبير 

ومذهب اأهل البيت R والذي ناأمل اأن يكون موجودًا.
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المفردة  بهذه  المرتبطة  والم�سادر  الكتب  في  البحث  اأثناء  في 

لها،  الأدّق  ال�سرح  وبغية  الت�سامي،  على  والباعثة  الملهمة  ة  الخا�سّ

حّجة  والمحترم  الفا�سل  للباحث  الطّيبة«  »الحياة  كتاب  على  عثرنا 

م�ساعدة  باإمكانه  كان  والذي  اأكبري،  علي  ح�سن  الدكتور  الإ�سالم 

اإعادة  �سماحته  على  طرحنا  لذا  الفكرة.  هذه  �سرح  في  الموؤّلفين 

قراءة الكتاب وتجديد طباعته، الأمر الذي لقى ا�ستح�سانه وقبوله، 

فكان هذا الكتاب الذي بين اأيديكم نتيجة للتعاون بينه وبين المجل�ص 

والتعليم. للتربية  الأعلى 

وا�سعي  �سائر  اأو�سي  الجليل،  ل�سيخنا  ال�سكر  وبعد  النهاية،  في 

موؤ�ّس�سة  في  الأعّزاء  والمعّلمين  والمديرين  والخبراء،  البرامج، 

تعالى م�ساركتهم  واأ�ساأل اهلل  الكتاب،  والتعليم بمطالعة هذا  التربية 

وم�ساعدتهم في اإطالق هذا المفهوم القراآني وتهيئة الأر�سّية لتحّقق 

هذا الهدف الإلهي. 

مهدي نويد

مدير م�سروع تدوين �لوثيقة �لوطنّية للتربية و�لتعليم

ومدير عام �لمجل�س �لأعلى للتربية و�لتعليم

ديباجة
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قبل الكالم

الحياة  بحث  على  عابرة  نظرة  يلقي  اأيديكم  بين  الذي  الكتاب 

الطّيبة، ويبحث في مقّدمة واأربعة ف�سول وجهة نظر القراآن، والإمام 

الخامنئي،  الإمام  المفّدى  الثورة  وقائد   ،{ الراحل  الخميني 

الطّيبة،  الحياة  مو�سوع  في  الإ�سالمّية،  اإيران  لجمهورّية  والد�ستور 

وبالتالي يمّر مرورًا �سريعًا على تو�سيف الحياة الطّيبة.

في درا�سة الحياة الطّيبة من وجهة نظر القراآن الكريم، ا�ستفدُت 

ومن  المذكورة،  الآيات  ذيل  في  الواردة  الميزان  تف�سير  اأبحاث  من 

در�ص تف�سير اآية اهلل جوادي اآملي، وا�ستخرجُت اآراء الإمام الخميني 

الثورة  قائد  واآراء   ،{ وو�سّيته  النور  �سحيفة  من   { الراحل 

اللكتروني  والموقع  الثقافي  والغزو  الثقافة  كتاب  من  المفّدى 

فيما  اأّما  وكلماته،  خطبه  من  مجموعة  يت�سّمن  الذي  ل�سماحته 

بنقل  اكتفيُت  فقد  الإ�سالمية  للجمهورية  الد�ستور  نظر  بوجهة  يتعّلق 

والثالث.  الثاني  الأ�سلين 

وكيفّيتها  الطّيبة  الحياة  اأبعاد  العمل، هو تحديد  الهدف من هذا 

بالن�سبة للفرد والمجتمع، المو�سوع المعّبد للطريق في م�سار التقّدم 

قبل �لكالم
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هذا  اإلى  التوّجه  خالل  من  اآمل  الإ�سالمّية.  الثورة  اأهداف  وتحّقق 

والبيئة  الأهداف  عن  وا�سحة  �سورة  ُيقّدم  اأن  به  والهتمام  الكتاب 

من  اأّن  ذلك  وتحقيقها.  اإيجادها  اإلى  الإ�سالمي  النظام  ي�سعى  التي 

في  الو�سوح  وعدم  الإبهام  الثورة  تتهّدد  التي  والآفات  المخاطر 

لدى  والت�ستت  الحيرة  اإلى  يوؤّدي  الإبهام  وهذا  واأهدافها،  طروحاتها 

اأتباعها واأن�سارها، ولذا، فاإّن تبيان المق�سد والهدف وتبيين الطرق 

اإلى ذلك الهدف، هو �سرورة بالن�سبة لأّي  والطروحات التي تو�سلنا 

والإمام  الإ�سالم،  بوا�سطة  تحّقق  قد  الأمر  وهذا  نظام،  واأّي  ثورة 

و�سع  اأّن  �سترون  وكما  بالتبع،  المفّدى  الثورة  وقائد   ،{ الراحل 

هذا الهدف وتحديده قد تّم بنحو رائع وبدّقة تاّمة. 

الطبعة الأولى لهذا الكتاب التي كانت خال�سة بحث في الدرا�سات 

2002. والطبعة  نجزت في العام 
ُ
اأ 1980، قد  المرتبطة باإيران العام 

الأعلى  المجل�ص  عام  مدير  لطلب  ا�ستجابة  للمهتّمين  ُقّدمت  الثانية 

اأدهم،  نويد  مهدي  المهند�ص  جناب  المحترم  الأخ  والتعليم  للتربية 

هذا  ]في  الإ�سالمّية  الثورة  قائد  خطابات  اإ�سافة  مع  وبالطبع، 

الت�سحيحات  وبع�ص  الأخيرة،  ال�سنوات  في  طرحها  والتي  المجال[ 

المحدودة.  والتعديالت 

الجدير بالذكر اأّن لمفهوم الحياة الطّيبة مراتب ودرجات، بمعنى 

مقارنة  طّيبة  حياة  هو  الحالي،  الإ�سالمي  النظام  في  يتحّقق  ما  اأّن 

المبدئي  الو�سع  واأّن  الأخرى،  البلدان  وب�سائر  الثورة  قبل  كان  بما 
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ّور في هذا الكتاب هو حياة طّيبة مقارنة بو�سعنا  والمن�سود الذي �سُ

الحالي، ول منافاة بينهما.

لتحقيق  اإيران  في  الإ�سالمّية  الجمهورّية  نظام  يوّفق  اأن  الأمل 

الطّيبة  الحياة  اآيات  يف�ّسر  واأن  الطّيبة،  للحياة  التاّمة  المراتب 

ويقدمها للعالم من خالل تطبيق اأحكام القراآن وتعاليمه. 

على �أمل ذلك �ليوم

ح�سن علي �أكبري

قبل �لكالم
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المقّدمة

.
)ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ک ک ک ک گ گ گ ()1(

فيهم  بما  الموؤمنين  لجميع  الأمل  على  والباعث  الجميل  اهلل  وعد 

الن�ساء والرجال، و�سّنة اهلل الحتمّية بالن�سبة لحياة الأنا�ص ال�سالحين 

تفيد باأّنه اإذا كان عمل النا�ص �سالحًا ومطابقًا لوحي زمانهم، و�سرى 

اأعمالهم ويحبطوها  نتائج  ي�سّيعوا  ولم  اإلى حريم وجودهم،  الإيمان 

نتيجة  عليهم  وُيفا�ص  والمجتمع  الفرد  على  �سُيلقى  الإيمان،  بعدم 

بين  و�سُيوجد  الأف�سل،  الحياة  من  نوع  ال�سالح  وعملهم  اإيمانهم 

والعينّية  الحقيقّية  بالآثار  م�سحوبًا  الحياة  من  خا�ّص  �سكل  النا�ص 

عليها.  المترّتبة 

هذا ال�سكل من الحياة الذي هو اأ�سمى بكثير من الحياة المتعارفة 

ُيمنحان  جديدين  وقدرة  علمًا  وراءه  �سي�ستتبع  للب�سر،  والطبيعّية 

المعرفة  اأر�سّية  الجديدان  والقدرة  العلم  ذلك  و�سيهّيىء  للب�سر، 

له  ويبّينان  الوجود،  عالم  بحقائق  يتعّلق  فيما  لالإن�سان  ال�سحيحة 

الدنيا  زينة  على  ويعّرفانه  الغفلة،  من  ويخّل�سانه  والباطل،  الحّق 

�سورة النحل المباركة، الآية: 97.  )1(

�لمقّدمة
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وزخارفها الخادعة والميول الدنيوّية التي تحرف الإن�سان، وينجّيانه 

تعالى  اهلل  من  ويقّربانه  النف�سّية  والأهواء  ال�سيطان  و�ساو�ص  من 

اإليه.  ويوّجهانه 

هذه حقيقة قراآنّية، وهي اأّن هناك حياة خال�سة خالية من التلّوث 

والف�ساد في هذه الحياة الدنيا، بانتظار الموؤمنين الذين عملوا العمل 

لالأنبياء  باإطاعتهم  والذين  العميق،  اإيمانهم  من  انطالقًا  ال�سالح 

الأبدّية  �سعادتهم  مقّدمات  هّياأوا  الم�ستقيم  �سراطهم  على  وال�سير 

من خالل ت�سكيل حياة طّيبة في محيطهم. 

ودعوة  والر�سل،  الأنبياء  هدف  زالت  وما  الطّيبة  الحياة  كانت 

المطلوبة  والحياة  والمهتدين،  العرفاء  ومراد  وال�سالحين،  الأولياء 

والمن�سودة لالإ�سالم ولالأديان الإلهية كاّفة.

في الحياة الطّيبة، والتي هي بمعنى الحياة الطاهرة والنقّية، ت�سمل 

الطهارة والنقاء جميع �سوؤون الب�سر، عقائدهم واأخالقهم واأعمالهم 

الإلهية  والأحكام  الأخالقّية  والم�سائل  المعارف  وتطّهر  و�سلوكهم، 

حياة الإن�سان كّلها، لت�سمل اأج�سامهم واأفكارهم وعقولهم واأخالقهم 

واأحاديثهم.  وتدابيرهم  وارتباطاتهم ومعامالتهم  وعاداتهم 

فيها  يتحّقق  الحياة،  من  نوع  وحا�سل  خا�ّص،  اأثر  الطّيبة  للحياة 

اللتزام بالأحكام والمعارف الدينّية تحّققًا عينّيًا وعملّيًا. 

الحياة الطّيبة حياة اأعظم واأهّم من هذه الحياة العادّية التي هي 

في �سورتها الظاهرّية لي�ست �سوى اللهو واللعب. في مثل تلك الحياة 
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�سير  حال  في  العبودّية  وروح  الإيمان  نور  خالل  من  الب�سر  يكون 

واأكمل  واأ�سرف  الطّيبة حياة حقيقّية  الحياة  تعالى.  وحركة نحو اهلل 

والتقوى،  الدين  بزينة  فيها  الجميع  يتزّين  حيث  العادّية  الحياة  من 

وبف�سل ذواتهم الالئقة والعمل بما يجب ويلزم، ي�سبحون في زمرة 

ال�سالحين. 

اهلل  لدعوة  الب�سر  ا�ستجابة  نتيجة  تاأتي  حياة  الطّيبة،  الحياة 

ۉ   ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  )ۈ   P والر�سول 

اأّنهم  نتائجها  ومن  والروح،  القلب  حياة  اإلى  في�سلون   
)1() ې  

الحقيقّية.  بال�سعادة  بحياة م�سحوبة  يتمّتعون 

وي�سارك  وال�سّنة،  القراآن  اأهداف  كّل  ُتطّبق  الطّيبة،  الحياة  في 

الميادين  في  واأموالهم  باأنف�سهم   - اإيثارًا   - ال�سعب  اأبناء  مختلف 

الثقافّية والقت�سادّية والجتماعّية كتفًا اإلى كتف، ويحّررون اأنف�سهم 

عليهم  المفرو�ص  والحرمان  الخرافات  قيود  من  و�سجاعة  بالتزام 

من قبل اأعداء الإ�سالم. 

الإلهية  بالذات  ة  مخت�سّ الحاكمّية  الحياة،  من  النوع  ذلك  في 

والت�سريعّية،  التكوينّية  لأوامره  م�سّلمين  يكونون  والجميع  المقّد�سة، 

وقواعدها.  الب�سر  قوانين حياة  بيان  اأ�سا�سّي في  دور  الإلهي  وللوحي 

بالمعاد  والإيمان  والتقوى  اهلل  وطلب  الحياة،  على  حاكم  التوحيد 

يوؤّدي دوره البّناء في ال�سير التكاملي للب�سر نحو اهلل تعالى. 

�سورة الأنفال المباركة، الآية: 24.  )1(

�لمقّدمة
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التي  والإمامة،  الولية  نظام  ومجال  بيئة  هي  الطّيبة  الحياة 

تجري وت�سير في غيبة اإمام الزمان |، عن طريق اجتهاد الفقهاء 

العادل  المجتهد   - الفقيه  الولي   - وباإر�ساد  لل�سرائط،  الجامعين 

وقيادته،  والمدّبر  المدير  ال�سجاع،  الزمان،  باأمور  العارف  التقّي، 

وفيها تنير اأنوار اأحكام الولية والفقاهة حياة الب�سر. 

المجتمع الإ�سالمي في الحياة الطّيبة هو تلك الأّمة الو�سط نف�سها 

تهتّم  ل  التي   
)1() ڦ   ڦ  ڦ  ڦ   ڤ  ڤ  ڤ  )ڤ 

فقط بالدنيا والمادّيات وج�سم الإن�سان، ول يكون كّل �سعي المجتمع 

فيها نحو التحّولت الماّدّية والدنيوّية والهتمام بزينة الحياة الفانية 

والروحّية،  المعنوّية  الف�سائل  من  ينتفع  اأن  دون  الزائلة،  وزخارفها 

]مجتمع الأّمة  اإذا انتفع فقّلما ينتفع منها؛ وفي المقابل، ل ين�سى  اأو 

الو�سط[ كّل الكمالت الج�سمانّية، والنتفاعات الدنيوّية، ويهتّم فقط 

بتقوية الجانب الروحي. فالحياة الطّيبة مجتمع له دين واأ�سول، وفي 

ظّل هذا الدين ُهدًى اإلى ال�سراط الم�ستقيم والطريق الو�سط )بين 

الماّدة والروح( وَتَعلُّم كّل ما هو بحاجة اإليه لكمال الإن�سان و�سعادته 

المادّية والمعنوّية، وعمل به.

والمتنا�سق  والمتوازن  ال�سليم  المجتمع  ذلك  هي  الطّيبة  الحياة 

والمتكامل، الم�سون من الإفراط والتفريط، وهو المقيا�ص والميزان 

الحّجة  النتيجة،  وفي  وال�سعوب،  الأمم  لكّل  والأنموذج  والمالك 

�سورة البقرة المباركة، الآية: 143.  )1(
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وال�ساهد على كّل اأهل العالم. في الحياة الطّيبة، يعّم الرفاه الماّدي، 

والمتّولون  الأخالقّية،  والقيم  الثورّية  الروحّية  الجتماعّية،  العدالة 

اأركان  هي  التي  والجتماعّية  ال�سيا�سّية  الموؤ�ّس�سات  لكّل  والمديرون 

ت�سكيل المجتمع، هم ال�سالحون والأتقياء.

في  الب�سر  تر�سيد  الحكومة  هدف  يكون  الحياة،  هذه  مثل  في 

والذي   ،
)1() ڇ  چ  چ  چ  )چ  الإلهي  والنظام  اهلل  نحو  الحركة 

ال�ستعدادات  لبروز  الأر�سّية  بتهيئة  التطبيق  وممكن  عملّيًا  ي�سبح 

ال�سراف  تحت  الإن�سان  في  الإلهية  الأبعاد  تجّلي  بهدف  وتفّتحها 

الملتزمين  والأتقياء  العدول  الإ�سالم  لخبراء  والجّدي  الدقيق 

العدول(. )الفقهاء 

ورفع  القت�سادّية،  الأ�س�ص  تقوية  هو  الطّيبة  الحياة  في  الأ�سل 

برامجها  فاإّن  ولذا  وتكامله،  ر�سده  حركة  في  الإن�سان  حاجات 

ال�ستعدادات  لظهور  المنا�سبة  الأر�سّية  تهيئة  في  تتمّثل  القت�سادّية 

في  الإ�سالمّية  فالحكومة  وعليه  المختلفة،  الإن�سانّية  والإبداعات 

فرد،  لكّل  ال�سرورّية  الحاجات  تق�سي  عن  م�سوؤولة  الطّيبة  الحياة 

وخلق فر�ص العمل، وتوفير الإمكانات المت�ساوية والمتنا�سبة وا�ستمرار 

والموؤ�ّس�سات  الأجهزة  كّل  فاإّن  هنا،  ومن  للب�سر،  التكاملّية  الحركة 

والجتماعّية  وال�سيا�سّية  الثقافّية  الموؤ�ّس�سات  �سائر  كما  القت�سادّية 

تعمل طبقًا لالأ�سول وال�سوابط الإ�سالمّية.

�سورة ال�سورى المباركة، الآية: 53.  )1(

�لمقّدمة
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المجتمع  اأ�سا�ص  هو  )التوحيد(  الواحد  اهلل  الطّيبة،  الحياة  في 

العقائدي  والتوافق  وت�ساميه،  الإن�سان  لتكامل  الأ�سلي  والمحور 

الإن�سان  لحركة  الممّهدة  هي  التي  الأ�سرة  ت�سكيـل  في  والمبدئي 

من  هو  الهدف  هذا  لتحقيق  الإمكانّيات  وتوفير  ور�سده  التكاملّية 

والبرامج  والمقّررات  القوانين  وجميع  الإ�سالمّية،  الحكومة  وظائف 

هي من اأجل ت�سهيل ت�سكيل الأ�سرة و�سون قدا�ستها، وتقوية الروابط 

الأ�سرّية على اأ�سا�ص الحقوق والأخالق الإ�سالمّية. 

والمراأة في مثل هذا الفهم لوحدة الأ�سرة، لي�ست اأداة اأو ب�ساعة 

الأبناء  تربية  في  وهامة  خطيرة  م�سوؤولّية  عاتقها  على  تقع  بل 

الجتماعّية  الحياة  ميادين  في  الجّدي  ح�سورها  ولها  المتدّينين، 

باأهّمّية  تتمّتع  ال�سبب هي  ولهذا  و�ساأنها،  يتنا�سب  بما  الفّعالة، وذلك 

ين.  واحترام خا�سّ

يبقى  ول  المجتمع،  من  والفاقة  الفقر  يزول  الطّيبة،  الحياة  في 

ُت�سلح  النا�ص،  م�ساكل  وُتحّل  المدين،  دين  ُي�سّد  عريان،  اأو  جائع 

الدنيا  عن  النا�ص  ويرحل  الم�سلمين،  بين  والنحرافات  المفا�سد 

م�سرورين بنفو�ص هادئة وقلوب مطمئّنة. 

في الحياة الطّيبة، ل �سبيل اإلى الظلم والجور والهيمنة والخ�سوع 

ال�سيا�سي  وال�ستقالل  الإ�سالميّين  والعدل  الق�سط  ويتحّقق  للهيمنة، 

والقت�سادي والجتماعي والثقافي بنحو وا�سع.

ويتطهر  و�سداأه،  كّله  الباطل  غبار  يزول  الطّيبة،  الحياة  في 
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التكاملّية  الحركة  وتعيد  غريبة،  اأفكار  من  ي�سوبه  مّما  المجتمع 

�سلب  اإلى  الإ�سالمّية  الكونّية  والروؤية  الفكرّية  الآراء  وكّل  لالإ�سالم، 

والجتماعي  الفكري  ال�ستبداد  يزول  كهذا،  مجتمع  في  المجتمع. 

من  فيها  هوادة  ل  محاربة  وتجري  القت�سادي،  الح�سار  وينك�سر 

اأجل اإنقاذ ال�سعوب المحرومة والمظلومة في كّل اأنحاء العالم، ومن 

خالل تو�سيع العالقات الدولّية، تّمهد الأر�سّية لت�سكيل الأّمة العالمّية 

الواحدة.

الن�سجام  خالل  من  الق�سائي  الجهاز  يحول  الطّيبة،  الحياة  في 

وم�سوؤولّية حرا�سة الحقوق المحّقة للنا�ص في خّط الإ�سالم الأ�سيل، 

للنظام  ويكون  الإ�سالمّية،  الأّمة  قلب  في  المرحلّية  النحرافات  دون 

الق�ساة  من  والمت�سّكل  الإ�سالمي،  العدل  على  القائم  الق�سائي 

العدول العارفين بال�سوابط الدينّية الدقيقة، والبعيد عن اأّي نوع من 

الروابط والعالقات غير ال�سليمة، ح�سور لفت في جميع �سوؤون حياة 

الثقافي  الدعم  اإلى  م�سافًا  الحاكم،  هو  »القانون«  ويكون  النا�ص، 

والجتماعّي القوّيين و�سمانة الإجراءات الالزمة. 

في الحياة الطيبة، تقوم الأجهزة الإجرائّية بالوحدة والن�سجام، 

العالقات  وتحقيق  الإ�سالمّية  والقوانين  الأحكام  اإجراء  خالل  ومن 

العادلة والروابط ال�سليمة في المجتمع بالتمهيد للو�سول اإلى الهدف 

تنفيذ  في  العمل  و�سرعة  اللياقة  خالل  من  وت�سعى  للحياة،  النهائي 

الإدارّية.  التزاماتها 

�لمقّدمة
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الثقافة  ترويج  في خدمة  تكون  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  �سائر 

النموذجي  الإ�سالمي  المجتمع  م  وُتقدِّ الب�سر،  وتربية  الإ�سالمّية 

المجتمع  يكون  حّتى  وذلك  العالم  �سعوب  كّل  اإلى  وقدوة  كاأ�سوة 

الإ�سالمي الأ�سوة، �ساهدًا و�سهيدًا على الجميع.

وجهاز  واإعداده،  القانون  تدوين  فريق  ياأخذ  الطّيبة،  الحياة  في 

و�سع البرامج في البالد من خالل ال�ستفادة من اأجهزة المعلومات 

بالح�سبان،  المجتمع  تفا�سيل  كّل  والموثوقة،  الدقيقة  والإح�ساءات 

واّتخاذ  البرامج  و�سع  حين  الروتين  في  الوقوع  عدم  مالحظة  ومع 

م�سالح  بتاأمين  فّعال  بنحو  يقوم  الهامة،  الجتماعّية  القرارات 

القانونّية. وت�سخي�ص حاجاته  المجتمع 

في  مراعاته  تلزم  حتمّي  اأمر  الإ�سالمي  »ال�سورى«  اأ�سل  اأّن  كما 

البرامج،  وا�سعي  وبين  المجتمع،  اأمور  واإدارة  القرارات،  اّتخاذ 

والنا�ص. والمنّفذين، 

اإدراج  على  بناء  البالد،  في  والدفاعّية  الم�سّلحة  والقّوات 

الدينّية  ر�سالتها  خالل  ومن  ال�سوؤون،  �سائر  في  والدين  الإيمان 

والحاكمّية  الإ�سالم  الدفاع عن  اأي  النظام،  الرائدة لحركة  ب�سفتها 

الإ�سالمّية، تعمل بمبداأ الجهاد في �سبيل اهلل، الجهاد في �سبيل ن�سر 

حاكمّية اهلل، تكون دائمًا متيّقظة وم�ستعّدة، وهي المعينة والم�ساندة 

ال�سامل«  »الدفاع  باأ�سل  وتعمل  الولية،  وزينة  للمظلومين  والماأمن 

ال�سبيل،  هذا  في  وتقوم  الإ�سالمي،  للنظام  الهامة  »المنجزات  عن 
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اأفراد  عموم  باإعداد  التعبوّي  والفكر  ال�سامية  الروح  من  انطالقًا 

ال�سعب للدفاع عن الإ�سالم. 

اأفراد  وكّل  الجميع،  واجب  بالمعروف  الأمر  الطّيبة،  الحياة  في 

الإ�سالمي،  الفقه  في  المذكورة  ال�سرائط  �سمن  به  يقومون  ال�سعب 

ال�سالحّيات  اإحراز  خالل  ومن  زائد،  �سرط  اأو  قيد  كّل  عن  وبعيدًا 

المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف  والأمر  الخير  اإلى  بالدعوة  الالزمة 

م�ستويات  في  الإلهية  الأحكام  مراعاة  على  عام  اإ�سراف  ويوجد 

كاّفة. المجتمع 

والتجارب  والفنون  العلوم  �سائر  من  ُي�ستفاد  الحياة  هذه  مثل  في 

قدمًا.  بها  ال�سير  اأجل  من  الجهود  وُتبذل  المتطّورة،  الب�سرّية 

قائد  واأهداف   { الراحل  الإمام  اأفكار  فاإّن  مخت�سرة،  وبكلمة 

اإيران  لجمهورّية  الأ�سا�سي  والقانون  اهلل،  حفظه  الإ�سالمّية  الثورة 

الظروف  وبح�سب  عليه  مقدور  هو  ما  �سمن  �ستتحّقق  الإ�سالمّية، 

للثورة  والأ�سلّية  الأ�سا�سّية  الأهداف  اأي�سًا  و�ستتحّقق  الراهنة، 

الإ�سالمّية. 

على �أمل ذلك �ليوم 

�إّنه ولّي �لتوفيق

�لمقّدمة
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الحياة الطيبة في القراآن

1ـ تعريف معنى الحياة الطّيبة

ت�ستلّذه  ما  الطيب  واأ�سل  طّيب،  فهو  طيبًا  يطيب  ال�سيء  »طاب 

.
)1(

الحوا�ص وما ت�ستلّذه النف�ص«

ماّدة  من  ماأخوذ  الطّيبة  معنى  اأّن  مفرداته  في  »الراغب«  يرى 

اأ�سل  باأّن  طاب بمعنى زكا وطهر واأ�سبح م�ستلّذًا وم�ستح�سنًا، ويقول 

الطّيب ما ت�ستلّذه الحوا�ص اأو النف�ص.

گ   ک   ک   )ک   الإن�سان:  و�سف  في  القراآن  في  الطّيب  ورد 

.
 وفي و�سف غير الإن�سان: )  چ  چ  چ()3(

)2() گ 

 ،
، م�ساكن طّيبة، )   ٿ  ٿ()6(

)5(
، الكلمة الطّيبة

)4(
ال�سجرة الطّيبة

)1(  مفردات الراغب، كتاب الطاء، كلمة طيب.

�سورة الأنفال المباركة، الآية: 37.  )2(

�سورة المائدة المباركة، الآية: 6.  )3(

�سورة اإبراهيم المباركة، الآية: 24.  )4(

�سورة اإبراهيم المباركة، الآية: 24.  )5(

�سورة �سباأ المباركة، الآية: 15.  )6(

�لحياة �لطيبة في �لقر�آن
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، الطّيبات من 
، ) ى  ى()3(

، )  ڃ  ڃ  ()2(
) ٱ  ٻ  ()1(

ڳ   ڳ   ڳ   )ڳ    ،
)5() وئ  ەئ    (  ،

)4() ڌ  ڍ   ڍ    ( الرزق، 

، وكذا �سائر ا�ستعمالت هذه الكلمة 
، ) ڌ  ڎ  ڎ ()7(

ڱ()6(

وم�ستّقاتها مثل، طاب لكم من الن�ساء، توؤّدي معنى المرغوبّية، والنزاهة، 

وح�سن الطباع، وال�سالمة من العيوب، والنفع، والطهارة المادّية والمعنوّية 

والخلّو من النق�ص، والحّلّية. 

الإن�سان الطّيب اأي�سًا بمعنى ال�سخ�ص الطاهر من نجا�سة الجهل 

والف�سق والأعمال القبيحة، والمتزّين بالعلم والإيمان والعمل ال�سالح 

ب�سفة  موتهم  عند  المالئكة  تعرفهم  بحيث  الأخالق،  ومحا�سن 

.
)8() ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  الطّيبين. )  

 
ڀ()9( ڀ     ڀ   ڀ   پ   پ   پ      ( الآية  في  اأي�سًا  الطّيبة  الذرّية 

بمعنى الن�سل الالئق وال�سالح والطاهر والخالي من ال�سوائب والعيوب.

�سورة الأعراف المباركة، الآية: 58.  )1(

�سورة يون�ص المباركة، الآية: 22.  )2(

�سورة فاطر المباركة، الآية: 10.  )3(

�سورة البقرة المباركة، الآية: 172.  )4(

�سورة البقرة المباركة، الآية: 168.  )5(

�سورة المائدة المباركة، الآية: 87.  )6(

�سورة الأعراف المباركة، الآية: 157.  )7(

�سورة النحل المباركة، الآية: 32.  )8(

�سورة اآل عمران المباركة، الآية: 38.  )9(
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كما وردت كلمة الطّيبة و�سفًا للحياة حيث و�سف اهلل تعالى في الآية 

 
)1() گ      گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ    ڑ   ژ   ژ   ڈ    (
المطلوبة،  الحياة  اأي  بالطّيبة.  الموؤمنين  ال�سالح  العمل  اأهل  حياة 

والمتزّينة  والعيوب  ال�سوائب  من  والطاهرة  والمرغوبة،  والمحّببة، 

لإرادة  والمطابقة  الم�ساكل،  من  والخالية  ال�سالح  والعمل  بالإيمان 

اهلل وم�سيئته، والحاجة الواقعّية والطبيعّية لحياة الب�سر. 

 ،
في الآية ) ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ   ()2(

وردت كلمة طوبى مّرة واحدة في القراآن الكريم، وهي موؤّنث للكلمة 

اأطيب، وجاءت �سفة للحياة. وهذا المعنى بقرينة »ح�سن ماآب« الناظر 

ڳ    گگ   گ   گ    ( الآية  وكذلك  الأخروّية،  الحياة  اإلى 

والحياة  الدنيا  بالحياة  المرتبطة   
)3() ڱ  ڱ   ڳ   ڳ   ڳ  

باأّن  الآية  معنى  يكون  الأ�سا�ص،  هذا  وعلى  للموؤمنين،  الجتماعّية 

والمحّببة  الطّيبة  الحياة  ولديهم  الدنيا،  في  �سالحًا  عماًل  للموؤمنين 

والطاهرة، وفي الآخرة ينالون اأح�سن الجزاء. وهناك احتمال اأي�سًا 

باأّن طوبى م�سدر كـ »ب�سرى«، وتفيد معنى الم�سدرّية.  

، والم�ساديق 
)4(

وتف�سير الإمام علّي Q للحياة الطّيبة بالقناعة

�سورة النحل المباركة، الآية: 97.  )1(

�سورة الرعد المباركة، الآية: 29.  )2(

�سورة النحل المباركة، الآية: 97.  )3(

نهج البالغة، الحكمة 229، �ُسئل عليه ال�سالم عن قوله تعالى »لنحييّنه حياة طّيبة«   )4(

فقال »هي القناعة«.

�لحياة �لطيبة في �لقر�آن
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تظهر   
)1(

اأبي حمزة دعاء  الطّيبة في  للحياة  المذكورة  والخ�سائ�ص 

بنحو وا�سح تف�سيرها بالحياة الدنيا. 

الحياة: ُت�ستعمل الحياة في معان مختلفة كالقّوة النامية الموجودة 

ت�سمل  وهي  وال�سعادة،  العقل  الموت؛  مقابل  الحّية،  الموجودات  في 

الدينّية  الحياة  وكذلك  والنبات،  والحيوان  لالإن�سان  العادّية  الحياة 

الحياة  اآية  في  والمراد  الأخروّية.  والحياة  والب�سيرة،  والإيمانّية 

ال�سالح.  والعمل  الإيمان  اأ�سا�ص  على  القائمة  الدنيا  الحياة  الطّيبة، 

ال�سالح  والعمل  الإيمان  انعدام  اآفات  عن  والمنّزهة  الخالية  الحياة 

المجتمعات. ت�سيب  التي 

بالحياة  ابتداًء  وا�سعًا  طيفًا  ت�سمل  الحياة  كلمة  عليه،  بناًء 

الأبدّية الأخروّية، ولها مراتب  اإلى الحياة  الدنيا  المادّية والدنيوّية 

، وقيودها 
)2() ۓ  ۓ  ودرجات، وت�سمل حّتى حياة اهلل المتعال ) 

 ،
)3() ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ( كـ  نوعها ومفهومها.  و�سفاتها تحّدد 

 ،
)5() ۇ     ڭ   ڭ   ڭ    (  ،

)4() ۇ    ۇ   ڭ   ڭ       ڭ   ڭ    (

مفاتيح الجنان، دعاء اأبي حمزة الثمالي: »واأعطني �سوؤلي في نف�سي واأهلي ووالدّي   )1(

وولدي واأهل حزانتي واإخواني فيك، واأرغد عي�سي واأظهر مرّوتي واأ�سلح جميع اأحوالي 

واجعلني مّمن اأطلت عمره وح�ّسنت عمله واأتممت عليه نعمتك ور�سيت عنه واأحييته 

حياة طّيبة في اأدوم ال�سرور واأ�سبغ الكرامة واأتّم العي�ص...«

�سورة غافر المباركة، الآية: 65.  )2(

�سورة البقرة المباركة، الآية: 86.  )3(

�سورة اآل عمران المباركة، الآية: 185.  )4(

�سورة البقرة المباركة، الآية: 179.  )5(

������ �������.indd   36 2/3/19   8:09:31 PM



37

.
)2() ٻ  ٻ  ٻ     ( ،

)1() )  پ  ڀ  ڀ     ڀ  ڀ     

2 - دعوة القراآن اإلى الحياة القراآنية

يكون طاهرًا  اأن  اإلى  الإن�سان  اآيات عدة  في  الكريم  القراآن  يدعو 

وطّيبًا. وهذا النوع من الآيات يمكن تق�سيمه اإلى عّدة اأق�سام.

اأ( الآيات التي ت�سير اإلى اأّن اهلل �سبحانه يميز الخبيث من الطّيب:

.
) ہ  ھ   ھ  ھ   ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ ()3(

.
) ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ()4(

.
) ک  ک  ک  گ  گ     ()5(

ب( الآيات التي تدعو اإلى الأمور الطّيبة )الرزق، الكالم و...(:

.
) ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ ()6(

.
) ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ()7(

�سورة العنكبوت المباركة، الآية: 64.  )1(

�سورة الفجر المباركة، الآية: 24.  )2(

�سورة اآل عمران المباركة، الآية: 179.  )3(

�سورة المائدة المباركة، الآية: 100.  )4(

�سورة الأنفال المباركة، الآية: 37.  )5(

الأنفال  و�سورة   ،168 المباركة  البقرة  و�سورة   ،88 الآية:  المباركة،  المائدة  �سورة   )6(

المباركة 69.

�سورة الحج المباركة، الآية: 24.  )7(

�لحياة �لطيبة في �لقر�آن
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.
) ائ  ائ  ەئ  ()1(

.
) ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ()2(

.
)   پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀٺ  ٺ        ٺ  ٺ    ()3(

ج( الآيات التي ت�سف م�ساكن الجّنة بالطّيبة:

.
)  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ     ()4(

د( الآيات التي تعّد الحالل طّيبًا والحرام خبيثًا:

.
)  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ ()5(

هـ( الآيات التي تتحّدث عن العي�ص والحياة الطّيبة:

گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ    ڑ   ژ   ژ   ڈ     (
.

گ()6(

.
)  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ   ()7(

�سورة الن�ساء المباركة، الآية: 43، و�سورة المائدة 6.  )1(

�سورة النور المباركة، الآية: 26.  )2(

�سورة اآل عمران المباركة، الآية: 38.  )3(

�سورة التوبة المباركة، الآية: 42، و�سورة ال�سف 12.  )4(

�سورة الأعراف المباركة، الآيتان: 32 و157.  )5(

�سورة النحل المباركة، الآية: 97، واإبراهيم 24.  )6(

�سورة الرعد المباركة، الآية: 29.  )7(
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3 - معنى الحياة الطيبة

�سالحًا  عمل  الذي  الموؤمن  �سنهب  اأّننا  هو  الأخيرة  الآية  معنى 

التي حياها من قبل )فلنحييّنه حياة طّيبة(،  تلك  حياًة جديدة غير 

حياًة  ال�سالح  عملهم  نتيجة  الموؤمنين  على  تعالى  اهلل  و�سيفي�ص 

وت�سّد  �سوؤونها،  جميع  اإلى  الطهارة  ت�سري  وخال�سة  وطاهرة  طّيبة 

الطريق على ملّوثات الحياة المادّية والطبيعّية واأدرانها، وهذا الأمر 

الآخرة  الحياة  الدنيا، ونتيجته وثمرته في  الحياة  �سيح�سل في هذه 

�ستكون باأّن اهلل �سبحانه �سيجزيهم اأف�سل الجزاء واأح�سنه.

الطبيعة  عالم  يكون  التي  الحياة  تلك  الطّيبة هي  فالحياة  وعليه، 

والماّدة فيها في خدمة الإن�سان وكمالته الإلهية والإن�سانّية، ومحكوم 

لهما. 

في �سورة فاطر يقول اهلل تعالى )  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉ  ېې   ې  

العّزة  يريد  من  كّل  ليعلم   
)1(  ) ەئ  ائ   ائ   ى   ى   ې  

 
ّ

هلل العّزة  باأّن  حياته،  اأبعاد  كّل  في  النجاح  وتحقيق  القّوة  وتح�سيل 

تعالى، وما لم ي�سر الإن�سان نحو اهلل تعالى فلن ينال العّزة، ومن ثّم 

الطّيب  الكلم  ارتفع  ما  واإذا   ) ى  ى   ې   ې      ( ويقول:  يتابع 

الطّيبة ي�سبح  بالحياة  يتمّتع  الذي  والإن�سان  الإن�سان عزيزًا،  ي�سبح 

وجوده طاهرًا وطّيبًا، وروحه الكلمة الطّيبة. الإن�سان الطّيب جوهره 

الكلمة الطّيبة. والكلمة ُتطلق على ال�سيء الذي يو�سح الخفّي ويظهر 

�سورة فاطر المباركة، الآية: 10.  )1(

�لحياة �لطيبة في �لقر�آن
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الباطن، ومن هذا الطريق ي�سل الإن�سان اإلى الحياة الطيبة.

لملكوت  والكا�سفة  الغيب،  وكلمة  الغيب،  عالم  هي  الطّيبة  الكلمة 

الطّيبة  الكلمة  هو  الذي  نف�سه  الإن�سان  وهذا  ظهوره.  ومحّل  العالم 

كلم  هو  الذي  واإيمانه  ي�سعد،  طّيب  كلم  هو  الذي  واعتقاده  ي�سعد، 

طّيب يزداد، وعمله ال�سالح والخّير يرفعه، ويهّيىء الأر�سّية لتكامل 

كالمه واعتقاده الطّيب. اأي ت�سبح حياته الماّدية وتحّولته الطبيعّية 

وحياته الدنيوّية مقّدمة لتحّولته المعنوّية وحياته الأبدّية المت�سامية 

هو  كما  تزول،  ول  تفنى  ل  التي  اهلل  كلمة  هو  وي�سبح  والأف�سل، 

الم�سيح Q كلمة اهلل بح�سب تعبير القراآن الكريم. 

4 - نتائج الحياة الطيبة وثمارها

�أهّمها: للحياة �لطّيبة نتائج وثمار 

القّوة  بمعنى  العّزة  العّزة؛  ينال  الطّيبة  بالحياة  المتمّتع  الإن�سان 

العّزة  هي  العّزة  وهذه  اأي�سًا.  الن�سر  لوازمها  من  والتي  والمنعة، 

(، و�سبغة اهلل التي ت�سبغ حياة الفرد  الإلهية نف�سها )   ۉ  ۉ  ې 

محكومة  ت�سبح  والماّدة  الطبيعة  حركة  فاإّن  هنا،  ومن  والمجتمع، 

في�سل  له،  م�سّخرًا  ي�سبح  الماّدّي  العالم  اإّن  اأي  الن�سان.  لمثل هذا 

الإلهية،  والعطايا  النعم  جميع  من  وي�ستفيد  الالئقة،  الكمالت  اإلى 

ويبلغ الهدف الذي ُخلق من اأجله. 

اإلى  والرتقاء  للعروج  والقابلّية  ال�ستعداد  لديه  الطّيب،  الإن�سان 

اإذا لم يكن طّيبًا وطاهرًا،  الإن�سان  اأّن  اهلل وهو مرتبة �سامية. ذلك 
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فلن يكون قاباًل للفي�ص، واإّنما يكون قاباًل له فقط حين يكون طاهرًا 

اأو الكلم الطّيب ي�سعد  وطّيبًا. وقول اهلل تعالى باأّن الإن�سان الطّيب، 

الماّدة،  بعالم  ارتباطه  وتقليل  التعّلقات  بترك  اأّنه  بمعنى  اهلل،  اإلى 

اإلى  متوّجهًا  ويكون  الدنيا،  فيه في هذه  يكون  الذي  نف�سه  الوقت  في 

ملكوت العالم وي�سير ويرتقي في العوالم الأعلى.

البقاء نتيجة اأخرى للحياة الطّيبة. فالإن�سان نتيجة الحياة الطّيبة 

ة،  تتحّرك روحه نحو اهلل تعالى، في�سبح خالدًا، ويتحّلى بالأبدّية الخا�سّ

لأّن هكذا اإن�سان يكون عند اهلل، وقد ورد في �سورة النحل قبل اآية الحياة 

محكوم  عندكم  ما  اإّن  اأي   
)1() ڇ  چ   چ   چ   ڃچ    ڃ   ڃ    ( الطّيبة: 

بالزوال لكونه في اأفق الحركة والتغّير، اأّما اإذا ما ارتقى الإن�سان نتيجة 

الحركة  لقانون  يعود محكومًا  فلن  الطبيعة،  عالم  الطّيبة عن  الحياة 

والزوال والموت. وموجود كهذا �سي�سبح اأبدّيًا، لأّنه �سار نحو اهلل و�سار 

في مرتبة »عند اهلل«، فاأ�سبح م�سونًا من النفاد والتغّير والموت. ومن 

Q: »هلك خّزان الأموال، والعلماء  هذا المنطلق يقول الإمام علّي 

باقون ما بقي الدهر«. اأي اإّن الأثرياء الذين لم يّدخروا �سوى الثروات 

الماّدّية هم اأموات على الرغم من كونهم على قيد الحياة، وهم لي�سوا 

�سوى جثث واقفة على رجليها، لكونهم ل يتمّتعون بالحياة الطّيبة، اأّما 

العلماء الذين يعملون بعلمهم، فهم اأحياء ما بقي الدهر حّتى ولو ماتت 

اأج�سادهم، وذلك لبلوغهم الحياة الطّيبة. 

�سورة النحل المباركة، الآية: 96.  )1(
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مّنا  »يموت   :R الع�سمة  بيت  واأهل  الأئّمة  عن   Q ويقول 

الموت  اإّن  اأي  ببال«  ولي�ص  بلي  من  مّنا  ويبلى  بميت،  ولي�ص  مات  من 

ترك  بمعنى  والطهارة  الع�سمة  بيت  واأهل  الأئّمة  نحن  اإلينا  بالن�سبة 

من  �سيء  ل  واأ�سا�سًا،  الف�ساد،  ي�سيبه  مّنا  �سيء  ل  لأّن  الج�سد، 

طريق  ل  والبلى  والف�ساد  والبلى،  الف�ساد  ي�سيبه  والطهارة  الع�سمة 

لهما اإلى حريم الحياة الطّيبة. 

الطّيبة موجود، حّي، مثمر ومفيد جّدًا.  بالحياة  المتمّتع  الإن�سان 

هذه الميزة يبّينها اهلل �سبحانه في �سورة اإبراهيم:

ی   ی   ىئ   ىئ   ىئ    ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ    (
.

ی  ی  جئ  *   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   ()1(

الطّيبة  كال�سجرة  الطّيب،  الكالم  وحركة  الطّيب  الإن�سان  ة  ق�سّ

هذه  ال�سماء.  عنان  اإلى  لي�سل  ينمو  وفرعها  ثابت  اأ�سلها  التي 

الأذى  ول  الداخل  من  والهتراء  التاآكل  ي�سيبها  ل  الطيبة  ال�سجرة 

من الخارج. وال�سجرة الطّيبة من وجهة النظر القراآنّية، هي التي ل 

يعرف التلّوث طريقًا اإليها، ول التاآكل والبلى، لذا هي م�سونة من كّل 

اأ�سلها  واأ�سا�ص را�سخ، ولأّن  اأ�سل ثابت  اأنواع الآفات. ولهذه ال�سجرة 

ثابت وتمام وجودها طّيب، ل يكون هناك مانع من نمّوها. فمقت�سي 

لذا،  تكاملها.  طريق  في  يقف  مانع  ل  واأي�سًا  فيها،  موجود  التكامل 

الو�سف،  وبهذا  ال�سماء.  اإلى  تمتّد  وفروعها  الإمكان  بقدر  تنمو  فهي 

�سورة اإبراهيم المباركة، الآية: 24.  )1(
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تكون كّل اأجزاء هذه ال�سجرة مثمرة، وتعطي الثمار في كّل الأزمنة، 

وعليه، فالحياة الطّيبة اأي�سًا مثل هكذا �سجرة، مفيدة وتعطي الثمار 

في عالم الملك وفي عالم الملكوت. تمامًا كالمع�سومين R الذين 

هم مفيدون للب�سر في عالم الطبيعة، ونافعون للمالئكة في عالم ما 

فوق الطبيعة، واأي�سًا للمقّربين في المقام الأعلى منه. 

يثّبت  تعالى  فاهلل  الطّيبة.  للحياة  ونتيجة  ميزة  الثابت  القول 

وفي  الدنيا  في  الثابت  بالقول  الطّيبة  الحياة  يحيا  الذي  الإن�سان 

الآخرة، فال يتبّدل كالمه ول تتغّير طريقة تفكيره الديني. 

.
) ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ ()1(

لقاء اهلل �سبحانه ثمرة اأخرى من ثمار الحياة الطّيبة، يقول اهلل 

تعالى في كتابه:

)   يت  جث  مث    ىث   يث  حج    مج  جح  مح  جخ  حخ    مخ  جس ()2(

ومفاد هذه الآية هو مفاد الحياة الطّيبة نف�سه.

معونة اهلل ون�سرته لالأنا�ص الطّيبين نتيجة اأخرى للحياة الطّيبة. 

تعالى: يقول 

.
)  ھ  ھ  ھ  ے   ے ()3(

�سورة اإبراهيم المباركة، الآية: 27.  )1(

�سورة الكهف المباركة، الآية: 110.  )2(

�سورة الروم المباركة، الآية: 47.  )3(

�لحياة �لطيبة في �لقر�آن
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في الحياة الطّيبة ل يعرف الخوف طريقًا اإلى قلوب الب�سر، ذلك 

الم�ستقبل،  في  �سيء  فوت  يخافون  ول  فقدوه،  ل�سيء  يغتّمون  ل  اأّنهم 

اإذًا، ل  لأّن الذي يحّبونه ل يوؤخذ منهم، وما يوؤخذ منهم ل يحّبونه. 

مكان هنا للغّم ول للخوف.

.
)  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ()1(

م�ستقبل  في  معاناة  اأّي  هناك  تكون  ل  اأن  من  اأعذب  حياة  اأّي 

التي  الحياة  هي  تلك  لي�ست  اأو  بما�سيه،  يتعّلق  قلق  اأّي  ول  الإن�سان، 

اإليها؟ الإن�سان  يتعّط�ص 

الطّيبة.  الحياة  اآثار  اآخر من  اأثر  الإن�سان هو  تحقيق هدف خلقة 

ڄ   ڄ   ڄ      ( تعالى.  هلل  العبودّية  هي  الإن�سان  خلقة  وفل�سفة 

 واختالف الإن�سان عن الحيوان في �سيئين هما 
)2() ڃ  ڃ  ڃ 

ال�سالح،  والعمل  بالإيمان  �سوى  اإلى كماله  والإيمان، ول ي�سل  العلم 

والحياة الطّيبة تحّقق هدف خلقته. ذلك اأّن في الحياة الطّيبة تفّتح 

خلقة  وتعطي  الإن�سان،  عبودّية  تت�سّكل  النتيجة  وفي  والإيمان،  للعلم 

وثمارها.  نتيجتها  الإن�سان 

تزكية  هي  والآخرة  الدنيا  في  الإن�سان  ل�سعادة  الأ�سا�سّية  العبارة 

عمومّي  ب�سكل  تتحّقق  ل  والتزكية   
)3() ڄ   ڄ   ڦ   ڦ      ( النف�ص. 

�سورة البقرة المباركة، الآية: 38.  )1(

�سورة الذاريات المباركة، الآية: 56.  )2(

�سورة ال�سم�ص المباركة، الآية: 9.  )3(
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ومن  الطّيبة،  الحياة  في  �سوى  المجتمع  اأفراد  �سائر  بين  وبالتعاون 

في  والجتماعّية  الفردّية  جوانبها  في  النفو�ص  تزكية  تتحّقق  هنا، 

الطّيبة.  الحياة 

من  اأخرى  اآثار  هي  والت�سامي  التطّور  التكامل،  الترّقي،  التنمية، 

اأثار الحياة الطّيبة. من وجهة النظر الإ�سالمّية، التنمية المهّمة هي 

تلك التي ُت�ستخدم فيها كّل اإمكانات المجتمع لرتقاء الإن�سان واإحياء 

ال�سير  المجتمع  لأفراد  يمكن  بنحو  والم�ستح�سنة،  المقبولة  القيم 

والإمكانات  الذاتّية  الطاقات  من  وبال�ستفادة  واختيارهم  باإرادتهم 

ىئ    ( للمجتمع.  والمعنوي  الماّدي  والرتقاء  التكامل  نحو  الموجودة 

.
ی  ی  ی  ی  جئ ()1(

اإّن عمارة الأر�ص وال�ستفادة منها اإن لم تكن ذات اّتجاه وهادفة، 

التو�سعة،  عملّية  ففي  ولذا،  الت�سامي،  م�سار  عن  الإن�سان  تبعد  فاإّنها 

عدم  ومن  الت�سامي،  اإلى  النحطاط  من  بالنتقال  الهتمام  يكون 

ال�ستعدادات  لتفّتح  الأر�سّية  وتهيئة  الإن�ساني  التكامل  اإلى  التكامل 

المختلفة لالإن�سان وجميع اأفراد المجتمع، وتاأمين الحاجّيات المادّية 

والمعنوّية )الج�سمّية والروحّية(، والتطّور بهذا المعنى ل يتاأّتى �سوى 

على  القائمة  الطّيبة  الحياة  خ�سائ�ص  من  وهو  الطّيبة،  الحياة  في 

الإيمان والعمل ال�سالح.

�سورة هود المباركة، الآية: 61.  )1(

�لحياة �لطيبة في �لقر�آن
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5 - طريق الو�سول اإلى الحياة الطّيبة

هناك �سرطان لزمان للو�سول اإلى الحياة الطّيبة:

1ـ ح�سن الفعل اأي اأن يكون الفعل ح�سنًا. 

2ـ ح�سن الفاعل اأي اأن يكون لديه روح جّيدة.

اإلى  ت�سل  والح�سن  الجّيد  بالفعل  قامت  ما  اإذا  الجّيدة  فالروح 

فاإّنه  ال�سالح  بالعمل  قام  ما  اإذا  ال�سالح  والإن�سان  الطّيبة.  الحياة 

�سينال الحياة الطّيبة التي ُوعد بها في القراآن الكريم.

گگ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ    ڑ   ژ   ژ   ڈ    (
.

ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ ()1(

ول فرق في الحياة الطّيبة بين المراأة والرجل. وكّل اإن�سان يطّبق 

هذين ال�سرطين ي�سل اإلى الحياة الطّيبة:

1 - العتقاد بالمبداأ والمعاد والإيمان الكامل.

2 - العمل طبقًا لذلك الإيمان والت�سّرف طبقًا لذلك العتقاد.

فلن  ال�سالح،  العمل  يعمل  اأن  دون  من  موؤمنًا،  اأحدهم  كان  فاإن 

يعمل  ال�سخ�ص  كان  ما  اإذا  تمامًا  والطاهرة.  الطّيبة  بالحياة  ينعم 

الطّيبة،  الحياة  بتلك  يتمّتع  فلن  موؤمن،  غير  ولكّنه  ال�سالح  العمل 

باليوم  اأحدهم م�ست�سفى، ولم يكن موؤمنًا باهلل ول  اإذا ما بنى  ولذا، 

�سورة النحل المباركة، الآية: 97.  )1(
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ينال  لن  ولكّنه  الإح�سان،  لهذا  المادّية  المزايا  من  �سينتفع  الآخر، 

الطّيبة. الحياة 

يقول اهلل تعالى في اآخر �سورة الكهف:

)   يت  جث  مث    ىث   يث  حج    مج  جح  مح  جخ  حخ    مخ  جس  (. 

هذين  تحقيق  من  له  بّد  ل  تعالى  اهلل  لقاء  يرجو  من  كّل  اإّن  اأي 

ال�سرطين:

كان  اإذا  العمل �سالحًا  يعّد  والقراآن  فليعمل عماًل �سالحًا.  الأّول: 

مطابقًا للوحي. والعمل الذي ل ُيقا�ص ويوزن بميزان الوحي، ول يبحث 

القراآنّية.  النظر  ُيعّد عماًل �سالحًا من وجهة  وقبحه، فال  في ح�سنه 

ر�سل الوحي ليكون ميزانًا وبيانًا للعمل ال�سالح، ولقيا�ص العمل 
ُ
اأ لقد 

ال�سالح من غيره. 

الثاني: ول ي�سرك بعبادة رّبه اأحدًا، اأن تكون نف�سه موؤمنة وموّحدة، 

ل يريد في نف�سه �سيئًا �سوى اهلل تعالى، ول يطلب �سيئًا �سوى ر�ساه. 

وعليه، اإذا كان العمل �سالحًا، وكان الفاعل موؤمنًا ومعتقدًا، فاإّن هذا 

ال�سخ�ص �سي�سل اإلى لقاء اهلل تعالى الذي هو ثمرة الحياة الطّيبة.

�لآيات �لمرتبطة بهذ� �لمعنى

الكريم،  القراآن  في  الطّيبة  الحياة  بحث  �سعة  اإلى  باللتفات 

الحياة،  هذه  مثل  تحّقق  اأجل  من  اآياته  كّل  نزلت  الواقع،  في  والذي 

فهم  في  ت�ساعد  التي  الآيات  بع�ص  بذكر  الق�سم  هذا  في  �سنكتفي 

�لحياة �لطيبة في �لقر�آن
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وخ�سائ�سها،  ال�سالح  والعمل  الإيمان  عن  النا�سئة  الحياة  معنى 

الأبحاث  و�سنترك  بها.  المرتبطة  والأمور  والأبعاد  تحّققها،  وطرق 

هذه  من  ا�ستفادتها  يمكن  التي  الكثيرة  وال�ستفادات  التف�سيرّية 

الآيات في مو�سوع الحياة الطّيبة، اإلى فر�سة اأخرى واإلى اأهل الفكر 

المحترمين. والمف�ّسرين 

.
) ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ ()1(

.
)  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ      ڄ  ڄ  ()2(

ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ    گ   گ   گ     (
.

ںً()3(

.
)  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ    ()4(

.
) ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ()5(

.
)   ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې ()6(

.
)  ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی  جئ  ()7(

�سورة اآل عمران المباركة، الآية: 195.  )1(

�سورة يون�ص المباركة، الآية: 81.  )2(

�سورة الكهف المباركة، الآية: 30.  )3(

�سورة فاطر المباركة، الآية: 10.  )4(

�سورة الإ�سراء المباركة، الآية: 9.  )5(

�سورة التوبة المباركة، الآية: 121.  )6(

�سورة التغابن المباركة، الآية: 9.  )7(
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.
)   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ ()1(

.
)   ڦ  ڦ      ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ ()2(

.
)3(

)   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ    ی  ی   ی  ی  جئ   حئ  ( 

) ڇ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  

.
ژ   ()4(

.
) ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ    ()5(

.
) ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ     ()6(

.
) ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ې  ې ()7(

.
)   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  ()8(

.
)   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ()9(

�سورة الطالق المباركة، الآية: 11.  )1(

�سورة الأنبياء المباركة، الآية: 92.  )2(

�سورة طه المباركة، الآية: 112.  )3(

�سورة الن�ساء المباركة، الآية: 124.  )4(

�سورة الجاثية المباركة، الآية: 30.  )5(

�سورة الطالق المباركة، الآية: 11.  )6(

�سورة البّينة المباركة، الآية: 7.  )7(

�سورة الأحقاف المباركة، الآية: 15.  )8(

�سورة مريم المباركة، الآية: 96.  )9(

�لحياة �لطيبة في �لقر�آن
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.
) ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ()1(

.
) ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   ()2(

.
) ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ()3(

) ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  

.
ائ  ەئ  ەئ     ()4(

.
) ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ ()5(

.
) ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ ()6(

.
) ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ   ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ ()7(

.
) ٱ   ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ()8(

.
) ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ې   ()9(

�سورة النور المباركة، الآية: 55.  )1(

�سورة العنكبوت المباركة، الآية: 9.  )2(

�سورة �ص المباركة، الآية: 28.  )3(

�سورة الجاثية المباركة، الآية: 21.  )4(

�سورة يون�ص المباركة، الآية: 9.  )5(

�سورة الرعد المباركة، الآية: 29.  )6(

�سورة الجاثية المباركة، الآية: 15.  )7(

�سورة الأعراف المباركة، الآية: 96.  )8(

�سورة الأنفال المباركة، الآية: 24.  )9(
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ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ   ٿ    ٿ   ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ    (

.
ڤ  ڤ  ڤ    ()1(

.
) ڳ  ڳ ڳ  ڱ     ()2(

.
)   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ ()3(

.
)    ھ  ھ  ھ  ے   ے  ()4(

ائ   ى   ى   ې    ې   ې   ې   ۉ  ۉ   ۅ   ۅ   ۋ     (

.
ائ()5(

تتعّلق  وم�سامين  مفاهيم  ا�ستخال�ص  ال�سابقة  الآيات  من  يمكن 

بالحياة الطّيبة كما في الموارد التالية:

والأ�سمى  الحقيقّية  الحياة  والطّيبة،  الطاهرة  الجديدة،  الحياة 

في ظّل ال�ستجابة لدعوة اهلل تعالى والر�سول P، زوال الهّم والقلق 

القلوب،  في  الإيمان  تثبيت  وتاأييده،  اهلل  ن�سرة  والحزن،  والخوف 

التاأييد بروح اهلل، ر�سا اهلل والمقبولّية لديه، التخّل�ص من الظلمات، 

العاقبة  ال�سعادة،  طريق  و�سلوك  الهداية  وب�سيرة،  نور  على  ال�سير 

�سورة المائدة المباركة، الآية: 66.  )1(

�سورة الأنعام المباركة، الآية: 122.  )2(

�سورة المجادلة المباركة، الآية: 22.  )3(

�سورة الروم المباركة، الآية: 47.  )4(

�سورة المائدة المباركة، الآية: 69.  )5(

�لحياة �لطيبة في �لقر�آن
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والرحمات  البركات  تدّفق  للحياة،  والمحّببة  والطاهرة  الح�سنة 

في  والحاكمّية  الخالفة  والأر�ص،  ال�سماء  من  المتناهية  غير  الإلهية 

وعبادة  التوحيد  وال�ستقرار،  الأمن  والتدّين،  الدين  انت�سار  الأر�ص، 

اهلل، زوال ال�سرك والف�سق، الختالف الجوهري بين الحياة والموت، 

الأف�سل  من  الكون  ال�سالحين،  زمرة  في  الكون  والموّدة،  المحّبة 

والأح�سن، اإ�سالح الذّرية والأولد، الرجوع اإلى اهلل، هداية المجتمع 

الرحمة،  �سمول  ال�سعادة،  دوام  الح�سن،  الرزق  نورانّيًا،  و�سيرورته 

م�ساكل  وحّل  النقائ�ص  جبران  لالإن�سان،  اهلل  �سكر  والخلود،  البقاء 

الحياة في ظّل الإيمان والعمل ال�سالح، الجزاء الأح�سن والأكبر في 

منهما  كّل  وتكامل  ال�سالح  والعمل  العقيدة  ارتباط  والآخرة،  الدنيا 

في ظّل الآخر، �سمان جبران الجهود والم�ساعي والمجاهدات وعدم 

التي  الأخرى  الم�سائل  وع�سرات  اأنثى  اأو  ذكر  عامل من  ت�سييع عمل 

الطّيبة  الحياة  حقيقة  وتف�سير  تحليل  في  منها  ال�ستفادة  يمكن 

الموعودة في القراآن واأبعادها.

ي�سع  ول  كثيرًا،  المو�سوع  لهذا  الإ�سالمّية  الروايات  عر�ست  كما 

المجال هنا لذكرها.
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الطيبة الحياة 

من وجهة نظر الإمام الخميني } 

النفخة  كانت  والأبرز،  الأهّم  القرن  حدث  الإ�سالمّية  الثورة 

الروحانّية والأمانة الإلهية التي من خالل نفخ روح اهلل بها في ج�سد 

لج�سد  جديدة  حياة  يمنح  لم  والعاجز،  الهامد  الإ�سالمّية  الأّمة 

الإ�سالم والم�سلمين فح�سب، بل اأيقظ الب�سرّية المعا�سرة التي كانت 

عن  كّلّيًا  غافلة  كانت  والتي  القّوة،  و�سلطة  المادّية  النزعة  ذروة  في 

التزوير والتحريف لمبادئها الإن�سانّية، واأو�سل اإلى اأ�سماعها الر�سائل 

المعنوّية لالأنبياء العظام والأولياء الكرام. 

هذه المعجزة الإلهية، ف�ساًل عن ت�سكيل حكومة جديدة باأهداف 

في  جديدة  واآفاق  جديد  طريق  فتح  اإلى  ت�سعى  كانت  مختلفة،  وبنية 

ميدان الفكر والتفكير ال�سيا�سي والثقافي بوجه الب�سرّية، وتهدف اإلى 

تقديم الأنموذج والأ�سوة والأّمة الو�سط والمجتمع المن�سود الذي هو 

ڤ   ڤ    ( والف�ساد  الجهل  التائهة في �سحراء  الب�سرّية  �ساّلة 

والأّمة  »الأنموذج  لي�سبح   ،
)1() ڦ  ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ  

�سورة البقرة المباركة، الآية: 143.  )1(

�لحياة �لطيبة من وجهة نظر �لإمام �لخميني }

������ �������.indd   53 2/3/19   8:09:39 PM



�لحياة �لطيبة 54

والخال�ص  النجاة  راأ�سمال  الالحقة  والع�سور  لالأجيال  الو�سط« 

الب�سرّية  المجتمعات  التحاق  خالل  ومن  والتكامل،  الكمال  وم�سدر 

| الالمتناهي تتاأ�ّس�ص من جديد  ببحر الهداية والعدالة المهدوّية 

العلوّي. والمجتمع  النبوّية  المدينة 

وال�سعب،  القيادة،  في  تتمّثل  الثورة  انت�سار  عوامل  ح�سبنا  اإذا 

في  �سواًء  عليه،  تعالى  اهلل  ر�سوان  الإمام  فاإّن  الدينّية،  والدوافع 

الإدارة والهداية وقيادة الثورة، اأم في تعبئة النا�ص واإنزال )اإح�سار( 

تبيان  في  كّله  هذا  من  والأهّم  ال�ساحات،  اإلى  المليونّية  الجماهير 

على  بالعتماد  والآفاق،  التطّلعات  وبيان  ومبادئها  واأهدافها  الثورة 

في  النظر  واإعادة  هدفًا  الإ�سالمّية  الحكومة  اإقامة  واّتخاذ  الإ�سالم 

فقاد  وال�سيا�سة،  ال�ستقالل  الحرّية،  العدالة،  قبيل  من  مفاهيم 

البالد نحو عالم ومجتمع قائم على اأ�سا�ص القيم الإ�سالمّية.

الدور التو�سيحي والتف�سيري للهدف والمق�سد الذي ت�سير الثورة 

�سائر  من  والأجدى  الأهّم  هو  اأ�سا�سّية  كاأيديولوجيا  كان  باّتجاهه، 

الأدوار الأ�سا�سّية التي كانت لالإمام } في الثورة.

اإّن موؤ�ّس�ص الثورة العظيم من خالل عر�ص دين الإ�سالم المحيي 

وتعليمه وتبليغه، قد �سّخ�ص مكانة الهداية الإلهية والأحكام القراآنّية 

الباعثة على ال�سعادة في اإدارة الحياة العاّمة والحكومّية، وكذلك دور 

الحكيمة جاء  وبقيادته  النظام،  م�ستقبل  في  ورغبته  واإرادته  ال�سعب 

العالم  اأعين  ن�سب  لي�سع  الحكم،  اإلى  الإ�سالمّية  الجمهورّية  بنظام 
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النظام  ال�سيا�سي والجتماعي لالإ�سالم؛  النظام  الرائع من  النموذج 

النبع  من  كّلها  وطرقه  ومناهجه  واأهدافه  �سعاراته  ا�ستقى  الذي 

النا�ص  اإيمان  وكان  والقراآنّية،  الإ�سالمّية  والمعارف  الزلل لالأحكام 

والنطالق  �سعاراته،  لتحّقق  وال�سامن  الداعم  بالإ�سالم، هو  العميق 

نحو اأهدافه وطّي مراحله.  

�سالحًا  عبدًا  نف�سه  كان  الذي  المتفّرد  والفقيه  الحكيم  فالقائد 

والأنموذج التاّم لالإن�سان الم�سلم، قد اأ�سبح باإيمانه وعمله هاديًا ورائدًا 

للجميع، وو�سع ن�سب اأعينهم الخطوط الأ�سا�سّية للمجتمع المن�سود اأي 

وال�ستقالل  الجتماعّية  للعدالة  المت�سّمنة  الإ�سالمّية  ال�سريعة  اإقامة 

ال�سيا�سي وال�ستغناء القت�سادي والتطّور العلمي والأخالقي.

للم�سلمين،  العّزة  روح  واإعادة  الديني،  والفكر  الإ�سالم  اإحياء  اإّن 

والعاّم  الكّلي  الطرح  وتقديم  العالم  في  الإ�سالمّية  النه�سة  واإحداث 

للمجتمع الذي وعد الإ�سالم الم�سلمين به، كانت من الأعمال الكبرى 

ال�سالح  والعمل  الإيمان  ون�سر   .{ الخميني  لالإمام  العظيمة 

في  الأهّم  العمل  كانت  القراآنّية  الطّيبة  الحياة  نحو  المجتمع  وقيادة 

قيادة الإمام }. 

كلمات  في  الطّيبة«  »الحياة  كلمة  نجد  قّلما  اأّنه  من  الرغم  على 

في  الإمام  بّينها  التي  وال�سروحات  الموا�سفات  اأّن  اإّل   ،{ الإمام 

خ�سائ�ص  على  جميعًا  تنطبق  ة،  خا�سّ والمبادئ  الأهداف  قالب 

الطّيبة. الحياة  وموا�سفات 
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في هذا الق�سم �سنعر�ص للكالم عن المجتمع المّت�سف بموا�سفات 

اإلى:  ذلك  في  و�سنتطّرق   ،{ الإمام  كلمات  في  الطّيبة  الحياة 

وال�سرائط،  والمقّدمات  والأهداف،  والمبادئ  والمفهوم،  التعريف 

وطرق التحّقق، والخ�سائ�ص والممّيزات، كاّلً على حدة.

1 - التعريف والمفهوم

�لأمور �لماّدّية مقّدمة لهد�ية �لب�سر وتكاملهم

وردنا  اإذا  حتى  نورانية  طبقاته  وكل  نورانيًا  مجتمعًا  نريد  نحن 

فيها  �سيء  كل  ال�سيرة،  نورانية  العمل  نورانية  وجدناها  الجامعة 

الحرّية  اإلى  مثاًل  ن�سل  اأن  اأجل  من  النت�سار  فلي�ص  واإلهي.  نوارنّي 

اأو نحّقق م�سالحنا فقط. وها هي الآن م�سالحنا قد  اأو ال�ستقالل، 

تحّققت، فهل انتهى عملنا؟

كّل ما تقّدم ذكره هو مقدمة لكي ي�سبح �سعب ما َب�سرًا �سوّيا ت�سري 

اأفراده، وهذا ما جاء  فيه روح الإن�سانّية، ويتحّقق التحّول في جوهر 

ول  الأنبياء،  ]بعثة[  غاية  هو  فالإن�سان  غيره،  �سيء  ول  الأنبياء،  به 

يريدون  اإّنهم  الطابع،  اإن�سانيَّ  �سيء  كّل  ي�سبح  اأن  �سواه. يجب  �سيء 

َلح كّل �سيء. َلَح الإن�سان �سَ بناء الإن�سان، لأّنه متى ما �سَ

)�سحيفة �لإمام، ج  8، �س 59، تاريخ 1978/6/6(.
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�لإ�سالم جامعّية 

الأبعاد، بل له حكم في جميع  الإ�سالم ل يفّكر في بعد واحد من 

والمرتبطة  بال�سيا�سة،  والمرتبطة  بالدنيا،  المرتبطة  الأبعاد؛ 

الذي  الآخر  بالبعد  والمرتبطة  بالقت�ساد،  والمرتبطة  بالجتماع، 

كال  في  للنظر  التوحيدّية  الأديان  جاءت  لقد  الدنيا.  اأهل  يجهله 

اأحكامًا  وطرحت  الأخروي«،  و»البعد  الدنيوي،  »البعد  البعدين 

البعد  عن  وتغفل  البعد  هذا  في  تنظر  باأّنها  الأمر  ولي�ص  لكليهما، 

ة الإ�سالم الذي  البعدين، وخا�سّ الآخر، ل، هي تنظر وتهتّم في كال 

ي�سّر ويوؤّكد اأكثر من باقي الأديان على هذا المعنى.

)�أ�سول �لثورة �لإ�سالمّية �س 118( 

حكومة  تعني  الإ�سالمّية  فالجمهورّية  اإ�سالمّيًا  �سيء  كّل  كون  اأي 

تحت  وُتقاد  ُتدار  والجمهورّية  اإ�سالمّي  البلد  ولأّن  عادلة،  اإ�سالمّية 

لواء الإ�سالم، فينبغي اأن يكون كّل �سيء في هذا البلد اإ�سالمّيًا. 

)�سحيفة �لنور، ج8، �س45(

2 - المبادئ والأهداف

و�لمعنوّية �لتوحيد 

جاء الإ�سالم ليقود هذه الطبيعة نحو المعنوّيات، وليلجم الطبيعة 

ولي�ست  اأي�سًا،  الإ�سالم  به  ويقول  الجميع،  به  يقول  الذي  بمعناها 

باأعلى  ر  بالتح�سّ يوؤمن  فالإ�سالم  بالطبيعة،  يعتني  ل  اأّنه  الم�ساألة 

تزخر  الإ�سالمية  الحكومات  كانت  ولهذا  لتحقيقه،  وي�سعى  درجاته، 
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ر، لكن ل بالنحو الذي ي�سود البلدان المتمّدنة اليوم.  بكل اأنواع التح�سّ

تنظر  الذي  الوقت  وفي  ره،  لتوفُّ وي�سعى  كّله،  التح�سر  يقبل  الإ�سالم 

ر  التح�سّ اإلى جذب  الإ�سالم  ينظر  للطبيعة وحدها  البلدان  فيه هذه 

اإلى الروحانية وهدى التوحيد.. 

ومن هذه الناحية يتمّيز الإ�سالم عن غيره، والحكومات الإ�سالمّية 

عن الحكومات غير الإ�سالمّية، والأ�سياء التي جاء بها دين الإ�سالم 

نف�سها  تظّن  ناق�سة  اأديان  هناك  الأخرى.  الأديان  به  جاءت  عّما 

لي�ص  تمتلكه،  الذي  النظر  هذا  تتعّدى  ل  حدودها  لكّن  تمامًا،  كاملة 

اأكثر، ونظر الإ�سالم ي�ستوعب كّل �سيء.

يطلق الإ�سالم ا�سم الطبيعة على هذه الدنيا، والدنيا على ل�سان 

اأ�سفل  وعبارة  جّدًا،  ال�سافل  تعني  دنيا  وكلمة  دنّي،  اأمر  الأنبياء 

واآثارها،  الطبيعة  هذه  هي  القراآن  في  اأي�سًا  الموجودة  ال�سافلين 

اإي�سال  �سبحانه  اهلل  يريد  التي  علّيين  اأعلى  هي  الأعلى  والدرجة 

وهذا  علّيين  اأعلى  اإلى  �سافلين  اأ�سفل  من  يرفعهم  اإليها.  النا�ص 

قائل«  يقول  »قد  الأنبياء.  حكومات  في  �سوى  اأ�سا�سًا  مطروح  غير 

ل  نحن؟  دخلنا  وما  ل؟«،  »اأم  اإلهيين  النا�ص  ي�سبح  اإن  �ساأنهم  ما 

يريد  ما  فليكن  بحكومتنا،  وي�سّر  بالنظم،  يخّل  �سيئًا  هنا  يفعُلّن 

»ال�ساه«.

الأنبياء لي�سوا هكذا، الأنبياء يهتّمون لأمرك ولو كنت في بيتك، ل 

اأحد يتبعك اإلى هناك، لكّن حكم اهلل هو الذي يتبعك. اإّنهم يريدون 
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تربية اإن�سان ل فرق بين �سّره وعالنّيته، فكما اأّنه ل يرتكب خيانة في 

اإن�سانًا ل  اأن ي�سنعوا  الأنبياء  النا�ص مراعاًة لهم، يريد  واأمام  العلن 

كال  في  اإن�سانًا  ي�سبح  واأن  لوحده.  اأم  النا�ص  اأمام  اأكان  عنده  فرق 

الحالتين، وحين ي�سبح اإن�سانًا، يكون كذلك في الخلوة واأمام النا�ص. 

كان هذا هو هدفهم، وهذا ما نميل ونطمح اإليه، اأمنيتنا اأن يكون مثل 

هذا الدين موجودًا في الخارج، وُيطّبق. لقد كانت هذه رغبة الأنبياء، 

ورغبتنا جميعًا هي باأن تكون لدينا حكومة، كتلك التي كانت موجودة 

ت�سودها  والعدالة  متحققة،  العدالة  كانت  حيث  الإ�سالم،  �سدر  في 

الموجودة في  الأمور  تلك  تت�سّمن  اإلى هذا،  تفا�سيلها، وم�سافًا  بكّل 

)�أ�سول �لثورة �لإ�سالمّية، �س137( القراآن والإ�سالم. 

ن�سر �لتوحيد ومعرفة �لنا�س للعالم

اإّنما هو مقّدمة  الأخرى،  اأعمالهم  وكّل  الأنبياء  اأجله  ُبعث من  ما 

عليه،  هو  بما  العالم  معرفة  للعالم.  النا�ص  ومعرفة  التوحيد  لن�سر 

اأ�سكال  كّل  تكون  اأن  اإلى  ي�سعون  وكانوا  بها،  نعرفه  التي  بالطريقة  ل 

النا�ص  اإخراج  اأجل  الم�ساعي من  وكّل  التعاليم،  وكّل  النف�ص،  تهذيب 

النور.  اإلى  العالم مظلمة،  اأنحاء هذا  وكّل  المظلم،  المكان  من هذا 

ول �سيء غير الحّق نور؛ وكّل ما عداه ظلمة. واإذا ما خرجنا من هذه 

بكّل  الحّق  الظلمانّية، وخرقنا كّل الحجب، عندها �سن�ساهد  الحجب 

�سفاته واأ�سمائه، واأّن ل �سيء موجود غيره، والكّل �سراب. بالطبع، ل 

ُيوّفق لهذا الأمر بمعناه التاّم �سوى القّلة من اأولياء اهلل تبعًا لالأنبياء، 
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والآخرون يوّفقون لمراتب اأدنى منها، اإلى اأن ي�سل الدور اإلينا نحن 

)�لم�سدر نف�سه �س41( الذين ل ن�ساوي �سيئًا. 

معرفة �هلل

اهلل،  معرفة  هي  واحدة  كلمة  اإلى  تعود  الأنبياء  اأهداف  كّل  اإّن 

والمقّدمة كّلها تتلّخ�ص باأّنه اإذا ما تّمت الدعوة اإلى العمل ال�سالح، 

واإلى تهذيب النف�ص، واإلى المعارف، فاإّن مرجعها كّلها يعود اإلى تلك 

الم�ساألة الأ�سا�سّية الموجودة في فطرة كّل الب�سر، والتي لم يكن رفع 

الحّق  معرفة  وهي  اإليها،  الإن�سان  ي�سل  اأن  اأجل  من  �سوى  الحجب 

تكون  اأن  الأنبياء  يرد  لم  والأ�سمى.  الأعلى  الهدف  هو  هذا  تعالى. 

هناك حرب، ول دعوة غير هذه الدعوة، فالدعوة اإلى احتالل البلدان 

)�لم�سدر نف�سه، �س41( واأمثال هذه الأمور لم تكن يومًا موجودة. 

مقام �لإن�سانّية �لأعلى

اإلى  ال�سعادة  الإن�سان كائن ي�سل من حيث  لي�ص حيوانًا،  الإن�سان 

اأعلى المقامات، ويبلغ من حيث الكمال اأعلى منازل الموجودات. واإذا 

عندما  الأنبياء  اإّن  الكائنات.  اأ�سفل  من  اأدنى  يكون  فاإنه  انحرف  ما 

�ساهدوا النا�ص غارقين في الف�ساد على �سعيد الأخالق، على �سعيد 

الدين  وتعالى  تبارك  اهلل  األهمهم  الأعمال،  �سعيد  وعلى  العقائد، 

كبقية  حيوانًا  الإن�سان  كان  ولو   .. اأبعاده  بجميع  الإن�سان  لينقذوا 

الحيوانات ولكّنه حيوان مدّبر، حيوان  له �سنعة لما كانت هناك حاجة 

الغريزي«  الحيواني  »الطريق  الطريق  هذا  لأن  الأنبياء،  بعثة  اإلى 
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يدركه الماّديون باأنف�سهم. اإّن مجي ء الأنبياء اإّنما هو ليقوموا بتعليم 

فالأنبياء  يدركونها.  ل  التي  والطرق  يجهلونها،  التي  الحقائق  النا�ص 

القراآن  اإن  اأرفع.  اإن�ساني  مقام  اإلى  اأعلى،  مقام  اإلى  لالإر�ساد  جاوؤوا 

هو  ولي�ص  الإن�سان.  �سناعة  اأجل  من  نزل  وقد  الإن�سان  بناء  كتاب 

�سيء،  كّل  »كتاب«  بل  المادية،  اإعمار  وكتاب  الحيوان،  �سناعة  كتاب 

اإّنه يقوم بتربية الإن�سان بجميع اأبعاده، فهو يقبل بالماّديات ولكن في 

ظل المعنوّيات، ويجعل الماّديات تبعًا للمعنوّيات.

)�سحيفة �لإمام، ج 7، �س 377، 378(

��ستقر�ر �لحكومة �لقر�آنّية �لنهائي،  �لهدف 

اإّن النه�سات التي قام بها الأنبياء والأولياء R جديرة بالتاأمل. 

في  التاأمل  علينا  الأنبياء،  لمدر�سة  تابعين  اأنف�سنا  نعتبر  حيث  واإّننا 

الأنبياء  �سعى  التي  والأهداف  اأبعادها  على  للتعرف  النه�سات،  تلك 

الإ�سالمّية  النه�سة  من   P الإ�سالم  نبي  هدف  هو  فما  لتحقيقها. 

اأيدي  قطع  في  يتّلخ�ص  كان  هل  R؟  اأئمتنا  هدف  كان  وماذا 

خ�سوم  من  التخّل�ص  اأجل  من  الأنبياء  دعوة  كانت  هل  الظالمين؟ 

عملهم؟  اإنتهى  لهم  والغلبة  الن�سر  تحّقق  اإن  وما  الم�ست�سعفين، 

الهدف  اأّن  اأم  فح�سب،  ظالم  هناك  يكون  ل  اأن  الأنبياء  هدف  هل 

اأ�سمى من ذلك؟ اإذا كان هناك هدف اأ�سمى فعلينا، نحن الذين نتبع 

الأنبياء ونتبع مدر�سة الإ�سالم، تبعًا لعظماء الدين والدنيا اأولئك، اأن 

يكون لنا الهدف ذاته.
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من  والتخّل�ص  البهلوي  النظام  اإ�سقاط  عند  يقف  كان هدفنا  هل 

الأول  المادية هدفنا  اأهدافه  وتحقق  ال�سعب  كان رخاء  الملكية؟ هل 

تاأمين  على  والمجتمع  النا�ص  لي�ساعدوا  الأنبياء  جاء  هل  والأخير؟ 

الم�ستكبرين  على  الق�ساء  الأنبياء  هدف  كان  هل  المادية؟  الحياة 

كان  الهدف  اأّن  اأم  الدنيوية،  المعي�سة  على  الم�ست�سعفين  وح�سول 

وُقتلوا،  النا�ص  ودعوا  الأنبياء  هوؤلء  كّل  جاء  هل  ذلك؟  من  اأ�سمى 

على  الق�ساء  اأجل  من  فقط  الم�ساّق  وتحّملوا  الحروب  وخا�سوا 

الم�ستكبرين وتحقيق الرخاء لعامة النا�ص، اأم كان الهدف اأ�سمى من 

)�سحيفة �لإمام،ج7، �س378(   ذلك؟ 

�لماّدّية في ظّل �لمعنوّية 

كّل  التي  المادية  والمدار�ص  كالأنظمة  لي�ص  الإ�سالمي  النظام 

م�ساكن،  هناك  يكون  اأن  هّمها  كل  المرتع!  تاأمين  نحو  متوّجه  هّمها 

بينما  منها  لل�سادقة  بالن�سبة  بالطبع،  هذا  الرخاء  تحّقق  واأن 

الإ�سالم، مدر�سة مادية  اإن مدر�سة  اأ�سمى من ذلك.  الإ�سالم هدفه 

والأخالق  المعنويات  ظل  في  المادية  الإ�سالم  يقبل  واإنما  معنوية 

وتربيته، وجميع  الإن�سان  لتهذيب  الإ�سالم  لقد جاء  النف�ص.  وتهذيب 

بتربية  مكلفون  اإننا   ... الإن�سان  لتربية  جاءت  التوحيدية  المدار�ص 

اإلى  الم�سقة وجئتّن  الالتي تحملتن  ال�سيدات  اأّيتها  اأنتّن   ... الإن�سان 

هنا، اإّنكن مكلفات بتربية الإن�سان، مكلفات باإعداد الإن�سان المهذب 

اأح�سانكن. في 
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واأن  النا�ص،  تربية  هو  الأنبياء  جميع  وهدف  الإ�سالم  هدف  اإن 

يجعلوا من هذه ال�سورة الإن�سانّية اإن�سانًا معنوّيًا وحقيقّيًا. المهم في 

نظر الأنبياء هو تربية الإن�سان، واإذا ما تّمت تربية الإن�سان ُذّللت كل 

ال�سعاب. والبلد الذي فيه اإن�سان مهذب. فاإن جميع م�ساكله محلولة. 

لأن الإن�سان الواعي المهذب يوّفر جميع اأبعاد ال�سعادة للبلد.

)�سحيفة �لإمام، ج 7، �س378(

رفاه �لم�ست�سعفين �أحد �أهد�ف �لإ�سالم

فاإننا  الم�ستكبرين فح�سب،  بالغلبة على  يتلخ�ص  الهدف  كان  اإذا 

على  �سعبنا  تغلب  لقد  عليهم.  وتغلبنا  الهدف  هذا  تقريبًا  حققنا  قد 

اأي�سًا.  المتبقية  الجذور  هذه  و�سيقتلع  الخائنين،  يد  وقطع  الأجانب 

�ساكني  اإنقاذ  عند  يقف  الهدف  كان  لو  الهدف.  هو  هذا  لي�ص  لكن 

�ساء  اإن  اأي�سًا  �سيتحقق  هذا  فاإن  معي�ستهم،  اأمر  وتنظيم  الأكواخ 

اأن  الهدف  اأي�سًا.  الهدف  هو  هذا  لي�ص  لكن  الجميع،  وبهمة  اهلل 

القراآن  قيادة  تحت  بلدنا  اإدارة  تكون  اأن  اإ�سالميًا،  بلدًا  بلدنا  يكون 

وما   ،R العظام  الأولياء  و�سائر   P الأكرم  النبي  قيادة  وتحت 

زوال الم�ستكبرين اإل مقّدمة »لهذا الأمر«، ورفاه الم�ست�سعفين اأحد 

نف�سه( )�لم�سدر  اأهداف الإ�سالم. 

كّل �لأماكن م�ساجد

لتم بها ماأخوذة  اأ�ساأل اهلل تعالى اأن يوّفقكم، وهذه الأمور التي تف�سّ

اأن تكون على هذا النحو،  اأن تتحّقق. نريد لالأمور  اآمل  بعين النظر، 

�لحياة �لطيبة من وجهة نظر �لإمام �لخميني }
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م�سجد،  اإلى  تدخلون  كاأّنكم  ما  بنك  اإلى  تدخلون  حين  ت�سعروا  اأن 

اإلى م�سجد، واأن  اإلى مبنى وزارّي ما، كاأّنكم تدخلون  وحين تدخلون 

اإن  الأمر  واإذا ما تحّقق هذا  الإ�سالمّية،  بال�سبغة  ي�سطبغ كّل �سيء 

اأمورنا.  كّل  �ست�سلح  يتحّقق،  اأن  تعالى  اهلل  واأ�ساأل  تعالى،  اهلل  �ساء 

وفّقكم اهلل جميعًا و�سّدد خطاكم.      )�أ�سول �لثورة �لإ�سالمّية، �س 41(

3 - المقدمات وال�سرائط

�لإ�سالم جامعّية 

ُت�سمن  باإجرائهما  اإلهية،  ظاهرة  الإ�سالمّية  والحكومة  الإ�سالم 

ولالإ�سالم  والآخرة،  الدنيا  في  ال�سعادة  حالت  اأق�سى  لأولدكم 

والف�ساد  والنهب  الظلم  اأنواع  على  الق�ساء  وعلى  ذلك،  على  القدرة 

لالأديان  وخالفًا  المن�سود.  كمالهم  اإلى  النا�ص  واإي�سال  والتعّديات، 

غير التوحيدّية، هو دين يتعاطى جميع ال�سوؤون الفردّية والجتماعّية 

والقت�سادّية،  والع�سكرّية  وال�سيا�سّية  والثقافّية  والمعنوّية  والمادّية 

وي�سرف عليها، ول يتغا�سى اأبدًا عن اأّي م�ساألة، مهما كانت �سغيرة، 

والمعنوي،  المادّي  وتطّورهما  والمجتمع  الإن�سان  تربية  في  دور  لها 

ويبّين الموانع والم�ساكل التي تقف حائاًل دون تطّور الفرد والمجتمع، 

)و�سّية �لإمام }(  ويعمل على رفعها. 

�لثقافة

دخالة  له  الذي  والأهّم  الأ�سا�ص  العن�سر  اأّن  ريب  ول  �سّك  ل 

واأ�سا�سًا،  المجتمع.  ذلك  ثقافة  هو  مجتمع،  اأّي  وجود  في  اأ�سا�سّية 
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انحراف  ومع  ووجوده.  المجتمع  ذلك  هوّية  ت�سّكل  مجتمع  كّل  ثقافة 

القت�سادّية  الجوانب  في  ومقتدرًا  قوّيًا  المجتمع  كان  الثقافة، مهما 

من  ومتاآكاًل  خاويًا  يكون  والع�سكرّية،  وال�سناعّية  وال�سيا�سّية 

الثقافة  من  وم�ستوردة  تابعة  المجتمع  ثقافة  كانت  ما  واإذا  الداخل. 

اإلى  المجتمع  ذلك  اأبعاد  جميع  تميل  اأن  حتمًا  بّد  فال  المخالفة، 

بكّل  وجودها  وتخ�سر  فيها،  بالنهاية  وتذوب  المخالفة  ]الثقافة[ 
اأبعاده وجوانبه. اإّن ا�ستقالل كّل مجتمع ووجوده ين�ساأ عن ا�ستقالله 

في  ال�ستقالل  باأّن  البع�ص  يظّن  اأن  التفكير  �سذاجة  ومن  الثقافي، 

ولي�ص  الثقافّية.  التبعّية  مع  ممكن  منها  واحد  اأو  الأخرى  الجوانب 

والذي  الأ�سلي  الم�ستعمرين  يكون هدف  اأن  �سبب،  �سدفة ومن دون 

التي  المجتمعات  ثقافة  على  الهجوم  اأهدافهم،  قائمة  راأ�ص  في  هو 

والتربية  التعليم  مراكز  اأّن  ال�سدفة،  من  ولي�ص  عليها،  يهيمنون 

البتدائّية  ال�سفوف  من  اإيران،  بلدنا  جملتها  ومن  البلدان،  في 

الغربّيين،  ة  خا�سّ الم�ستعمرين،  لهجوم  موردًا  كانت  الجامعة،  اإلى 

ال�سوفياتي. والّتحاد  اأميركا  وموؤّخرًا 

)24 )تعبئة طاّلب �لجامعات و�لحوز�ت، �س 

اإّن العالم اليوم متعّط�ص لثقافة الإ�سالم المحّمدّي P الأ�سيل، 

الق�سور  بهارج  �سيزيلون  كبير  اإ�سالمّي  تنظيم  في  والم�سلمون 

وبريقها. والحمراء،  البي�ساء 

�س103( و�لحوز�ت،  �لجامعات  طاّلب  )تعبئة 
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4 - طرق التحّقق 

�لإ�سالمي �لفقه 

بالأئّمة  يقتدوا  اأن  وتوا�سع  جّد  بكّل  الم�سلمة  ال�سعوب  من  اأطلب 

ثقافّي  فكر  من  هوؤلء  العظام  الب�سرّية  هداة  قّدمه  وبما  الأطهار 

باأرواحهم  لئق،  بنحو  وع�سكرّي  واقت�سادّي  واجتماعّي  و�سيا�سّي 

وقلوبهم وبالت�سحية بالأرواح والأعّزاء. ومن جملة ذلك اأن ل ينحرفوا 

والإمامة  الر�سالة  لمدر�سة  المبّين  التقليدي  الفقه  عن  اأنملة  قيد 

الأّولّية  الأحكام  ذلك  في  بما  وعظمتها،  ال�سعوب  لتطّور  وال�سامن 

والثانوّية، فكالهما ي�سّكالن مدر�سة الفقه الإ�سالمي، واأن ل ي�سمعوا 

للمو�سو�سين الخّن�ص المعاندين للحّق والدين، وليعلموا باأّن اأّي خطوة 

الإ�سالمّية وحكومة  الدين والأحكام  ل�سقوط  منحرفة �ستكون مقّدمة 

)تعبئة طالب �لجامعات و�لحوز�ت، �س52( العدل الإلهي. 

و�لقو�نين �ل�سو�بط 

اأنحاء البالد في  اأن يعمل ال�سعب في كّل  اأ�سمى واأرقى من  ل حّل 

اإليه طبقًا لل�سوابط الإ�سالمّية والد�ستور. الأمور الموكلة 

ن�سر �لعد�لة �لجتماعية و�لهتمام بالمحرومين و�لم�ست�سعفين

ورئي�ص  والحكومة  الد�ستور  اأمناء  ومجل�ص  ال�سورى  مجل�ص  اأو�سي 

الجمهورّية والمجل�ص الق�سائي باأن ي�سّلموا وينقادوا لأوامر اهلل تعالى، 

والم�ستبّد  الظالم  الراأ�سمالي  للقطب  الفارغة  بالدعايات  يتاأّثروا  ول 
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الملكّيات  يحترموا  واأن  الملحد،  وال�سيوعي  ال�ستراكي  والقطب 

ال�سعب  واأن يطمئنوا  الإ�سالمّية،  الحدود  الم�سروعة �سمن  والثروات 

الدولة  ويو�سلوا  البّناءة،  الأن�سطة  ويطلق  الأموال  روؤو�ص  ي�سّغل  لكي 

واأو�سي  والثقيلة،  الخفيفة  وال�سناعات  الذاتي  الكتفاء  اإلى  والبلد 

المزارع  في  ي�ستثمروا  باأن  الم�سروعة  الثروات  واأ�سحاب  المتمّولين 

والقرى والم�سانع، وهذا بحّد ذاته عبادة هامة.

المحرومة،  الطبقات  رفاه  اأجل  من  ي�سعوا  باأن  الجميع  واأو�سي 

التي  المحرومة،  بالطبقات  يتمّثل في الهتمام  الدنيا والآخرة  فخير 

وكم من  والخونة،  الظالم  الملكّية  تاريخ حكم  عانته طوال  ما  عانت 

الم�سكن  طوعي  وب�سكل  مالّيًا  المتمّكنة  الطبقات  توّفر  اأن  الجميل 

والآخرة  الدنيا  خير  باأّن  وليثقوا  والكهوف،  الخيم  ل�ساكني  والرفاه 

في ذلك. ومن غير الإن�ساف اأن يكون اأحدهم بال ماأوى وي�سكن اآخر 

)و�سية �لإمام( ال�سكنّية.  ال�سقق  في 

�لإيمان بالذ�ت

اأهّم عامل في تحقيق الكتفاء الذاتي واإعادة البناء هو تطوير  اإّن 

والت�سجيع  واإدارتها،  الإمكانات  وتركيز  والتحقيقات  العلمّية  المراكز 

المتدّينة  والعنا�سر  والمكت�سفين  للمخترعين  وال�سامل  الكامل 

من  وخرجوا  الجهل،  لمحاربة  المروءة  لديهم  الذين  �سة،  والمتخ�سّ

قوقعة النظرة المنح�سرة للعلم بال�سرق والغرب، واأظهروا اأّنه باإمكانهم 

)تعبئة طاّلب �لجامعات �لحوز�ت، 226( اإيقاف البلد على رجليه. 
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�لتخطيط

مع  المترافق  النا�ص،  عاّمة  و�سع  مع  المتنا�سب  للرفاه  التخطيط 

�سيق  واجتناب  الكاملة،  الإ�سالمّية  والقيم  ال�سعائر  على  الحفاظ 

النظر والنزعات الإفراطّية، واأي�سًا محاربة الثقافة ال�ستهالكّية التي 

الإنتاج  على  والت�سجيع  الثوري،  للمجتمع  بالن�سبة  الكبرى  الآفة  هي 

الداخلي والتخطيط لتنمية ال�سادرات ون�سر مبادئ ت�سدير الب�ساعة 

ال�ستيراد  حرّية  واأي�سًا  النفط،  �سادرات  على  العتماد  من  والتحّرر 

الحكومة  وباإ�سراف  للقانون  طبقًا  التجارة  عام،  وب�سكل  والت�سدير، 

)تعبئة طاّلب �لجامعات و�لحوز�ت، �س 28(  على الجودة والأ�سعار. 

قطع �لرتباط بالأجانب

من  م�ستوى  كّل  في  لالأمور  والمت�سّدين  للم�سوؤولين  اأقول 

نف�ص  اآخر  اإلى  ال�سعي  جميعًا  عليكم  �سرعًا  الواجب  من  الم�ستويات، 

من حياتكم، لقطع جذور ارتباط هذا البلد بالأجانب على الم�ستويات 

)تعبئة طاّلب �لجامعات و�لحوز�ت، �س 18( كاّفة. 

�لمعرفة تطوير 

تطوير  هو  العظام  والأنبياء  اهلل  لكتاب  الأ�سا�سّي  الهدف  اإّن 

معرفة  من  يزيدوا  اأن  اأجل  من  كان  اإّنما  به  قاموا  ما  وكّل  المعرفة، 

اهلل بالمعنى الحقيقي للكلمة. ال�سلح هو من اأجل ذلك، والحرب من 

اأجل ذلك، والعدالة الجتماعّية غايتها.

)�أ�سول �لثورة �لإ�سالمّية، �س 18(
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رفع �لفقر

القت�ساد  توّجه  واإعالن  اإظهار  اإّن  واأ�سا�سًا،  الم�ساريع،  تقديم 

اإلى الحفاظ على م�سالح المحرومين وتو�سيع م�ساركتهم  الإ�سالمي 

العاّمة، ومحاربة جامعي الثروات ُيعّد الهدّية الأكبر والب�سارة لتحرير 

الإن�سان من اأ�سر الفقر والحاجة.

)تعبئة طاّلب �لجامعات و�لحوز�ت، �س 27(

5 - الخ�سائ�ص والمميزات

�لجتماعّية  و�لتحّولت  و�لتغيير  �لمجتمع 

بوجه  والوقوف  والعدل  الق�سط  لمعيار  طبقًا  القوانين  اإجراء 

ومنع  والجتماعّية،  الفردّية  العدالة  ن�سر  الجائرة،  والحكومة  الظلم 

العقل  معيار  وفق  والحرّية  النحرافات،  واأنواع  والفح�ساء  الف�ساد 

وال�ستغالل  ال�ستعمار  ومحاربة  الذاتي  والكتفاء  وال�ستقالل،  والعدل 

وال�ستعباد، و»اإقامة« الحدود والق�سا�ص والتعزيرات وفق ميزان العدل 

المجتمع  َو�ْسو�ص  وانحالله،  المجتمع  ف�ساد  دون  الحيلولة  اأجل  من 

هذا  من  الأمور  ومئات  والإن�ساف،  والعدل  العقل  بموازين  وقيادته 

القبيل، لي�ست بالأمور التي تبلى بمرور الزمان وعلى مّر التاريخ الب�سري 

والحياة الجتماعّية. وهذه الدعوة بمثابة قول القائل اإّن القواعد العقلّية 

والريا�سّية في القرن الراهن يجب اأن تتبّدل لتحّل محّلها قواعد جديدة! 

ولو اأّن اإجراء العدالة الجتماعّية ومنع الظلم والنهب والقتل كان �سرورّيًا 

في بداية الخليقة، فهل اأ�سبح اأ�سلوبًا باليًا في ع�سر الذّرة؟ 
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اإليه  يذهب  كان  كما  تجديد،  لكّل  الإ�سالم  معار�سة  اّدعاء  اإّن 

اإّن هوؤلء »علماء الدين« يريدون  محّمد ر�سا بهلوي المخلوع، ويقول 

اأن ي�سافروا في هذا الع�سر على ظهور الدواّب، ل يعدو كونه اّتهامًا 

هو  والتجّدد  التمّدن  مظاهر  من  المراد  كان  لو  اأّنه  ذلك  اأحمق، 

في  م�سا�ص  له  مّما  المتطّورة  وال�سنائع  والبتكارات  الختراعات 

ولن  لم  التوحيدّية  والمذاهب  الإ�سالم  فاإّن  الب�سرّية،  الح�سارة  رقّي 

يعار�سوها، بل اإّن العلم وال�سناعة مّما اأّكد عليهما الإ�سالم والقراآن 

الذي  المعنى  ذلك  والتمّدن  التجّدد  من  المراد  كان  واإن  المجيد، 

يذهب اإليه بع�ص اأدعياء الثقافة حيث يقولون باأّن الحرّية في ارتكاب 

الجن�سي  ال�سذوذ  ذلك  في  بما  والمنكرات،  الفح�ساء  اأنواع  جميع 

يعار�سون  والعقالء  والعلماء  ال�سماوّية  الأديان  جميع  فاإّن  واأمثاله، 

ذلك، واإن كان اأتباع الغرب وال�سرق يرّوجون ذلك عن تقليد اأعمى.

)و�سية �لإمام(

�لإ�سالم نظام معتدل

يوؤيد  ل  الإ�سالم  اأّن  هي  بها  التذكير  يجب  التي  الأمور  من 

الراأ�سمالية الظالمة المطلقة، التي تتوّلى حرمان الجماهير المظلومة 

ويعتبرها  وال�سنة  الكتاب  في  جدي  ب�سكل  يدينها  فهو  الم�سطهدة، 

الفهم  اأ�سحاب  من  البع�ص  اأن  رغم  الجتماعية،  للعدالة  مخالفة 

المعوّج ممن ل اطالع لهم على نظام الحكومة الإ�سالمية اأو الم�سائل 

ال�سيا�سية الحاكمة في الإ�سالم، كانوا، وما يزالون، يوؤكدون من خالل 
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المطلقة،  والملكية  الراأ�سمالية  يوؤيد  الإ�سالم  باأن  واأقوالهم  كتاباتهم 

الأمر الذي اأدى، ونتيجة هذا الفهم المعوج، اإلى طم�ص وجه الإ�سالم 

النوراني، وفتح الطريق اأمام المغر�سين من اأعداء الإ�سالم لمهاجمة 

اأمريكا  كنظام  الغربية،  الراأ�سمالية  ي�سبه  نظامًا  واعتباره  الإ�سالم 

معار�ستهم  في  م�ستندين  الآخرين،  الغربيين  والناهبين  وبريطانيا 

لالإ�سالم على اأقوال هوؤلء الجهلة واأفعالهم، مغر�سين في ا�ستنادهم 

هذا اأو عن بالهة، ودون الرجوع اإلى العارفين بالإ�سالم الحقيقي.

والمارك�سي  ال�سيوعي  كالنظام  نظامًا  لي�ص  الإ�سالم  فاإّن  كذلك 

اللينيني، الذي يقمع الملكية الفردية، ويدعو اإلى ال�ستراك مع التفاوت 

اإلى  حتى  يدعو  مما  الآن  م�سهور  هو  وما  �سابقًا  كان  ما  بين  الكبير 

ال�ستراك في الن�ساء وال�سذوذ الجن�سي والذي ينطوي على ديكتاتورية 

الفردية  وا�ستبداد �ساحقين. فالإ�سالم نظام معتدل يعترف بالملكية 

اإنفاقها والذي  اإلى الثروة و�سبل  ويحترمها مع تحديد �سبل الح�سول 

وتحقق  القت�ساد  عجلة  دوران  اإلى  لأّدى  التطبيق  حّق  ُطّبق  ما  اإذا 

العدالة الجتماعية التي تعّد لزمة لأي نظام �سليم.      )و�سية �لإمام(

�لقانون حكومة 

تكون  كهذه  حكومة  في  القانون.  حكومة  هي  الإ�سالمّية  الحكومة 

قانون  اهلل.  وحكم  القانون  وحكم  تعالى،  باهلل  منح�سرة  الحاكمّية 

اأو حكم اهلل له الحاكمّية المطلقة على جميع الأفراد وعلى  الإ�سالم 

اإلى   P اهلل  ر�سول  ابتداًء من  الأفراد  وجميع  الإ�سالمّية.  الحكومة 

�لحياة �لطيبة من وجهة نظر �لإمام �لخميني }
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القانون  ذلك  النهاية.  اإلى  بالقانون  ملتزمون  الأفراد  و�سائر  خلفائه 

ل�سان  وعلى  القراآن  في  والمبّين  وتعالى،  تبارك  النازل من عند اهلل 

النبّي الأكرم P. واإذا ما توّلى الر�سول الأكرم P الخالفة فباأمر 

 P من اهلل تعالى، واهلل تبارك وتعالى هو الذي جعل الر�سول الأكرم

نف�سه  تلقاء  من  حكومة  �سّكل  اأّنه  ل  الأر�ص«  في  اهلل  »خليفة  خليفة: 

واأراد اأن يكون خليفة الم�سلمين.      )�أ�سول �لثورة �لإ�سالمّية، �س 136( 

�لكثيرة �لختالفات 

الإ�سالم  اأّن  الأمر  ولي�ص  الأخرى.  كالحكومات  لي�ص  الإ�سالم 

اأّنه عادل وهي غير عادلة،  في  الأخرى فقط  الحكومات  يختلف عن 

وبين  والإ�سالم  الإ�سالمّية  الحكومة  بين  كثيرة  اختالفات  فهناك 

الأنظمة الأخرى، واإحدى هذه الفروقات اأي�سًا هي اأّن حكومة الإ�سالم 

حكومة عادلة. فما هي الموا�سفات التي ينبغي اأن تكون في الحاكم؟ 

وما  الجي�ص؟  عن�سر  وفي  ال�سرطة؟  رجل  في  تكون  اأن  ينبغي  والتي 

موّظفي  في  المثال  �سبيل  على  تكون  اأن  ينبغي  التي  الموا�سفات  هي 

الأمور  والأعلى منه،  اأدنى،  الفروقات، فرق  الحكومة؟ هذا فرق من 

التي تقود الإن�سان باّتجاه المعنوّيات.

)�أ�سول �لثورة �لإ�سالمّية، �س 137(

�لحكومة �لإ�سالمّية؛ �لماهّية، و�لأ�سول و�لأهد�ف

الحكومات  اأنواع  من  نوع  اأّي  في  تتمّثل  ل  الإ�سالمّية  الحكومة 

م�ستبّد،  راأ�سها  على  يترّبع  ا�ستبدادّية  لي�ست  هي  فمثاًل،  الموجودة. 
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فيهم  ويت�سّرف  ويتدّخل  حوًل،  اهلل  وعباد  دوًل  النا�ص  اأموال  يّتخذ 

فيمنح  �ساء،  من  على  وينعم  منهم،  �ساء  من  كّل  يقتل  ي�ساء،  كيفما 

 P اأمالك ال�سعب واأمواله اإلى هذا وذاك. لم يكن الر�سول الأكرم 

واأمير الموؤمنين Q و�سائر الخلفاء يملكون مثل هذه ال�سالحّيات. 

م�سروطة.  بل  مطلقة،  ول  ا�ستبدادّية،  لي�ست  الإ�سالمّية  فالحكومة 

بالطبع، هي لي�ست م�سروطة بالمعنى المتعارف الراهن لها، وهو اأّن 

الم�سادقة على القوانين تابع لآراء الأ�سخا�ص والأكثرّية. م�سروطة لأّن 

الحّكام مقّيدون في الإجراء والتنفيذ بمجموعة من ال�سروط، ُحّددت 

ال�سروط هي  P. ومجموعة  النبّي الأكرم  القراآن الكريم و�سّنة  في 

فالحكومة  واإجراوؤها.  مراعاتها  يجب  التي  وقوانينه  الإ�سالم  اأحكام 

الإ�سالمّية من هذه الناحية، هي حكومة القانون الإلهي على النا�ص.

)�أ�سول �لثورة �لإ�سالمّية، �س135(

�ل�سيا�سة �لإ�سالم دين 

الإ�سالم دين ال�سيا�سة، دين ُت�ساهد ال�سيا�سة بو�سوح في اأحكامه 

البلدان  م�ساجد  �سائر  في  الجتماعات  ُتقام  يوم،  كّل  في  ومواقفه. 

والقرى،  والنواحي  بالبلدات  وانتهاًء  الأق�سية  من  ابتداًء  الإ�سالمّية 

ومن  الجماعة  اإقامة  اأجل  من  مّرات  عّدة  اليوم  في  النا�ص  فيجتمع 

اأحوال  على  قرية  كّل  وفي  بلدة  كّل  في  الم�سلمون  يّطلع  اأن  اأجل 

اأ�سبوع  كّل  وفي  الم�ست�سعفين.  اأحوال  على  ويّطلعوا  البع�ص،  بع�سهم 

الجمعة  �سالة  ويقيمون  واحد  محّل  في  للجميع  كبير  اجتماع  ُيقام 

�لحياة �لطيبة من وجهة نظر �لإمام �لخميني }
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واحتياجات  الراهنة،  الق�سايا  فيهما  ُتطرح  خطبتين  على  الم�ستملة 

والقت�سادّية،  والجتماعّية  ال�سيا�سّية،  والق�سايا  والمنطقة  البلد، 

النا�ص  يجتمع  عيدان  هناك  عام،  كّل  وفي  عليها.  النا�ص  ويّطلع 

اأي�سًا على خطبتين، ويجب  فيهما، ويوؤدّيان �سالة العيد التي ت�ستمل 

النبّي  على  وال�سالة  والثناء  الحمد  بعد  اأي�سًا  الخطبتين  هاتين  في 

والجتماعّية،  ال�سيا�سّية،  الق�سايا  طرح   R والأئّمة   P الأكرم 

للنا�ص  الخطباء  واإطالع  والمنطقة،  البلد  واحتياجات  والقت�سادّية، 

اجتماع  كّله،  هذا  من  والأهّم  المختلفة،  والق�سايا  الم�سائل  على 

النا�ص مّرة واحدة في العام في الحّج، حيث يجب على الم�ستطيعين 

ق�سايا  طرح  وينبغي  هناك،  الجتماع  الإ�سالمّية  البالد  جميع  من 

ة في منى، وبعد ذلك  الإ�سالم في تلك المواقف، في عرفات، وخا�سّ

ويّطلع   ،P الأكرم  الر�سول  مقام  في  ثّم  ومن  المكّرمة،  مّكة  في 

النا�ص هناك على اأو�ساع البلد، واأو�ساع البلدان الإ�سالمّية الأخرى. 

وفي الحقيقة، يكون هناك ملتقى عظيم واجتماع كبير ومهّم من اأجل 

البحث في اأو�ساع البلدان الإ�سالمّية.

المحاّلت  في  النا�ص  يجتمع  يوم  كّل  في  المطلب:  وخال�سة 

يح�سل  اأ�سبوع  كّل  وفي  والمحّلة،  المدينة  اأو�ساع  ويتابعون  والأحياء 

فيها  تحّققت  مّمن  لها  التابعة  والأماكن  المدن  في  كبير  اجتماع 

من  عالها  وما  الأق�سية  اأو�ساع  بحث  اأجل  من  الجمعة،  �سرائط 

بحث  اأجل  من  كبيران  اجتماعان  هناك  �سنة  كّل  وفي  البلد،  اأو�ساع 

من  وعظيم  هائل  اجتماع  هناك  اأي�سًا  �سنة  كّل  وفي  البالد،  اأو�ساع 
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والجتماعات  ومنا�سكه،  الحّج  فري�سة  لأداء  الإ�سالمّية  البلدان  كّل 

هناك هي من اأجل متابعة اأو�ساع �سائر البلدان الإ�سالمّية، وكّل هذه 

م�سائل �سيا�سّية، وهي م�سائل يجب على كّل الم�سلمين الهتمام بها، 

»لكن« لالأ�سف تّمت الغفلة عن هذه الم�سائل. تحدث الجتماعات ول 
تتاأّتى اأّي نتيجة وثمرة عنها. يجتمع الم�سلمون في مّكة وفي المواقف 

بع�سهم  عن  وغرباء  بعيدون  ويكاأّنهم  لكن  الأخرى،  والمنا�سك 

البع�ص. تح�سل الجتماعات في البالد، في �سلوات الجمعة، و�سالة 

العيدين، لكن ويكاأّن الأفراد ل يجتمعون على كلمة واحدة. لقد دعا 

واأهداف  مقا�سد  اأجل  من  الجتماعات  هذه  اإلى  الم�سلمين  الإ�سالم 

)121 )�لم�سدر نف�سه، �س  كبرى. 

�ل�سيا�سّية �لإ�سالم  �أبعاد 

بالتزامن مع اأمر دين الإ�سالم لالإن�سان بعبادة اهلل وبيان كيفّية 

العبادة له، يبّين له اأي�سًا كيف يحيى، وكيف ينبغي له تنظيم عالقاته 

اأّنه يبّين للمجتمع الإ�سالمي نوع العالقات التي  ب�سائر الب�سر، حّتى 

عمل  اأو  حركة  من  ما  الأخرى.  المجتمعات  مع  يقيمها  اأن  ينبغي 

بناًء عليه،  الإ�سالم.  وله حكم في  اإّل  المجتمع  اأو  الفرد  ي�سدر من 

علماء  وقيادة  الديني،  القائد  مفهوم  هناك  يكون  اأن  الطبيعي  من 

على  اأخذ  قد  الإ�سالم  اأّن  ذلك  المجتمع،  �سوؤون  جميع  في  الدين 

والأبعاد. ال�سوؤون  جميع  في  المجتمع  قيادة  عاتقه 

)118 �س  نف�سه،  )�لم�سدر 
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�لب�سر وهد�يتهم �سعادة 

تبارك وتعالى، وكّل  النازلة من عند اهلل  ال�سماوّية  الأديان  جميع 

�سعادة  اأجل  من  جاوؤوا  وقد  بالتبليغ،  ماأمورين  كانوا  الكرام  الأنبياء 

الب�سر. وقد اأراد اهلل تعالى من خالل الوحي لالأنبياء العظام الذين 

وي�سنعوا  الب�سر  جميع  يهدوا  اأن  الإن�سان،  بناء  اأجل  من  جاوؤوا 

�ساأن  ل  والحكومات  الأنظمة  �سائر  اأبعاده.  بجميع  الإن�سان  الإن�سان؛ 

)غير  العالم  في  الموجودة  المذاهب  و�سائر  النا�ص،  بمعنوّيات  لها 

الأديان التوحيدّية( ل �ساأن لها بالإن�سان وفيما يكون عليه في باطن 

نف�سه، وفي نف�سّيته، وليفعل ما ي�ساء. اأولئك يهتّمون فقط في الحفاظ 

على دنياهم، وفي حفظ النظام، وفي اأن يكون الَنْظم موجودًا، واإذا 

ما كان ذلك، فليفعل الإن�سان كّل ما يحلو له، ول �ساأن للحكومة فيما 

يفعله من اأعمال محّرمة في الخفاء. ل يوجد اأّي قانون من القوانين 

غير التوحيدّية يمنع الإن�سان من فعل اأّي �سيء داخل منزله، واأولئك 

ل يهتّمون ول يتدّخلون فيما يكون عليه في باطن نف�سه وماذا يحدث 

اإلى  هذا  ينزل  ل  اأن  في  يهتّمون  فقط  اإّنما  الخفاء،  في  منزله  في 

ال�سارع ويعربد ويخّل بالَنْظم. هذا هو ال�سيء الذي تتّفق عليه �سائر 

على  النازلة  التوحيدّية  الأديان  بخالف  التوحيدّية،  غير  المذاهب 

العظام. الأنبياء 

الإن�سان، حتى قبل ولدته. فهي تبين  اأبعاد  فالأديان تهتم بجميع 

يجب  امراأة  واأّي  �سرائطه  هي  وما  الزواج،  يكون  اأن  ينبغي  كيف 
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وذلك  تختار.  اأن  يجب  رجل  اأي  اأي�سًا  للمراأة  و»يحّدد«  اختيارها، 

يو�سح  الزواج  يقع  اأن  فقبل  اآخر.  اإن�سان  لظهور  مزرعة  الزواج  لأن 

�سليم  يكون  بحيث  الطفل  هذا  بولدة  ترتبط  التي  الأمور  الإ�سالم 

�سرائط  اأي�سًا:  الزواج  قبل  ما  باأمور  يهتم  ولهذا  والنف�ص،  الج�سد 

الزواج، ثم بعد ذلك بفترة الحمل، وحتى ما قبل الحمل، حين ُيراد 

فترة  وفي  اأحكامه،  هي  وما  يكون  اأن  ينبغي  �سرائط  باأي  التلقيح، 

الأطعمة  هي  وما  تناولها،  بالأم  يجدر  التي  الأطعمة  هي  ما  الحمل، 

الحمل  اأثناء  حياتها  تكون  اأن  ينبغي  كيف  اجتنابها،  لها  ينبغي  التي 

وما هي الأمور التي ينبغي مراعاتها، ثم بعد اأن يولد الطفل، ما هي 

ال�سرائط التي ينبغي مالحظتها في المر�سعة فيما اإذا اأرادوا اتخاذ 

مر�سعة له وكيف تر�سعه، في اأّي اأوقات، وباأّي �سرائط، وعندما يكون 

ح�سانة  من  يخرج  اأن  وبعد  معه.  الأم  تتعامل  كيف  الأم  ح�سن  في 

اأجواء  تكون  اأن  ينبغي  يت�سّرف معه، كيف  اأن  لالأب  ينبغي  اأّمه كيف 

المعّلم.  اأن يكون  اأجل تربية هذا الطفل، ثم كيف ينبغي  الأ�سرة من 

يكون  اأن  ينبغي  كيف  المجتمع  �ساحة  اإلى  ينزل  عندما  ذلك  وبعد 

اأن يكون هذا الإن�سان الذي  و�سعه فيه. كّل هذه الأمور هي من اأجل 

اإن�سانًا مهذبًا، �سحيح العمل، متحّليًا بمحا�سن الأخالق  ُيراد اإيجاده 

ينبغي  كيف  ويعرف  ال�سحيحة  بالأعمال  يقوم  ال�سحيحة،  والعقائد 

اأن يكون �سلوكه مع النا�ص، كيف ينبغي اأن يكون �سلوكه في المجتمع، 

كيف ينبغي اأن يتعاطى مع الجيران، مع اأبناء مدينته، كيف ينبغي اأن 

التي  الأديان  اإّن  الأخرى.  الأديان  اأتباع  ومع  دينه،  اأبناء  مع  يتعاطى 
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لأّن  الأمور،  هذه  بكّل  تهتم  اإّنما  وتعالى  تبارك  اهلل  عند  من  جاءت 

ولهذا  الأبعاد،  جميع  من  تربيته  ويريد  الإن�سان  خلق  الذي  هو  اهلل 

ل فرق بين دين واآخر في هذه الم�ساألة، لأّنها جميعها جاءت لتربية 

الإن�سان.

في  الإ�سالم؛  في  موجودة  بع�سها  اإلى  اأ�سرت  التي  الأمور  هذه 

برفاهية  كثيرًا  يهتّم  والإ�سالم  الحديث،  وفي  القراآن،  في  اأحكامه، 

النا�ص وراحتهم، ولم ولن يجعل فرقًا في هذه الأمور بين فئة واأخرى.

)�لم�سدر نف�سه �س 42(. 
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الطيبة الحياة 

من وجهة نظر الإمام الخامنئي

ُتوّقعت  والإمام،  الأّمة  نظام  هو  الذي  الإ�سالمي  النظام  في 

. في اأثناء وجود 
حت كّل احتياجات الإن�سان )  ڄ  ڄ  ڄ ()1( وُو�سّ

المع�سوم ُتبّين من قبله �سائر احتياجات الإن�سان ومن جملتها تر�سيم 

الإن�سانّية،  الحياة  الأبعاد وكيفّية  المطلوب وتحديد  الو�سع  وتو�سيف 

المن�سوبين  وولية  لالجتهاد  ا�ستمرار  هو  الذي  الغيبة  زمان  وفي 

الر�سالت  �سائر  كما  اأي�سًا،  الر�سالة  هذه  تقع  تعالى،  اهلل  قبل  من 

الدين  متوّلي  عاتق  على  الإلهيين،  والقادة  المع�سومين  ووظائف 

لل�سرائط  الجامع  والفقيه  به  والملتزم  والموؤمن  به  الخبير  هو  الذي 

الوجود  من  الإ�سالمّية  والقوانين  الأحكام  �سوق  وم�سوؤولّية  والقدير، 

واإخراجه  الوا�سعة  الب�سرّية  المجتمعات  اإلى ميادين  واللفظي  الكتبي 

من العلمّية اإلى العينّية ومن الكالم اإلى التطبيق. 

برحيل موؤ�ّس�ص الثورة وموؤ�ّس�ص نظام الجمهورّية الإ�سالمّية الإمام 

الخميني }، وبناء على الوعد الإلهي القطعي )   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

�سورة النحل المباركة، الآية: 89.  )1(
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العظمى  الإلهية  الآية  هذه  عّو�ست   
)1() ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ  

بظهور خمينّي �ساّب اآخر، وتجّلت الإرادة الإلهية اأكثر، وبقيت اأركان 

الثورة على �سالبتها وقّوتها �سامخة مرفوعة. 

اليومي  والتر�سيخ  الإر�ساء  بمعنى  الإ�سالمّية  الثورة  ا�ستمرار  اإّن 

من  المتوا�سل  والجهاد  والجهد  والإلهية،  الإن�سانّية  الثورة  لمبادئ 

اأجل تحّققها، بحاجة اإلى تو�سيح اأبعادها المتنّوعة وتحليلها، والأهّم 

من هذا كّله تر�سيم الأهداف والمبادئ والتعريف بالمق�سد، واإيجاد 

نجز بنحو جّيد 
ُ
اأ فهم اأكثر واإيمان اأعمق في نفو�ص اأتباعها، وهذا ما 

وتاّم من خالل تحليالت قائد الثورة المفّدى، واإ�ساءاته، واإر�ساداته 

الطّيبة  الحياة  لكلمة  المفّدى  الثورة  قائد  وبا�ستخدام  وتوجيهاته، 

الو�سول  اأبعادها وطريق  الإ�سالمّية، وبّين  اإلى الأهداف  اأ�سار مرارًا 

و�سّرح  الإ�سالمّية،  والمبادئ  الماّدي  الرفاه  بين  الجمع  وكيفّية  اإليها 

ب�سرح  المعا�سرين  المفّكرين  من  اأحد  يقم  ولم  الثورة.  ]مفهوم[ 
مفهوم الحياة الطّيبة القراآني بهذا التف�سيل وال�سعة. 

لتعريف  �سنعر�ص  ال�سابق  الق�سم  في  وكما  اأي�سًا  الق�سم  في هذا   

و�سرائطها،  مقّدماتها  واأهدافها،  مبادئها  ومفهومها،  الطّيبة  الحياة 

وبالطبع  حدة،  على  كّل  وخ�سائ�سها  وممّيزاتها  تحّققها  �سبل 

الإمام  المفّدى  الثورة  قائد  خطابات  من  ومخت�سر  انتقائي  ب�سكل 

الخامنئي. 

�سورة البقرة المباركة، الآية: 106.  )1(
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1 - التعريف والمفهوم

�ل�سير نحو �لحياة �لطّيبة �لإلهية و�لإ�سالمّية

اأ�سا�سّية  اإ�سالمّية  م�ساألة  هو  اليوم،  �ساأطرحه  الذي  المو�سوع 

اأن  الإيراني  ال�سعب  نحن  علينا  وينبغي  الكريم،  القراآن  في  ُذكرت 

الطّيبة  الحياة  نحو  ال�سير  وهي  دائم،  بنحو  اإليها  ملتفتين  نكون 

ۉ   ۅ    ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ     ۈ    ( والإ�سالمّية  الإلهية 

الحياة  م�سدر  اإلى  يدعوانكم   P والر�سول  فاهلل   .
ې()1( ۉ   

فقط  تنح�سر  ل  الطّيبة  والحياة  واأ�سا�سها.  والطاهرة  الطّيبة 

اهلل  دعوة  تريده  ل  ما  وهذا  بال�سهوات؛  والتمّتع  واللتذاذ  بالأكل 

.P والر�سول

اإّن نف�ص كّل اإن�سان تدعوه اإلى الحياة الحيوانّية. فجميع الحيوانات 

والبقاء  بطونها  اأجل  من  وتقاتل  ال�سهوة،  واإطفاء  الطعام  وراء  تلهث 

على قيد الحياة �ساعة اإ�سافّية.

اأجل  ومن  �سبيل اهلل  الحياة في  تكون هذه  اأن  الطّيبة هي  الحياة 

يمالأ  اأن  في  لي�ص  لالإن�سان  العالي  فالهدف  العليا،  الأهداف  تحقيق 

اأن  اأمر يمكن للحيوان  اأقّل  البطن كيفما كان وباأّي و�سيلة كان؛ فهذا 

يّتخذه كهدف له.

الو�سول  عن  عبارة  هو  الأعلى  فالهدف  لالإن�سان،  بالن�سبة  »اأّما« 

�سورة الأنفال المباركة، الآية: 24.  )1(
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اإلى الحّق، وتحقيق القرب الإلهي، والتخّلق باأخالق اهلل. ولكي ي�سل 

والمعنوّية،  المادّية  الو�سائل  تلزمه  الهدف  هذا  مثل  اإلى  الإن�سان 

يحتاج  اإّنه  الهدف،  نحو  الإن�سان  ي�سير  لكي  لكن  �سروري،  الطعام 

نحو  الب�سر  يقود  واأحكامه  بقوانينه  والإ�سالم  مريحة،  حياة  اإلى 

الرفاه وراحة العي�ص؛ لكّن راحة العي�ص هذه لي�ست هدفًا بحّد ذاتها، 

النا�ص الذين يحيون حياة مريحة ومرّفهة، ول يعي�سون هّم  فكم من 

المعا�ص والطعام والراحة، اإّل اأّنهم لم ي�سّموا رائحة الإن�سانّية.

بالطبع  وهي  الحياة،  تلك  اإلى  الإن�سان  تدعو  المادّية  الح�سارات 

من  م�ستفيدين  فيها  النا�ص  يحيى  التي  والدول  الأنظمة  ففي  كاذبة، 

برفاهّية  فيها  النا�ص  كّل  يتمّتع  ل  الماّدي،  والعلم  التطّور  و�سائل 

العي�ص، بل تقت�سر هذه على جماعة من النا�ص، فاليوم، في اأميركا، 

والدول الأوروّبّية المتطّورة، تجد الكثير من الجوع، والفقر، والموت 

وانعدام  والم�سكن،  الملجاأ  وانعدام  الغذائّية،  المواّد  نق�ص  جّراء 

الأمن حّتى بالن�سبة لحياة حيوانّية. والأ�سخا�ص الذين ي�ستفيدون من 

ي�سّكلون طبقة محدودة،  البالد  الحديث في هذه  والعلم  التكنولوجيا 

وحيثّيتهم  وعّزتهم  �سرفهم  عن  التخّلي  اإلى  ُي�سّطرون  والذين 

كبيرة  جماهير  هم  غذاء،  وجبة  اأجل  من  الإهانات  اأنواع  وتحّمل 

وما  وبّراقة.  خادعة  فالظواهر  الأمر،  واقع  هذا  ال�سعب،  اأبناء  من 

العالم كعملّية  �سعوب  اإلى  المرا�سلين  واأخبار  التلفزة  تنقله كاميرات 

مع  الغربّية  الح�سارة  اّدعت  ما  واإذا  وجّذاب.  وبّراق  مخادع  دعائّية 

الهائلة  المادّية  والثروات  الف�ساء،  و�سبر  العلمي،  التطّور  هذا  كّل 
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الثالث  العالم  دول  من  ونهبتها  �سرقتها  والتي  اأيديها  بين  الموجودة 

تكذب،  فهي  المتقّدمة،  الدول  في  الفقر  على  ق�ست  باأّنها  الفقيرة، 

فالتمّدن الغربي، ل يمكنه اأن يوّفر الحياة المادّية المريحة والمرّفهة 

لكّل النا�ص، بالإ�سافة اإلى اأّن للنظام الإ�سالمي اأهدافًا اأعلى واأ�سمى 

يكون  ل  الإ�سالمي،  النظام  في  اأّنه  بمعنى  المادّية  الأهداف  من 

المادّية  الحياة  توفير  وينبغي  بطنه؛  امتالء  بمجّرد  �سعيدًا  الإن�سان 

اأن تتحّلى روح الإن�سان ونف�سه  والرفاه والأمن له، ويوؤّكد على وجوب 

بال�سفاء والنورانّية والإخّوة والت�سحية في �سبيل الآخرين، والعبودّية 

الإلهية  الأديان  الإ�سالم و�سائر  تعالى. هذا ما يريده  والإخال�ص هلل 

للب�سر.

اإذًا، هناك هدف اأ�سمى واأعلى من الأهداف المادّية؛ لكّن الإ�سالم 

في  كاّفة  للنا�ص  ينبغي  اأي  الأفراد،  لعموم  المادّية  الحاجّيات  يوّفر 

والعي�ص  والأمن  والراحة،  بالرفاه،  يتمّتعوا  اأن  الإ�سالمي  المجتمع 

الكريم من اأجل اأن يكونوا مرتاحي البال؛ ومثل هذا ال�سيء ل يوجد 

والنظام  الح�سارة  في  ول  يوجد،  ولم  المادّية،  الغرب  ح�سارة  في 

ال�ستراكي وال�سيوعي الذي �ساهدتم ما اآل اإليه واأّي م�سير واجه. 

كافية  والإ�سالمّية  الإلهية  والأحكام  الإ�سالم،  �سدر  هو  النموذج 

ما  واإذا  الإ�سالمّية،  بالأحكام  عملنا  ما  اإذا  اإليه.  الو�سول  اأجل  من 

بالعمل  المقرون  الإ�سالمي  الإيمان  نحو  الإ�سالمي  المجتمع  �سعى 

�سعت  لطالما  الذي  ال�سيء  �سيتحّقق  الإلهية،  والقوانين  بالأحكام 

�لحياة �لطيبة من وجهة نظر �لإمام �لخامنئي
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الراحة  هو  ال�سيء؟  هذا  هو  وما  اإليه.  التاريخ  امتداد  على  الب�سرّية 

والرفاه الماّدّي المترافق مع التكامل والتطّور والت�سامي المعنوي.

اأن  يريد  الإن�سان  وكفى،  العلف  اأمامه  ت�سع  حيوانًا  لي�ص  الإن�سان 

ي�سعر  اهلل  وعبودّية  وال�سفاء  بالنورانّية  وهو  ونورانّيا،  �سافيًا  يكون 

باللّذة الروحّية. اإّنكم عندما تعبدون اهلل تعالى، تقراأون دعاًء بخ�سوع، 

توؤّدون �سالة بتوّجه، تنفقون ماًل على م�ستحّق، ترون اأّي لّذة ت�سعرون 

بها، واأّي �سعادة تنالونها. هذه اللّذة ل تح�سل بالأكل، النا�ص الذين 

على  له  تح�سل  موؤمن  اإن�سان  وكّل  تعالى،  هلل  العبودّية  طعم  ذاقوا 

البع�ص  في  وتكثر  البع�ص،  في  تقّل  قد  كهذه،  حالت  حياته  امتداد 

العبادة،  تعالى،  اهلل  اإلى  تلك  التوّجه  لحظة  في  ي�سعرون  الآخر، 

المناجاة، البكاء من اأجل اهلل وفي مح�سره، بلّذة تجعلهم م�ستعّدين 

لأن يعطوا الدنيا وما فيها في مقابل بقاء تلك اللّذة. بالطبع، الأمور 

المادّية تخرج الإن�سان من تلك الحالة؛ وهذا قد يح�سل اأحيانًا. 

اهلل  مع  لي�سوا  الذين  والنا�ص  الحالت.  تعني هذه  المعنوّية  اللّذة 

اللّذة. وكم من  المعنوّية، ل يذوقون طعم هذه  الأهداف  يعرفون  ول 

الأ�سخا�ص ق�سوا عمرًا في ظّل الأنظمة المادّية الالمباركة، اإّل اأّنهم 

ل  اإّنهم  للحظة.  المعنوّية  واللذة  اهلل  اإلى  التوّجه  حالة  يعي�سوا  لم 

يعون ما اأقول اأنا واأنت. الإ�سالم يريد ال�سمّو بالب�سر، وتنوير القلوب، 

وانتزاع الرذائل من �سدري و�سدرك ورميها جانبًا، بحيث ن�سعر بتلك 

المحراب،  في  فقط  لي�ص  حياتنا،  لحظات  جميع  في  المعنوّية  اللّذة 
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وفي  الحرب،  ميدان  وفي  الدر�ص،  حال  وفي  العمل،  محيط  في  بل 

اأثناء التعّلم والتعليم، وفي زمان البناء. وهذا ما تعنيه عبارة »طوبى 

لأولئك الذين هم في حال �سالة دائمة«. في حال الك�سب والعمل مع 

اهلل، وفي حال الأكل وال�سرب اأي�سًا يذكرون اهلل.

اإن�سان كهذا ي�سّع نوره على الحياة والعالم، اإذا ما ا�ستطاع العالم 

تخريج مثل هذا الإن�سان، �سُتقتلع اأ�س�ص الحروب والظلم والالم�ساواة 

والف�ساد والرج�ص من جذورها. وهذه هي الحياة الطّيبة.

ال�سالة  الأ�سخا�ص  يوؤّدي  باأن  تعني  ل  اإذًا،  الطّيبة  فالحياة 

ل،  المادّية،  والأمور  بالحياة  بتاتًا  يهتّموا  ول  بالعبادات،  ويقوموا 

الحياة الطّيبة تعني الجمع بين الدنيا والآخرة، بين الماّدة والمعنى؛ 

الحياة الطّيبة تعني ذلك ال�سعب الذي ي�سعى ويعمل، ويبني، وي�سل 

العلمّية  الإنجازات  ويحّقق  القّمة،  اإلى  الزراعة  والتجارة  بال�سناعة 

قلبه  لكّن  ال�سعد؛  جميع  وعلى  التطّور  اأنواع  كاّفة  ويحّقق  والتقنّية، 

يومًا  باهلل  معرفته  وتزداد  اهلل،  مع  يكون  الحالت  هذه  جميع  في 

فيومًا.

اأعلنه  الذي  الهدف  هو  هذا  الإ�سالمي.  النظام  هدف  هو  هذا 

الأخيرين  القرنين  هذين  في  واأعلنته  العالم،  وم�سلحو  الأنبياء، 

البارزة. الإ�سالمّية  ال�سخ�سّيات 

اأنف  ورغم  تعالى  اهلل  بف�سل  الإ�سالمية  الجمهورّية  اجتازت  لقد 

المنتقدين  وانتقاد  الإن�ص  �سياطين  و�سو�سة  من  وبالرغم  الأعداء، 
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و�ستم�سي  كثيرة،  مراحل  اليوم  اإلى  المن�سفين،  وغير  الحاقدين 

اأي�سًا قدمًا بقّوة »فيما ياأتي من الأّيام«.

گ   ک   ک   ک   ک   ڑ    ڑ   ژ   ژ   ڈ    ( هذا وعد اهلل 

 وكّل مجتمع، وكّل فرد، وكّل رجل وامراأة، يعمل �سالحًا 
گ  گ    ()1(

وهو موؤمن �سنحييه حياة طّيبة. وهذه الحياة الطّيبة مح�سو�سة اليوم 

مجتمعنا. في 

الحياة  تتوّفر  حيث  يعني  الطّيبة،  الحياة  اإلى  للو�سول  طريقكم 

الروح  راحة  المعنوّية،  الحياة  واأي�سًا  الج�سدّية،  والراحة  المادّية، 

وال�سعادة و�سفاء النف�ص هو طريق وا�سح؛ لكن يلزم ال�سعي والوحدة 

وينبغي  اهلل  بحمد  فيكم  موجود  وهذا  والعمل،  والن�ساط  والإيمان 

العمل على زيادته.

قلوبكم،  في  اهلل  ذكر  على  وحافظوا  وحدتكم،  على حفظ  اعملوا 

بع�سكم  تجاه  نّياتكم  �سّفوا  البع�ص،  بع�سكم  باأمور  واهتّموا  �ساعدوا 

ل  بع�سكم،  على  تحقدوا  ل  البع�ص،  بع�سكم  اإلى  توّددوا  البع�ص، 

ولن  اهلل  بحمد  يح�سل  لم  وهذا  ال�سغيرة،  الأ�سباب  بينكم  تفّرقّن 

الروحّية  بهذه  تحّركتم  اإن  لذلك.  العدّو  اإرادة  من  بالرغم  يح�سل؛ 

وهذا الإيمان وهذه الخطوة ال�سادقة، �ست�سل الجمهورّية الإ�سالمّية 

)1996/10/7 ( اإلى راأ�ص قّمة الحياة الطّيبة التي وعد اهلل بها. 
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معنى �لحياة �لطّيبة �لتي هي هدف �لثورة �لإ�سالمّية

الحياة  بالنا�ص  تبلغ  اأن  اأجل  من  الإ�سالمّية  الثورة  قامت  لقد 

القراآن:  عنه  يتكّلم  الذي  ال�سيء  ذلك  هي  الطّيبة  الحياة  الطّيبة. 

لها.  النهائي  والهدف  الثورة  نتيجة  . هذه 
)1() گ     گ   گ      (

والمعي�سة  المادّية  الناحية  من  ال�سعب  يتمّتع  اأن  تعني  الطّيبة  الحياة 

اليومّية بالرفاه والأمن والعلم والمعرفة والعّزة ال�سيا�سّية وال�ستقالل 

المعنوّية،  الناحية  ومن  والقت�سادي،  المالي  والزدهار  القت�سادي 

ويتحّلون  مّتقون،  تعالى،  اهلل  يعرفون  موؤمنون،  اأنا�ص  فيها  يعي�ص 

بالأخالق الإلهية العالية. هذه هي الحياة الطّيبة.

الماّدي  والرفاه  القت�سادي  الزدهار  تمتلك  العالم  بلدان  بع�ص 

الأمور  تنعدم  عندما  المعنوّية.  الأمور  اإلى  تفتقد  لكّنها  ما،  حّد  اإلى 

المعنوّية من المجتمع فلن يوؤتي الرفاه القت�سادي بنتيجة؛ فلن يلغي 

ولن  الفقر،  ي�ستاأ�سل  ولن  الجتماعّية،  العدالة  يحّقق  ولن  التمييز، 

الف�ساد. يق�سي على 

الزدهار القت�سادي لي�ص كّل �سيء بالن�سبة لبلد ما، فاإذا ما كانت 

اأ�سرة ما تمتلك المال، اإّل اأّن الرجل والمراأة فيها دائمًا ما يتنازعون، 

تكون الحياة في تلك الأ�سرة مريرة، اأو اإن كانت الأ�سرة تمتلك المال 

مدمنًا  �سبابها  اأحد  كان  اأو  المنزل،  داخل  بالأمن  تنعم  ل  اأّنها  اإّل 

المجتمع  الثراء.  بلّذة  ت�سعر  لن  الأ�سرة  هذه  فاإّن  المخّدرات،  على 

�سورة النحل المباركة، الآية: 97.  )1(

�لحياة �لطيبة من وجهة نظر �لإمام �لخامنئي

������ �������.indd   87 2/3/19   8:09:48 PM
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فهي  الأميركي!  ال�سعب  اأ�سرة  مثل  اأ�سرة  مثاًل  خذوا  كالعائلة،  اأي�سًا 

العلمي  وتقّدمها  عاٍل،  اإنتاج  ذات  القت�سادي،  الن�ساط  حيث  من 

جّيد، وم�سانعهم تعمل، وي�سّدرون الب�سائع اإلى كاّفة اأنحاء العالم، 

ومدخول البلد جّيد، لكّن هذا ال�سعب ل يمكنه اأن ي�ستفيد ال�ستفادة 

الحقيقّية من الزدهار القت�سادي، لماذا؟ لأّن الأمن غير موجود في 

هذا البلد، ول الأمور المعنوّية، وال�سباب فيه ل يعرفون ماذا عليهم 

اأن يفعلوا؛ لذا، ترون النتحار والرذيلة �سائدين بين ال�سباب؛ الأولد 

تتفّرق،  الأ�سر  القتل،  يتعّلمون  ع�سر  والثالثة  ع�سرة  الثانية  �سّن  من 

البع�ص،  بع�سهما  لوجود  بالهما  يطمئّن  اأن  والزوجة  للزوج  يمكن  ل 

اأن يح�ّص  للرجل  لها زوجًا، ول يمكن  باأّن  ت�سعر  اأن  للمراأة  فال يمكن 

ال�سيء،  هذا  يومًا  قلنا  لقد  لالأ�سرة.  هناك  وجود  ول  زوجة،  له  باأّن 

وي�سرخ  مجالتهم،  في  به  اأنف�سهم  الأميركّيون  فيعترف  اليوم،  اأّما 

ويقولون:  البع�ص  بع�سهم  بتالبيب  �سيا�سّيوهم  وياأخذ  مفّكروهم، 

الدين  اإلى  يفتقد  لأّنه  ِلَم؟  المعنوّيات.  الأميركي  المجتمع  �ُسلب  لقد 

والإيمان.

هذا  اأي�سًا،  لكن  ما؛  حّد  اإلى  متوّفر  القت�سادي  الرفاه  نعم 

ذلك  في  العالي  المدخول  للجميع.  متوّفرًا  لي�ص  القت�سادي  الرفاه 

هذا  بذلك.  يتمّتعون  ل  والآخرون  محدودة،  بجماعة  مخت�ّص  البلد 

المعنوّيات.  اإلى  يفتقد  لكّنه  الماّدّيات،  يمتلك  الذي  المجتمع  هو 

يتوّفر  اأن  يريد  الإ�سالم  بل  كهذا،  مجتمع  اإن�ساء  الإ�سالم  يريد  ل 

الإيمان  و»اأي�سًا«  والرفاه  المال  والمعنى،  الماّدة  المجتمع  في 
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الأخالقي  الزدهار  وكذلك  القت�سادي  والزدهار  والمعنوّيات، 

الإ�سالم. يريدها  التي  الطّيبة  الحياة  هي  هذه  والمعنوي. 

 )1995/10/14(

�لحياة �لطّيبة، جمع بين �ل�سعادة �لفردّية و�لعاّمة

ورّبما  الإ�سالمّية،  المعارف  في  الموجودة  العجيبة  ي�سة  الخ�سّ

الفردّية  ال�سعادة  بين  الجمع  هي  الأديان،  كاّفة  في  موجودة  هي 

تتالزم  بحيث  ال�سكل،  بهذا  لي�ص  الأمر  كان  واإن  العاّمة.  وال�سعادة 

الجتماعي،  والفالح  ال�سعادة  مع  المطلقة  الفردّية  ال�سعادة  دومًا 

�سعادته  ويحّقق  وي�ست�سهد  اهلل  �سبيل  في  �سخ�ص  يقاتل  كاأن 

يجتمع  ما  غالبًا  لكن  النهاية  في  تخفق  الثورة  تلك  اأّن  اإّل  الفردّية، 

الخّطان. هذان 

اأن  اأجل  من  هلل  وعملوا  الفردّية،  �سعادتهم  الب�سر  طلب  ما  اإذا 

هذا  في  ق�سدهم  انح�سر  ولو  اهلل  ر�سا  ويحّققوا  الجّنة،  يدخلوا 

نعرف  اأن  ونريد  بالبلد  لنا  �ساأن  ل  المثال،  �سبيل  على  وقالوا  الأمر، 

الأمر الذي يبّي�ص وجوهنا عند اهلل، فيجل�سون بكامل التوّجه والتركيز 

ويفّت�سون عن ال�سيء الذي يبّي�ص وجوههم عند اهلل ويقومون به؛ فاإذا 

ما كان هذا، �سيبي�ّص وجه البلد كما الأفراد.

)جمع من قادة وعنا�سر �لحر�س، ولجنة �لثورة �لإ�سالمّية،

وم�سوؤولي مكاتب ممّثلّية �لولّي �لفقيه في �لحر�س، وعو�ئل �ل�سهد�ء

في ذكرى ميالد �لإمام �لح�سين Q ويوم �لحر�س 1991/2/18(

�لحياة �لطيبة من وجهة نظر �لإمام �لخامنئي
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�لحياة �لطّيبة فالح �لدنيا و�لآخرة و�سعادتهما

عندما نقول: »ل اإله اإّل اهلل وحده ل �سريك له« فهذا يعني التوحيد 

الخال�ص الذي هو عبارة عن نبذ كّل اأنواع العبودّيات وتحّقق الفالح، 

وقول النبي الأكرم P : »قولو� ل �إله �إّل �هلل تفلحو�«، لي�ص فالحًا 

هو  بل  فح�سب،  القيامة  يوم  اأو فالح  معنوّيًا  اأو  اجتماعّيًا  اأو  �سيا�سّيًا 

فالح حقيقي، فالح الّدنيا والآخرة.

عيد  بمنا�سبة  �لإ�سالمّية  �لجمهورّية  في  و�لم�سوؤولين  �لقادة  لقاء  )في 

)1994-12-31 P لمبعث �لنبوي�

و�سعادة  الدنيا  �سعادة  ت�سّم  التي  تلك  تعني  الإ�سالمّية  الحياة 

�سيء  كّل  المعنوي.  والت�سامي  الماّدي  الرفاه  فيها  ويكون  الآخرة، 

مجموع في الحياة الإ�سالمّية والحياة الطّيبة الإ�سالمّية.

)1989/10/18(

ما هي �لحياة �لطّيبة:

هي  الطاهرة؟  الحياة  هي  وما  الطيبة؟  الحياة  تعني  ماذا 

واآخرته،  ودنياه  وج�سمه  الإن�سان  روح  فيها  توؤّمن  التي  الحياة  تلك 

وال�سكينة  الروحي،  وال�ستقرار  الفردية،  الحياة  تاأمين  يتم  ففيها 

والطمئنان، والراحة الج�سدية، واأي�سًا الفوائد الجتماعية وال�سعادة 

به  وعدنا  ما  هذا  العامة.  والحرية  وال�ستقالل  الجتماعية،  والعّزة 
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 يعني جميع 
)1() القراآن. فعندما يقول القراآن: )   گ  گ  گ    

والرفاه  والأمن  العزة  فيها  تتوّفر  التي  الحياة  تلك  اأي  الأمور،  هذه 

وال�ستقالل والعلم والتطور والأخالق والحلم وال�سفح.

)خطابه في لقاء قارئي �لقر�آن �لكريم 2010-7-15(

�لهانئة �لحياة 

النظام الإ�سالمي بوعد القراآن الكريم ي�سير بالنا�ص نحو الحياة 

ک   ک   ک   ڑ    ڑ   ژ   ژ   ڈ    ( الكريم:  القراآن  يقول  الطّيبة. 

الهانئة.  الحياة  تعني  الطّيبة  الحياة   .
)2() گ     گ   گ   ک  

عندما يتمّتع �سعب ما بحياة هانئة فاإّنه ي�سعر ويرى باأّن دنياه واآخرته 

تم�سي قدمًا طبقًا لم�سلحته، وت�سير باّتجاه اأهدافه؛ هذه هي الحياة 

الهانئة، وهي لي�ست في الدنيا فقط، ول في الآخرة فح�سب.

بالحياة  للبلوغ  ُوّفقت  والتي  الدنيا  بالحياة  المتعّلقة  ال�سعوب 

تتمّتع  اأن  بال�سرورة  لي�ص  الكمال،  من  متطّورة  مراتب  اإلى  الدنيوّية 

الماّدي  الرفاه  يقترن  عندما  تكون  الهانئة  الحياة  الهانئة.  بالحياة 

بالعدالة، والمعنوّية والأخالق، والأديان الإلهية فقط يمكنها اأن توؤّمن 

للب�سر. ال�سيء  هذا 

ومن ناحية اأخرى، الحياة الطّيبة والهانئة لي�ست فقط في الآخرة، 

�سورة النحل المباركة، الآية: 97.  )1(

�سورة النحل المباركة، الآية: 97.  )2(
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فالإ�سالم ل يقول اإّنني اأريد عمارة الحياة الأخروّية للنا�ص بعد الموت، 

ولتكن حياتهم الدنيوّية كيفما كان؛ هذا لي�ص منطق الإ�سالم.

)2004/3/21 )خطابه في �ل�سحن �لجامع في �لعتبة �لر�سوّية �لمقّد�سة 

عدم جاذبّية �لنماذج �لأخرى

لي�ص في الأمر اأّي جاذبّية باأن نطمح لأن نكون دولة وحكومة وبلدًا 

اأو  منها،  تطّورًا  اأكثر  بلد  يوجد  ل  والتي  المثال،  �سبيل  كاليابان على 

ول  الأخرى  الدول  بع�ص  عليها  والتي  الدنيا  درجاتها  من  درجة  في 

اأريد اأن اأذكرها بال�سم.

ال�سيء  يكون  ل  وعندما  المعنوّية موجودة،  الأمور  تكون  ل  عندما 

هلل، وعندما ل يكون ت�سكيل المجتمع الإن�ساني النموذجي موجودًا، ل 

وجه لل�سعي والعمل. ولذا ينبغي اأن يكون التحّرك هلل، والعمل �سمن 

)1991/3/20( نطاق الأهداف الإلهية. 

�لحياة �لطّيبة �ساملة لكّل �لخير�ت

في  تتلّخ�ص  اأهدافنا  وا�سحة.  اأهدافنا  واأخوات،  اإخوة  اإّننا 

الب�سر  الإ�سالم. فالإ�سالم لي�ص مجّرد اعتقاد، بل الإ�سالم هو حياة 

فيعني،  الإ�سالمي،  والنظام  الإ�سالمّية  الحياة  نقول  عندما  الطّيبة. 

ذلك النظام وتلك الحياة الطّيبة التي تحتوي كّل الخيرات التي يحّبها 

الإن�سان، اأي يوجد فيها ال�سفاء المعنوي، والرفاه الماّدي اأي�سًا، اأي 

يوجد فيها الأمن الجتماعي، والأمن المعنوي والنف�سي، ويوجد فيها 

اإلى  والتوّجه  والخلو�ص  والتعّبد  والتحقيق،  والفكر  والمعرفة  العلم 
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نريد  ما  وهذا  الإ�سالمّية«،  الطّيبة  »الحياة  هي  هذه  والعبادة.  اهلل 

توفيره، هذا ما يوّفره لنا الإ�سالم، وقد نجح في ذلك.

)1989/12/4(

دفع كّل ميول �ل�سّر و�لف�ساد

الطّيبة لالإن�سان في ظّل حاكمّية دين اهلل  الحياة  عندما �ستتحّقق 

تعالى، �سيبقي الب�سر اأنف�سهم اأحياء بذكر اهلل، وببركته �سيحاربون كّل 

ميول ال�سّر والف�ساد، و�سيحّطمون كّل الأ�سنام ويقطعون اأيدي �سياطين 

)1996/7/24( النف�ص والخارج عن وجودهم. 

�لحياة �لطّيبة نموذج للجميع

في اليوم الذي يتمّكن فيه ال�سعب الإيراني بم�ساعدة الم�سوؤولين 

البلد  هذا  جعل  من  القديرة،  البالد  مديري  وباأيدي  المخل�سين 

بالعدالة  ومتمّتعًا  الجهات،  جميع  من  ومرّفهًا  م�ستقاّلً  عامرًا،  بلدًا 

ال�سريعة  مظّلة  وتحت  الإ�سالمّية،  القيم  و�سائر  الجتماعّية 

والجليلة  العظيمة  ثورتنا  �ستت�سّدر  ذاك  حين  المقّد�سة،  الإ�سالمّية 

اإلى كّل البلدان الإ�سالمّية من تلقاء نف�سها ومن دون اأن ي�سعى اأحد 

لذلك.

اإيران �ست�سبح النموذج يومًا ما.  وهذا ما يدركه ال�ستعمار، باأّن 

لذا، هو يحاربها منذ ع�سر �سنوات لكي ل ن�سل اإلى هذا اليوم.

)1992/7/13(

�لحياة �لطيبة من وجهة نظر �لإمام �لخامنئي
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�لحياة �لطّيبة من دون ت�سعيف �لأهد�ف

اأن  جماعة  اأرادت  ما  اإذا  اأّنه  وهي  الم�ساألة  لهذه  الأجانب  يرّوج 

تحّل م�ساكل النا�ص، وتزيد ن�سبة الإنتاج في البلد، وت�ستثمر المعادن 

على  الم�سانع  وتحّث  مثمرة،  الزراعة  وتجعل  ال�سناعات،  وتن�ّسط 

العمل بكّل اإمكانّياتها، فال بّد اأن يكون ذلك بمعنى ن�سيان اأو اإ�سعاف 

في  اإلقاءه  الأعداء  يريد  ما  هذا  واأهدافها.  الثورة  مبادئ  وتبهيت 

)75/10/19( اأذهان النا�ص. 

والرفاه  بالمبادئ  التقّدم  يمكن  معًا،  مجتمعتان  والآخرة  الدنيا 

 )1997/1/8( معًا واإلى جانب بع�سهما. 

اإذا ما ت�سّور اأحدهم باأّن المجتمع المّيال نحو المبادئ لن ي�سل 

اإلى حّل الم�ساكل المادّية واإلى الرفاه الماّدي، فمعنى ذلك اأّننا نقول 

باأّن الأديان والمقّد�سات والمعنوّيات والمبادئ ل تهتّم بدنيا النا�ص. 

والحال اأّن هذا مخالف لن�ّص الإ�سالم ال�سريح ون�ّص �سائر الأديان 

)1991/7/19( ال�سريح.  الإلهية 

الماّدّية  الأمور  بين  تعار�ص  ما  يومًا  ح�سل  ما  اإذا  بالطبع، 

دنياه  يفتدي  �سوف  والحّي،  والثوري  الموؤمن  فالمجتمع  والمعنوّية، 

هي  والتي  والدائمة  الخالدة  المبادئ  اأمام  المنال  و�سهلة  العابرة 

�سعبة المنال حقيقًة، اإذ الو�سول اإلى تلك المبادئ �سعب.

)1989/7/2(
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�لحياة �لطّيبة تاأمين لكّل �لحتياجات

تلّبي  التي  الحياة  تعني  الطّيبة  الحياة  طّيبة«  حياة  »فلنحييّنه 

الحتياجات  وكذلك  الج�سمانّية،  والحتياجات  الماّدي  الجانب 

)2005/9/9( المعنوّية بما فيها العلمّية، اأو العملّية اأو الروحّية. 

�لحياة �لطّيبة تقّدم لالأمور طبقاً لم�سلحة �لب�سر

النظام الإ�سالمي بوعد القراآن الكريم ي�سير بالنا�ص نحو الحياة 

ک   ک   ک   ڑ    ڑ   ژ   ژ   ڈ    ( الكريم:  القراآن  يقول  الطّيبة. 

الهانئة،  الحياة  تعني  الطّيبة  الحياة   .
)1() گ  گ   گ   ک  

فعندما يتمّتع �سعب ما بحياة هانئة فاإّنه ي�سعر ويرى باأّن دنياه واآخرته 

تم�سي قدمًا طبقًا لم�سلحته، وت�سير باّتجاه اأهدافه؛ هذه هي الحياة 

الهانئة...

اأن  الإ�سالمي  المجتمع  لحياة  ينبغي  اأّنه  هو  الإ�سالم  منطق 

المعنوّيات  طريق  الب�سر  ي�سّل  ل  واأن  الإلهية،  بالنعم  مفعمة  تكون 

ي�سيروا  واأن  حياتهم،  في  الماّدّية  النعم  من  ال�ستفادة  خالل  من 

اأ�سول  ُتجتّث  حينها  الحياة،  تلك  ُوجدت  ما  واإذا  �سحيح.  ب�سكل 

حقوق  على  العتداء  وينعدم  المجتمع،  من  والتمييز  والجور  الظلم 

فقدان  م�ستوى  وي�سل  الإخوة؛  واقتتال  الحروب  وتختفي  الإن�سان، 

وجاهدوا  الأنبياء  �سعى  وقد  ال�سفر.  اإلى  الب�سر  حياة  في  الأمن 

�سورة النحل المباركة، الآية: 97.  )1(

�لحياة �لطيبة من وجهة نظر �لإمام �لخامنئي
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اأجل  اأي�سًا من  باأنف�سهم  اأولياء اهلل العظماء  اأجل هذا، و�سّحى  من 

هذا. )2004/3/21(

�لحياة �لطّيبة تبني �لإن�سان

وبناء  الإن�سان.  بناء  على  قائم  الإ�سالمي  النظام  اأ�سا�ص  اإّن 

القلب والروح. والعالم  يتمّثل في عمارة  الأولى  الإن�سان في المرحلة 

من  فيه  الإن�سان  ي�ستفيد  ول  وِنَعم،  وزينة  زخارف  فيه  يوجد  الذي 

الإن�سانّية والأخالق والتدّين، فلن يمنح اللّذة حّتى لأهل الدنيا، ولن 

الدينّية  الروحّية  من  تن�ساأ  الإن�سان  راحة  اإن  للب�سر.  الراحة  يوّفر 

والأخالق الدينّية، التي ينبغي اأن ُت�ستمّد وُت�ستقى من الدين.

والدين  المعنوّية  والأمور  الأخالق  فيه  تتوّفر  ل  الذي  العالم 

للقوى  العار  �سلطة  ظّل  في  اليوم  ت�ساهدونه  ما  تمامًا  فيه  �سيح�سل 

كّل  على  لل�سعوب.  به  ويت�سّببون  ت�سّببوا  وما  العالم  ومعتدي  الكبرى 

اأّي موقع كان، اأن ي�سحذ الهّمة لتربية النف�ص وتكاملها  واحد مّنا في 

وتهذيب الباطن والظهور بمظهر الأخالق الإلهية والمعنوّية.

)92/6/20(

�لحياة �لطّيبة لّذة معنوّية م�ستمّرة

الغّل  وينزع  القلوب،  وينّور  بالب�سر،  يرتقي  اأن  يريد  الإ�سالم  لكّن 

محراب  في  تلك  المعنوّية  باللّذة  ن�سعر  ل  ونحن  وقلبكم،  قلبي  من 

العمل  محيط  في  حّتى  حياتنا،  لحظات  كّل  في  بل  فح�سب،  العبادة 

وحين  والتعليم  التعّلم  اأثناء  وفي  الحرب  ميدان  وفي  الدر�ص  وحين 
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دائمة«  �سالة  حال  في  هم  الذين  لأولئك  »طوبى  قيل:  وما  البناء. 

وال�سرب  الأكل  والتك�ّسب، وحين  العمل  الذين هم مع اهلل حين  يعني 

هم اأي�سًا يذكرون اهلل، ينّورون اأجواء الحياة والعالم، ولذا، واإذا ما 

والظلم  الحروب  اأ�س�ص  �سُتقتلع  اأنا�ص كهوؤلء،  العالم تخريج  ا�ستطاع 

الحياة  هي  وهذه  جذورها،  من  والرج�ص  والف�ساد  والالم�ساواة 

)1990/5/31( الطّيبة. 

حياة �ل�سعوب �لطّيبة عمل وبناء

ال�سناعة  ويو�سلوا  ويبنوا  ي�سعوا  اأن  هي  الطّيبة  ال�سعوب  حياة 

والتقنّية،  العلمّية  القدرة  ويحّققوا  القّمة،  اإلى  والزراعة  والتجارة 

هذه  كّل  في  قلوبهم  لكّن  المجالت،  كّل  في  التطّور  اأنواع  ويحّققوا 

هو  هذا  فيومًا.  يومًا  باهلل  معرفة  ويزدادون  اهلل،  مع  تكون  الحالت 

هدف النظام الإ�سالمي، والهدف الذي اأعلنه الأنبياء العظام و�سّرح 

)1989/7/15( العالم.  به م�سلحو 

2 - الأهداف والمقا�سد

هدف �لثورة ت�سكيل �لحياة �لطّيبة

الإيراني  ال�سعب  به  قام  الذي  والن�سال  الكفاح  كّل  من  الهدف 

بقيادة الإمام الخميني العظيم اإلى اأن انت�سرت الثورة، وكّل الم�ساعي 

الحياة  ت�سكيل  هو  الثورة،  انت�سار  بعد  البلد  هذا  في  ح�سلت  التي 

منا�سب  عي�ص  نمط  لالإن�سان  يطرح  الإ�سالم  الطّيبة.  الإ�سالمّية 

�لحياة �لطيبة من وجهة نظر �لإمام �لخامنئي
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ولئق. واإذا ما تحّققت هذه ال�سرائط فقط، يمكن لالإن�سان اأن ي�سل 

اإلى ال�سعادة والكمال.

الكبار، والأنبياء  الإن�سانّية  الب�سر وهداة  اإّن م�ساعي كّل مخل�سي 

كانت  التاريخ،  طوال  اهلل  �سبيل  في  والمجاهدين  والأولياء  العظام 

ناحية  من  للب�سر.  وتوفيرها  الطّيبة  الحياة  هذه  اإيجاد  في  تتمّثل 

والطواغيت،  وال�سياطين  الإن�سان  اأعداء  كّل  م�ساعي  كانت  اأخرى، 

الإيمان،  عن�سر  كان  لذا،  الطّيبة.  الحياة  هذه  عن  النا�ص  لإبعاد 

جميع  لدعوة  الأ�سا�سّية  الأركان  من  والطواغيت  لل�سيطان  والعداوة 

الأنبياء، وقد ان�سّب عمل ر�سول الإ�سالم P على هذا الأمر.

)1990/2/1(

�أهد�ف �لثورة �لمرحلّية

في هذه المرحلة من الثورة )مرحلة البناء( الهدف الأ�سا�ص عبارة 

المترافق  الماّدي  الرفاه  فيها  يتوّفر  التي  النموذج  الدولة  بناء  عن 

مع  واأهدافها  الثورة  بروحّية  والم�سحوب  الجتماعّية  العدالة  مع 

هذه  من  واحد  اأّي  �سعف  ما  واإذا  الأخالقّية.  الإ�سالم  بقيم  التحّلي 

الأركان الأربعة اأو ُغفل عنه، فلن يكون بقاء الثورة وعبورها للمراحل 

)1990/5/23( ممكنًا.  المختلفة 

تثبيت  هو  اإلحاحًا  الإ�سالمي  النظام  ت�سكيل  اأهداف  اأكثر  اإن 

العدالة الجتماعّية والق�سط الإ�سالمي، وقيام الأنبياء ونزول الكتاب 

الظلم،  وطاأة  من  النا�ص  اإنقاذ  اأجل  من  كان  اإّنما  الإلهي  والميزان 
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وينالوا  والعدل،  الق�سط  رحاب  في  يعي�سوا  ولكي  والفر�ص،  والتمييز 

في ظّل ذلك النظام العادل الكمالت الإن�سانّية.

والعمل  الرا�سخة  العقيدة  دون  الإ�سالمّي  النظام  اإلى  والدعوة 

خاطئة  بل  ناق�سة  دعوة  هي  الجتماعّية  العدالة  �سبيل  في  الدوؤوب 

اإن لم يكن تحقيق  اإ�سالمّيًا في الظاهر،  وكاذبة. واأّي نظام ولو كان 

الق�سط والعدل واإنقاذ ال�سعفاء والمحرومين في راأ�ص قائمة برامجه 

فهو غير اإ�سالمي ومنافق.

التفكير  و�سليمو  القراآن  بمعارف  العارفون  الواعون  ُرّد  هنا،  ومن 

اّدعاء ال�سالطين والحّكام الذين على الرغم من وجود داعي الإ�سالم 

و�سعار اّتباع القراآن، اّتبعوا نهج الجبابرة الآخرين، وزادوا من الهّوة 

بين الفقير والغنّي، وجعلوا اأنف�سهم في م�ساف الأغنياء، وغفلوا عن 

اأوجاع الفقراء والحفاة، �سواًء في التاريخ اأم في الزمن الحا�سر. 

)1989/7/8(

�لحياة �لطّيبة مثال ونموذج للنجاة و�لفالح

حياة  لدينا  يكون  اأن  ويمكننا  كبيرة،  اإمكانّيات  لدينا  �سعب  اإّننا 

ماّدّية ومعنوّية ذات م�ستوى عاٍل، واأن نكون اأحرارًا واأ�سياد ]اأنف�سنا[ 

واأي�سًا  الجيوب،  واأنقياء  عاملين  اأتقياء  موؤمنين،  وكذلك  واأعّزاء، 

مرّفهين، مرتاحين ومتنّعمين بالنعم الماّدّية. هذه هي الحياة التي 

اإيجاد  نحن  ويمكننا  واأتباعه،  الإ�سالمّية  لالأّمة  الإ�سالم  اأرادها 

مثل هذا الو�سع. هذا ممكن، واأدوات العمل هي في متناول ال�سعب 

�لحياة �لطيبة من وجهة نظر �لإمام �لخامنئي
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�سيقود  والذي  النموذج،  والدولة  ال�سعب  �سي�سبح  الذي  الإيراني 

ويهديها. والفالح،  النجاة  نحو  �ساء اهلل  اإن  الأخرى  ال�سعوب 

)1989/8/29(

�لدنيا ميادين �لحياة ومزرعة �لآخرة

الزاوية وهذه  الآِخرة؛ ومن هذه  الدنيا مزرعة  باأّن  الإ�سالم  َيرى 

الب�سر،  حياة  واأّن  والعاَلم.  الإن�سان  عن  عبارة  الدنيا  تكون  الروؤية 

وتكاليفهم،  وواجباتهم  وحقوقهم،  وعلمهم،  وعقلهم  وم�ساعيهم، 

والميادين  الإن�سانّية،  المجتمعات  واقت�ساد  ال�سيا�سية،  وميادينهم 

ُت�سّكل باأجمعها ميادين الحياة. التربوية، وميادين العدالة، 

�ل�ساد�سة ع�سر �ل�سنوّية  )مر��سم �لذكرى 

لرتحال �لإمام �لخميني } 2005-6-4(

�سناعة �لإن�سان �لإ�سالمي، �سبب �لحياة �لطّيبة وهدفها

كّل  الإن�سان.  نف�ص  لتهذيب  مقّدمة  الإ�سالم  في  �سيء  كّل 

الذنوب،  واجتناب  والواجبات،  والتكاليف،  والأحكام،  الفرائ�ص، 

كّلها  والجتماعّية،  الفردّية  والأحكام  والم�ستحّبات،  والنوافل 

بالروح  الإن�سان  لإحياء  مقّدمة  الطّيبة،  للحياة  مقّدمة  جميعًا 

والحيوانّية  البهيمّية  عالم  من  الإن�سان  لعروج  مقّدمة  الإن�سانّية، 

والتوّح�ص.

تحّققها  يمكن  والتي  الإلهية،  التربية  تحت  الإن�سان  وقع  ما  واإذا 

باإرادته هو، �ستوجد الحياة الطّيبة هذه في نف�سه، و�سيجعل المحيط 
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من حوله طّيبًا وطاهرًا. اأّما لو لم تكن هذه التربية الإلهية موجودة، 

اأجل  من  الإن�سان  يحتاجها  التي  والإرادة  العزم  »ال�سخ�ص«  وفقد 

الب�سرّية،  وال�سهوات  لالأهواء  نف�سه عر�سة  وترك  �سلوك طريق اهلل، 

الحيوانات  من  اأخطر  حيوانًا  و�سي�سبح  الحيوانّية  حدود  في  �سيبقى 

)1999/1/18 )عيد �لفطر �ل�سعيد،  الأخرى.  

�لدنيا  في  و�لفالح  �لحقيقّية  �ل�سعادة  هي  �لطّيبة  �لحياة 

و�لآخرة

اإذا ما ُطّبق التوحيد بالمعنى الحقيقي الذي ف�ّسره الإ�سالم وحمل 

�سوف  والإن�ساني،  الم�سلم  المجتمع  حياة  في  الأنبياء  جميع  ر�سالته 

والأخروي،  الدنيوي  والفالح  الحقيقّية  ال�سعادة  اإلى  الب�سر  ي�سل 

الحقيقي  التكامل  خدمة  في  هي  التي  الدنيا  الب�سر؛  دنيا  و�ستعمر 

وت�ساميه. لالإن�سان 

اإلى الآخرة. والإ�سالم ل  الدنيا بنظر الإ�سالم هي مقّدمة ومعبر 

يريد  اإّنه  بل  الدنيوّية مذمومة،  ال�ستمتاعات  يعّد  ول  الدنيا،  يرف�ص 

ميدان  في  فّعاًل  يكون  اأن  والغرائز  ال�ستعدادات  كّل  مع  لالإن�سان 

الحياة؛ لكن ينبغي لكّل هذه ال�ستعدادات اأن تو�سع في خدمة تكامل 

في  الحياة  ت�سبح  لكي  المعنوّية،  الإن�سان  و�سعادة  وت�ساميها  الروح 

اأي�سًا. هذه الدنيا جميلة 

الأمر  وهذا  ووح�سّية،  وجهل  ظلم  يوجد  ل  الحياة  هذه  مثل  في 

�لحياة �لطيبة من وجهة نظر �لإمام �لخامنئي
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منذ  الجهاد  هذا   P النبّي  بداأ  وقد  مجاهدة،  اإلى  ويحتاج  �سعب 

الأّول. اليوم 

�ل�سريف،  �لمبعث  ذكرى  في  �لنظام  في  و�لعاملين  �لم�سوؤولين  )لقاء 

)2003/9/24(

�لحياة �لطّيبة عد�لة وتوحيد

والإن�ساف.  العدل  وب�سط  العدالة،  دون  من  للتوحيد  معنى  ل 

واإحدى اأركان التوحيد، انتفاء الظلم والالعدل. لذا، ترون اأن ر�سالة 

عمل  هو  العدالة  اأجل  من  وال�سعي  العدل.  ب�سط  ر�سالة  هي  الأنبياء 

هذا  في  �سعوا  قد  التاريخ  امتداد  على  والنجباء  الأكبر،  الأنبياء 

ال�سبيل، وقّربوا الب�سرّية يومًا فيومًا من اإدراك الحقيقة التالية وهي 

اأّن العدالة من اأبرز واأ�سمى المطالب الإن�سانّية.

وميالد  �لتعبئة  �أ�سبوع  بمنا�سبة  �لظهور  لمنتظري  �لكبير  )�لحتفال 

�لإمام �لمهدّي |، 1999/9/25(  

�لحياة �لطّيبة ذكر وعد�لة

العدالة.  ا�ستقرار  هو  الذكر  جانب  اإلى  لالأنبياء  الأّول  الهدف 

والأ�سا�ص،  الأ�سل  فهو  اأهم،  الذكر  طبعًا  رئي�سيان  هدفان  وهذان 

ول  �سيئًا  ذلك  بعد  العدالة  حتى  تجدي  فال  الغفلة  حدثت  فاإْن 

العدالة  �سعار  رفعت  التي  الأنظمة  راأيتم  فقد  لهذا  اأي�سًا.  تتحقق 

مجتمعاتها،  في  ذلك  من  �سيء  تحقيق  ت�ستطع  لم  الجتماعية، 

ال�سواريخ  و�سناعة  الف�ساء،  كارتياد  اأخرى،  اأ�سياء  حققت  نعم 
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الجتماعية؛  العدالة  تحقيق  عن  عجزت  لكّنها  للقارات،  العابرة 

واإ�سالح  الب�سر  اإ�سالح  ظّل  في  تتحّقق  الجتماعية  العدالة  لأّن 

وا�ستطاع   ،
ّ

اهلل اإلى  والتوّجه  الذكر  ظّل  وفي  والبواطن،  النفو�ص 

وَلو على نطاق محدود. P تحقيق هدفيه هذين  الأكرم  النبي 

)لقاء �لقادة و�لم�سوؤولين في �لجمهورّية �لإ�سالمّية

)1995-12-20 بمنا�سبة عيد �لمبعث �ل�سريف 

لمعي�سة  و�ل�سحيح  �ل�سليم  �لمحيط  �إيجاد  �لطّيبة  �لحياة 

�لإن�سان

الأولى  اللحظة  ومنذ   P النبي  اإليه  �سعى  الذي  الثاني  الهدف 

الظلم، ول ي�سحق  بيئة ل ي�سودها  الإن�سان.  بيئة �سليمة لحياة  اإيجاد 

المطلق،  بالف�سل  ال�سعفاء  فيها  ي�سعر  ول  ال�سعيف،  القوي  فيها 

القراآن  مفاهيم  في  عليه  يطلق  ما  اأي  الغاب،  قانون  يحكمها  ول 

اأمنية الب�سر الكبرى، فاأمنية الب�سر  اأي  والأحاديث بالق�سط والعدل، 

الكبرى منذ بدء التاأريخ الب�سري حيث بداأ التعّقل والتفكير الإن�ساني 

وترتيب الحياة واإلى يومنا هذا، هي تحقيق العدالة.

بمنا�سبة و�لم�سوؤولين  �لقادة  )لقاء 

)1995-12-20 عيد �لمبعث �لنبوّي �ل�سريف 

�لحياة �لطّيبة حاجة �لب�سر �لد�ئمة

الخال�ص  التوحيد  اإلى  الرجوع  اإلى  بحاجة  اليوم  الب�سرّية 

الإ�سالم  و�سفها  التي  الو�سفة  واإلى  الإ�سالمّية  العدالة  وقوانين 

�لحياة �لطيبة من وجهة نظر �لإمام �لخامنئي
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عند  اأكرمكم  »اإّن  قال:  حيث  العدالة،  تحقيق  اأجل  من  للب�سرّية 

اإلقاء  اإلى  دعوة  والتقى؛  للتقوى  دعوة  هي  اأي   
)1(

اأتقاكم« اهلل 

واللون  والدم  والعرق  كالقومّية  جانبًا؛  النا�ص  بين  التفرقة  اأ�سباب 

واأمثالها.

)لقائه مع م�سوؤولي �لنظام بمنا�سبة ذكرى ولدة

)1992/9/15 ،Q و�لإمام جعفر �ل�سادق P لر�سول �لأكرم�

�أ�سا�س �لحياة �لطّيبة  �لعد�لة 

ت�ساهدونه  الذي  ال�سيء  هي  العدالة  دون  من  الب�سر  حياة  اإّن 

مناطق  في  اليوم  ت�ساهدونه  ما  وهي  الب�سرّية،  تاريخ  �سور  اأقبح  في 

المجتمعات  منها  تعاني  التي  الماآ�سي  فجميع  العالم.  من  مختلفة 

لكن  �سيئًا  الأمر  ظاهر  يكون  قد  والإجحاف،  الظلم  �سببها  الب�سرية 

باطنه �سيء اآخر.

يموتون  العالم  بقعة من  في  الأطفال  راأيتم  لو  المثال  �سبيل  على 

الجفاف،  ووقوع  الأمطار  هطول  عدم  هو  الق�سية  فظاهر  جوعًا، 

اآخر وهو فقدان العدالة، فلو كانت العدالة  لكن واقع الق�سية �سيء 

في  حاكمة  العدالة  كانت  ولو  ال�سابقة،  الأجيال  من  هناك  حاكمة 

بناء  العدالة  ا�ستقرار  ظل  في  الإن�سان  ل�ستطاع  الب�سرية،  الحياة 

ولما  باأولده،  التعا�سة  هذه  حّلت  ولما  فيها،  العي�ص  له  يمكن  حياة 

نتيجة  لكن،  الدرجة،  هذه  اإلى  وموؤلمة  قبيحة  الحياة  اأ�سبحت 

�سورة الحجرات المباركة، الآية: 13.  )1(
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والأمرا�ص. الآلم  الإن�سانية من هذه  تعاني  العدالة  فقدان 

)1995-12-20 )لقاء مع �لقادة و�لم�سوؤولين بمنا�سبة عيد �لمبعث 

�لحياة �لطّيبة حياة في ر�حة معنوّية 

الإ�سالم يريد للنا�ص حياة �سعيدة هانئة، ول يتاأّتى ذلك عن طريق 

الأموال فقط، كما ل ينح�سر ح�سولها بالعبادة وحدها. 

اإلى  فيها  للو�سول  طريق  الطّيبة،  الإ�سالمية  الحياة  طريق  اإن 

»المقامات« المعنوّية والأهداف والمنازل النهائّية لهذا الطريق يمّر 
اإعمار الدنيا دون جعلها  اإلى  بحياة النا�ص الدنيوّية. فالإ�سالم يدعو 

اأن يحيا الب�سر في هذه الحياة  هدفًا نهائيًا؛ لأن الهدف النهائي هو 

البال،  وراحة  بالطماأنينة  فيها  ينعمون  لئقة،  كريمة  حياة  الدنيا 

التكامل  نحو  الطريق  هذا  من  في�سيرون  والتفكير،  الفكر  وبحرّية 

الدنيا  ت�سمل  الطّيبة  الإ�سالمية  فالحياة  لذا  المعنوي.  وال�سمّو 

والآخرة معًا.

الإلهية  الأهداف  نحو  تتجه  التي  الدنيا  الحياة  اأّن  هي  الم�ساألة 

يجب اأن توّفر للنا�ص حياة حقيقية وعادلة حّقًا.

)لقاء مع ح�سد كبير من �أهالي رف�سنجان )2005/5/8(

�لحياة �لطّيبة مجتمع قائم على محورية �لعبادة

لطاعة اهلل تعالى مراتب عّدة: الأولى الطاعة الفردّية المحّددة 

اأحوال وموارد معّينة يقول اهلل تعالى: افعلوا هذا -  والمعّينة، ففي 

�لحياة �لطيبة من وجهة نظر �لإمام �لخامنئي
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حتى لو كان هذا الفعل فعاًل �سخ�سيًا - يقول مثاًل: اأقيموا ال�سالة، 

الأمور، وهذا نمط من الطاعة بحيث  اأو �سائر  اأو زّكوا،  اأو �سوموا، 

من  والأهّم  الإلهي،  بالنهي  وينتهي  الإلهي  الأمر  الإن�سان  يطيع 

المنهج  النا�ص  يطيع  اأن  ومعناها  المنهجية  الطاعة  الطاعة  هذه 

للحياة، لكي تتحّقق هذه  تعالى  التي ير�سمها اهلل  والطريق والخّطة 

الخّطة. 

اأخرى  حالة  هي  اإّنما  الفردية،  بالأعمال  تح�سل  ل  الخّطة  هذه 

جماعّي  عمل  اإلى  وتحتاج  واأ�سمى  اأعلى  ق�سية  اإّنها  اأخرى..  وق�سّية 

و�سع  بخ�سو�ص  الإلهية  والهند�سة  الإلهية  الخطة  تتحّقق  حتى 

المجتمع الإ�سالمي، ومثال على ذلك: كان الم�سلمون في مّكة يوؤّدون 

اأعمالهم »الفردّية«، لكّن المجتمع الإ�سالمّي في مّكة يختلف عنه في 

اإ�سالمية.  المدينة حيث تاأ�ّس�ست هناك حكومة 

الحركات  من  اأ�سمى  وحركة  جديدة  اأعمال  هناك  ظهرت  لقد 

ڤ   ڤ   ٹ    ٹ    ...   ( لو تحّققت  الفردية وهي حركة �سرورية 

، اأي لأ�سبحت الحياة حياة طّيبة �سعيدة، ولترّتبت 
ڤ  ڤ  ... ()1(

الأوامر  اإطاعة  على  المترّتبة  الإيجابية،  والنتائج  والبركات  الآثار 

الإلهية، على الحياة الإن�سانية.

)لقاء مع �أع�ساء مجل�س خبر�ء �لقيادة 2010-2-25(

�سورة المائدة المباركة، الآية: 66.  )1(
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�لحياة �لطّيبة تحّقق �لخّطة �لإلهية

هو  الإ�سالمّي  والنظام  ال�سعادة،  الب�سر  يمنح  الإ�سالمّي  النظام 

التي  الخّطة  وعلى  للمجتمع  الإلهية  الهند�سة  على  المبني  النظام 

ر�سمها الخالق للمجتمع. اإذا تحّققت هذه الخّطة لأمكن غ�ّص الطرف 

وال�سخ�سية  الفردية  والزلل  الزيغ  وحالت  المخالفات  من  كثير  عن 

والجزئية. ثمة رواية تروي حديثًا قد�سيًا جاء فيه: »لأعّذبّن كل رعّية 

كانت  واإن  اهلل،  من  لي�ص  جائر  اإمام  كّل  بولية  دانت  الإ�سالم  في 

الإ�سالم  في  رعّية  كّل  عن  ولأعفّون  تقّية،  بّرة  اأعمالها  في  الرعّية 

اأنف�سها  في  الرعّية  كانت  واإن  اهلل  من  عادل  اإمام  كّل  بولية  دانت 

.
)1(

�سيئة« ظالمة 

بمعنى اأن العمل الفردّي والإ�ساءة اأو المخالفة الفردية في النظام 

التجاوز  يمكن  ال�سحيح،  بالّتجاه  عمومًا  ال�سائر  الكبير  الجتماعّي 

وغ�ّص النظر عنها، اأو هي بتعبير اأدّق ممكنة الإ�سالح والت�سحيح، اأي 

اإلى  اإّن المجتمع �سي�ستطيع على كّل حال الأخذ باأيدي هوؤلء الأفراد 

الغاية المطلوبة، وذلك خالفًا لما لو كانت الأعمال الفردية �سحيحة 

لكن العالقات والنظم الجتماعية نظم خاطئة جائرة لي�ست من عند 

عندئذ  واأهوائها،  والنف�ص  ال�سيطان  و�سو�سة  من  هي  بل  تعالى،  اهلل 

الغاية  اإلى  المجتمع  ذلك  بيد  الأخذ  الفردية  الأعمال  ت�ستطيع  لن 

المن�سودة وما تريده ال�سرائع الإلهية من �سعادة للب�سرية.

العالمة المجل�سي، بحار الأنوار، ج27، �ص 201.  )1(

�لحياة �لطيبة من وجهة نظر �لإمام �لخامنئي
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الإلهي  المنهج  الإن�سان  ين�سد  واأن  العاّمة  الطاعة  ق�سّية  اإن  اإذن، 

فيجده وي�سير عليه، هي على جانب كبير من الأهمّية.

)لقاء مع �أع�ساء مجل�س خبر�ء �لقيادة 2010-2-25(

�لحياة �لطّيبة هدف �لإ�سالم �لعظيم

من  ينتفعون  الأجيال  جميع  جعل  هو  العظيم  الإ�سالم  هدف  اإّن 

الطبقي  ال�سرخ  عن  والبعيد  ال�سليم  المجتمع  واإيجاد  الإلهية  النعم 

اأجل  من  ال�سرعّية  الأحكام  نّظم  وقد  والزدهار،  للتطّور  والم�ستعّد 

حفظ التعادل والتوازن في ال�ستفادة من الثروات الطبيعّية مع تجّنب 

الطمع، واللتزام بعدم الإ�سرار بالغير.

)ر�سالة �إلى موؤتمر حقوق �لبيئة في �إير�ن، 2003/6/10( 

�لحياة �لطّيبة: هدف �لثورة �لإ�سالمّية و�سائر �لأنبياء �لعظام 

و�لمجاهدين و�لأولياء 

الإيراني  ال�سعب  به  قام  الذي  والن�سال  الكفاح  كّل  من  الهدف 

بقيادة الإمام الخميني العظيم اإلى اأن انت�سرت الثورة، وكّل الم�ساعي 

الحياة  ت�سكيل  هو  الثورة،  انت�سار  بعد  البلد  هذا  في  ح�سلت  التي 

منا�سب  عي�ص  نمط  لالإن�سان  يطرح  فالإ�سالم  الطّيبة.  الإ�سالمّية 

ولئق، واإذا ما تحّققت هذه ال�سرائط فقط، يمكن لالإن�سان اأن ي�سل 

اإلى ال�سعادة والكمال.

اإّن م�ساعي كّل مخل�سي الب�سر وهداة الإن�سانّية الكبار، والأنبياء 
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العظام والأولياء والمجاهدين في �سبيل اهلل، كانت على مر التاريخ 

للب�سر. وتوفيرها  الطّيبة  الحياة  هذه  اإيجاد  في  تتمّثل 

)خطاب �لقائد لدى لقاء جماعات مختلفة من �لنا�س و�ل�سيوف �لأجانب

 )1990/2/1 �لم�ساركين في مر��سم ع�سرة �لفجر وموؤتمر �لفكر �لإ�سالمي، 

... الهدف والمق�سد الذي من اأجله َخَلَق اهلل الإن�سان، هو اإقامة 

تعالى  اهلل  من  وتقريبهم  للب�سر،  ال�سعيدة  الحياة  وتاأمين  العدل 

واإقامة الأحكام الإلهية في المجتمع، فهذه هي الأهداف، بالتالي هي 

)1998/2/3 )حو�ر مع مجموعة من �ل�سباب و�لنا�سئة/  الطّيبة!  الحياة 

الطّيبة  الحياة  توّفر  اأن  اأجل  من  الإ�سالمّية  الثورة  قامت  لقد 

الكريم:  القراآن  ذكره  ما  الطّيبة  بالحياة  ونعني  الإيراني.  لل�سعب 

. هذه ثمرة الثورة وهدفها النهائي.
)1() )گ  گ  گ 

)خطاب في مدينة �ساري، 1995/10/14

اإلى تح�سين  توؤّدي  اإيران الإ�سالمّية ونبنيها بحيث  اأن نزّين  علينا 

)1989/6/12( الإ�سالم.  �سمعة 

جئنا لن�سّكل مجتمعًا اإ�سالميًا.. جئنا لنعيد اإنتاج الحياة الإ�سالمية 

اأو�سع،  باأفق  النظر  اأردنا  ولو  لهم،  نها  ونوؤمِّ ول�سعبنا  لبالدنا  الطيبة 

يمكنها،  بالدنا  في  الطيبة  الإ�سالمية  الحياة  اإنتاج  اإعادة  اأّن  ذلك 

اأتينا في  بل كان باإمكانها اأن ت�سبح النموذج للعالم الإ�سالمي، فقد 

ال�سجرة  واإلى هذه  الحقيقة  اإلى هذه  الإ�سالمي  العالم  لنلفت  الواقع 

�سورة النحل المباركة، الآية: 97.  )1(

�لحياة �لطيبة من وجهة نظر �لإمام �لخامنئي
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الطيبة. هذا ما جئنا من اأجله، ولم يكن الهدف �سوى هذا. وهدفنا 

)2008-9-9( الآن اأي�سًا لي�ص �سيئًا اآخر دون ذلك. 

�لحياة �لطّيبة مجتمع متنّعم بالنعم �لإلهية

الحيوانات  من  الأعّم  والمحيط  الطبيعة  اإلى  الإ�سالم  نظرة  اإّن 

والتنّعم  وهادية،  ومعنوّية،  واأخالقّية،  عاطفّية،  نظرة  هي  والجماد 

بالنعم الطبيعّية يرتكز على اأ�س�ص متينة، وعادلة، وحكيمة، ومتوازنة 

وبّناءة. اإن هدف الإ�سالم ال�سامي هو ا�ستفادة كّل الأجيال من النعم 

لحفظ  هي  ال�سرعّية  والأحكام  ال�سليم...  المجتمع  واإيجاد  الإلهية 

التعادل والتوازن في عملية ال�ستفادة من النعم الطبيعّية. 

)2003/6/10(

�لحياة �لهانئة: �لمجتمع �لهادف و�لآمل بالم�ستقبل و�لمنتِظر

هل يمكن لالّتكال على اهلل، والكتفاء بالكفاية الإلهية، والعتماد 

على رحمة اهلل وهدايته، اأن يدع الإن�سان ُي�ساب بالياأ�ص.

)لقاء مع علماء �لدين وطلبة �لعلوم �لدينّية �ل�سيعة و�ل�سّنة

في كرد�ستان 2009/5/13(

طريق  متوازيين.  طريقين  مفترق  على  دائمًا  هي  الإن�سان  حياة 

ت�سافل  حركة  في  �سالكوه  واآخر  دائم،   
ٍ
ت�سام حركة  في  �سالكوه  يكون 

جانب  اإلى  الطريقان  هذان  جهّنم.  ونحو  القاع  نحو  دائم  وهبوط 

الذين  اأولئك  تمامًا.  مت�سابه  �سيرهما  وخّط  ومتوازيان.  بع�سهما 

ذلك  عن  يبتعدون  والت�سافل  والنحدار  ال�سقوط  طريق  ي�سلكون 
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المكان الذي يقترب منه �سالكو الطريق الآخر. اإّنهم يبتعدون عن اهلل 

ويقتربون من ال�سيطان والجحيم. واأولئك الذين يت�سامون ويتكاملون 

الأخالقّية  والنزاهة  التوحيد  ونحو  اهلل،  واإلى  النور،  نحو  وي�سيرون 

�سالكو  اإليه  يت�سافل  الذي  المكان  يبتعدون عن ذلك  النف�ص،  وطهارة 

الطريق الآخر.

)لقاء مع �لم�سوؤولين �لمدنّيين و�لع�سكرّيين في �ليوم �لأّول

من �لعام �لجديد وعلى �أعتاب �سهر رم�سان �لمبارك 1990/3/21(

�لحياة �لطّيبة وعد �إلهي

چ   چ     (« هو:  الثاني  فالوعد  باقيًا.  يزال  ل  الثاني  الوعد 

في   .
)1() ڎ  ڎ   ڌ   ڌ       ڍ   ڍ      ڇ   ڇ   ڇ        ڇ  

وفي   
)2() ۇ  ڭ   ڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے      ( اأخرى:  اآية 

اأي   ،
)3() ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    ٹ   ٹ     ( اأخرى:  اآية 

مقابل  في  ال�سمود  وراية  هذه،  والإيمان  والإ�سالم  التوحيد  راية  اإّن 

ا�ستقالل  وراية  كان،  العالم  من  بلد  اأو  اأحد  اأّي  من  والجور  الظلم 

في  ترفرف  اأن  ينبغي  الظالمة،  العالمّية  القوى  مقابل  في  ال�سعوب 

اأمل لجميع م�ست�سعفي العالم.  اأنحاء العالم كنقطة  جميع 

)لقاء جمع كبير من �لمحّررين 1990/9/17(

�سورة الأنبياء المباركة، الآية: 105.  )1(

�سورة الأعراف المباركة، الآية: 128.  )2(

�سورة التوبة المباركة، الآية: 33.  )3(

�لحياة �لطيبة من وجهة نظر �لإمام �لخامنئي
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�لحياة �لطّيبة من�ساأ �لنتظار

ما هو النتظار؟ اإنه انتظار اليد الإلهية الملكوتية القاهرة القوية 

كي تاأتي وتزيل الظلم بم�ساعدة النا�ص اأنف�سهم وُتغلِّب الحق، وتحّكم 

عبادًا  الب�سر  وتجعل  التوحيد،  راية  وترفع  النا�ص  حياة  في  العدل 

حقيقيين هلل. ينبغي ال�ستعداد لهذه المهمة.

هذه  مقدمات  اإحدى  الإ�سالمية  الجمهورية  نظام  تاأ�سي�ص  اإّن 

هي  العدالة  تكري�ص  باتجاه  خطوة  واأّي  العظيمة،  التاريخية  الحركة 

خطوة باتجاه ذلك الهدف ال�سامي، هذا هو معنى النتظار.

اأو قعودًا كي تجري الأمور  اإهماًل  اأو  النتظار حركة ولي�ص �سكونًا 

على  الحفاظ  وعلينا  ا�ستعداد،  والنتظار  والنتظار حركة.  لوحدها، 

هذا ال�ستعداد والجاهزية داخل وجودنا وفي بيئتنا المحيطة بنا.

هذه  قطع  ا�ستطاع  حيث  العزيز،  �سعبنا  على  تعالى  اهلل  اأنعم  قد 

الخطوة الكبرى وتهيئة اأجواء النتظار، وهذا هو معنى انتظار الفرج. 

للهدف  الكاملة  والجاهزية  وال�ستعداد  الأحزمة  �سّد  معناه  النتظار 

الذي �سينه�ص الإمام المهدي | من اأجله. وتلك الثورة التاريخية 

والق�سط،  العدل  ب�سط  الهدف، هدف  اأجل هذا  من  �ستندلع  الكبرى 

معنى  هو  هذا  هلل..  والعبودية  الإلهية،  والحياة  الإن�سانية،  والحياة 

الفرج. انتظار 

)لقاء مع جمع من �سر�ئح �ل�سعب �لمختلفة في ذكرى �لن�سف

من �سعبان 2008-8-17(
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في نهاية هذ� �لعالم �ستكون �لغلبة لل�سالح

الب�سرّية لم ت�سل بعد اإلى نقطة بداية ال�سراط الم�ستقيم؛ وهذا 

هذه  كّل  لكّن  الفداء،  له  اأرواحنا  الع�سر  ولّي  زمان  في  �سيتحّقق  ما 

الم�ساعي والجهود قائمة على اأ�سا�ص هذه النظرة، وهي اأّنه في نهاية 

اإّل  يتاأّخر؛  اأو  الأمر  هذا  يتقّدم  قد  لل�سالح؛  الغلبة  �ستكون  العالم 

الف�ساد،  النهاية �سينت�سر ال�سالح على  اأّنه قطعي ل لب�ص فيه، وفي 

و�ستتغّلب قوى الخير على قوى ال�سّر.

)لقاء مع �لم�سوؤولين و�لقادة في جمهورّية �إير�ن �لإ�سالمّية 2000/12/2(

�لطّيبة �لتدريجي للحياة  �لظهور 

لقد �سارت الإن�سانّية نحو القيم، وُعِرفت »هذه« القيم، و�ستنت�سر 

اليوم  ذلك  ياأتي  اأن  اإلى  يوم،  بعد  يوًما  �سّدتها  وتت�ساعف  تدريجيًّا، 

اهلل،  �ساء  اإن   
)1() ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    ٹ   )ٹ  

وي�سمل »دين محّمد P« العالم كّله، وتبداأ الب�سرّية �سيرها الحقيقي 

الحياة  اأّن  والواقع  الم�ستقيم،  الإلهي  وال�سراط  الهداية،  طريق  في 

الإن�سانّية تبداأ من ذلك اليوم؛ وهو اليوم، الذي تكتمل فيه حّجة اهلل 

على النا�ص، وت�سع الإن�سانّية اأقدامها على هذه الجادة العظيمة.

)لقاء مع جمع من �لم�سوؤولين بمنا�سبة

)2009-3-15 P ولدة �لر�سول �لأكرم

)1(  �سورة التوبة المباركة، الآية: 33.

�لحياة �لطيبة من وجهة نظر �لإمام �لخامنئي
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3 - المقّدمات وال�سرائط

�لإ�سالم

المال  والمعنى،  الماّدة  فيه  تتوفر  اأن  للمجتمع  الإ�سالم  يريد 

والرفاه وكذلك الإيمان والمعنوّية، واأي�سًا التطّور القت�سادي وكذلك 

الإ�سالم؛  في  الطّيبة  الحياة  والمعنوي. هذه هي  الأخالقي  الزدهار 

.
)  گ  گ  گ   ()1(

)خطابه في �ليوم �لأّول لزيارته مدينة �ساري 1995/10/14(

�لقر�آن

تدّل اآيات القراآن الكريم كّلها على اأّنه اإذا ما عمل قوم عماًل �سالحًا، 

والتقوى،  الإيمان  مع  مترافقًا  ال�سالح  العمل  هذا  كان  اإذا  ة  وخا�سّ

فاإّن ذلك �سيوؤّمن حياته وو�سعه الدنيوي وعّزته وا�ستقالله.

)1989/7/1(

�لإ�سالمي �لنظام  ت�سكيل 

الإ�سالم  اأحكام  تطبيق  اإلى  الداعي  الإ�سالمي  النظام  ت�سكيل  اإّن 

في جميع ميادين الحياة، قد األقى م�سوؤولّية ا�ستثنائّية وفائقة للعادة 

جميع  في  والتنقيح  التحقيق  وهي  األ  العلمّية،  الحوزة  عاتق  على 

المباحث الفقهّية التي يحتاجها تدوين الأحكام الإ�سالمّية لإدارة كّل 

مف�سل من مفا�سل النظام الإ�سالمي.

�سورة النحل المباركة، الآية: 79.  )1(
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بكّل  والمجتمع  الفرد  حياة  اإدارة  يجعل  اإذ  الإ�سالمي  الفقه  اإن 

جديدة  مباحث  يجد  نظره،  محّط  وتنّوعها  وتعقيداتها  �سعتها 

الأحكام  حيث  من  الإ�سالمي  النظام  يغني  وهذا  ة،  خا�سّ وكيفّية 

اأي�سًا  الفقهي  المجال  يغني  كما  يحتاجها،  التي  والّتجاهات 

الجامعّية.  ويمنحه 

الأحكام  وا�ستخراج  الحكومتي  الفقه  على  والإقبال  التوّجه  اإّن 

الإلهية في جميع �سوؤون حكومة ما، والنظر في �سائر الأحكام الفقهّية 

في  الأحكام  من  حكم  كّل  تاأثير  مالحظة  اأي  الحكومتّية  بالنظرة 

من  اليوم  هو  الإ�سالمّية  الطّيبة  والحياة  النموذجي  المجتمع  ت�سكيل 

النظم  يحي  الذي  الإ�سالمي،  الفقه  مجال  في  الأ�سا�سّية  الواجبات 

 )1992/11/16( العلمي للحوزة الأمل بتحّققه. 

ظّل  في  فقط  يتوّفر  واأمنه،  و�سلحه،  و�سعادته،  �سعب،  رفاه  اإّن 

)1992/6/20( الإيمان باهلل وحاكمّية القيم الإلهية 

�إير�ن �لإ�سالمّية جمهورّية 

العاّمة  الم�سلمين  و�سحوة  اليوم  الكبير  الإ�سالم  �سعود  �سّر  اإّن 

الثورة  مولود  الإ�سالمّية،  اإيران  اأي  الحركة  هذه  مركز  في  ظهر 

اأي  وح�سيلتها  الطّيبة،  الإ�سالم  �سجرة  من  اأخرى  مّرة  المبارك 

الإيمان  من  نالتها  التي  القوّية  ببنيتها  الإ�سالمّية  الجمهورّية 

الّتجاه  وفي  النهج  على  ثابتة  بقيت  وال�سعب،  والقائد  الإ�سالمي 

غيظهم  و�سيف  ال�سياطين  و�سو�سات  فيها  توؤّثر  ولم  ال�سحيح، 

�لحياة �لطيبة من وجهة نظر �لإمام �لخامنئي
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الم�سّع  وجهها  اأظهرت  وعزيزة  مقتدرة  وبمظلومّية  عليها،  وحنقهم 

المبّلغة  و�سالبتها  وا�ستقامتها  وبقائها  بوجودها  واأ�سبحت  للعالم، 

لالإ�سالم.

)حديث �لولية ج4، �س268(

�لمقّدمات وجود 

هذا هو هدفنا وهو اأن نوّفر الحياة الطّيبة لأنف�سنا، وهذا طريقنا، 

النطالق  اأجل  ومن  الطريق،  هذا  في«  »النطالق  اأجل  من  واإّننا 

اهلل  نّور  ولقد  لزم،  الإيمان  �سيء.  ينق�سنا  ل  الهدف  هذا  باّتجاه 

والمبادرة  والعمل  والحركة  به،  الإيمان  بنور  قلوبنا  بحمده  تعالى 

)1989/7/1( لزمه، وبحمد اهلل لقد منحنا اهلل التوفيق. 

ذكر �هلل

تعالى،  اهلل  دين  حاكمّية  ظّل  في  الطّيبة  الحياة  تتحّقق  عندما 

اأحياء بذكر اهلل، وبمعونته يمكنهم محاربة كّل  اأنف�سهم  يبقي النا�ص 

مغريات ال�سّر والف�ساد، وتحطيم كّل الأ�سنام، وقطع اأيدي ال�سياطين 

)1991/9/23( اأنف�سهم.  الداخلّية والخارجّية عن 

�ل�سالحون  �لنا�س 

اأينما �سلح النا�ص �سلحت الحياة، واأينما اأحدث النا�ص تحّوًل عميقًا 

)1990/3/21( اأي�سًا ب�سكل عميق.  اأنف�سهم، �ستتغّير حياتهم  في 
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�لتغّير في �لقلوب

اليوم هو  الإ�سالمّية  الجمهورّية  اإليه  اإّن ما تحتاج  الحقيقة،  في 

الدرجة  في  الم�سوؤولين  نحن  وقلوبنا  وجودنا  في  تغييرًا  نوجد  اأن 

اأفراد ال�سعب، بنحو دقيق ومنّظم وم�ستمّر،  الأولى، ومن ثّم عموم 

باّتجاه الأهداف الأخالقّية لالإ�سالم. وحتمًا هذه المقولة �سحيحة، 

لما  والقلوب،  النفو�ص  في  وتغييرًا  تحّوًل  يحدث  لم  لو  اأّنه  وهي 

وتغييرًا  تحّوًل  اأّن  على  تدّل  نف�سها  والثورة  انت�سرت.  الثورة  كانت 

لتنت�سر،  الثورة  كانت  لما  وبدونه  القلوب،  على  بالجملة  طراأ  قد 

اأجل  ومن  النت�سارات،  وتتوا�سل  الثورة  ت�ستمّر  اأن  اأجل  من  ولذا، 

اأهّم  هو  والذي  عنه  النحراف  وعدم  النهج  هذا  على  ال�ستقامة 

اأخالقنا  في  تغييرات  اإحداث  اإلى  بحاجة  جميعنا  �سيء،  كّل  من 

)1980( وروحّياتنا. 

�لإيمان �ل�سادق �لمتر�فق مع �لحركة

اإ�سالمّي �سادق، �سيتمّتع بالعّزة،  اإّن ال�سعب الذي يتحّرك باإيمان 

ولن ي�ستطيع اأحد اأن يفر�ص عليه �سيئًا، وكذلك �سينعم بالراحة والرفاه 

الماّدي. هذه الأمور اأمامنا، وفي ظّل الإيمان العميق �سيتمّكن �سعبنا 

ومرتاح  ومرّفه  وحّر  عامر  مجتمع  اإيجاد  من  �سبحانه،  اهلل  بف�سل 

في هذه المنطقة من العالم، و�ست�سّكل م�ساهدة ذلك المجتمع در�سًا 

الألطاف  �سملتنا  ولطالما  الثورة،  فكر  لت�سدير  واأ�سا�سًا  لل�سعوب 

والف�سائل الإلهية و�ست�سملنا فيما ياأتي اأي�سًا.                )1989/7/4( 

�لحياة �لطيبة من وجهة نظر �لإمام �لخامنئي
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4 - �سبل التحّقق

�لإ�سالم 

يمكننا  الذي  الكبير  ومترا�سنا  المنيع.  ح�سننا  هو  الإ�سالم 

وتوفير  وهوّيتنا  و�سخ�سّيتنا  حيثّيتنا  عن  والدفاع  فيه  ال�ستقرار 

)1990/1/31( لأنف�سنا...  الطّيبة  الحياة 

يتوّجب  ولذا،  واآخرتهم،  النا�ص  لدنيا  وهدف  برنامج  لالإ�سالم 

على الم�سوؤولين الهتمام باأمور النا�ص المادّية بالمقدار نف�سه الذي 

)1990/9/17( المعنوّية.  باأمورهم وق�ساياهم  يهتّمون فيه 

محورّية �لتوحيد و�لوحدة

حياة  منهج  بل  �سرفة،  وفكرّية  فل�سفّية  نظرّية  لي�ص  التوحيد 

للب�سر؛ هو تحكيم اهلل تعالى في حياتهم، وكّف اأيدي القوى المختلفة 

عن حياة الب�سر.

)2003/9/24 لقاء مع �لقادة و�لم�سوؤولين في ذكرى �لمبعث �ل�سريف 

باأّن  تنظروا  اأن  لكم  لكن،  وفكر؛  فل�سفي  مبنى  نف�سه  التوحيد 

ل  اهلل«  اإّل  اإله  »ل  و�سيا�سّيًا.  اجتماعّيًا  امتدادًا  التوحيد  لهذا 

والعقلّية  الفل�سفّية  والفر�سّيات  الت�سّورات  في  مح�سورة  تبقى 

وتكليف  الحاكم  تكليف  وتحّدد  المجتمع  ترد  اإّنها  وحبي�ستهما؛ 

المحكوم.

)لقاء مع جمع من ف�سالء �لحوزة �لعلمّية في قم 2004/1/19(
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بناء التوحيد - والذي هو مبنانا الفكري والعتقادي والجتماعي 

- يكون في الوحدة. الأفكار الم�سوبة بال�سرك تفّرق الب�سر.  والعملي 

فيه  النا�ص  طبقات  تكون  ال�سرك،  اأ�سا�ص  على  ُبني  الذي  والمجتمع 

اأي�سًا متباعدة وغريبة عن بع�سها البع�ص. عندما ُيطرح في المجتمع 

وحاكمة  قاهرة  وقّوة  الوجود  بمبداأ  النا�ص  ربط  بال�سرك  الم�سوب 

وقهري؛  طبيعي  بنحو  المجتمع  هذا  في  النا�ص  يتباعد  العالم،  على 

»فيوؤمن« اأحد ما باإله، واآخر باإله اآخر، وثالث باإله ثالث. 

في المجتمع القائم على اأ�سا�ص ال�سرك، يوجد بين عموم الأفراد 

الو�سل.  ممكنة  غير  وفجوة  لالختراق،  قابل  غير  جدار  وال�سرائح 

مبداأ  يكون  عندما  اإذ  التوحيدي،  للمجتمع  تمامًا  مخالف  وهذا 

والقاهر  والقّيوم  والحّي  الوجود  عالم  و�سلطان  و�ساحبه  الوجود 

الذي كّل حركات العالم وظواهره مرهونة لإرادته وقدرته، واحدًا، 

والقومّيات  والأعراق  والأبي�ص  الأ�سود  فيهم  بما  فيه،  النا�ص  يكون 

لأّنهم  بينهم،  فيما  متوافقين  المختلفة،  الجتماعّية  والطبقات 

المدد  يطلبون  واحدة،  بجهة  ومّت�سلون  الإله،  بذلك  مرتبطون 

منها. والعون 

النظرة،  بالتوحيد. في هذه  الحتمّية لالعتقاد  النتيجة  وهذه هي 

النظرة  خالل  من  بل  ببع�سهم،  مرتبطين  وحدهم  النا�ص  لي�ص 

وال�سماء  والجمادات  والحيوانات  واأجزاوؤه  العالم  اأ�سياء  التوحيدّية، 

والأر�ص وكّل �سيء مرتبط ببع�سه البع�ص، وكّله يتوافق مع الإن�سان. 

�لحياة �لطيبة من وجهة نظر �لإمام �لخامنئي
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وعليه، كّل ما يراه الإن�سان ويح�ّسه ويدركه، هو اأفق واحد وعالم واحد 

ومجموعة واحدة، كائن في دنيا �سالمة وبيئة اآمنة.

)لقاء مع جمع كبير من �لجامعّيين

)1989/12/19 وطلبة �لحوز�ت �لعلمّية 

حقيقي  اأمر  هو  بل  فح�سب،  وفكرّيا  ذهنّيًا  اأمرًا  لي�ص  التوحيد 

اأن  ينبغي  الذي  الأ�سلوب  لنا  يبّين  التوحيد  للحياة.  وقانون  ونظام 

اأن  ح لنا الكيفية التي يجب  اأعدائنا، ويو�سّ اأ�سدقائنا، ومع  نتبعه مع 

ن�سير  اأن  يجب  الذي  العي�ص  ونمط  الجتماعي،  النظام  عليها  يكون 

وفقًا له. 

قد يتوهم البع�ص اأن التوحيد مرتبط بعالم ما بعد الموت، في حين 

اأن العتقاد بالتوحيد يقود اإلى ازدهار هذا العالم واإلى بناء هذه الحياة 

اأي�سًا، وهذا ما نحتاجه اليوم نحن وجميع ال�سعوب الإ�سالمية.

)1998-7-12 )لقاء مع �لقادة و�لم�سوؤولين في �لجمهورّية �لإ�سالمّية 

�لنظام �لحياة �لطّيبة قيمّية 

يجب الحفاظ على النظام نظامًا دينّيًا، ونظامًا قيمّيًا. لقد �سعى 

دومًا على جعلنا نخجل  ال�سنوات  واأبواقه في هذه  واأياديه  ال�ستكبار 

والمتخّلفين،  بالرجعّيين،  و�سفونا  ولطالما  قيمي،  نظام  امتالك  من 

يثيرون  وراحوا  الإ�سالمّية  الأحكام  بع�ص  وطرحوا  بين،  والمتع�سّ

اأفعالنا  واحت�سبوا  �سّدها.  الإعالم  ويحّركون  حولها  الدعايات 

اأن  اأجل  من  الإ�سالم،  على  الآخرين  الم�سلمين  اأفعال  اأو  ال�سخ�سّية 
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كبقّية  نظام  واإّننا  دينّيين،  ل�سنا  �سّيدي،  يا  ل  ونقول  وُنحَرج  ُنرَبك 

يقولوا ذلك، وكان  لم  لو  الدنيوّية. كان هذا هدفهم. وحّتى  الأنظمة 

عملهم عمل نظام غير قيمي، ودنيوي، فقد حّققوا هدفهم، وهو ك�سر 

)1991/4/18( هذه الجبهة، وهذه هزيمة لنا. 

حاكمّية �أ�سول �لإ�سالم وقيمه

بها  تقوم  التي  نف�سها  الأفعال  نفعل  باأّننا  يت�سّور  من  مخطئ 

العالم.  حكومات  في  الر�سمّيون  والم�سوؤولون  الأخرى،  الحكومات 

لهذه  وينبغي  كاإ�سالميين،  بنا.  ة  خا�سّ ومناهج  اأ�سول،  لدينا  فنحن 

الدنيوّية  الأ�سول  تلك  علينا  ُتفر�ص  اأن  ل  العالم،  ت�سود  اأن  الأ�سول 

)1991( الخاطئة.  وال�ستكبارّية  الجاهلّية 

�إ�سالمي �لحياة �لطّيبة تكليف 

الحياة  نحو  الطريق  وفتح  النا�ص  عقد  حّل  نحو  ال�سير  اإّن  يقينًا، 

الوفرة،  من  النا�ص  ي�ستفيد  حيث  والجّيدة،  وال�سليمة  المرّفهة 

والعطاءات والإمكانات، لهو تكليف اإ�سالمّي ملقى على عاتق الجميع، 

اأمر  وهذا  البالد،  ومدراء  الم�سوؤولين  اأنتم  عاتقكم  على  ة  وخا�سّ

وكان  الإ�سالمّية،  والأهداف  المبادئ  من  قطعًا  وهو  التحّقق،  ممكن 

)1989/8/29( من اأهداف اإمامنا العزيز يقينًا. 

من اأعظم وظائف الجمهورّية الإ�سالمّية تطبيق الإ�سالم في حياة 

النا�ص، وتحويل المجتمع اإلى مجتمع اإ�سالمّي نموذجي.

)حديث �لولية ج4، �س271(

�لحياة �لطيبة من وجهة نظر �لإمام �لخامنئي
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وهو  تواأمان،  والمادّية  المعنوّية  الحياة  الإ�سالمي،  المجتمع  في 

يعني دين النا�ص واأخالقهم وثقافتهم ومعارفهم، وكذلك يوؤّمن حياتهم 

والختراعات...  وال�ستخراج  والإنتاج  العمل  اأي  ومعي�ستهم،  المادّية 

)1990/3/31( ولذا ينبغي ال�سعي باّتجاه هكذا حركة. 

�لحياة �لطّيبة نموذج من �سدر �لإ�سالم

والهدوء  بالرفاه  ينعموا  اأن  الإ�سالمي  المجتمع  في  للجميع  ينبغي 

الذي  ال�سيء  ذلك  اأي  البال،  راحة  اأجل  من  الكريم  والعي�ص  والأمن 

يكن  ولم  الغربّية،  الماّدّية  الح�سارة  في  يوجد  ولن  موجودًا  لي�ص 

اإليه.  اآلو  راأيتم ما  موجودًا في النظام ال�ستراكي وال�سيوعي، والذي 

كافية من  والإ�سالمّية  الإلهية  والأحكام  الإ�سالم،  النموذج هو �سدر 

)2002/11/11( اأجل الو�سول اإلى هذا النموذج. 

�ل�ساملة �لبر�مج 

اإليها،  ت�سعون  التي  ال�ساملة  البرامج  وفي  الطويل  المدى  في 

�سيتمّكن ال�سعب الإيراني اإن �ساء اهلل من تحقيق الأهداف والتوّجهات 

الثورّية والمعنوّيات الإ�سالمّية اإلى جانب الرفاه الماّدي.       )1988(

القت�سادّية،  القطاعات  في  النتباه  وتركيز  والَجَلد،  بال�سبر، 

ة  وخا�سّ والنتاجّية،  والخدماتّية،  والعالجّية،  وال�سّحّية،  والثقافّية، 

اأن  ينبغي  والتي  والمناجم  كالزراعة  ة  الخا�سّ القطاعات  بع�ص  في 

ونتحّرك. هذه  �ساء اهلل  اإن  البرامج  ب�سكل كبير �سوف ن�سع  تتحّرك 

)1989/8/29( ال�سعب.  اإزاء  وَدْينكم  م�سوؤولّيتكم 
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و�لمتابعة �لتن�سيق 

خطواته  خطى  والذي   - للتطبيق  قاباًل  الهدف  هذا  ي�سبح  لكي 

الم�سوؤولين  جميع  الثورة  انت�سار  بداية  منذ  والطويلة  الأ�سا�سّية 

ينبغي   - عليه(  اهلل  )ر�سوان  ال�سديد  واهتمامه  الإمام  وباإ�سراف 

با�ستمرار،  وتعمل  بينها  فيما  تن�ّسق  اأن  البالد  في  الثالث  لل�سلطات 

اأن  الإ�سالمّية  والبحثية  الثقافّية  والمراكز  العلمّية  الحوزات  وعلى 

الواعي  والجتهاد  الفقه  نبع  من  ت�ستفيد  واأن  كبيرًا،  �سعيًا  ت�سعى 

الإ�سالمّية  المعارف  تعميق  خدمة  في  ين�سب  ل  الذي  والب�سير 

الجمهورّية  لنظام  والعملي  الفكري  الجهاز  وعلى  وتو�سيعها، 

الإ�سالمّية معًا واإلى جانب بع�سهما اأن يتقّدما يومًا فيومًا بالمجتمع 

وعلى  الإ�سالمّية.  الأهداف  ونحو  اإ�سالمّيًا،  �سيرورته  طريق  في 

الأحكام  حفظ  في  كبيرة  م�سوؤولّية  الم�سلم  ال�سعب  اأفراد  عموم 

في  وتعميقها  ن�سرها  في  وال�سعي  وحرا�ستها  لالإ�سالم  النورانّية 

المجتمع.

)حديث �لولية ج4، �س271( 

و�لمجاهدة �ل�سعي 

واإّنما  بالإن�سانّية،  المنادية  ال�سعارات  بطرح  الإ�سالم  يكتفي  ل 

يدعو لمجابهة ال�سر والعدوان في �سبيل تحقيق هذا ال�سعار.

وحياة  الإن�سان  لبني  ال�سعادة  تحقيق  من  الإ�سالم  يتمّكن  لكي 

الب�سرية مرهونة بها ل بّد له من محاربة العوامل والعنا�سر المعادية 

�لحياة �لطيبة من وجهة نظر �لإمام �لخامنئي
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ومعنى  الإن�سان،  ل�سعادة  الم�ساّد  التجاه  في  وال�سائرة  لالإن�سانية، 

هذا اأّن الإ�سالم فيه مقارعة وجهاد.

)خطابه في جمع كبير من �أهالي �آمل 1998-6-11(

من  �سعي  فكّل  والبندقّية،  بال�سيف  الجهاد  فقط  يعني  ل  الجهاد 

جهاد. م�ساعيكم 

هذه  نر�ّسم  اأن  تعني  والحياة  وال�سعي،  المجاهدة  يعني  الجهاد 

بكّل  ن�سعى  ثّم  ومن  لدينا،  والقّيمة  المهّمة  القيم  ونحّدد  الأهداف 

طاقتنا؛ واأ�سا�سًا ل معنى للحياة غير هذا.

)لقاء مع �أع�ساء »�إلهيئة �لجتماعّية«

في �إذ�عة جمهورّية �إير�ن �لإ�سالمّية 1992/2/18(

و�ل�سحيحة �لدقيقة  �لمحا�سبة 

والنزاهة  والطهارة  التقوى  بمراعاة  �سوى  النظام  هذا  يتقّدم  لن 

»حا�سبوا  و�سحيحة  دقيقة  محا�سبة  لنف�سه  مّنا  واحد  كّل  ومحا�سبة 

)1991/8/14( اأنف�سكم« 

�لحفاظ على �ل�سعار�ت حّية 

النظام الإ�سالمي يت�سّكل، ُيحفظ ويتقّدم من خالل الإيمان وطرح 

)1992/7/13( ال�سعارات والهتمام بها واإبقائها حّية. 

�إر�دة �لإن�سان وقّوته

اإّنني اأوؤمن كثيرًا بدور اإرادة الإن�سان وقّوته، وهذا جزء من اأ�سولنا 
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الأ�سول  تلك  فاأي جزء من  الراهن،  بالوقت  ولي�ص مرتبطًا  الفكرّية، 

اإليها طوال فترة الثورة في درا�سة الم�سائل الإ�سالمّية،  لنا  التي تو�سّ

وطّبقناها عملّيًا و�ساهدنا نتائجها واآثارها، يعود اإلى الإيمان والإرادة 

الإن�سانّية، يعني اأّنه اإذا اأراد النا�ص الموؤمنون، وتبعًا لالإرادة، اأْعَملوا 

اإليهم في هذه  بالن�سبة  �سيء م�ستحياًل  يكون  فلن  وقواهم،  طاقاتهم 

الدنيا. بالإرادة الناجمة عن القوى الداخلّية لالإن�سان، وم�سافًا اإليها 

العتقاد والإيمان والثقة بالمدد الإلهي يمكن اقتالع الجبال العظيمة 

)1984( اأماكنها.  من 

�لعمل باأحكام �لإ�سالم

المجتمع  اأْتَبع  ما  واإذا  الإ�سالمّية،  بالأحكام  عملنا  ما  اإذا 

ما  �سيح�سل  الإلهية،  والقوانين  بالأحكام  بالعمل  الإيمان  الإ�سالمي 

الماّدي  والرفاه  الراحة  اأي  التاريخ،  اإليه طوال  ت�سعى  الب�سرّية  كانت 

)1985( المقرون بالتكامل والتطّور والعروج المعنوي. 

�لنتباه لعد�وة �لطو�غيت

لقد �سعى جميع اأعداء الإن�سان وال�سياطين والطواغيت اإلى اإبعاد 

وعداوة  الإيمان  عن�سر  كان  لذا،  الطّيبة.  الحياة  هذه  عن  النا�ص 

الأنبياء،  جميع  لدعوة  الأ�سا�سّية  الأركان  من  والطواغيت  ال�سيطان 

وكان عمل ر�سول الإ�سالم P مرتكزًا على هذه النقطة.

)لقاء مع �سر�ئح �ل�سعب �لمختلفة و�ل�سيوف �لأجانب �لم�ساركين

 )1990/2/1 في مر��سم ع�سرة �لفجر وموؤتمر �لفكر �لإ�سالمي 

�لحياة �لطيبة من وجهة نظر �لإمام �لخامنئي
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�لتوحيد و�لعد�لة وتكريم �لإن�سان

هو  الأ�سلي  وركنه  التوحيد،  اأ�سا�ص  على  قائم  الإ�سالمي  النظام 

تكريم  فيه هو  اآخر  مهّم  وركن  العدل،  الآخر  المهّم  وركنه  التوحيد. 

الإن�سان وكرامته وراأيه وما �سابه.

)لقاء مع �أع�ساء مجل�س خبر�ء �لقيادة 2010/2/25(

روحّية �لعّزة

الإ�سالم عزيز، والعّزة الإ�سالمّية بمعنى اأن يثبت ]الإن�سان[ اأمام 

مّرات  العدّو  يذّل  بل  له؛  يخ�سع  ول  براأ�سه،  وي�سمخ  وي�سمد،  العدّو 

ومّرات ويمّرغ اأنفه في التراب، ينبغي اأن ُتثّبت وُتر�ّسخ هذه العزة. 

)لقاء مع �لعاملين في بعثة �لحج 1995/4/5(

ڄ   ڦ     ڦ     ( عليه«،  ُيعلى  ول  يعلو  »الإ�سالم  اأن  تعني  العّزة: 

...
ڄ   ڄ  ڄ  ڃ ()1(

اإّننا نوؤمن بالعّزة لأنف�سنا، بناء على العتقاد والإيمان التوحيدي 

الذي هو الممّيز للفكر الإ�سالمي، والرتباط باهلل تعالى ومحّبة عباده 

القّوة  اإدخال  وخلقه ولزوم خدمتهم. لذا، نحن نرف�ص كّل قّوة تريد 

والتكّبر وال�ستكبار وال�ستعالء في عالقاتها بال�سعوب الأخرى.

)لقاء مع �لم�سوؤولين في وز�رة �لخارجّية

ودبلوما�سّييها( �لإ�سالمّية  �لجمهورّية  و�سفر�ء 

�سورة الن�ساء المباركة، الآية: 141.  )1(
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�لأمر بالمعروف و�لنهي عن �لمنكر

الحياة الإ�سالمّية هي الحياة الطّيبة، والحياة الطّيبة حياة تجعل 

مذاق الإن�سان حلوًا، ي�سعر معها بالراحة والطمئنان.

الإ�سالمّية،  والحكومة  والدولة  الإ�سالمي  النظام  ت�سكيل  في  اإّننا 

الحّكام  في  اأمكن  مهما  القيم  وراعينا  الإ�سالم،  من  اقتربنا 

والم�سوؤولين، فاأ�سبحت الحياة على هذا ال�سعيد حلوة بهذا المقدار. 

حّكام  العالم  مناطق  كّل  في  ويوجد  ُوجد  والحا�سر،  الما�سي  في 

النا�ص، يعملون لأنف�سهم وي�سعون  متكّبرون، م�ستكبرون وبعيدون عن 

في  بلدنا  في  الواقع  هذا  �سهدنا  ولقد  ال�سخ�سّية.  م�سالحهم  وراء 

اإن  عهد النظام ال�سابق، ون�سهده اليوم في الكثير من مناطق العالم 

لم نقل فيها كّلها.

فالقادة  اإيران،  في  اليوم  موجودة  غير  الظاهرة  هذه  اإّن 

للم�سوؤولّيات  يت�سّدون  الذين  اأولئك  اليوم،  بلدنا  في  والم�سوؤولون 

واأتقياء. الأ�سا�سّية مخل�سون، 

بمقدار  للم�سوؤولّيات[،  والت�سّدي  الحكم  ]مجال  المجال  هذا  في 

ما اقتربنا من الإ�سالم، ي�سعر النا�ص بالراحة والطمئنان؛ وفي مجال 

اإبعاد النا�ص عن الفح�ساء والف�ساد، اقتربنا قلياًل من الإ�سالم.

وتحّرروا  والروحّية،  المعنوّية  والعافية  بال�سالمة  �سبابنا  َنِعَم  لقد 

كذلك  وياأ�سها،  الحياة  وملل  وال�سّك  الأخالقي  والف�ساد  العبثّية  من 

الأمر في المجالت القت�سادّية المختلفة، ففي الأق�سام التي ُطّبقت 

�لحياة �لطيبة من وجهة نظر �لإمام �لخامنئي
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النا�ص  وبات  الإ�سالم،  من  اقتربنا  الإ�سالمّية،  ال�سيا�سات  فيها 

الإ�سالم  فيه  نطّبق  لم  قطاع  كّل  وفي  والطمئنان،  بالراحة  ي�سعرون 

غير  وو�سعًا  �سعبة  حياة  هناك  النا�ص  يعي�ص  الإ�سالمّية،  والنظرّية 

مريح. وعلى اأهل التحليل وال�ستدلل اأن ياأخذوا على عاتقهم م�ساألة 

اإلى  اأنف�سنا  نو�سل  اأن  علينا  للنا�ص.  الأمر  ليّت�سح  وال�سرح  التو�سيح 

نبع الإ�سالم لكي ت�سبح الحياة حلوة وعذبة بتمامها.

يقول القراآن الكريم: )  ڌ  ڌ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  

.
ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک ()1(

الإ�سالمّية  الفري�سة  بهذه  الإيراني  وال�سعب  اأذّكركم  اأن  اأريد 

اأفراد  عموم  فعلى  المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  المن�سّية: 

اأنف�سهم فري�سة الأمر بالمعروف والنهي عن  اأن يوجبوا على  ال�سعب 

المنكر، وهذا �سيكون ال�سامن للحياة الطّيبة في النظام الإ�سالمي، 

لنعمل حّتى نرى اآثارها.

لالأمر بالمعروف مرحلتان، مرحلة القول، ومرحلة العمل. ومرحلة 

الحكومة،  بعهدة  اليوم  هي  والقّوة،  باليد  المبادرة  هي  التي  العمل، 

ويجب اأخذ اإجازة الحكومة في اأدائها ل غير، اأّما الأمر بالل�سان فهو 

واجب الجميع، وعلى الجميع القيام به دون مراعاة اأّي �سيء.

)1990/1/9(

�سورة الحج المباركة، الآية: 41.  )1(

������ �������.indd   128 2/3/19   8:09:59 PM



129

�لدعاء

الأ�سا�ص  النقطة  ي�سخ�ص  Q كيف  ال�سّجاد  الإمام  اإلى  انظروا 

اأي وّفقني   
)1(

في الم�ساألة حيث يقول: »واأرغد عي�سي واأظهر مّروتي«

لأن اأظهر مروءتي في �ساحة العمل، ل اأن يكون الهدف هو اأن يراني 

وتنت�سر،  بيننا  تظهر  اأن  للمروءة  اأردنا  واإذا  مروءة،  �ساحب  النا�ص 

فيجب اأن نج�ّسدها نحن اأّوًل. ينبغي لالإن�سان اأن يج�ّسد المروءة على 

قوله:  معنى  وهذا  داخله،  في  يحملها  اأن  يكفي  ول  العملي  ال�سعيد 

»واأظهر مروءتي واأ�سلح جميع اأحوالي«.

اإّنه  اأحواله؛  اأن ي�سلح له جميع  Q اهلل تعالى  ثّم ي�ساأل الإمام 

والعائلّية  وال�سخ�سّية  الحياتّية  الأحوال  ي�سمل  وجامع  كامل  دعاء 

عمره  اأطلت  مّمن  »واجعلني  الأخرى.  الخ�سائ�ص  وجميع  وال�سغلّية 

حياة  واأحييته  عنه  ور�سيت  نعمتك  عليه  واأتممت  عمله  وح�ّسنت 

 R الأئمة  يعّلمنا  اأف�سل من هذا؟ هكذا  �سيء  هناك  وهل  طيبة«. 

اأن نطلب من اهلل تعالى، وهي الأمور نف�سها التي ذكرها  ماذا علينا 

)1995-2-17( اأولئك العظام في الأدعية. 

�لوطنّية �لقدرة  �كت�ساب 

النجاح  مفتاح  هي  الب�سرّية  للمجتمعات  بالن�سبة  الوطنّية  القدرة 

وو�سيلة �سرورّية لبلوغ اأفراد المجتمع الحياة الطّيبة؛ والمق�سود من 

ال�سحيفة ال�سجادية، �ص 230.  )1(

�لحياة �لطيبة من وجهة نظر �لإمام �لخامنئي
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الثروة،  العلم،  بالأخالق،  والبلد  المجتمع  يتمّتع  اأن  الوطنّية  القدرة 

النظام ال�سيا�سي الفّعال والعزم والإرادة العاّمة.

والإر�ساد  التوجيه  افتقدت  اإذا  المقتدرة  المجتمعات  اإّن  �سحيح 

زوال  وفي  طغيانها،  على  عاماًل  وثرواتها  علومها  ف�ستكون  والعدالة، 

اليوم  تظهر  كما  النحطاط،  نحو  دفعها  وفي  واإرادتها،  اأخالقها 

القتدار  ذلك  فقدان  اأّن  غير  ونظائرها،  اأمريكا  في  ذلك  اأمارات 

وال�سيا�سي،  الأخالقي  النحطاط  في  النحدار  من  كثيرًا  �سُيعّجل 

و�سي�سلب ال�سعوب دنياها واآخرتها وعلمها واأخالقها وكل �سيء لديها، 

من هنا فاإّن تعاليم الإ�سالم ال�سيا�سية والجتماعية تتجه جميعًا نحو 

العلمية  الحقول  في  وال�سيادة  القتدار  �سّلم  الإ�سالمية  الأمة  اعتالء 

والمادية.  والروحية  وال�سيا�سية  والأخالقية 

ي�سعون  العالم  �سعوب  قادة  من  الواعين،  المخل�سين  فاإّن  واليوم 

اقتدار  لت�سعيد  المتاحة  والطاقات  الإمكانات  كل  ا�ستثمار  اإلى 

)1997-4-10( �سعوبهم. 

�سلوك طريق �هلل

الكثيرون على مدى  ال�سائرين، وقد �سلكه  �سبيل اهلل حافل بكثرة 

التاريخ، ومن الطبيعي اأن ل يخلو من ال�سعاب، لكن ل بمعنى اأنه كّله 

بالم�ساعب. محفوف 

ال�سحيح  بال�سكل  طوي  فاإن  والعّزة،  الفخر  طريق  اهلل  طريق 

طريق  في  �سيرها  ظل  في  وال�سعوب  النا�ص،  �سعادة  طريق  �سيكون 
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اهلل تبلغ مرحلة الأمن والرفاه وال�ستقرار والوعي والمعرفة. وتعا�سة 

نهج  وب�سبب  الطريق،  هذا  في  ال�سير  عدم  �سببها  العالم  �سعوب 

الطواغيت.. 

طريق اهلل هو طريق العّزة والكرامة وطريق الرفاه وطريق التربية 

 )97-9-17( الطّيبة.  للنفو�ص  ال�سالحة 

�لنف�س وتهذيبها  بناء 

كّل  وتهذيبها.  الإن�سان  نف�ص  لبناء  مقّدمة  الإ�سالم  في  �سيء  كّل 

المعا�سي،  واجتناب  والواجبات،  والتكاليف،  والأحكام،  الفرائ�ص، 

جميعًا  كّلها  والفردّية،  الجتماعّية  والأحكام  والم�ستحّبات،  والنوافل 

الإن�سانّية،  بالروح  الإن�سان  بل مقّدمة لإحياء  الطّيبة،  للحياة  مقّدمة 

ومقّدمة لعروج الإن�سان من عالم البهيمّية والحيوانّية والتوّح�ص.

تحّققها  يمكن  والتي  الإلهية،  التربية  تحت  الإن�سان  وقع  ما  اإذا 

باإرادته هو، �سيعي�ص الحياة الطّيبة هذه في نف�سه، و�سيجعل المحيط 

من حوله طّيبًا وطاهرًا، اأّما لو لم تكن هذه التربية الإلهية موجودة، 

وفقد ال�سخ�ص العزم والإرادة التي يحتاجها الإن�سان من اأجل �سلوك 

طريق اهلل، وترك نف�سه عر�سة لالأهواء وال�سهوات الب�سرّية، �سيبقى 

في حدود الحيوانّية و�سي�سبح حيوانًا اأخطر من الحيوانات الأخرى، 

بال�سفات  تلّب�سوا  النا�ص  من  كم  الإن�سانّية  تاريخ  كما لحظتم طوال 

الحيوانّية ومنعوا اأفراد الب�سر من �سلوك طريق اهلل تعالى.

لقد كان لدى الفراعنة واأمثال قارون، والنماردة و�سياطين الإن�ص 

�لحياة �لطيبة من وجهة نظر �لإمام �لخامنئي
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ا�ستعداد للتكامل والت�سامي اأي�سًا. فاأولئك اأي�سًا، لو كانوا رجعوا اإلى 

الم�سّي  ل�ستطاعوا  الإن�ساني،  جوهرهم  وتذّكروا  وفّكروا،  اأنف�سهم، 

ہ       ہ    ( فرعون:  مقابلة  يريد  حين  مو�سى  تعالى  اهلل  ياأمر  قدمًا. 

اأن  اإمكانّية  اأي�سًا  لفرعون  كانت  لقد   .
)1() ے  ے   ھ      ھ   ھ    ھ  

يتذّكر، ويعود اإلى نف�سه، ويحيي ذكر رّبه وجوهره الإن�سانّي في نف�سه؛ 

وطغيان  النف�ص،  هوى  فطغيان  بذلك.  له  ي�سمح  لم  الطغيان  لكّن 

في  البهيمّية  الروح  وطغيان  والتكّبر،  الأنانّية،  وطغيان  الدنيا،  طلب 

)1990/1/18( الإن�سان، يمنع ذلك. 

عدم �إ�ساعة �لطريق

اأهدافًا  لنا  وحّدد  طريق،  اإلى   ،{ الخميني  الإمام  هدانا  لقد 

وبّين لنا عالمات نهتدي بها؛ كي ل ن�سّل ال�سبيل. 

واإّننا لن َنْنَعْم بالحياة الطّيبة اإل ب�سلوك هذا الطريق، الذي ُيمكننا 

من خالله الق�ساء على كابو�ص الفقر والتخّلف واإزاحتهما عن كاهل 

الآمال  اأقدم  ُتمثل  التي  العدالة  تحقيق  ويمكننا  و�سعبنا،  مجتمعنا 

الب�سرية، وو�سع حدِّ لالإذلل الذي تتعّر�ص له ال�سعوب الم�سلمة. 

مذّلًة،  اأو  تمّلقًا  ل  بقّوة  ال�ستكبارية  الأطماع  دابر  قطع  ويمكننا 

وفي  الفردي  �سلوكنا  في  والتقوى  والإيمان  الأخالق  اإ�ساعة  ويمكننا 

اأكبر  من  ُتَعّد  اّلتي  الحّرية  تحقيق  ويمكننا  لبالدنا،  العام  البرنامج 

�سورة طه المباركة، الآية: 44.  )1(
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ِنعم اهلل تعالى بكل بركاتها. 

الإمام  حركة  قامت  فقد   ،{ الراحل  الإمام  اأهداف  هي  وهذه 

فاإّن  اأ�ّس�سه، على تحقيق هذه الأهداف، وعليه  وثورته والنظام الذي 

العّزة،  ونهج  الماّدي  والَرخاء  والعدالة  الإيمان  نهج  هو  الإمام  نهج 

وقد قطعنا العهد على موا�سلة هذا الطريق و�سنوا�سله بعون اهلل.

)2005-6-4(

�إعادة �إنتاج �لحياة �لطّيبة في �لبلد 

النظام  م�سوؤولو  اأنتم  الأعزاء،  والأخوات  الإخوة  اأيها  لحظوا 

النظام،  لهذا  والجتماعية  والثقافية  ال�سيا�سية  والنخب  ومديروه، 

جماعة من النخبة المجتمعين هنا، ومعظم م�سوؤولي البالد مجتمعون 

نهدف  كنا  هل  النظام؟  هذا  في  م�سوؤولين  اأ�سبحنا  لماذا  هنا،  الآن 

وم�سوؤوليها  روؤ�ساءها  نكون  ودولة  حكومة  ت�سكيل  اإلى  البداية  منذ 

ووزراءها ونوابها؟ هل كان هذا هو الق�سد؟

ل، لو كان هذا هو الق�سد لوجب اأن اأقول اإّن المتاعب التي يعانيها 

»هباٌء منثورًا«..  كّلها  �ستكون  النية -  بهذه  اإن كانت   - واحد منا  كل 

اإذ تزول بزوال العمل، بل  اأجر لها عند اهلل تعالى  فال قيمة لها، ول 

تزول بزوال الم�سوؤولية.

في  نظامًا  تغّير  التي  الجماعات  �سائر  عن  وبين  بيننا  الفرق 

لن�سّكل  جئنا  اأننا  هو  والم�سوؤولية  ال�سلطة  وتتولى  الأخرى  البلدان 

الطيبة  الإ�سالمية  الحياة  اإنتاج  لنعيد  جئنا  اإ�سالميًا..  مجتمعًا 

�لحياة �لطيبة من وجهة نظر �لإمام �لخامنئي
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اأّن  اأو�سع، ذلك  باأفق  النظر  اأردنا  ولو  لهم،  نها  ونوؤمِّ ول�سعبنا  لبالدنا 

كان  بل  يمكنها،  بالدنا  في  الطيبة  الإ�سالمية  الحياة  اإنتاج  اإعادة 

الواقع  في  اأتينا  فقد  الإ�سالمي،  للعالم  النموذج  ت�سبح  اأن  باإمكانها 

لنلفت العالم الإ�سالمي اإلى هذه الحقيقة واإلى هذه ال�سجرة الطيبة. 

هذا ما جئنا من اأجله، ولم يكن الهدف �سوى هذا. وهدفنا الآن اأي�سًا 

)2008-9-9( لي�ص �سيئًا اآخر دون ذلك. 

5ـ الخ�سائ�ص والمميزات

�لأنموذج و�لمثال في كّل �سيء

الهدف الأ�سا�ص في هذه المرحلة من الثورة )مرحلة البناء(، عبارة 

عن بناء الدولة النموذج التي يتوّفر فيها الرفاه الماّدي المترافق مع 

العدالة الجتماعّية والم�سحوب بروحّية الثورة واأهدافها مع التحّلي 

الأركان  واحد من هذه  اأّي  ما �سعف  واإذا  الأخالقّية،  الإ�سالم  بقيم 

للمراحل  وعبورها  الثورة  بقاء  يكون  فلن  التغافل عنه،  تم  اأو  الأربعة 

)1990/5/23( ممكنًا.  المختلفة 

�لرفاه �لماّدي

الذي  ال�ستهالك،  لروحّية  الترويج  بمعنى  لي�ص  الماّدي  الرفاه 

اأن  بمعنى  بل  لنا،  الم�سوؤومة  الغربّية  الثقافة  واردات  من  واحد  هو 

ي�سل البلد من حيث البناء والعمران وا�ستخراج المعادن وال�ستفادة 

والزدهار  و�سّحته،  المجتمع  �سالمة  وتاأمين  الطبيعّية،  الثروات  من 
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الذاتّية  بالعتماد على طاقاتنا  والتجارة  الإنتاج  ورواج  القت�سادي، 

العلم  مع  مترافقًا  ذلك  ويكون  مقبول،  حّد  اإلى  الإن�سانّية  وقوانا 

)1990/5/23( والثقافة والتحقيق والتجربة، وانعدام الفقر والتخّلف. 

�لجتماعّية �لعد�لة 

بين  العميقة  الفجوات  تزول  اأن  تعني  الجتماعّية  العدالة 

الطبقات، والمتيازات غير المحّقة، والحرمان من المجتمع، وي�سعر 

عن  المدافعين  واأوفى  اأ�سّد  من  هم  الذين  والحفاة  الم�ست�سعفون 

رفع  باّتجاه  تجري  و�سادقة  جّدّية  حركة  هناك  باأّن  ويلم�سوا  الثورة 

الحرمان.

ُترفع  البالد  في  الق�سائي  والأمن  الالزمة  القوانين  خالل  من 

اأ�سباب التجاوز والتعّدي على حقوق المظلومين والتطاول على حريم 

اأّن باإمكانهم في مقابل الظلم  حياة النا�ص الم�سروع، وي�سعر الجميع 

والتعّدي اللجوء اإلى ملجاأ وثيق، ويعلم كّل واحد اأّن باإمكانه من خالل 

)1990/5/23( العمل وال�سعي توفير الحياة المطلوبة لنف�سه. 

�لروحّية و�لأهد�ف �لثورّية

الروحّية والأهداف الثورّية تعني اأن ل تقود الرغبة بحياة مريحة 

اأمام تغطر�ص  اإلى الم�ساومة والت�سليم  ومرّفهة المجتمع والم�سوؤولين 

الكتراث  وعدم  ال�ستكبار،  موؤمرات  عن  والغفلة  العالمّية،  القوى 

لر�سالة الثورة العالمّية. في اليوم الذي، ل قّدر اهلل، تجعل الجمهورّية 

الإ�سالمّية الرفاه والعمران هدفها الأ�سا�ص، وتكون م�ستعّدة في هذا 

�لحياة �لطيبة من وجهة نظر �لإمام �لخامنئي
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والعالمّية،  الثورّية  والق�سايا  المبادئ  الطرف عن  تغ�ّص  لأن  ال�سبيل 

كّل  وزوال  النحطاط  يوم  �سيكون  العالمّية،  الثورة  ر�سالة  وتن�سى 

ال�سعب  اأّن  �سّك  ول  ياأتي،  ل  اأن  تعالى  اهلل  ن�ساأل  والذي  الآمال، 

الإ�سالم  عن  الدفاع  اأجل  من  �سيء  بكّل  للت�سحية  م�ستعّد  الإيراني 

)1990/5/23( الوطني.  العزيز وال�ستقالل 

�لتحّلي بقيم �لإ�سالم �لأخالقّية

الف�سيلة  روح  انت�سار  تعني  الأخالقّية  الإ�سالم  بقيم  التحّلي  اإّن 

والبتعاد  المحّرمة  ال�سهوات  واجتناب  وال�سبر،  والنزاهة  والتقوى 

عن الحر�ص والطمع وحّب الدنيا و�سلب الحقوق والإخالل بالمروءة، 

وجمع المال، والتوّجه اإلى الخلو�ص والنزاهة والتقوى وباقي الخ�سال 

اأ�سا�سّية. الأخالقّية في المجتمع، وعّدها قيمًا 

التكامل  نحو  ال�سائر  المجتمع  يقوم  الأربعة  الأركان  هذه  على 

منابع  وتفور  الإ�ستعدادات  وتتفّتح  وي�ستحكم،  وي�ستقيم  الإ�سالمي، 

لكّل  جّذابًا  نموذجًا  الإ�سالمي  المجتمع  وي�سبح  وال�سالح،  الخير 

)1990/5/23( ال�سعوب. 

كّل �لخير�ت

اأي  الماّدي.  والرفاه  المعنوي،  ال�سفاء  يوجد  الطّيبة  الحياة  في 

يوجد  اآخر،  وبمعنى  الروحي.  الأمن  وكذلك  الجتماعي  الأمن  يتوّفر 

والإخال�ص  التعّبد  اأي�سًا  ويوجد  والتحقيق،  والفكر  والمعرفة  العلم 

  )1989/7/1( والتوّجه اإلى اهلل والعبادة. 
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�لحياة �لطّيبة، �لحياة في مجتمع مهند�س بالهند�سة �لإلهية

ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ( الكريم:  كتابه  في  تعالى  اهلل  يقول 

، اأي اإّن اهلل �سبحانه يهدي الذين اآمنوا به 
ژ   ژ  ڑ  ()1(

�سبل ال�سالم والتعاي�ص ب�سبب المبنى التوحيدي للمجتمع الإ�سالمي. 

وهذا هو نف�سه معنى الولية.

ينفّك،  ل  الذي  والم�ستحكم  الوثيق  الرتباط  تعني  الولية 

البع�ص  ببع�سها  مرتبطة  اأجزائه  كّل  الموالي،  الإ�سالمي  والمجتمع 

وبمحور ذلك المجتمع ومركزه األ وهو الولّي، ولزم هذا الرتباط اأن 

ومتاآلفًا ومّت�ساًل  الإ�سالمّي في داخله واحدًا ومّتحدًا  المجتمع  يكون 

ويطرد  له،  الموافقة  العنا�سر  يجذب  الخارج،  وفي  البع�ص،  ببع�سه 

العنا�سر المعادية له ب�سّدة ويعار�سها.

 من لوازم ولية المجتمع 
ڀ()2( )   پ  پ  پ ڀ   اإّن الآية 

الحّق  بوحدانّية  والإيمان  هذا  التوحيد  ومبنى  وتوحيده،  الإ�سالمي 

والجتماعّية  الفردّية  ال�سوؤون  جميع  في  اأثره  يترك  وعال(  )جّل 

من�سجم  مجتمع  �سورة  على  المجتمع  ويجعل  الإ�سالمي،  للمجتمع 

ووحدة  الّتجاه،  )وحدة  بالوحدة  ومتحّلّيًا  البع�ص  ببع�سه  ومترابط 

الحركة ووحدة الهدف(.

والم�سركين  ال�سرك  لتاأثير  المقابلة  النقطة  هي  المجتمعات  هذه 

�سورة المائدة المباركة، الآية: 16.  )1(

�سورة الفتح المباركة، الآية: 29.  )2(

�لحياة �لطيبة من وجهة نظر �لإمام �لخامنئي
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اهلل  وعباد  الموؤمنين  بين  الوحدة  ُوجدت  اأينما  لذا،  ال�سرك.  واآلهة 

بين  الخالف  ُوجد  واأينما  تعالى،  واهلل  التوحيد  ُوجد  ال�سالحين، 

الموؤمنين وعباد اهلل ال�سالحين، فقطعًا يكون ال�سيطان واأعداء اهلل 

حا�سرين هناك.

)لقاء مع جمع كبير من �لجامعّيين وطاّلب �لحوز�ت

)1989/12/19 �لعلمّية 

�لإن�سانّية �لجّنة 

وطعام،  نوم،  من  ال�سالحين،  اهلل  عباد  من  ي�سدر  فعل  كل  اإّن 

اأي  اأو  وتجارة، وكالم، وريا�سة، ودرا�سة، وعمل �سيا�سي واجتماعي، 

ن�ساط دنيوي اآخر، فهو لأجل هذا الهدف، وبال�سير نحو هذا الهدف 

تتكون حول الإن�سان جّنة تت�سّكل من ان�سجام وتجان�ص م�ساعره واإرادته 

مع الم�سار الطبيعي لعالم الوجود. وهذه الحياة الإ�سالمية التوحيدية 

المعنوية ل ي�سوبها التناق�ص والت�ساد ول الت�سارع والختالف. وهذه 

النظرة التوحيدية تحدث جنة في داخل الفرد اأي�سًا. 

من  �ساّقة  حياة  فيعي�سون  الدنيوية  مطامعهم  وراء  الالهثون  اأّما 

الأخالقية  والرذائل  القبيحة  بال�سفات  وُيبتلون  الروحية  الناحية 

الكونية  النظرة  عن  البتعاد  ب�سبب  والطمع؛  والبخل  والحر�ص 

الّتحاد  اإلى  النا�ص  تدعو  التي  والتوحيدّية  والمعنوية  الإلهية 

والوحدة. 

هو  وكذا  نف�سه،  الإن�سان  م�ستوى  على  وجميل  مطلوب  الّتحاد 
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الحال على م�ستوى المجتمع وعلى �سعيد العالم.

)لقاء مع جمع من �سر�ئح �ل�سعب �لمختلفة

من كاّفة �أنحاء �لبالد 1996-10-9(

و�لر�سد �لي�سر 

يبعثني  لم  اهلل  »اإن   :P الأكرم  الر�سول  عن  الحديث  في  ورد 

تًا ول متعنتًا ولكن بعثني معّلمًا مي�ّسرًا«. معنِّ

لقد بعثني اهلل معلِّمًا مي�ّسرًا. فاأي�ّسر الحياة بتعاليمي على طالبي 

عن  يختلف  الت�سهيل  فهذا  الأمور.  عليهم  واأ�سهل  لدّي  والمتعلمين 

الت�ساهل بمعنى الإهمال. ل�ست معّنتًا، ل اأخو�ص في تعقيدات الحياة 

اإلى  بتعليمي  النا�ص  اأهدي  اإّنما  النا�ص.  اأطلب ذلك من  ول  ال�سعبة، 

الطريق ال�سوي ال�سحيح المعّبد، واإلى ال�سراط الم�ستقيم، هذا هو 

الت�سهيل. معنى 

يعرف  ل  لكنه  معين  هدف  اإلى  الو�سول  الإن�سان  يروم  اأحيانًا 

ومرتفعات  واأ�سواك  واأحجار  وعثرات  عقبات  وتواجهه  الطريق، 

ي�سل  قد  وبالتالي  دائمين،  وهبوط  �سعود  حالة  في  فتراه  مجهدة؛ 

اإن�سان عارف وخبير  التعنت، وتارة ي�سير معه  وقد ل ي�سل، هذا هو 

اإلى غايتك  له اذهب من هنا فالطريق �سهل وقريب و�ست�سل  فيقول 

رًا«. دون �سك، فهذا معنى »معّلمًا مي�سِّ

)2008-5-1 )لقاء مع معّلمي محافظة فار�س 

�لحياة �لطيبة من وجهة نظر �لإمام �لخامنئي
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�لمريحة �لأ�سرة 

الحياة  طعم  يعرف  لن  اإن�سان  واأّي  الإن�سان،  راحة  مكان  الأ�سرة 

الإن�سانّية الواقعّية دون اأن يكون له اأ�سرة مريحة وهادئة.

)لقاء مع �سر�ئح �ل�سعب �لمختلفة وجمع من �لأطّباء و�لممّر�سين 

و�لموّظفين في مر�كز �لتعليم �لعالي و�لمر�كز �لعالجّية

في �لبالد. 1989/12/5(

اإجماًل،  القراآني  الم�سطلح  في  ت�سّكل  ذكرتها  التي  الأمور  هذه 

تعني  الطّيبة  الحياة   .
)1() گ  گ   گ     ( الطّيبة؛  الحياة 

وكذلك  الج�سمانّية،  والحتياجات  الماّدي  الجانب  تلّبي  التي  الحياة 

العلمّية، والعملّية والروحّية. الحتياجات المعنوّية بما فيها 

)لقاء مع �لطاّلب و�لأ�ساتذة و�لجامعّيين

في جامعات محافظة كرمان )1989/5/4(

�لعد�لة بناء 

العدل  قائمة على  كانت  اأنها   P الر�سول  ممّيزات حكومة  من 

عبودية  على  والتركيز  التوحيد  اإلى  وم�ستندة  الظلم،  من  بدًل 

الفكرية  والتفرقة  ال�سرك  من  بدًل  المقد�سة  الإلهية  الذات 

وقائمة  الجهل،  من  بدًل  والمعرفة  العلم  على  ومبنية  لالإن�سان، 

الإن�سان  عداء  من  بدًل  والمداراة  والرفق  والتوا�سل  المحبة  على 

ترّبي  وباطنها  ظاهرها  في  قويمة  حكومة  كانت  اأي  لالإن�سان؛ 

�سورة النحل المباركة، الآية: 97.  )1(
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ومتحّركًا  ون�سيطًا  ب�سيرة،  وذا  وعالمًا،  وعفيفًا،  تقّيًا  اإن�سانًا 

الكمال. نحو  و�ساعيًا 

)جمعة طهر�ن 2000-4-14(

�لمعنوي �لتكامل 

التكامل  اإلى  اأي�سًا  الإ�سالم  يدعو  الماّدي  الرفاه  اإلى  م�سافًا 

ى   ې     ې   ې   ې   )ۉ    :
ّ

اهلل بيت  زيارة  على  ويحّث  المعنوي 

 فال معنى لحياة 
، )ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ     ()2(

ى()1(
يغفل  اأن  فبمجرد   ،

ّ
باهلل بالت�سال  اإّل  والمعنوية  الروحية  الإن�سان 

فاإذا  الروح،  هذه  و�ستموت  حيويته  القلب  ف�سيفقد   
ّ

اهلل عن  المرء 

جماد.  اإلى  �سيتحول  الأمد  طال  واإن  حيويته،  اإلى  القلب  عاد  تذّكر 

ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے     ( القراآن:  واآيات  الإ�سالم  لنا  يقوله  ما  هذا 

 .
، )ىت  يت     جث  مث  ىث   ()4(

ڭ  ۇ      ۇ ()3(

الطبيعية،  الثروات  اكت�ساف  اإلى  يدعو  الذي  نف�سه  الإ�سالم  اإّن 

الذهن  وت�سليح  المادية،  بالأ�سباب  والإم�ساك  الدنيا،  واإعمار 

واكت�سافها  والثروات  والمادة  والطبيعة  الدنيا  على  والتعرف  بالعلم، 

 ،
ّ

وا�ستثمارها، لأّنها ملك لهم، ياأمر باإنجاز هذه الأمور قربة اإلى اهلل

�سورة الفرقان المباركة الآية: 77  )1(

�سورة غافر المباركة الآية: 60   )2(

�سورة الحديد المباركة الآية: 16.  )3(

�سورة الرعد المباركة الآية: 28.  )4(
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، واأداء كّل هذه الأمور على نحو العبادة.
ّ

وعدم اإغفال ذكر اهلل

)لقاء مع جمع من علماء �لدين و�لمبّلغين

على �أعتاب �سهر محّرم �لحر�م 1996-5-15(

الإيمان

اإّن الممّيز الأ�سا�ص هو الإيمان.

الإيمان باهلل وطريق اهلل وطريق الأنبياء الذي يتبعه العمل بتلك 

التعاليم لي�ص لأجل الرتقاء المعنوي فح�سب واإن كان اأهم ثماره هو 

الدنيا  لأن  والأخالقي،  الإن�ساني  والتكامل  المعنوي  الرتقاء  ذلك 

مزرعة الآخرة. فمن خالل التحرك في الحياة الدنيا يمكن لالإن�سان 

تقع  المادية  الحياة  فاإن  لهذا  ويتكامل.  والمعارج  المدارج  يقطع  اأن 

ي�سمن  ل  اإذن،  تعالى  باهلل  فالإيمان  باهلل.  الإيمان  نطاق  �سمن 

اأي�سًا. ال�سعادة المعنوية فح�سب، بل ال�سعادة المادية 

اإن الإيمان باهلل تعالى يمّكن النا�ص من الح�سول على كل الأ�سياء 

ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ   التي يحتاجونها في حياتهم المادية، )  

.
ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ()1(

فاإن  المجتمع  في  الإ�سالمية  بالتعاليم  وُيعمل  ُيقام  الدين  اأن  لو 

�سيء من  اأي  يبقى  ل  اإلى حيث  الرفاهية  �سي�سلون من حيث  النا�ص 

ال�ستقرار  في  اأي�سًا  الإيمان  دور  يبرز  كما  متوفر.  غير  حاجاتهم 

)1(  �سورة المائدة المباركة الآية: 66.
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المعنوي والروحي وال�سعور بالأمن والطماأنينة، يقول القراآن الكريم: 

ڈ   ڎ   ڎ   ڌ     * ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ     (

.
ڈ  ژ   ژ  ڑ ()1(

فالقراآن يعّلم الب�سر طرق ال�سالم والطماأنينة وال�سالمة الروحية، 

وهو  الروحية،  الطماأنينة  اإلى  الإن�سانية  يو�سل  الذي  الطريق  هذا 

الغليان. فهناك  اإلى حال  »اليوم« ويوؤدي  ال�سيء الذي يفتقده العالم 

الطائلة  الثروات  وهناك  والعلمي،  التقني  والتطور  المادي،  التطور 

في اأيدي المجتمعات، لكن ل وجود للطماأنينة وال�ستقرار. هذا �سببه 

نق�سان هذا العن�سر الأ�سا�ص في حياة الب�سر الذي هو الإيمان. 

)خطابه في جمع من ز�ئري ومجاوري

�لحرم �لر�سوّي Q �لمطّهر 2010-3-21(

�لنّية �لإلهية و�لخدمة

المادّية  الحكومات  �سائر  عن  الإ�سالمّية  الجمهورّية  فرق  اإّن 

الأخرى، وعلى وجه الخ�سو�ص تلك التي ل تقوم على اأ�سا�ص فكر اإلهي 

في الق�سايا الإن�سانّية، يكمن في هذه النقطة، وهي اأّن الهدف الأ�سا�ص 

الجمهورّية  ورئي�ص  والم�سوؤول  الإ�سالمّية،  الجمهورّية  في  للوزير 

النا�ص، والم�ساعدة في ن�سر  اأّي م�ستوى كان، هو خدمة  والمدير في 

للب�سر. هذا  اهلل  اأرادها  التي  والالئقة  الطّيبة  والحياة  الإلهي  الفكر 

  )1993/8/24( هو الأ�سل. 

�سورة المائدة المباركة الآية: 16-15.   )1(
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الطيبة الحياة 

من وجهة نظر الد�ستور

اأرقى  من  هو  الذي  الإ�سالمّية  اإيران  جمهورّية  د�ستور  اإّن 

والجتماعّية  الثقافّية،  للمراكز  المبّين  هو  العالم،  في  الد�ساتير 

الأ�سول  اأ�سا�ص  الإيراني على  المجتمع  والقت�سادّية في  وال�سيا�سّية 

والهيكلّية  الأطر  القانون  هذا  بّين  وقد  الإ�سالمّية،  وال�سوابط 

الّتجاهات  وحّدد  للبالد،  والجتماعي  ال�سيا�سي  للنظام  العاّمة 

للنظام. الأ�سا�سّية 

في مقّدمة الد�ستور، و�سمن �سرح مخت�سر للكفاح، طليعة النه�سة 

للثورة  الأ�سا�سّية  والمقّدمات  والعوامل  الإيراني،  لل�سعب  الإ�سالمّية 

الإ�سالمّية، قيادة الإمام الخميني } الدينّية وال�سيا�سّية، والتذكير 

بدور ال�سعب في ا�ستقرار نظام الجمهورّية الإ�سالمّية، ُذكرت عناوين 

وبنيان  الإ�سالمي،  والقت�ساد  الفقيه،  وولية  الإ�سالمّية،  الحكومة 

الإجرائي  والنظام  الق�سائي،  والنظام  الديني،  والجي�ص  الأ�سرة، 

اأ�سوله  اأ�سا�سًا لتدوينه، وت�سّدت  وو�سائل العالم العاّمة التي ُجعلت 

القيمّية  ال�سيا�سّية،  الإ�سالمّية،  المحاور  حول  ف�ساًل   14 في  الـ177 

�لحياة �لطيبة من وجهة نظر �لد�ستور

������ �������.indd   145 2/3/19   8:10:04 PM



�لحياة �لطيبة 146

والثورّية لتبيان القواعد الحاكمة على اأنظمة البالد المختلفة، وبّينت 

اّتجاهات ال�سعب الإيراني الم�سلم واأهدافه ومبادئه.

والتي �سوف  الطّيبة هذه،  الحياة  الد�ستور، هو  اإليه روح  ما تدعو 

الأ�سيل، وفي حال تطبيق كّل  المحّمدي  الإ�سالم  اأ�سا�ص  تت�سّكل على 

الطّيبة  والحياة  نف�سه  الطاهر  المجتمع  ذلك  �سعبنا  �سي�سهد  اأ�س�سه، 

نف�سها التي دعا اإليها القراآن الكريم. 

اإلى  المثال  باب  ومن  فقط،  بالإ�سارة  �سنكتفي  الق�سم،  هذا  في 

العالية  والأهداف  لالأ�س�ص  المر�ّسمين  والثالث  الثاني  الأ�سلين  ذكر 

الإ�سالمّية. اإيران  لجمهورّية 

�لثاني �لأ�سل 

الجمهورّية الإ�سالمّية نظام قائم على اأ�سا�ص الإيمان بـ:

الحاكمّية  واخت�سا�ص  اهلل(  اإّل  اإله  )ل  الأحد  الواحد  اهلل   - 1

والت�سريع به ولزوم الت�سليم لأوامره.

الوحي الإلهي ودوره الأ�سا�سي في بيان الأحكام.  - 2

المعاد ودوره في �سير الإن�سان التكاملي نحو اهلل.  - 3

العدل الإلهي في الخلق والت�سريع.  - 4

ا�ستمرار  في  الأ�سا�سي  ودورها  الم�ستمّرة  والقيادة  الإمامة   - 5

ثورة الإ�سالم.
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كرامة الإن�سان واأهمّيته الكبيرة وحرّيته التواأم مع م�سوؤولّيته   - 6

اأمام اهلل عن طريق:

اأ�سا�ص  على  لل�سرائط  الجامعين  للفقهاء  الم�ستمّر  الجتهاد  اأ - 

الكتاب و�سّنة المع�سومين �سالم اهلل عليهم اأجمعين.

الراقية  الإن�سانّية  والتجارب  والفنون  العلوم  من  ال�ستفادة  ب - 

وال�سعي لل�سير بها قدمًا.

والخ�سوع،  والهيمنة  والتعّدي،  الظلم،  اأنواع  كّل  رف�ص  ج - 

والقت�سادي  ال�سيا�سي  وال�ستقالل  والعدل  الق�سط  وتوفير 

الوطنية. والجتماعي والثقافي والوحدة 

�لثالث �لأ�سل 

تحقيق  اأجل  من  مكّلفة  الإ�سالمّية  اإيران  جمهورّية  حكومة  اإّن 

الأهداف المذكورة في الأ�سل الثاني، بتوفير كاّفة اإمكاناتها من اأجل 

التالية: الأمور 

اإيجاد الجّو المالئم لتكامل الف�سائل الأخالقّية على اأ�سا�ص   - 1

الإيمان والتقوى ومحاربة كّل مظاهر الف�ساد.

بال�ستفادة  ال�سعد،  جميع  على  العاّم  الوعي  م�ستوى  رفع   - 2

ال�سحيحة من ال�سحف وو�سائل الإعالم والو�سائل الأخرى. 

في  للجميع،  المّجانّية  البدنّية  والتربية  والتعليم،  التربية   - 3

وتعميمه. العالي  التعليم  وت�سهيل  الم�ستويات  كاّفة 
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المجالت  جميع  في  والبتكار  ي  والتق�سّ البحث  روح  تعزيز   - 4

تاأ�سي�ص  طريق  عن  والإ�سالمّية  الثقافّية  الفنّية،  العلمّية، 

الباحثين. الأبحاث وت�سجيع  مراكز 

الرف�ص التاّم لال�ستعمار ومنع نفوذ الأجانب.   - 5

واحتكار  والديكتاتورية  ال�ستبداد  اأ�سكال  كاّفة  على  الق�ساء   - 6

ال�سلطة.

توفير الحرّية ال�سيا�سّية والجتماعّية �سمن حدود القانون.  - 7

ال�سيا�سي،  م�سيره  تحديد  في  العاّمة  ال�سعب  م�ساركة   - 8

والثقافي. الجتماعي  القت�سادي، 

اإلغاء التمييز غير المحّق، وتوفير الإمكانات العادلة للجميع   - 9

في كّل المجالت الماّدّية والمعنوّية.

غير  الت�سكيالت  واإلغاء  �سحيح  اإدارّي  نظام  10 - اإيجاد 

ال�سرورّية.

التدريبات  طريق  عن  كاّفة  الوطني  الدفاع  بنية  11 - تقوية 

الع�سكرّية العاّمة من اأجل الحفاظ على ا�ستقالل البلد وكاّفة 

اأرا�سيه ونظامه الإ�سالمي.

ال�سوابط  اأ�سا�ص  على  وعادل  �سحيح  لقت�ساد  12 - التاأ�سي�ص 

الإ�سالمّية لتوفير الرفاه ورفع الفقر وكّل اأنواع الحرمان على 

التاأمين. التغذية والم�سكن والعمل وال�سّحة وتعميم  �سعيد 
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وال�سناعة  والفنون  العلوم  في  الذاتي  الكتفاء  13 - تحقيق 

والزراعة وال�سوؤون الع�سكرّية وما �سابه.

14 - �سمان الحقوق العاّمة لالأفراد من اإمراأة ورجل، وتوفير الأمن 

اأمام القانون. الق�سائي العادل للجميع، وت�ساوي الجميع 

جميع  بين  العاّم  والتعاون  الإ�سالمّية  الإخّوة  وتحكيم  15 - ن�سر 

ال�سعب. اأفراد 

16 - تنظيم ال�سيا�سة الخارجّية للبلد على اأ�سا�ص معايير الإ�سالم، 

المتوا�سل  والدعم  الم�سلمين،  جميع  نحو  الأخوي  واللتزام 

العالم.  لم�ست�سعفي 
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اإ�سدارات مركز الأبحاث والدرا�سات التربوية

الكتب:  

فل�سفة �لتربية �لإ�سالمية، د. خ�سرو باقري، 2014م.  - 1

عقوبة �لطفل في �لتربية �لإ�سالمية، ال�سيخ �سامر عجمي،   - 2

2014م.

�لتربية �لإ�سالمية بين �لأ�س�س �لإيمانية و�لبناء �لعلمي،   - 3

ال�سيخ م�سطفى ق�سير، 2015م.

�لإ�سالم )جزءان(، مجموعة  �لتعليم و�لتربية في  فل�سفة   - 4

من الموؤلفين، 2015م.

باقري،  خ�سرو  د.  �لإ�سالمية،  �لتربية  في  متجددة  نظرة   - 5

2015م.

�لتربية و�لتعليم وفق روؤية �لإمام �لخامنئي، 2016م.  - 6

ح�سن  د.  �لتدري�س،  وفنون  �أ�ساليب  �لتعليمية:  �لمهار�ت   - 7

�سعباني، 2017م.

من  مجموعة  �إ�سالمية،  نظر  وجهة  من  �لتربية  �أهد�ف   - 8

الموؤلفين، 2017م. 
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�لتربية بنظرة فل�سفية، ال�سيخ �سامر عجمي، 2017م.  - 9

في  و�لنف�سية  و�لجتماعية  �لتربوية  �لخت�سا�سات  دليل   - 10

جامعات لبنان، 2017م.

�لحقوق �لتربوية للطفل في �لإ�سالم، د. محمد علي حاجي   - 11

ده اآبادي 2018م.

�لإن�سانية  �أبعادها  في  و�لتعليم  �لتربية  و�أ�سول  مباني   - 12

وتحدياتها �لمعا�سرة، د. رحمت اهلل مرزوقي 2018م.

منظومُة �لقيُم �لتوحيديُة. روؤية تاأ�سيلية لبناء علوم اإن�سانية   - 13

من منظور ح�ساري، د. ح�سان عبد اهلل ح�سان، 2018م

�لم�سترك،  �لعي�س  منظور  من  لبنان  في  �لديني  �لتعليم   - 14

د. غالب العلي، 2018م.

الأ�سرة، لقاء مطّول مع �سماحة الإمام الخامنئي، 2018م.  - 15

�لتربية وفق معايير  نقد �لأ�ساليب �لم�سرة في  �أن..  �إّياك   - 16

�لتربية �لإ�سالمية، محمد ر�سا قائمي مقدم، 2018م.

»�لحياة �لطيبة« الهدف الغائي للتربية والتعليم في الإ�سالم،   - 17

ح�سن علي اأكبري، 2019م.

مجلة »�أبحاث ودر��سات تربوية« وهي دورية )ن�سف �سنوية( تربوية 

فكرّية متخ�س�سة ومحّكمة و�سدر منها:

العدد الأول: القيم التربوية: بين التاأ�سيل والتطبيق.  - 1
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العدد الثاني: الروؤية التربوية الإ�سالمية: مقاربات منهجية.  - 2

الو�سائل  المباني،  الجتماعية:  التربية  الثالث:  العدد   - 3

والأهداف.

المناهج  المفاهيم،  القت�سادية:  التربية  الرابع:  العدد   - 4

والغايات.

العدد الخام�ص: التربية الأخالقية: منابعها واأهدافها.  - 5

تاأ�سي�سية وقراءات  البيئية: مقاربات  التربية  ال�ساد�ص:  العدد   - 6

بيداغوجّية.

العدد ال�سابع: التربية العلمية: قيمها، وطرائق تدري�سها.  - 7

العدد الثامن: التربية الجمالية وبناء الذوق الجمالي.  - 8
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