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7مقّدمة

مقّدمة

الحمد هلل ربِّ العالمين، وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف المخلوقات 

و�صّيد المر�صلين اأبي القا�صم محّمد وعلى اآله الطّيبين الأبرار.

لقد نالت م�صاألة الرتباط باهلل عّز وجّل في كلمات اآية اهلل العظمى 

ولّي اأمر الم�صـــلمين الإمام ال�صـــّيد علّي الخامنئّي حّظًا كبيرًا، وتنّوعت 

التوجيهـــات الأخالقّيـــة اّلتي تنـــدرج في هذا الإطار بحيث اأ�صـــبح من 

الممكن اأْن ُتكتب فيها الموؤّلفات.

ومن ممّيزات هذه التوجيهات المباركةـ  زيادة عن كونها �صدرت من 

عة في �صـــّتى المجالت  رجل قد َخِبر �صـــاحات الِعلم والعمل ـ اأّنها متنوِّ

اّلتي ترتبط بالأخالق العلمّية والعملّية ب�صكل اأ�صا�ص.

ولكي ن�صـــتفيد من هذه التوجيهات، كان هذا الكتاب، �صـــائلين اهلل 

ولَِئَك الَِّذيَن َهَداُهُم 
ُ
ْح�َسنَُه اأ

َ
تعالى اأْن يجعلنا مّمن{يَ�ْستَِمُعوَن اْلَقْوَل َفيَتَِّبُعوَن اأ

.
(1(

ولُو الأْلبَاِب}
ُ
ولَِئَك ُهْم اأ

ُ
اهلل َواأ

�صورة الزمر، الآية: 18.  (1(
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9ي�مت

تمهيد

اإّن البرامج والأعمال العبادّية كّلها لي�صـــت اإّل و�صيلة لالرتباط باهلل 

تعالى والو�صـــول اإلى ر�صـــاه. وقد تنّوعت كلمات الإمام الخامنئي{ 

اّلتـــي تتحّدث عن هـــذا الرتباط، فمنها ما كان يتحـــّدث عن الرتباط 

باهلل تعالى من خالل الإيمان اّلذي يح�صـــل فـــي القلب، ومنها ما كان 

يتحّدث عن النف�ص النظيفة المتخلِّقة باأخالق الإ�صالم الموؤّهلة لل�صلوك 

فـــي طريق الو�صـــول اإليه، اأو عن الأعمال العبادّية، كال�صـــالة والذكر، 

اّلتي تقّوي عالقة الإن�صان الموؤمن باهلل تعالى.

وبناًء على هذا التنّوع الموجود في كلماته{، �صيكون تق�صيم هذا 

الكتاب، فالف�صل الأّول �صـــيكون للحديث عن الإيمان القلبّي والأخالق 

الإن�صـــانّية، والف�صل الثاني عن التقوى  والإخال�ص، والثالث عن بع�ص 

العبادات كال�صـــالة والذكر ُثّم ال�صتغفار. ون�صاأل اهلل تعالى اأْن يوّفقنا 

للعمل بالن�صح، واأْن يوّفقنا للخير اإّنه �صميع مجيب.





الإيمان واآثاره ❖ 

الأخالق هي اأ�صا�ص المجتمع ❖ 

التحّول الأخالقّي عند الإن�صان ❖ 

الم�صارعة باتجاه التحّول الأخالقّي ❖ 

لبُّ  الأخالق ❖ 

الر�صول الأكرمP ❖ وبناء المجتمع 

الأخالقّي
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 اإليمان وآثاره
لقد رّكز �صماحة الإمام الخامنئي{ في حديثه عن الإيمان باهلل تعالى 

على الآثار اّلتي يخّلفها هذا الإيمان في حياة الإن�صان الجتماعّية.

ومن اأهمِّ الآثار لالإيمان باهلل تعالى:

ال�صريعة  اإليها  ندبت  اّلتي  الأمور  من  وهو  الآخرين،  مع  الح�صن  التعامل 

وحّث عليها الكثير من الروايات، فعن الإمام ال�صادقQ في تف�صيره لقوله 

»قولوا  للن��س كلِّهم ح�سن�ً   :Q  قال 
(1(

ِللنَّا�ِس ُح�ْسنًا} تعالى: {َوُقولُوا  

المخ�لفون  واأّم�  وجهه،  لهم  فيب�سط  الموؤمنون  اأّم�  ومخ�لفهم،  موؤمنهم 

.
(2(

فيكّلمهم ب�لمداراة لجتذابهم اإلى الإيم�ن«

وعن هذا يقول �صماحة الإمام الخامنئي{:

»م���ن عالم����ت الإيم����ن اجتن����ب الذن���وب، والخ���وف م���ن اهلل، والتع�م���ل 

الح�س���ن م���ع الآخرين، ومخ��سم���ة اأعداء اهلل وال�سّدة معه���م، والتغ��سي عن 

الخالف����ت ال�سغيرة مع الإخ���وة، ومح��سبة الأعداء على كلِّ �سغيرة وكبيرة، 

، وهذا م� ل يتالءم مع م�س�رعة الآخرين، بل يت�أّتى 
(3(

ِذلٍَّة َعَلى اْلُموؤِْمِنيَن}
َ
{اأ

.
(((

من المحّبة والعفو والمداراة«

ومحّبة النا�ص اّلتي ينبغي اأْن تكون موجودة في قلب كلِّ موؤمن، هي اأثر من الآثار 

 :P اّلتي ُيخلِّفها الإيمان الحقيقّي ل الّدعائّي، وفي الحديث عن ر�صول اهلل

.
(5(

»مداراة الن��س ن�سف الإيم�ن والرفق بهم ن�سف العي�س«

�صورة البقرة، الآية:83.  (1(

م�صتدرك الو�صائل، الميرزا النوري، ج9، �ص36.  (2(

�صورة المائدة، الآية: 54.  (3(

حديث الولية: ج4، �ص208 )حزيران 1990(.  (((

الكافي، ال�صيخ الكليني، ج2، �ص117.  (5(
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ويربـــط الإمـــام الخامنئي{ الإيمـــان بالمحّبة ب�صـــكٍل عاّم من خالل 

ينّيـــة اّلتـــي ُتثيـــر عاطفـــة المحّبـــة فـــي القلـــوب حيـــث يقـــول  المظاهـــر الدِّ

�صـــماحته:

»اأ�س��س�ً ف�إّن الإيم�ن اإذا لم يكن ممزوج�ً ب�لمحّبة والع�سق العميق ومزّين�ً 

الإيم�ن  ُتعطي  اّلتي  هي  ف�لمحّبة  فّع�ًل.  يكون  فلن  الع�طفّية  ب�ل�سبغة 

ك، وتجعله فّع�ًل جّداً، فبدون المحّبة ل  فّع�لّيته في مج�ل العمل والتحرُّ

اأ�سمى  الإ�سالمّي  فكرن�  في  نمتلك  ونحن  نه�ستن�.  في  ن�ستمّر  اأْن  ُيمكنن� 

عن�وين المحّبة، اإّنه� محّبة اأهل البيتR. وقّمة هذه المحّبة تتمّثل في 

ق�سية كربالء وع��سوراء وحفظ الذكري�ت الغ�لية لت�سحي�ت رج�ل اهلل في 

.
(1(

ذلك اليوم مّم� حفظ ت�ريخ الت�سّيع وثق�فته«

ومحّبة الر�صـــول P واأهـــل البيتR، كما في الروايات ال�صـــريفة، 

�صـــرٌط اأ�صـــا�ص في ا�صـــتكمال الم�صـــلم لإيمانه؛ ففي الرواية عن ر�صول اهلل 

P: »ل يوؤم���ن اأحدك���م حّت���ى اأكون اأح���ّب اإليه من ولده ووال���ده والن��س 

.
(2(

اأجمعي���ن«

عن  الرواية  ففي  الآخرة؛  في  الإن�صان  على  عظيمة  اآثار  المحّبة  ولهذه 

الر�صول الأكرم P: »حّبي وحّب اأهل بيتي ن�فع في �سبعة مواطن اأهوالهّن 

عظيمة: عند الوف�ة، وفي القبر، وعند الن�سور، وعند الكت�ب، وعند الح�س�ب، 

.
(3(

وعند الميزان، وعند ال�سراط«

حديث الولية: ج2، �ص1989.  (1(

ميزان الحكمة، محمدي الري �صهري، ج1، �ص 518.  (2(

)3)  حديث الولية: ج4، �ص208 )حزيران 1990(.
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األخالق هي أساس المجتمع
ولول  تعالى،  باهلل  الموؤمنة  الملتزمة  المجتمعات  اأ�صا�ص  هي  الأخالق  اإّن 

م الآخرين عليها. اأو لبقيت في مكانها مع تقدُّ الأخالق لما قامت لها قائمة، 

اأّن من اأهمِّ ما ُتبنى  د الإمام الخامنئي{ عليها، ويعتبر  هذه الحقيقة يوؤكِّ

من خالله اأخالق الأّمة الملتزمة الموؤمنة، هو ق�صد القربة هلل تعالى، في كلِّ 

الأمور، �صغيرها وكبيرها، بما ي�صمل الأمور ال�صيا�صّية، فاإّن ال�صيا�صة في الأّمة 

اأخيرًا في خدمة العباد،  اأْن تكون قربة هلل تعالى لأّنها ت�صبُّ  الم�صلمة ينبغي 

وهذا من اأعظم العبادة.

ين والتعاليم الإ�صالمّية، من ِقَبل العلماء، اأمٌر ل ُيغفل عن  كما اأّن تبليغ الدِّ

اأهمّيته في بناء الأخالق في المجتمع، وعليهم اأْن ي�صطلعوا بالدور الأكبر في 

تعميم الثقافة الأخالقّية. يقول �صماحته:

الإ�سالم  علم�ء  واجب  ُيعّد  اّلذي  الحق�ئق،  وتبيين  ين  الدِّ تبليغ  »اإّن 

اأعلى  بلغن�  اأّنن�  فلو  الأمور.  تلك  كّل  اليوم  ي�سمل  العظ�م،  والمبّلغين 

الح�لّية  ال�سي��سّية  وعّزتن�  قدرتن�  من  و�س�عفن�  القت�س�دّية،  الم�ستوي�ت 

عّدة اأ�سع�ف، لكْن اأخالق مجتمعن� لم تكن اأخالق�ً اإ�سالمّية، وكّن� نفتقر اإلى 

العفو وال�سبر والحلم وُح�سن الظن، ل�س�ء و�سعن�.

الح�سنة  لالأخالق  مقّدمة  هي  الأمور  تلك  وكّل  الأ�س��س،  هي  ف�لأخالق 

تربية  اإلى  تهدف  الإ�سالمّية  والحكومة  الأخالق«.  لأتّمم مك�رم  ُبعثت  »اإّنم� 

الب�سر في هذا الجّو، لت�سمو اأخالقهم، وليكونوا اأقرب اإلى اهلل، واأْن يق�سدوا 

القرب منه، فحّتى ال�سي��سة ل ُبّد فيه� من ق�سد القربة، والق�س�ي� ال�سي��سّية 

ل ُبّد فيه� من ق�سد القربة، فمن يتحّدث في الق�س�ي� ال�سي��سّية، واّلذي يكتب 

د القربة. عنه�، واّلذي ُيحلِّله�، واّلذي يّتخذ القرارات فيه�، ل ُبّد لهم من ق�سْ
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اإلى  الأمور وينظر  الإن�س�ن وُيط�لع  القربة؟ عندم� يبحث  متى يكون ق�سد 

مدى ر�س� اهلل فيه�، ف�إْن وجد ر�س� اهلل في هذا الأمر عنده� ُيمكنه ق�سد القربة.

الأمر  انظروا كم هو  ر�س� اهلل.  اإحراز  ُبّد من  الأّول ل  المق�م  اإذاً، ففي 

.
(1(

وا�سح، وكيف يغفل بع�سن� عنه«

ل األخالقّي عند اإلنسان التحوُّ
والمق�صود من التحوُّل الأخالقّي ها هنا، هو التزام الفرد الم�صلم بالواجبات 

الإيمانّية اّلتي األزمه بها اهلل تعالى. وعندما يلتزم الأفراد الم�صلمون بالأوامر 

الإلهّية، فاإّن المجتمع ككّل �صُي�صبح من�صويًا تحت لواء الطاعة هلل عّز وجّل، وهذا 

ما يوؤّدي اإلى نتيجة ر�صد المجتمع ككّل، اإذ ب�صالح الأفراد ت�صلح المجتمعات. 

وعلى هذا فالتحوُّل الأخالقّي يبداأ بالفرد اأّوًل، وهذا ما ينفي عذر المثبِّطين 

والنهزامّيين اّلذين يم�صون مع كّل ريح، بحّجة اأّن الظروف قد ُفر�صت  عليهم. 

اإذًا، فالواجب الأهّم هو اأْن ينفي الإن�صان الرذائل عن نف�صه اأّوًل.

وعن هذه النتائج والآثار يقول �صماحة الإمام الخامنئي{:

ل الأخالقّي يعني اأّن يتخّلى الإن�س�ن ويجتنب كّل رذيلة اأخالقّية،  »التحوُّ

وكّل اأخالق ذميمة، وكّل روحّية �سيِّئة ومرفو�سة، مّم� يوجب اأذّية الآخرين، 

الأخالقّية.  وال�سج�ي�  ب�لف�س�ئل  يتحّلى  واأْن  نف�سه،  الإن�س�ن  تخّلف  اأو 

ل  اّلذين  والمفكِّرون  والحقد،  وال�سغينة  الح�سد  من  الخ�لي  ف�لمجتمع 

ي�ستخدمون فكرهم في الت�آمر على الآخرين والتزوير والخداع، والمثّقفون 

ب�لن��س   ال�سرر  اإلح�ق  في  علومهم  ي�ستخدموا  لم  اإذا  العلوم  واأ�سح�ب 

وم�س�عدة اأعداء الن��س، وك�ن جميع اأبن�ء المجتمع ُيريدون الخير لبع�سهم 

الإمام الخامنئي {: اأخالق ومعنويت )فار�صي(موؤ�ّص�صـــة فرهنكي قدر وليت، طهران، الطبعة الأولى، �ص87.  (1(
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بع�س�ً ول يتح�قدون ول يتح��سدون، ول ي�سعون لرغد عي�سهم على ح�س�ب 

ل الأخالقّي  دم�ر الآخرين، ول يطمعون ب�ل�ستئث�ر بكلِّ �سيء. هذا هو التحوُّ

.
(1(

والحّد الأدنى للم�س�ألة«

ل األخالقّي المسارعة باتجاه التحوُّ
اإّن الوقت الأهّم لكي يعمل الإن�صان الموؤمن على بناء الأخالق الح�صنة في 

نف�صه، هو عمر ال�صباب. فال�صباب هو �صنُّ الن�صاط والندفاع وبناء الذات، وهو 

اأي�صًا العمر المنا�صب لبناء الأخالق الإيمانّية في القلب لكي تندمج في دم ولحم 

القراآن  »من قراأ   :Qال�صادق اأبي عبد اهلل  الرواية عن  ال�صاّب، كما في 

وهو �س�بٌّ موؤمن اختلط القراآن بلحمه ودمه وجعله اهلل عزَّ وجلَّ مع ال�سفرة 

كّل  اإّن  ربِّ  ي�  يقول:  القي�مة،  يوم  عنه  القراآن حجيزاً  وك�ن  البررة،  الكرام 

ع�مل قد اأ�س�ب اأجر عمله غير ع�ملي فبلِّغ به اأكرم عط�ي�ك، ق�ل: فيك�سوه 

اهلل العزيز الجّب�ر حّلتين من حلل الجّنة ويو�سع على راأ�سه ت�ج الكرامة ُثّم 

ُيق�ل له: هل اأر�سين�ك فيه؟ فيقول القراآن:  ي� ربِّ قد ُكنت اأرغب له فيم� 

هو اأف�سل من هذا، فُيعطى الأمن بيمينه والخلد بي�س�ره ُثّم يدخل الجّنة 

فُيق�ل له: اقراأ وا�سعد درجة، ُثّم ُيق�ل له: هل بلغن� به واأر�سين�ك؟ فيقول: 

نعم. ق�لQ: ومن قراأه كثيراً وتع�هده بم�سّقة من �سّدة حفظه اأعط�ه 

.
(2(

اهلل عزَّ وجلَّ اأجر هذا مّرتين«

ويخاطب �صماحة الإمام الخامنئي{ ال�صباب قائاًل:

كم هو اإعداُد اأنف�سكم اأخالقّي�ً. اأتّموا  »... التفتوا اإلى اأنَّ اأحد اأكبر مه�مِّ

كلمته في عيد الربيع )1991/3/20م(.  (1(

الكافي، ال�صيخ الكليني، ج2، �ص603.  (2(
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ه� ال�سّب�ن، ف�لمرحلة هي مرحلتكم، واإّنكم  اأخالقكم. الفر�سة �س�نحة لكم اأيُّ

تعي�سون في مرحلة جّيدة، في ظلِّ حكومة قراآنّية وثق�فة اإ�سالمّية، لذلك 

ف�أم�مكم فر�سة روحّية ومعنوّية لل�سموِّ والت�أهيل، ف�غتنموا هذه الفر�سة. 

والعلمّي  ال�سن�عّي  م  والتقدُّ الأخالق،  ج�نب  اإلى  العلم  يكون  اأْن  ينبغي 

ه اإلى اهلل ُيعدُّ الع�مل الأ�س��س  والم�ّدّي اإلى ج�نب الر�سد الأخالقّي، والتوجُّ

.
(1(

للر�سد الأخالقّي«

وبالإ�صافة اإلى عمق التحوُّل، يتمّيز عمر ال�صباب ب�صهولة التحوُّل فيه اأي�صًا، 

فالتحوُّل الأخالقّي في عمر ال�صباب �صهل وعميق؛ يقول الإمام الخامنئي{:

الأخالقّي  ل  التحوُّ الأّول في مج�ل  والمعنّي  الأّول  المخ�َطب  ف�إّن   ...«

اأ�سهل ول تتطّلب الجهد الكثير.  اإليهم  هم ال�سب�ب، فكلُّ الأعم�ل ب�لن�سبة 

فقلوب ال�سب�ب نورانّية، وفطرتهم �س�لمة لم تم�ّس، وهم اأقّل تلّوث�ً بزخ�رف 

والج�ه  الم�ل  الثقيلة من حبِّ  القيود  جّيداً  ُتكّبلهم  ولم  ونف�ي�ته�،  الدني� 

ل  والت�سلُّط وم� �س�به ذلك مم� ُيقّيد َقَدَمي الإن�س�ن ع�دة، لذلك ف�إّن التحوُّ

الأخالقّي لدى ال�سّب�ن اأ�سهل، كم� على متو�ّسطي العمر وكب�ر العمر اأْن ل 

.
(2(

ل الأخالقّي في اأنف�سهم« يي�أ�سوا من اإمك�نّية التحوُّ

لبُّ  األخالق
بل  ال�صهوات،  �صبط  الأخالق،  علم  عليها  يقوم  اّلتي  الأ�ص�ص  اأهمِّ  من  اإّن 

فال  تعتدل  بحيث  ال�صهوات،  �صبط  على  تقوم  الأخالق  لأّن  الأخالق،  لبُّ  هي 

تجنح لناحية التفريط، ول الإفراط، بل ت�صلك الجاّدة الو�صطى اّلتي حّددتها 

حديث الولية، ج8، �ص177.  (1(

)2)  من ندائه بحلول العام الهجري ال�صم�صي الجديد )1997/3/20م(.
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ال�صهوات على �صهوة  الغّراء. ول يقت�صر الأمر في �صبط  الإ�صالمّية  ال�صريعة 

وحبِّ  كالغ�صب،  الأخرى،  ال�صهوات  كّل  لي�صمل  يتعّداها  بل  فح�صب،  التنا�صل 

النتقام، و�صهوة البطن، و�صهوة الجاه والمنا�صب وغيرها من ال�صهوات. واإلى 

هذا المعنى ُي�صير �صماحة الإمام الخامنئي{ بقوله:

»اأعّزائي... اإّن الإن�س�ن في اأ�سمى �سكٍل واأكمل حي�ة هو ذلك الإن�س�ن اّلذي 

�سهواته،  ت�أ�سره  ل  واّلذي  عنه،  اهلل  وير�سي  اهلل  �سبيل  ك في  التحرُّ ُيمكنه 

ذلك هو الإن�س�ن ال�س�لم والك�مل. اأّم� الإن�س�ن الم�ّدّي اّلذي يقع اأ�سير �سهوته 

وغ�سبه واأهوائه النف�سّية واأح��سي�سه ف�إّنه اإن�س�ن حقير، مهم� ك�ن كبيراً على 

اأكبر  اّلتي تمتلك  الع�َلم  اأكبر دول  الظ�هر وله من�سب. فرئي�س جمهورّية 

ثروات الع�َلم، اإذا ك�ن ع�جزاً عن لجم �سهواته وقمعه�، وك�ن اأ�سير طلب�ته 

النف�سّية، ف�إّنه اإن�س�ن و�سيع، اأّم� الإن�س�ن الفقير اّلذي ُيمكنه اأْن يتفّوق على 

اهلل،   الإن�س�ن وطريق  اأي طريق كم�ل  ال�سحيح،  الطريق  �سهواته، ويطوي 

.
(1(

ف�إّنه اإن�س�ٌن عظيم«

الرسول األكرم P وبناء المجتمع األخالقّي
لُي�صبح  المجتمع  تاأهيل  في  اأ�صلوٌب خا�صٌّ   P الأكرم  للر�صول  كان  لقد 

مجتمعًا اأخالقّيًا، ولعّل هذا الأ�صلوب هو الأ�صلوب الأنجع، والأكثر تاأثيرًا في كلِّ 

العمل  الأخالقّية من خالل  الن�صيحة  بتقديم  يتمّثل  التبليغّية، وهو  الأ�صاليب 

بها، ولي�ص من خالل الخطب وال�صعارات اأو و�صائل الدعاية فقط، يقول �صماحة 

الإمام الخامنئي{:

P هو  الأكَرم  الَر�ُسوِل  اليوم في بحِث حي�ِة  اّلذي ي�ستوقفني  »الأمر 

)1)  من خطبة الجمعة )1997/2/1م(.
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في  ك�مل  ب�سكٍل  الإ�سالمّيِة  والأخالِق  القيم  لتثبيت  �سعى  الإ�سالم  نبيَّ  اأنَّ 

المجتمع، ولتمتزج بروح الن��س وعق�ئدهم وحي�تهم وتختلط فيه�، لذلك 

ر جّو الحي�ة ب�لقيم الإ�سالمّية. ك�ن ُيعطِّ

وُيعّلمهم  الن��س  ين�سح  ك�أْن  تو�سي�ت،  ه  ُيوجِّ اأو  اأوامر  الإن�س�ُن  ُي�سدر  فقد 

اهلل  �سبيل  في  وال�ستق�مة  وال�سبر  والعفو  الُخلق  بح�سن  ويو�سيهم  وي�أمرهم 

وعدم الظلم وال�سعي لإق�مة العدل والق�سط، وعلى رغم اأّن ذلك اأمر لزم، لكّن 

نبّي الإ�سالم ك�ن ُيعّلمهم درو�س المعرفة والحي�ة، ك�ن ُيم�ر�س التعليم من جهة، 

الإ�سالمّية  والواجب�ت  الأخالق  تثبيت هذه  اأجل  �سيرته. فمن  ذ ذلك في  وُينفِّ

في المجتمع ك�ن يواجه العق�ئد الخ�طئة للن��س، وُيح�رب الأح��سي�س الج�هلّية 

وروا�سب الأخالق غير الإ�سالمّية ويواجهه�، وُيعطي المجتمع �سحن�ت، ويم�ر�س 

ب�سكٍل  الح�سن  والأ�سلوب  والأخالق  ال�سفة  من��سب  وب�أ�سلوب  المن��سب�ت  في 

ك�مل.

واإذا اأراد اأيُّ مجتمع اأْن يتطّور واأْن يوجد الأخالق الإ�سالمّية ال�سحيحة 

في محيطه، ف�إّنه يحت�ج اإلى هذا الأ�سلوب. ولعّل المق�سود من التزكية اّلتي 

يِهْم} بعد عب�رة {يَُعلُِّمُهُم }اأو قبله�،  ُذكرت في عّدة اآي�ت قراآنية، بتعبير {يَُزكِّ

الن��س،  وتزيين  تنقية وتطهير  اأي  الآي�ت هو هذا،  المق�سود في هذه  لعّل 

ك�لطبيب اّلذي ل يكتفي بتو�سية مري�سه اأْن يفعل كذا وكذا، بل ي�سعه في 

، وُيعطيه م� يلزمه من دواء وعالج، وُيخرج منه م� ي�سّره. هكذا  مك�ٍن خ��سٍّ

ك�ن و�سع النبّي الأكرم P وهذا اأ�سلوبه طوال ثالثة وع�سرين ع�م�ً من 

اّلتي ع��سه� في المدينة ومرحلة  نبّوته، وخ�سو�س�ً خالل ال�سنوات الع�سر 

.
(1(

حكم الإ�سالم وت�سكيل الحكومة الإ�سالمّية«

)1)  حديث الولية، ج2، �ص241.
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التقوى
اأكثر  من الدعائم الكبرى لالرتباط باهلل �صبحانه وتعالى )الّتقوى(. وقد 

الدعامة  بهذه  لاللتزام  والتوجيه  التنبيه  من  الخامنئي{  الإمام  �صماحة 

الأ�صا�ص لالإيمان والرتباط باهلل.

وتتنّوع توجيهات الإمام الخامنئي{ في هذا الإطار اإلى عّدة عناوين اأ�صا�ص منها:

المعنى المق�صود من التقوى

حيث  للّتقوى،  ال�صرعّي  المعنى  على  الخامنئي{  الإمام  �صماحة  د  يوؤكِّ

يعتبر اأّن اأولى مراتب الّتقوى هي اللتزام بالأوامر الإلهّية من حالل وحرام:

»معنى الّتقوى هو اأْن يوؤّدي الإن�س�ن جميع التك�ليف اّلتي اأمره اهلل تع�لى 

م�ت. تلك هي اأولى مراتب الّتقوى.  ب�أدائه�، اأْن يوؤّدي الواجب�ت ويترك المحرَّ

لذا ل ُبّد من معرفة المحّرم�ت الإلهّية والبتع�د عنه� وعدم الحوم حوله�. 

اهلل  مع  والتع�مل  هلل  القلب  وت�سليم  الّتقوى  روحّية  تر�سيخ  يتمُّ  وعندم� 

ل في قلب هذا ال�س�ّب التعبوّي الموؤمن  وذكر اهلل والتوّجه والدع�ء والتوكُّ

الج�معّي اأو ط�لب العلم اأو من اأيِّ فئٍة ومدينة وقرية ك�ن، عنده� �سُيمّثلون 

وهو  الع�َلم.  في  قّوة  اأيُّ  هّزه  عن  تعجز  اّلذي  والقوّي  المر�سو�س  ال�سّف 

.
(1(

م اأهداف الإ�سالم والثورة. وعلين� اأْن نعرف قدره« ال�س�من لتقدُّ

ويقول اأي�صًا:

اهلل  �سراط  في  ويتحّرك  اهلل  �سبيل  يطوي  اأْن  ُيريد  اّلذي  »ف�لموؤمن 

الم�ستقيم ل ُبّد اأْن يكون مّتقي�ً. وليتمّكن من نيل ر�س� اهلل ل ُبّد اأْن ي�ستفيد 

من النورانّية الإلهّية ليتمّكن من بلوغ مراحل المعنوّية الع�لية والو�سول 

)1)  حديث الولية، ج8، �ص232.
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طريق  في  يتحّرك  اّلذي  للفرد  تعني  ف�لّتقوى  اهلل.  دين  ح�كميَّة  اإلى 

ينّية، و�سرف القلب عن الأهواء  ين والإيم�ن، تعني رع�ية التك�ليف الدِّ الدِّ

.
(1(

وال�سهوات، وعدم النحراف عن طريق اهلل«

اآثار التقوى في الدنيا

د الإمام الخامنئي{ على اأّن للتقوى اآثارًا مهّمًة في الدنيا، ف�صاًل عن  يوؤكِّ

ز على اأّن  اآثارها في الآخرة، اّلتي ذكرها الكثيرون في الكثير من الكتب، وُيركِّ

التقوى هي اّلتي ت�صنع المجتمع الناجح والعزيز؛ يقول{ في اإحدى الخطب:

»اإّن الّتقوى، هذا الع�مل العظيم، توؤثِّر في جميع مي�دين الحي�ة. لحظوا 

القراآن كم اأكثر من الحديث عن الّتقوى، لي�س فقط عندم� تموتون وتنتقلون 

اإلى الع�َلم الآخر �ستن�لون الأجر من اهلل، كاّل ف�لّتقوى ُتدير الحي�ة في هذه 

الن�س�أة، �سحيح اأّن الحي�ة في هذه الن�س�أة هي اّلتي ت�سنع تلك الن�س�أة. لكْن 

ترك الّتقوى يجعل الإن�س�ن غ�فاًل، والغفلة تلطم راأ�س الإن�س�ن ب�لأر�س.

اأمير الموؤمنينQ ُي�سبِّه الّتقوى ب�لخيل الطّيعة الموؤاتية اّلتي يمتطيه� 

�س�حبه� ويقوده� حيث ي�س�ء، وهي تحمله حيث ي�س�ء دون ترّدد. وُي�سّبه الخط�أ 

�سة م� اإْن يمتطيه� �س�حبه� حّتى يفلت  والمع�سية ب�لخيل الع��سية غير المروَّ

.
(2(

من يده زم�مه� وت�أخذه حيث ل ُيريد وترميه اإلى الأر�س«

ويقول{ في خطبة اأخرى:

»اإذا اّت�سف ال�سعب اأو الفرد ب�لّتقوى، ف�ست�أتيه كّل خيرات الدني� والآخرة. 

ف�ئدة التقوى ل تنح�سر في ك�سب ر�س� اهلل ونيل الجّنة الإلهّية يوم القي�مة، 

)1)  حديث الولية، ج6، �ص213.

)2)  خالل لقائه بقادة قوات حر�ص الثورة الإ�صالمّية )1997/9/16م(.
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المّتقي،  ف�لمجتمع  اأي�س�ً،  الدني�  الّتقوى في  ف�ئدة  المّتقي يجد  ف�لإن�س�ن 

بدّقة،  الطريق  هذا  في  ويتحّرك  بدّقة،  اهلل  طريق  يخت�ر  اّلذي  والمجتمع 

ف�سين�ل ِنَعم اهلل في الدني� اأي�س�ً، و�سين�ل العّزة الدنيوّية اأي�س�ً، و�سيلهمه اهلل 

العلم والمعرفة ب�سوؤون الدني� اأي�س�ً. والمجتمع اّلذي يتحّرك في طريق الّتقوى 

.
(1(

يكون جّوه �س�لم�ً ومفعم�ً ب�لمحّبة والتع�ون والتن�سيق بين اأفراده«

 المنا�صب والتقوى

الّتقوى  اأهمّية  ا�صتداد  الخامنئي{،  الإمام  كلمات  في  التوجيهات  من 

لالإن�صان كّلما عال في من�صبه اأو م�صوؤولّيته، ومن تلك التوجيهات الهاّمة:

»اأينم� كنتم، ومهم� ك�ن عملكم، واأّية م�سوؤولية تحّملتم، واأّي �س�أن من ال�سوؤون 

الجتم�عّية ك�ن لكم؛ يجب اأْن تن�سبَّ هّمتكم في الدرجة الأولى على نيل ر�س� 

اهلل واأداء التكليف الإلهّي، وذلك هو الّتقوى، ف�لّتقوى هي اأْن ُتقدموا على اأداء 

التكليف وتحترزوا من النحراف وال�سي�ع. اإذا وجد فيكم هذا الح�ّس، وبذلتم 

الهّمة وال�سعي، وخطوتم اأّول خطوة، ف�سُيعينكم اهلل تع�لى في الخطوة الت�لية.

كّلم� علت من��سبن� احتجن� اإلى الّتقوى اأكثر. والّتقوى هي اّلتي تن�سر 

�س�حة  في  ن�سرتكم  اّلتي  هي  والّتقوى  اأي�س�ً.  الجه�د  �س�حة  في  الإن�س�ن 

المواجهة مع ال�ستكب�ر وخالل �سنوات الثورة حّتى انت�سرتم في مثل هذه 

الأّي�م من ع�م 1979م. لقد انت�سرتم بتقوى ذلك الق�ئد اّلذي ل يهتّم اأبداً اإّل 

ب�لأوامر الإلهّية والتكليف ال�سرعّي، وبتقوى كّل واحد منكم ي� اأبن�ء ال�سعب 

اّلذين تخّليتم عن اأهوائكم وم�س�لحكم ال�سخ�سّية من اأجل اهلل.

تذكرون في تلك الأّي�م كيف توّجهت القلوب كّله� ب�تج�ه الهدف المقّد�س، 

اأخالق ومعنويت )فار�صي(، �ص116.  (1(
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ر اأحٌد بزي�دة ثروته، لم  ر اأحٌد ب�كتن�ز الم�ل، لم ُيفكِّ لم يذكر اأحٌد نف�سه، لم ُيفكِّ

ر اأحٌد ب��ستب�ق الآخرين، بل كلُّ واحٍد ك�ن  ر اأحٌد بعمٍل اأو من�سب، لم ُيفكِّ ُيفكِّ

ر في تكليفه ال�سرعّي والإ�سالمّي والثورّي فيوؤّديه، علين� اأْن نقوم اليوم  ُيفكِّ

بذلك اأي�س�ً«.

م�صكلة الغرب في ترك التقوى

ُي�صير الإمام ال�صّيد الخامنئي{ في بع�ص توجيهاته اإلى اأّن الغرب، واإن 

كان قد حّقق تقّدمًا هائاًل، واأنجز الكثير في �صبيل حياته الماّدّية، اإّل اأّن تركه 

الم�صتوى  على  �صّيما  ول  والمهالك  المفا�صد  من  الكثير  في  اأوقعه  قد  للّتقوى 

الجتماعّي ؛ يقول �صماحته{:

اإّن الب�سرّية ال�س�ئعة  »الّتقوى هي مفت�ح ال�سع�دة الدنيوّية والأخروّية، 

من  ُتع�ني  والجتم�عّية،  ال�سخ�سّية  والآلم  ال�سع�ب  اأنواع  من  تئنُّ  اّلتي 

�سي�ط عدم الّتقوى والغفلة وعدم اللتف�ت والغرق في وحول ال�سهوات اّلتي 

مة  عدت له�. ف�لمجتمع�ت المتخّلفة اأمره� معلوم، لكْن المجتمع�ت المتقدِّ
ُ
اأ

في  ويقظته�  تنّبهه�  ب�سبب  حي�ته�  نواحي  بع�س  في  ب�ل�سع�دة  تح�سُّ  اّلتي 

اّلذي  المميت  النق�س  ومن  الفراغ  من  اأي�س�ً  ُتع�ني  حي�ته�،  �سوؤون  بع�س 

.
(1(

ُيعّبر عنه الكّت�ب والخطب�ء والفّن�نون بم�ئة طريقة وتعبير«

اإلخالص
عندما يتحّدث الإمام الخامنئي{ عن الإخال�ص هلل تعالى، فاإّنه يتحّدث 

بنّية  الإلهّية  التكاليف  اأداء  في  يتج�ّصد  واّلذي  لالإخال�ص،  العملّي  البعد  عن 

)1)  خالل لقائه بقادة قوات حر�ص الثورة الإ�صالمّية )1995/9/19م(.
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ب هلل وحده بدون انتظار لأيِّ ثمن من المخلوقين من مال اأو جاه اأو غيره؛  التقرُّ

يقول �صماحته{:

»الإخال�س هو اأْن يوؤّدي الإن�س�ن عمله هلل ومحّبًة في اأداء الواجب، واأْن ل 

يعمل الإن�س�ن من اأجل هوى النف�س، ولتح�سيل الم�ل والثروة، ونيل المن�سب 

والطمع  الح�سد  �سفة  واإ�سب�ع  النف�سّية،  والدوافع  الت�ريخ  وحكم  وال�سمعة 

والحر�س والزي�دة، بل اأْن يوؤّدي واجبه هلل ولأداء الواجب مح�س�ً، هذا هو معنى 

الإخال�س، وهكذا يتقّدم العمل. اإّن مثل هذا العمل ك�ل�سيف البّت�ر ُيزيل كّل 

الموانع عن طريقه، والإم�م  الخميني ك�ن مجّهزاً بهذا ال�سالح، حيث ق�له� عّدة 

مّرات: اإّني لن اأغ�ّس الطرف عن اأقرب المقّربين اإلّي اإذا خطوا خطوة خالف�ً 

للحّق، وهكذا ك�ن حّق�ً، وقد اأظهر في المواقع الح�ّس��سة اأّن المهّم ب�لن�سبة اإليه 

هو اأداء الواجب، لقد اأظهر ذلك في العلن وفي الوحدة، وفي الأعم�ل الكبيرة 

وال�سغيرة، واأ�سحى فعله ذاك در�س�ً لمريديه واأبن�ئه وتالمذته، مّم� جعلهم 

.
(1(

ي�سّطرون المع�جز في جبه�ت الحرب بهذا ال�سالح نف�سه«

العلماء  اأحد  نقله عن  ت�صاوؤًل مهّمًا  الخامنئي{  الإمام  ويطرح �صماحة 

الملتزم  الإن�صان  ل�صدق  اختبار  الحقيقة  في  وهو  الأخالق،  اأهل  من  العظام 

بدعوى الإخال�ص هلل تعالى فيقول:

»اأحد كب�ر اأهل ال�سلوك والمعرفة وجدته قد كتب في ر�س�لة: لو افتر�سن� 

مح�ًل اأّن جميع الأعم�ل اّلتي ق�م به� نبيُّ الإ�سالم المكّرم P والتي ك�ن 

ينوي القي�م به�، ك�ن عليه اأن يوؤّديه� ب��سم اأحٍد اآخر، فهل ك�ن نبيُّ الإ�سالم 

�سي�سخط من ذلك؟ وهل ك�ن �سيرف�س القي�م به� لأّنه� �ستتّم ب��سم غيره؟ هل 

ك�ن الأمر كذلك؟ اأم اأّن هدفه ك�ن اأْن تتّم تلك الأعم�ل، ولي�س مهّم�ً ب�أيِّ ا�سم 

)1)  خالل الجتماع الكبير لقوات التعبئة ال�صعبية بذكرى ت�صكيلها )1997/11/25م(.
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�ستتّم؟ اإذاً ف�لهدف هو المهّم، اأّم� ال�سخ�س و)اأن�( و)نف�سي( فلي�ست مهّمة 

عند الإن�س�ن المخل�س، فلديه الإخال�س ولديه العتم�د على اهلل، ويعلم اأّن 

،  وكثير 
(1(

اهلل تع�لى �سيغّلب هذا الهدف، لأّنه ق�ل: {َواإِنَّ ُجْنَدنَا لَُهُم اْلَغاِلبُوَن}

الجه�د ويرحلون،  �س�حة  �سهداء في  ي�سقطون  الغ�لبين  الجنود  من هوؤلء 

.
(2(

ورغم ذلك ق�ل: {َواإِنَّ ُجْنَدنَا لَُهُم اْلَغاِلبُوَن} ف�لغلبة لهم رغم ذلك«

اآثار الإخال�ص

اإّن لالإخال�ص هلل تعالى اآثارًا على ال�صعيدين الدنيوّي والأخروّي، فاأّما على 

تعالى  اأعّده اهلل  عّما  يك�صف  بما  مليئة  الأحاديث  فاإّن كتب  الأخروّي  ال�صعيد 

لعباده المخل�صين.

اإليها  اأ�صار  اّلتي  الإخال�ص  اآثار  بع�ص  ف�صنذكر  الدنيوّي  ال�صعيد  اأما على 

�صماحة الإمام الخامنئي{، فمن هذه الآثار:

1 �  الن�سر

ف�سلت  فقد  واإخال�سهم  واإيم�نهم  الجم�هير  جه�د  وب�سبب  اهلل  »بلطف 

جميع الح�س�ب�ت الدولّية. هذا هو فعل اهلل، واإّل فمن اّلذي ق�م بذلك؟ اأنتم؟ 

وهل هن�ك من ُيمكنه اأْن يّدعي اأّنه ق�م بذلك؟ كاّل، ل اأحد ُيمكنه ذلك. اإّن 

الحركة المخل�سة والجه�دّية للجميع هي اّلتي فعلت ذلك. كم� اأّن انت�س�ر 

الثورة الإ�سالمّية لي�س لأحٍد م� اأْن ين�سبه لنف�سه. والإم�م الخميني بعظمته 

وب�سخ�سّيته وقي�دته اّلتي ل ُتج�ريه� اأّية قي�دة مع��سرة في الع�َلم، وله كلُّ 

اأبداً. واإذا دّققن� في الأمر  اأعن�قن�، لكّنه لم ين�سب الن�سر لنف�سه  الحّق في 

)1)  �صورة ال�صافات، الآية: 173.

)2)  خالل لقائه مع الإخوة والأخوات اأع�صاء الحر�ص والتعبئة )1998/11/22م(.
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لوجدن� اأّن الأمر كذلك، لأّنه ك�ن ُي�سكِّل في الحقيقة و�سيلة اإلهّية للن��س. 

فحركة الن��س العظيمة والإخال�س والت�سحي�ت اأّدت اإلى النت�س�ر هن�...

الخطوة  هذه  تخطوا  اأْن  عليكم  الإخال�س.  طريقه�  الإلهّية  ف�لقدرة   ...

ب�لإخال�س والت�س�مح والوحدة والأخّوة، ول يتحّرك اأحٌد لنيل ال�سلطة، وليتحّرك 

الجميع في �سبيل اهلل، واأْن تكون النّية هلل في كلِّ عمل، ف�إْن اأ�سحت الأمور هكذا، 

.
(1(

ف�إّن اهلل تع�لى �سُيب�رك هذه الخطوة  ويجعله� على اأف�سل وجه«

2 � حلٌّ لجميع الم�س�كل

»فعالج كلِّ م�س�كلن� هو الإخال�س. ف�إْن ك�ن هن�ك اإخال�س ف�ستزول كلُّ 

الأمور اّلتي توؤذي ح�لي�ً نظ�من� ومجتمعن�، ف�لإخال�س في العمل �سيوؤّدي 

.
(2(

اإلى تعميق الوحدة«

الإخال�س  وهذا  الإيم�ن  بهذا  ب�ل�سير  م�ستمّراً  ال�سعب  هذا  دام  »م� 

النظ�م،  هذا  �سي�سمل  تع�لى  اهلل  لطف  ف�إّن  وُيج�هد،  ويتحّرك  وال�سف�ء، 

و�سيحتفظ هذا النظ�م بقدرته ون�س�طه وح�سوره وقدراته الف�ئقة...

... هلل الحمد، ف�إّن ن�سبة كبيرة من هذه المع�يير موجودة في بلدن�، ومن 

اأْن نتطّور في هذا المج�ل، ف�لبلد اّلذي يمتلك هذه الخ�س�ئ�س،  الأف�سل 

من ط�لبه الج�معّي اإلى ت�جره ومتنّوره وع�لمه ودولته، وبهكذا اإيم�ن ودافع 

ووحدة؛ فلن تتمّكن ل اأمريك� ول ع�سر  قوى ك�أمريك� اأْن تن�ل من �سعرة من 

�س�حة  في  ال�سعب  هذا  مثل  على  وعدوانه�  في مواجهته�  اأبن�ئه  اأحد  راأ�س 

.
(3(

ال�سي��سة الدولّية«

)1)  حديث الولية، ج6، �ص5.

)2)  حديث الولية، ج5، �ص1990.

)3)  من بيانه بمنا�صبة اليوم العالمّي لمقاومة ال�صتكبار العالمّي )1996/10/30م(.
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Qالتعلُّم من اإخال�ص اأمير الموؤمنين

لالقتداء  دعوته  الخامنئي{  الإمام  ل�صماحة  الهاّمة  التوجيهات  من 

اأمير الموؤمنين عليQ، واّلذي ُيعتبر النموذج الأرقى وال�صورة  باإخال�ص 

الأبهى لالإخال�ص حيث يقول �صماحته {:

كّن�  )ولقد  قوله:   Qالموؤمنين اأمير  عن  البالغة(  )نهج  في  »ُنقل 

مع ر�سول اهلل P نقتل اآب�ءن� واأبن�ءن� واإخوانن� واأعم�من�؛ م� يزيدن� ذلك 

اأي   
(1(

الألم( م�س�س  على  و�سبراً  الّلقم،  على  وم�سّي�ً  وت�سليم�ً،  اإيم�ن�ً  اإّل 

راأى اهلل  ب�إخال�س وُنق�تلهم في �سبيل اهلل )فلم�  واأق�ربن�  اأهلن�  كّن� نواجه 

في  تحّركن�  فعندم�   ،
(2(

الن�سر( علين�  واأنزل  الكبت،  بعدّون�  اأنزل  �سدقن�؛ 

ُثّم  ون�سرن�.  ذلك؛ هزم عدّون�  مّن�  اهلل  وراأى  ب�إخال�س و�سدق،  اهلل  �سبيل 

ين عمود ول اخ�سرَّ  يقولQ: )ولعمري لو كّن� ن�أتي م� اأتيتم م� ق�م للدِّ

الأوائل و�سدقهم  الم�سلمين  اإخال�س هوؤلء  ببركة   ولكْن 
(3(

لالإيم�ِن عود(

وهذه  الإ�سالمّية.  والح�س�رة  الإ�سالمّي،  المجتمع  وق�م  م،  التقدُّ ذلك  ك�ن 

المع��سرة هي كتلك. و�سعبن� والم�سلمون في  الت�ريخّية العظيمة  الحركة 

ال�سعوب في  وب�قي  ال�سعب  ذلك  وق�دة  العراقّي  ال�سعب  واليوم  كّله،  الع�َلم 

كّل ن�حية من الع�َلم اّلتي تلهج ب��سم الإ�سالم، عليهم جميع�ً اأْن يتعّلموا هذا 

.
(((

»Qالدر�س من علّي بن اأبي ط�لب

)1)  نهج البالغة، الخطبة 56.

م. ن.  (2(

م. ن.  (3(

)))  حديث الولية: ج7، �ص14.
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الخامنئي{  لالإمام  ال�صادقة  الأبوّية  التوجيهات  من  الكثير  هناك 

وال�صتغفار  الذكر  اإلى  ال�صالة  من  وم�صمونها،  وروحّيتها،  بالعبادة  المتعّلقة 

هذه  بع�ص  اإلى  الف�صل  هذا  في  و�صنتعّر�ص  العناوين.  من  وغيرها  والدعاء، 

العناوين �صائلين اهلل تعالى اأْن يوّفقنا للعمل بها.

الصالة
الفردّي  البعدين  في  ال�صالة  اأهمّية  عن  الخامنئي{  الإمام  ثنا  ُيحدِّ

والجتماعّي. فال�صالة كما هي عالج لأمرا�ص النف�ص من خالل العبودّية هلل 

تعالى، فهي اأي�صًا عالج لأمرا�ص المجتمع المنغم�ص في الأمور الماّدّية المحتاج 

لعالقة مع اهلل الرحيم. يقول �صماحته{:

قّلت  كّلم�  الذاكرون؛  الخ��سعون  المتوّجهون  الم�سّلون  ازداد  »كّلم� 

والعتداء  والحر�س  الظن  و�سوء  وال�ستبداد  د  والتفرُّ والأن�نّية  لم�ت  الظُّ

والح�سد، ويزداد في المق�بل نور الفالح على جبين الحي�ة ويتالألأ. ف�أ�س��س 

ال�سخ�سّية  ب�لم�س�لح  والهتم�م  اهلل،  عن  الغفلة  من  الب�سر  مرارات  كلِّ 

فقط. وال�سالة ُتخرج الإن�س�ن من �سور الظالم، وتوّجه �سهوته وغ�سبه نحو 

.
(1(

الحقيقة المتع�لية والخير الع�م«

�سيطرة  ب�سبب  ال�سديدة  لل�سغوط  والإن�س�نّية  الإن�س�ن  يتعّر�س  »اليوم 

م  النظ�م الآلي على جميع المجتمع�ت الب�سرّية، وي�سطّر كلُّ اإن�س�ن اأْن ُينظِّ

حي�ته الفردّية والجتم�عّية مع الآلة، تلك النغمة الثقيلة والمهلكة للروح، 

وكّل  والإيث�ر  والعفو  والمروءة  الرحم  �سلة  لون  يخفت  التن�غم  هذا  وفي 

القيم الأخالقّية الأخرى، وتختفي في هذا الو�سع بل تنهدم الأ�سرة وحن�نه� 

)1)  من ندائه اإلى موؤتمر ال�صالة )1998/9/8م(.
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النظر  وبعيدو  الم�سفقون  اأح�ّس  ال�سنين  ع�سرات  منذ  المع��سرة.  واأخالق 

واأطلقوا  والآلّية  ال�سن�عّية  المدينة  محيط  قلب  في  الداهم  الخطر  بهذا 

تحذيراتهم، لكْن لالأ�سف ل يزال ماليين الن��س، وخ�سو�س�ً ال�سّب�ن اّلذين 

يمتلكون اأح��سي�س مرهفة وروحّية اأكثر ت�سّرراً من غيرهم، ل يزالون في 

هذا البالء الكبير دون دف�ع ول عالج.

لذلك ف�إّن الن��س اليوم اأكثر ح�جة من ذي قبل للعالقة المعنوّية مع اهلل 

.
(1(

الرحيم والكريم، وال�سالة هي اأنجع واأفعل و�سيلة لت�أمين هذه الح�جة«

م�صمون ال�صالة

ُتقام بح�صور  اّلتي  الحقيقّية،  ال�صالة  الخامنئي{ عن  الإمام  يتحّدث 

ر في  القلب، ال�صالة اّلتي تترك اآثارها على حياة الإن�صان، وال�صالة اّلتي توؤثِّ

قيمت بح�صور القلب وتوّجهه نحو 
ُ
بناء الذات. وال�صالة ل تكون كذلك اإّل اإذا اأ

الحّق جلَّ وعال. يقول { في هذا الإطار:

»اإّن العب�دات، وعلى راأ�سه� ال�سالة، له� كلُّ هذه الأهمّية، و�ُسّميت ال�سالة 

ين، ذلك عندم� تكون ال�سالة مقرونة ب�لتوّجه والح�سور، ف�إّنه�  بعمود الدِّ

ومعّطراً،  ونورانّي�ً  لطيف�ً  حوله  من  والجّو  وروحه  الم�سّلي  قلب  تجعل 

اأجواء  وكّل  المحّلة  وجّو  والأ�سدق�ء  العمل  وجّو  والأ�سرة  البيت  وُتنير 

.
(2(

الحي�ة...«

ويقول في مكان اآخر:

الأئّمة  عن  مروّي  وقيِّم  مخت�ر  كالم  من  ال�سالة  حول  لدين�  م�  »رغم 

)1)  من ندائه اإلى الموؤتمر ال�صابع لل�صالة في اأرومية )1997/9/28م(.

م.ن.  (2(
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ينّي مّم� ُينّور قلوب  المع�سومينQ وعن المفكِّرين واأ�سح�ب الراأي الدِّ

ة، وُيعّرفه� بحقيقة وحكمة هذه الفري�سة الإلهّية الكبرى،  الهداية الخ��سّ

من  كثير  عند  جّيداً  ُتعرف  لم  ال�سالة  منزلة  اإّن  القول  ينبغي  ذلك  رغم 

اأّن  �سّك  ل  ويوؤّدونه�.  فري�سة  ال�سالة  يعتبرون  اّلذين  عند  حّتى  الن��س، 

واجب�ً ثقياًل يقع على ع�تق علم�ء المجتمع�ت الإ�سالمّية في هذا المج�ل، 

حّق  اأداء  اأجل  من  والتو�سيح  التبيين  اأ�س�ليب  جميع  ُت�ستعمل  اأْن  وينبغي 

.
(1(

معرفة ال�سالة«

ال�صالة معبر ال�صلوك

في  الإن�س�ن  ل�سلوك  الأ�س��س  المعبر  هي  ال�سالة  اإّن  القول  »ينبغي 

الطريق اّلذي و�سعته الأدي�ن الإلهّية اأم�م الب�سر؛ ليتمّكن من خالله من 

بلوغ الهدف والغ�ية الأ�س��س للحي�ة؛ اأي الفالح ونيل �سع�دة الدني� والآخرة. 

وال�سالة هي الخطوة الأولى لل�سلوك اإلى اهلل. لكْن �سعة هذا الع�مل الإلهّي 

كم�له  اأوج  في  العر�سي  الإن�س�ن  به  ُيحلِّق  جن�ح�ً  ُي�سبح  اأّنه  لدرجة  كبيرة 

الإ�سالم  ر�سول  اأي  الت�ريخ  في  الب�سر  اأف�سل  اأّن  حّد  اإلى  اأي�س�ً،  الب�سرّي 

الأعظم ق�لP: »ال�سالة قّرة عيني« وك�ن يطلب من الموؤذِّن عند حلول 

وقت ال�سالة اأْن ُيريح نف�سه ويطمئنه� ب�أداء الأذان. ولعّله ُيمكن القول اإّنه 

لي�س لأيِّ عمٍل عب�ديٍّ اآخر غير ال�سالة كّل هذا الأثر الكبير وتي�سير اأمور 

الإن�س�ن ودعمه خالل جميع مراحل تك�مله المعنوّي.

والمعنوّي  الأخالقّي  وال�سمّو  ال�سالمة  المجتمع  اأفراد  تمنح  ف�ل�سالة 

اأّوًل، كم� اأّنه� ب�سكله� ومحتواه� الخ��ّس تدعو الم�سّلي لالن�سب�ط وُتنجيه 

)1)  من ندائه اإلى ملتقى ال�صالة التا�صع )1999/9/8م(.
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من الخواء وال�سي�ع، لذلك ينبغي اأْن ُتعّد بحقٍّ ك�أحد اأهمِّ عوامل الن�سب�ط 

والنتظ�م الجتم�عّي.

ف�سيلته�،  وقِت  وفي  �سوٍق  وعن  بح�سور  الن��س  بين  ال�سالة  راجت  اإذا 

بك�سٍل،  ال�سالة  اأّن  البديهّي  ومن  تلك.  القطعّية  نت�ئجه�  الن��س  ف�سين�ل 

.
(1(

ودون ح�سور، اأو ري�ء، لن تحمل اأّي�ً من تلك الفوائد«

االستغفار
حياة  في  كبيرة  م�صاحة  ال�صتغفار  الخامنئي{  الإمام  �صماحة  ُيعطي 

الإن�صان، ويغو�ص في عمق هذا المفهوم �صارحًا معناه، م�صيرًا اإلى فوائده على 

دين الإن�صان ودنياه، فيقول عن ال�صتغفار واأهمّيته:

»ال�ستغف�ر ُينجيكم من الحق�رة. ال�ستغف�ر ُينجين� من القيود وال�سال�سل 

والغّل. ال�ستغف�ر ُيجلي �سداأ قلوبكم النورانّية اّلتي وهبه� اهلل تع�لى لكم 

وُيطّهره�. القلب يعني النف�س، يعني الروح، يعني الهوّية الواقعّية لالإن�س�ن. 

اإّنه �سيء نورانّي جّداً. كلُّ اإن�س�ن نورانّي، حّتى الإن�س�ن اّلذي ل يعرف اهلل ول 

يرتبط به، ف�إّنه يحمل نورانّية في جوهره وذاته؛ لكّن ال�سداأ ُيغّطي قلبه 

لفتق�ره اإلى المعرفة ولرتك�به الذنوب وركوبه ال�سهوات، وال�ستغف�ر ُيجلي 

ذلك ال�سداأ وينّوره.

ال���س��ت��غ��ف���ر ي��ع��ن��ي ط��ل��ب ال��م��غ��ف��رة وال��ع��ف��و الإل���ه���ّي ع��ن ال���ذن���وب. اإذا 

وجه  ف��ي  الإل��ه��ّي��ة  البرك�ت  ب���ب  ف�سينفتح  �سحيح  ب�سكٍل  ال�ستغف�ر  ت��ّم 

من  الإن�س�نّي  والمجتمع  الب�سرّي  الفرد  اإليه  يحت�ج  م�  فكلُّ  الإن�س�ن، 

من  وتوفيق  اإلهّية  وه��داي��ة  ونورانّية  ورحمة  الت  وتف�سّ اإلهّية  األ��ط���ٍف 

)1)  من ندائه اإلى ملتقى ال�صالة التا�صع )1999/9/8م(.
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اأبوابه�  تنغلق  المختلفة؛  ال�س�ح�ت  في  ونج�ح  الأم��ور  على  وع��ون  اهلل 

اّلتي نرتكبه�. ف�لذنوب ُت�سبح حج�ب�ً بينن� وبين الرحمة  ب�سبب الذنوب 

�سبيل  اأم�من�  ويفتح  الحج�ب،  ذلك  ُيزيل  وال�ستغف�ر  الإلهّي.  ل  والتف�سُّ

.
(1(

ال�ستغف�ر« ف�ئدة  هي  تلك  الإلهّي،  ل  والتف�سُّ الرحمة 

اآثار ال�صتغفار

وعن اآثار ال�صتغفار في الدنيا والآخرة يقول{:

»لحظوا اآي�ت القراآن في عّدة موا�سع قد ذكرت لال�ستغف�ر فوائد دنيوّية 

َماء  ِل ال�سَّ ، {يُْر�سِ
(2(

ِن ا�ْستَْغِفُروا َربَُّكْم ثُمَّ تُوبُوا اإِلَْيِه}
َ
وفوائد اأخروّية. مثاًل:{َواأ

.  كّل تلك الآي�ت - من هذا القبيل - ُيفهم منه� اأّن ال�سبيل 
(3(

َعَلْيُكْم ِمْدَراراً}

ل الإلهّي هو ال�ستغف�ر، وببركته ينهمر الف�سل الإلهّي على  اإلى نيل التف�سُّ

قلب الإن�س�ن وج�سمه وعلى المجتمع الإن�س�نّي، لذلك ف�إّن ال�ستغف�ر مهّم.

ال�ستغف�ر بذاته هو جزٌء من التوبة، والتوبة تعني العودة اإلى اهلل. وعليه 

ف�إّن ال�ستغف�ر هو ركٌن من اأرك�ن التوبة، وهو طلب العفو والمغفرة من اهلل 

تع�لى. وهي اإحدى النِّعم الإلهّية الكبرى، اأي اأْن يفتح اهلل تع�لى ب�ب التوبة 

بوجه عب�ده ليتمّكنوا من ال�سير في طريق الكم�ل، واأن ل ُيقعدهم الذنب 

ه  عن ذلك، لأّن الذنب ُي�سقط الإن�س�ن من اأوج علّوه الإن�س�نّي. فكلُّ ذنب يوجِّ

لروح الإن�س�ن و�سف�ئه ومعنوّي�ته وعّزته الروحّية �سربة، ويذهب ب�سف�فّية 

ره�. ف�لذنب يق�سي على الج�نب المعنوّي لالإن�س�ن واّلذي  روح الإن�س�ن وُيكدِّ

)1)  اأخالق ومعنويت )فار�صي(، �ص163.

)2)  �صورة هود، الآية: 3.

)3)  �صورة هود، الآية: 52.
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به من  ُيميِّز الإن�س�ن عن ب�قي موجودات ع�َلم الم�ّدة، وُي�سقط �سف�فّيته ويقرِّ

الحيوان�ت والجم�دات.

توفيق  ب�سلب  تت�سّبب  الذنوب  ف�إّن  المعنوّي،  الج�نب  هذا  على  وعالوة 

ك الب�سرّي  الإن�س�ن في حي�ته. ف�لإن�س�ن يف�سل في كثير من مي�دين التحرُّ

ب�سبب الذنوب اّلتي ت�سدر عنه. ولذلك الأمر تبرير علمّي وفل�سفّي ونف�سّي 

.
(1(

داً واألف�ظ�ً فقط« اأي�س�ً، ولي�س تعبُّ

نموذج معركة اأُُحد

اإلى  ُحد تحّول النت�س�ر 
ُ
اأ »كيف ُيقِعد الذنب الإن�س�ن؟ مثاًل في معركة 

هزيمة ب�سبب التق�سير الجم�عّي للم�سلمين. اأي اأّن الم�سلمين انت�سروا في 

البداية، لكّن الرم�ة اّلذين ُيفتر�س اأْن يبقوا عند �سّق الجبل ليحفظوا ظهر 

وتوّجهوا  مت�ري�سهم  وتركوا  ب�لغن�ئم  طمعوا  والت�سلُّل،  النفوذ  من  الجبهة 

الم�سلمين  فمّزق  هجومه،  ونّفذ  الخلف  من  العدّو  ف�لتّف  ال�س�حة،  نحو 

اآية من  اأو اثنت� ع�سرة  ُحد ب�سبب ذلك. وقد تحّدثت ع�سرة 
ُ
اأ وك�نت هزيمة 

يعي�سون  ك�نوا  الم�سلمين  لأّن  تلك،  الهزيمة  ق�سّية  عن  عمران  اآل  �سورة 

فج�ءت  كثيراً،  عليهم  ثقيلة  وك�نت  الهزيمة،  تلك  ب�سبب  �سديداً  ا�سطراب�ً 

هزيمتهم  �سبب  ولُتفهمهم  وتهديهم،  الطمئن�ن  لتهبهم  تلك  القراآن  اآي�ت 

تََولَّْوا  الَِّذيَن  {اإِنَّ  ال�سريفة:  الآية  اإلى  ي�سل  اأن  اإلى  ال�سعف،  ذلك  و�سبب 

اأي   ،
(2(

َك�َسبُوا} َما  ِببَْع�ِس  ْيَطاُن  ال�سَّ ا�ْستََزلَُّهُم  اإِنََّما  اْلَجْمَعاِن  اْلتََقى  يَْوَم  ِمْنُكْم 

ب�لهزيمة  وت�سّبب  للعدّو  بع�سكم  ا�ستدب�ر  من  ُحد 
ُ
اأ معركة  في  راأيتموه  م� 

)1)  اأخالق ومعنويت )فار�صي(، �ص165.

)2)  �صورة اآل عمران، الآية: 155.
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، فقد اأزّلهم  ك�نت له اأ�سب�به ومقّدم�ته، فك�ن هوؤلء ُيع�نون من �سعٍف داخليٍّ

ال�سيط�ن بم�س�عدة الأعم�ل اّلتي ك�نوا قد ارتكبوه� من قبل، اأي اإّن ذنوبهم 

ال�س�بقة قد تظهر اآث�ره� في الجبهة، في الجبهة الع�سكرّية اأو ال�سي��سّية اأو 

عند مواجهة العدّو اأو عند مم�ر�سة البن�ء اأو في مم�ر�سة التعليم والتربية، 

وحيث تجب ال�ستق�مة، وحيث يجب الفهم والإدراك الدقيق، وحيث يجب 

طبع�ً  بوجهه.  الموانع  تقف  ول  ويتقّدم  يقطع  ك�لفولذ  الإن�س�ن  يكون  اأْن 

تلك هي الذنوب اّلتي لم تمحه� التوبة الن�سوح وال�ستغف�ر الحقيقّي.

في نف�س ال�سورة هن�ك اآية اأخرى ُتبّين هذا المعنى ب�سورة اأخرى. القراآن 

ُيريد اأْن يقول ل عجب اأّنكم تلّقيتم الهزيمة وواجهتم م�سكلة في جبهة الحرب، 

يِّْن ِمْن نَِبيٍّ َقاتََل 
َ
فمثل هذه الأمور تح�سل، وقد ح�سلت من قبل، فيقول: {َوَكاأ

ُعُفوا َوَما ا�ْستََكانُوا َواهللُ  ابَُهْم ِفي �َسِبيِل اهلل َوَما �سَ �سَ
َ
َمَعُه ِربِّيُّوَن َكِثيٌر َفَما َوَهنُوا ِلَما اأ

 اأي م� اّلذي ده�كم واأ�س�بكم من تزلزل واأ�سَعَر بع�سكم 
(1(

اِبِريَن} يُِحبُّ ال�سَّ

ال�س�بقون قد  ُحد؟ ف�لأنبي�ء 
ُ
اأ ب�ل�سعف والي�أ�س ب�سبب هزيمتكم في معركة 

تعّر�سوا لحوادث اأي�س�ً في �س�حة الحرب لكّنهم لم ي�سعفوا ويهنوا ب�سبب م� 

ْن َقالُوا َربَّنَا اْغِفْر لَنَا ُذنُوبَنَا َواإِ�ْسَراَفنَا ِفي 
َ
لَ اأ اأ�س�بهم، ُثّم يقول: {َوَما َكاَن َقْولَُهْم اإِ

.
(2(

ْمِرنَا...}
َ
اأ

اأي اإّن اأ�سح�ب الأنبي�ء ك�نوا اإذا واجهوا الم�س�ئب في الحروب والحوادث 

لَنَا  اْغِفْر  {َربَّنَا  ويقولون:  اهلل  اإلى  الدع�ء  اإلى  يتوّجهون  ك�نوا  المختلفة، 

ن�تجة  الحوادث والم�س�ئب  اأّن  ْمِرنَا}، وهذا يدّل على 
َ
اأ ِفي  َواإِ�ْسَراَفنَا  ُذنُوبَنَا 

.
(3(

اأ�س��س�ً عن الذنوب اّلتي يحتطبه� الإن�س�ن. تلك هي ق�سّية الذنوب«

)1)  �صورة اآل عمران، الآية: 6)1.

)2)  �صورة اآل عمران، الآية: 7)1.

)3)  اأخالق ومعنويت )فار�صي(، �ص165.
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اأثر الذنوب

المختلفة،  والمخ�لف�ت  الإن�س�ن،  يرتكبه�  اّلتي  الذنوب  اأّن  »لحظوا 

م�ل  على  والحر�س  والطمع  الدني�  وحّب  ال�سهوة  عن  الن��سئة  والأعم�ل 

الدني� والتعلُّق ب�لمن�سب الدنيوّي والبخل بم� في اليد والح�سد والغ�سب، 

كّل تلك الأمور تترك في وجود الإن�س�ن اأثرين قطعّيين:

الأثر الأّول، معنوّي: وهو تجريد الروح من روح�نّيته� واإخراجه� من 

نورانّيته�، واإ�سع�ف البعد الروحّي عند الإن�س�ن، و�سّد �سبيل الرحمة الإلهّية 

بوجهه.

ي�سمد  اأْن  الإن�س�ن  من  الو�سع  يقت�سي  عندم�  ماّدي:  الثاني،  الأثر 

ذنوبه  اآث���ر  تبرز  الجتم�عّية؛  المواجه�ت  �س�حة  اإرادت��ه في  وُيبدي  ويق�وم 

عليه، واإذا لم يكن هن�ك ع�مٌل اآخر ليجبر الو�سع وال�سعف ف�سيهلك الإن�س�ن 

وُيمنى ب�لهزيمة. في بع�س الأحي�ن تتدّخل عوامل اأخرى ك�سفٍة ح�سنة اأو 

عمٍل ح�سن ق�م به الإن�س�ن فيجبر الأمر ول�سن� هن� في �سدده، لكّن الموؤّكد 

هو اأّن الذنب بذاته له اأثره.

لذلك اأنعم اهلل على الإن�س�ن بنعمة كبيرة هي المغفرة ... ف�لذنب اّلذي 

اإليه،  الميكروب  بذلك  واأدخلت  بدنك  في  اأحدثته  اّلذي  ك�لجرح  ارتكبته 

في  والمر�س   الجرح  هذا  اأثر  على  تق�سي  اأْن  اأردت  اإذا  حتمّي.  ف�لمر�س 

والعودة  والإن�بة  وال�ستغف�ر  التوبة  ب�ب  لك  تع�لى  اهلل  فتح  فقد  وجودك، 

اإليه، ف�إْن عدت �سيجبر اهلل تع�لى النق�س، تلك هي النعمة الكبرى اّلتي مّن 

.
(1(

اهلل تع�لى به� علين�«

)1)   اأخالق ومعنويت )فار�صي(، �ص165.
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موانع ال�صتغفار

1 � الغفلة

اإلى  ال�صتغفار  موانع  في حديثه عن  الخامنئي{  الإمام  �صماحة  ُي�صير 

هًا خطابًا �صاماًل لكلِّ  م�صاألة الغفلة، ويعتبرها من اأهمِّ موانع ال�صتغفار، موجِّ

رًا اإّياهم من الوقوع في فخِّ الغفلة؛ يقول �صماحته{: المكّلفين، محذِّ

»اإذا اأردن� اأْن نح�سل على ال�ستغف�ر وعلى هذه النعمة الإلهّية، علين� اأْن 

نبتعد عن خ�سلتين: الغفلة والغرور. ف�لغفلة هي اأْن ل يلتفت الإن�س�ن كلّي�ً 

ز هن� على قّلتهم  ركِّ
ُ
اإلى اأّنه ُيذنب، كبع�س الن��س، ل اأقول الكثير منهم، ل اأ

وكثرتهم، فقد يكونون قالئل في بع�س المجتمع�ت، على اأيِّ ح�ل هذا النوع 

من الن��س موجود في الدني� بين الن��س، هم غ�فلون ويرتكبون الذنوب دون 

وُيلحق  ويغت�ب  ويت�آمر  يكذب  تراه  يرتكبون مخ�لفة،  اأّنهم  اإلى  يلتفتوا  اأْن 

وعلى  الأبري�ء،  الن��س  مختلف  وي�سحق  ويقتل  ر  وُيدمِّ �سّراً  ويعمل  ال�سرر 

اأكبر واأو�سع يجعل ال�سعوب تعي�س الهلع، ُي�سّل الن��س، كّل ذلك ول  �سعيٍد 

يح�ّس ب�أّنه يرتكب مخ�لفة. واإذا ق�ل له اأحٌد: اإّنك ترتكب ذنب�ً، فقد يقهقه 

وي�سخر ويقول: ذنب؟ اأّي ذنب؟

وبع�سهم  والعق�ب،  ب�لثواب  اأ�س��س�ً  يعتقدون  ل  الغ�فلين  اأولئك  بع�س 

يعتقد ب�لثواب لكّنه غ�رق في الغفلة ل يلتفت اإلى م� يفعل مطلق�ً. اإذا دّققن� 

في ذلك في حي�تن� اليومّية �سنجد اأّن بع�س ح�لت حي�تن� �سبيهة بح�لت 

يواجه  ل  الإن�س�ن  لعّل  كبير.  وخطٌر  جّداً  عجيب  �سيٌء  ف�لغفلة  الغ�فلين. 

خطراً اأكبر ول عدّواً اأ�سّد من الغفلة. هذا هو ح�ل بع�س الن��س.

ر ب�ل�ستغف�ر اأبداً، بل ل ينتبه اإلى اأّنه ُيذنب رغم  ف�لإن�س�ن الغ�فل ل ُيفكِّ
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يتحّرك  اّلذي  ك�لإن�س�ن  ونوم حقيقًة  �سكر  في  لكّنه  الذنوب،  في  اأّنه غ�رق 

من�زل  ُيبّينون  عندم�  الأخالقّي  ال�سلوك  اأهل  ف�إّن  لذلك  نومه.  خالل 

ال�س�لكين في م�سلك الأخالق وتهذيب النف�س، ُيطلقون على المنزل اّلذي 

ُيريد الإن�س�ن فيه اأْن يخرج من الغفلة ُي�سّمونه منزل اليقظة.

هي  الغفلة  لهذه  المق�بلة  النقطة  ف�إّن  القراآنّية،  الم�سطلح�ت  وفي 

التقوى، والتقوى تعني اليقظة والرق�بة الدائمة للنف�س. ف�إذا غفل الإن�س�ن 

ب�أّنه مذنب. والإن�س�ن المّتقي في  ارتَكَب ع�سرات الذنوب، ول يح�ّس مطلق�ً 

اأذنب،  قد  اأّنه  فوراً  يتذّكر  طفيف  ذنب  اأّي  منه  بدر  ف�إذا  المق�بلة،  النقطة 

ْيَطاِن  ال�سَّ ِمَن  َطاِئٌف  ُهْم  َم�سَّ اإَِذا  اتََّقْوا  الَِّذيَن  ذلك{اإِنَّ  جبران  اإلى  وي�سعى 

. فبمجرد اأْن يمّر ال�سيط�ن من جنبهم ويلفحهم ريحه؛ ُيدركون 
(1(

ُروا} تََذكَّ

َذا  ُروا َفاإِ فوراً اأّن ال�سيط�ن قد اأ�س�بهم واأّنهم قد اأخط�أوا وغفلوا، لذلك {تََذكَّ

.
(2(

ُروَن} ُهْم ُمْب�سِ

ه� الإخوة والأخوات، ك�ئن�ً من تكون، التفْت، فهذا الكالم لي�س  اأعّزائي، اأيُّ

موّجه�ً لجمع من الن��س لأقول: على قليلي الإطالع اأو الأّميين اأو ال�سّب�ن اأو 

ال�سغ�ر اأْن يلتفتوا، كاّل على الجميع اأْن يلتفتوا، من علم�ء ومفكِّرين وكب�ر 

تلّم  اأدنى غفلة  اأّن  اإلى  اأْن يلتفتوا  و�سغ�ر ومتمّولين وفقراء، على الجميع 

بهم قد تو�سلهم لرتك�ب الذنوب دون اأْن يلتفتوا اإلى اأّنهم ُيذنبون، فذلك 

اأمٌر عظيم جّداً.

ف�لذنب اّلذي نرتكبه اأن� واأنتم ول نلتفت له، ولأّنن� لم نلتفت اإلى اأّنن� قد 

اأذنبن� فلن نتوب من ذلك الذنب ون�ستغفر منه، ُثّم في يوم القي�مة تنفتح 

)1)  �صورة الأعراف، الآية: 201.

)2)  �صورة الأعراف، الآية: 201.
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اأعينن�، عنده� نتعّجب من وجود اأ�سي�ء في �سحيفة اأعم�لن�. يتعّجب الإن�س�ن 

الغفلة  اأبداً، ذلك هو ذنب  يتّذكر  الأعم�ل؟ ول  بتلك  ويت�س�ءل: متى قمت 

.
(1(

واإ�سك�له. اإذاً، ف�لغفلة هي اأحد موانع ال�ستغف�ر«

2 � الغرور

ز عليه �صماحة الإمام الخامنئي{، هو الغترار  المانع الآخر اّلذي ُيركِّ

باهلل تعالى، حيث يتحّدث اأّوًل عن معنى الغرور، وكيفّية ح�صوله في قلب الإن�صان، 

وي�صت�صهد على كالمه بدعاء من ال�صحيفة ال�ّصجادّية ُيبّين مدى الخطر الكبير 

على اأخالق الإن�صان اّلذي ُي�صّببه الغترار باهلل تعالى، يقول{:

»الم�نع الث�ني هو الغرور، فم� اأْن يوؤّدي الإن�س�ن عماًل �سغيراً حّتى ُي�س�ب 

ب�لغرور، لدين� في تع�بير الدع�ء والرواية عب�رة )الغترار ب�هلل( وفي الدع�ء 

)64( من ال�سحيفة ال�سّج�دّية واّلذي ُيقراأ في اأّي�م الجمعة هذه )اأي �سهر 

ق�ُء  »َوال�سَّ  :Qقوله وهي  جّداً  موؤّثرة  عب�رة  توجد   ، المب�رك(  رم�س�ن 

ِفْي  َدُه  َتَردُّ ْطَوَل 
َ
اأ َوَم�  َعَذاِبَك،  ِفي  َفُه  َت�َسرُّ اأْكَثَر  َم�  ِبَك.  اْغَترَّ  ِلَمِن  الأ�ْسَقى 

ْقَنَطُه ِمْن �ُسُهوَلِة اْلَمْخَرِج«.
َ
ْبَعَد َغ�َيَتُه ِمَن اْلَفَرِج، َوَم� اأ

َ
ِعَق�ِبَك، َوَم� اأ

ب�هلل(  )الغترار  بح�لة  مبتلى  الرواية   هذه  تعبير  ح�سب  ف�لمغرور 

عن  جّداً  ق��سرة  ويده  العمران،  عن  جّداً  بعيداً  المغرور  يجعل  والُغرور 

الخال�س وال�سالمة. لم�ذا؟ لأّنه بمجّرد اأْن يوؤّدي اأّي عمٍل �سغير، فُي�سّلي 

مثاًل ركعتي �سالة، اأو ُيقّدم خدمة للن��س، اأو يودع م�ًل في �سندوٍق م�، اأو 

يوؤّدي اأّي عمٍل في �سبيل اهلل؛ ف�إّنه ُي�س�ب ب�لغرور فوراً، ويقول في نف�سه قد 

�سلح عملي وو�سعي عند اهلل وقد �سّويت ح�س�بي و�سّددته ولم اأعد بح�جة 

)1)  اأخالق ومعنويت )فار�صي(، �ص172.
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ل�سيء! ل يذكر ذلك بل�س�نه، بل ُيرّدده في قلبه.

التفتوا جّيداً، اإّن اهلل تع�لى عندم� فتح ب�ب التوبة، وق�ل اإّني اأغفر الذنوب، 

فلي�س معنى ذلك اأّن الذنوب اأمٌر هيٌِّن و�سغير، كاّل ف�لذنوب اأحي�ن�ً ُت�سّيع 

الوجود الحقيقّي لالإن�س�ن، ُتنهيه، وتجعل من الإن�س�ن اّلذي ك�ن في مرتبة 

ع�لية من الحي�ة الإن�س�نّية، تجعله حيوان�ً مفتر�س�ً قذراً ل قيمة له، هكذا 

هو الذنب، فال تت�سّوروا اأّن الذنب اأمٌر ب�سيط، ف�لكذب والغيبة وال�ستهت�ر 

ب�سرف الإن�س�ن والظلم ولو بكلمة واحدة ذنوٌب غير ب�سيطة ول هّينة.

واإذا اأراد الإن�س�ن اأْن يح�ّس ب�أّنه مذنب، لي�س �سرورّي�ً اأن يكون غ�رق�ً في 

ففي  ُي�ست�سغر،  ل  اأْن  ينبغي  الواحد  ف�لذنب  كاّل  طويلة،  ل�سنواٍت  الذنوب 

مذموم،  الذنوب  ا�ستحق�ر  اأّن  نجد  الذنوب  ا�ستحق�ر  ب�ب  وفي  الرواي�ت 

ولي�س  اإلى اهلل مهّمة جّداً،  العودة  اأّن  نغفر هو  اإّنن�  تع�لى  اهلل  و�سبب قول 

العودة  لكّن  جّداً،  اأمٌر خطير  الذنب  له.  قيمة  ول  �سغير  الذنب  اأّن  معن�ه 

ب�سكٍل �س�دق  به�  يقوم  اأّن من  لدرجة  اأمور مهّمة  وذكره  اإليه  والتوّجه  هلل 

و�سحيح وحقيقّي ف�إّن مر�سه الم�ستع�سي ذاك �سُي�سفى. 

الإم�م ال�ّسج�دQ ُين�جي رّبه في دع�ٍء اآخر فيقول: »ف�أّم� اأنت ي� اإلهي 

هذا  في  معرفة  واأّية  بي�ن  اأّي  لحظوا  ال�سّديقون«.  بك  يغتّر  ل  اأْن  ف�أهٌل 

الدع�ء، فهذا هو الطريق. اإّنه يقول اإّن ال�سّديقين اّلذين ارتقوا اإلى مق�ٍم 

�س�ٍم من العبودّية ل ينبغي لهم الغترار -لأّنهم �س�روا في الطريق ال�سحيح 

اإلى اهلل-، يظّنون اأّنهم لم يعودوا بح�جة للجّد والجهد، كاّل »اأْن ل يغتّر بك 

ال�سّديقون« لأّن اغترارهم يمنعهم من ال�ستغف�ر، ف�لإن�س�ن ي�ستغفر عندم� 

.
(1(

ل يكون غ�فاًل ول يكون مغتّراً ب�هلل ول يكون مخدوع�ً ومعجب�ً بنف�سه«

)1)  اأخالق ومعنويت )فار�صي(، �ص173.
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ر ال�صتغفار الموؤثِّ

قائاًل:  وكيفّيته  ر  الموؤثِّ ال�صتغفار  عن  الخامنئي{  الإمام  يتحّدث 

ال�ستغف�ر  هو  الأمور  ل  ُي�سهِّ اّلذي  ال�ستغف�ر  اأّن  هي  الأخرى  »الم�س�ألة 

الحقيقّي والجّدّي والمت�سّمن للطلب الحقيقّي. افتر�سوا اأّن اأحدكم ابُتلي 

اأحد  يواجه  ك�أْن  عنه،  البالء  ذلك  رفع  اهلل  ي�س�أل  اأْن  واأراد  كبيرة  بم�سكلٍة 

اأعّزائه م�سكلة ل �سمح اهلل، و�سعى لحلِّ الم�سكلة ب�لطرق الع�دّية فلم ُيفلح، 

�سيب اأحد 
ُ
ُثّم تو�ّسل بربِّ الع�لمين ودع�ه وت�سّرع اإليه، لنفتر�س اأّن اإن�س�ن�ً اأ

اأعزائه بمر�س، وتوّجه اإلى بيت اهلل الحرام ليدعو، فكيف وب�أيِّ ح�ٍل �سيطلب 

من اهلل؟ اطلبوا من اهلل غفران ذنوبكم بنف�س تلك الح�ل، اطلبوا المغفرة 

حقيقًة، وقّرروا اأْن ل ُتع�ودوا ارتك�ب ذلك الذنب«.

ر الإن�س�ن اأْن ل يعود لذنب ك�ن قد ارتكبه وت�ب عنه، لكّنه يزّل  »قد ُيقرِّ

مجّدداً ويرتكبه، عليه حينه� اأْن ُيع�ود التوبة منه اأي�س�ً، فلو ع�د الإن�س�ن عن 

الم�ئة  بعد  الواحدة  للمّرة  اأم�مه  التوبة مفتوح  ب�ب  ف�إّن  مّرة،  م�ئة  توبته 

اأي�س�ً، لكْن عندم� تتوب وت�ستغفر يجب اأْن ل تنوي منذ البداية اأّنني ا�ستغفر 

ُثّم اأعود لرتك�ب نف�س الخط�أ والمخ�لفة، ل ي�سّح ذلك.

في روايٍة لأحد الأئّمةR ق�ل: »من ا�ستغفر بل�س�نه ولم يندم بقلبه؛ 

. اأْن يفرح الإن�س�ن بذنبه ويرّدد بل�س�نه )اأ�ستغفر اهلل( 
(1(

فقد ا�ستهزاأ بنف�سه«

ا�ستغف�راً،  لي�س  اإّنه  ذاك؟!  هو  ا�ستغف�ر  واأّي  نف�سه،  من  بذلك  ي�سخر  فهو 

ف�ل�ستغف�ر يعني اأْن يعود الإن�س�ن، واأْن يطلب من اهلل تع�لى بجدٍّ اأن يعفو 

ر الإن�س�ن اأْن يعود لمثل ذلك؟ هل يجروؤ في مثل  عن عمله ال�سّيئ، فكيف ُيقرِّ

هذه الح�لة اأْن يطلب من اهلل العفو؟

)1)  المجل�صي، محّمد باقر، بحار الأنوار، طبعة دار الوفاء، الثانية المنقحة، ج75، �ص 356.
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ال�سّبحة في الكّف، والتوبة على ال�سفة، والقلب كّله �سوٌق للمع�سية.

ت�سحك المع�سية �س�خرة من مثل هذا ال�ستغف�ر.

اأيُّ ا�ستغف�ر هذا؟ اإّنه ا�ستغف�ٌر غير ك�ٍف. ينبغي اأْن يكون ال�ستغف�ر جّدّي�ً 

�ً بفئٍة من الن��س لنقول على اّلذين اأكثروا  وحقيقّي�ً. وال�ستغف�ر لي�س مخت�سّ

Qالمع��سي اأْن ي�ستغفروا، بل على جميع الن��س  حّتى في م�ستوى النبّي

فحّتى   
(1(

ر} خَّ
َ
تَاأ َوَما  َذْنِبَك  ِمْن  َم  تََقدَّ َما  اهلل  لََك  {ِليَْغِفَر  ي�ستغفر  اأْن  عليه 

النبّيQ عليه اأن ي�ستغفر...

ال�ستغف�ر للجميع. لذا لحظوا الأئّمةR اأّي تحّرق وتملمٍل لهم في 

هذه الأدعية، وبع�س الن��س يظّن اأّن الإم�م ال�سّج�دQ ت�سّرع هكذا ليعّلم 

لي�س  الأ�س��س  لكْن  والم�سمون،  ب�ل�سكل  تعليم  هن�ك  نعم  ذلك،  الآخرين 

العبد ال�س�لح والإن�س�ن  الم�س�ألة هو ح�لة الطلب لدى هذا  اأ�س��س  كذلك، 

ع هلل ك�ن منه لنف�سه، وهذا الخوف من عذاب  ال�س�مي والعظيم، وهذا الت�سرُّ

ال�ستغف�ر  وهذا  لنف�سه،  منه  ك�ن  ور�سوانه  اهلل  اإلى  للتقّرب  والميل  اهلل 

والطلب من اهلل ك�ن حقيقة منه لنف�سه.

والأعم�ل  المب�حة  ك�ّللّذة  حي�تهم  في  ب�لمب�ح�ت  الهتم�م  يكون  قد 

الدرجة،  تلك  اإلى  �سم�  اّلذي  الإن�س�ن  نظر  في  ُت�سبح  الأخرى  المب�حة 

تبدو �سقوط�ً وانحط�ط�ً، وهو يرغب اأْن ل يقع في اإط�ر ال�سرورات الم�ّدّية 

اأو  نظرة  الع�دّية  الحي�ة  وق�س�ي�  المب�ح�ت  هذه  ُيعير  ل  واأْن  والج�سدّية، 

لل�سير  الالمتن�هي  الوادي  المعرفة وفي  اأكثر في طريق  يغور  واأْن  لمحة، 

نحو الر�سوان الإلهّي وجّنة المعرفة الإلهّية، وعندم� يرى اأّنه حرم نف�سه 

من بع�س ذلك ف�إّنه ي�ستغفر، لذا ف�إّن ال�ستغف�ر للجميع.

)1)  �صورة الفتح، الآية: 2.
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العب�دة،  العب�دة، والمتو�ّسطون في  اأهل  ... لي�ستغفر الجميع، لي�ستغفر 

بع�س  اأحي�ن�ً  اّلذين يتركون  اأولئك  الواجب�ت، وحّتى  ب�أقّل  والذين يكتفون 

العب�دات الواجبة ل �سمح اهلل، ليلتفت الجميع اإلى اأّن عالقتهم هذه مع اهلل 

تي�ّسر اأمورهم وتدفعهم اإلى الأم�م.

الذنوب  عنكم  ُيزيح  اأْن  اهلل  ا�س�ألوا  والمغفرة،  العفو  تع�لى  اهلل  ا�س�ألوا 

له، حّتى  الم�نعة، اأْن ُيزيل هذه ال�سحب من اأم�م �سم�س في�س لطفه وتف�سّ

.
(1(

ي�سّع لطفه على هذه القلوب والأنف�س. عنده� �سترون ال�سمو والعّزة«

خاتمة
اإّن ما اأفادنا اإّياه �صماحة الإمام الخامنئّي{، ُيلقي علينا الحّجة البالغة 

في اللتزام بهذا النهج الإيمانّي المحّمدّي الأ�صيل، اّلذي ينبع من بحر القائد 

العزيز ومعارف اأهل البيتR، الِثقلين الّلذين ما اإْن تم�ّصكنا بهما نجونا، 

لي�صبَّ في �صويداء القلب المتلّهف للحقائق النورانّية الإلهّية. ن�صاأل اهلل تبارك 

الدارين  بُنعمى  يوّفقنا للخير والعمل به وال�صعي لمر�صاته، والفوز  اأْن  وتعالى 

اآمين رّب العالمين بحّق محّمد واآله الطاهرين.

)1)  من خطبة �صالة الجمعة. )1997/1/18م(.
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