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إشارة
{َواتَُّقواْ اللَّه َويَُعلُِّمكُُم اللُّه})البقرة 282(

 اأّن املعنوي���ة هي اأ�صا����سُ ر�صد املجتمع 
1
ي���رى الإمام اخلمين���ي

و�صلح���ه، وم���ا مل تقرتن احلي���اة املادّية باملعنوي���ة ويقرتن العلم 

باملعنوية فل �صلح له.

من اأه���م اأركان ازدهار املعنوية »ح�ص���ور التقوى« يف املجتمع؛ 

وخا�صة يف دوائر اخلوا�س واملقّربني من الإدارة والقرار، واأو�صاط 

النخ���ب واأه���ل املن���رب والكلمة؛ على اخت���لف �صاحاته���م وت�صّعب 

اأعماله���م؛ فكلم���ا َثُقل���ت امل�صوؤولّي���ة �ص���ارت التقوى اأك���ر لزوًما، 

واأ�صب���ح الن���زلق يف املنحدرات اأك���ر خطورة على الف���رد نف�صه 

وعل���ى حميطه؛ فلكّل �صاح���ٍة تقوى؛ فالتقوى الت���ي �صرحها الإمام 

اخلامنئي ممزوجة بالب�صرية واملعرفة والقوة وال�صجاعة والراأفة 

وال�ص���رب يف مواجهة املحن والعقد؛ املوان���ع الداخلية واخلارجية؛ 

ومنجي���ة من املنزلق���ات. وملحورّية دورها يف ر�ص���م امل�صري ُكّررت 

الو�صية بها وُجعلت ميزاًنا للفلح..

�صيلح���ظ القارئ اأ�صل���وب الإمام اخلامنئ���ي ال�صهل يف تناول 

موا�صيعها، و�صرح���ه املب�ّصط ملعانيها ور�صم���ه: مليادينها واآثارها؛ 

موانعه���ا ومقا�صده���ا؛ و�صمولي���ة دائرتها؛ فتت�صع لتع���ّم كل �صوؤون 

احلياة، وبالتايل ظهور ُبعدها الجتماعي كقيمة ل ُتناف�س.

ف���اإذا كانت »التق���وى الفردي���ة« تغّل اأي���دي ال�صياط���ني وتلجم 

النفو����س الأّمارة وتعّبد ُط���ُرق الروحانية وت�صّد حب���ل ال�صماء اإىل 

الأر����س، فالتق���وى اجلماعّية )تق���وى املجتمع( اإذا م���ا ازدهرت؛ 

1 - �صحيفة المام: اجزاء 3و4و7؛ �صفحات:  403، 542،533.
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�صادت املحبة والراأف���ة وقّلت املنازعات وتقّي���َد الظلم وال�صتبداد 

وا�صمحّل النزوع اإىل الدنيا وطلب الدعة، وعُمرت البلد وتفّتحت 

طاق���ات اأبنائها وانتظمت اإدارتها، واقتدرت يف مواجهة الطاغوت 

امل�صتك���رب واأوليائ���ه؛ وتفجرت كنوزه���ا ونزلت ب���ركات ال�صماء {

َمَمَ�ِء  َن السَّ َولَْو أَنَّ أَْهَل الُْقَرى آَمُنواْ َواتََّقواْ لََفَتْحَنا َعلَْيِهم بََركَاٍت مِّ
َواألَْرِض} )الأعراف 96(. هكذا تكون التقوى �صبيل للحياة الطيبة.

؛ ال���ذي ا�صتلهم م���ن روح القراآن  ي���رى الإم���ام القائد والع���املمِ

وحدي���ث املع�ص���وم R، والذي تتلمذ على ي���دي الإمام اخلميني 

ا ميادين احلي���اة باأ�صكالها:  ً ونهل م���ن روحه ومعني فكره خمت���ربمِ

حتدي���ات الثورة واحل���رب والنت�صار وال�صل���م؛ والرئا�صة والفنت؛ 

العلم والدر�س؛ الجتهاد والفتيا.. منزلة التقوى يف الأّمة واقتدارها 

قائ���ًل: اإّن الأّمة التقّية ل تغلبه���ا اأي قوة يف العامل. ونرتك للقارئ 

دخول اأبواب التقوى التي �صّرعها اأو اأ�صار اإليها؛ باًبا تلو باب..

 ي�صّرن���ا اأن نق���ّدم للقّراء هذا الكتاب »حي���اة التقوى« اأو »عي�س 

التقوى«؛ ول ي�صعنا اإل اأن ن�صكر كل من �صاهم يف اإعداده وترجمته 

ون�ص���ره، ل �صيم���ا: اجلهة املع���ّدة التي نظم���ت ف�صول���ه، موؤ�ص�صة 

الث���ورة ال�صلمي���ة للثقاف���ة والأبحاث)مكت���ب حفظ ون�ص���ر اآثار 

الإمام اخلامنئي(؛ فريق الرتجمة، ونخ�ّس ال�صيدتني مرمي �صفي 

الدي���ن وتي�ص���ري نبيل، حي���ث ترجمت���ا الق�صم الأكرب م���ن الكتاب؛ 

فري���ق املراجعة والتحرير يف مركز املعارف الذي راقب الن�صو�س 

وراجعها وو�صع هوام�س تو�صيحّية وا�صتخرج اخلطابات املرتجمة 

م���ن م�صادرها؛ واملدق���ق اللغوي ال�صتاذ عدن���ان حمود؛ واملخرج 

الفن���ي الخ عل���ي عليق ول نن�صى دار املع���ارف الإ�صلمّية الثقافية 

نا�صر الن�صخة العربّية.

ربيع األول 1440هَم.

مركز املعارف للرتجمة



مقدمة الكتاب

اإّن اله���دف النهائي م���ن خلق الإن�صان هو الو�ص���ول اإىل منزلة 

الق���رب الإلهي، و�صبيل ذل���ك يكون باجتياز خمتل���ف المتحانات 

والختب���ارات. لق���د كان الأنبياء العظ���ام والأئمة الك���رام عليهم 

ال�ص���لم، ي�صعون اأي�صًا لإي�ص���ال الإن�صان اإىل هذا املق�صود. لكن، 

مل ي���وؤدمِ اهتمامه���م بالآخ���رة واملقام���ات املعنوي���ة اإىل الغفل���ة عن 

احلي���اة الدنيا. فالإن�ص���ان الكامل يف املنظار الإله���ي، يعمر دنياه 

ويعم���ر اآخرت���ه، وتكون النتيج���ة ب�صبب هذا الإعم���ار الو�صول اإىل 

احلي���اة التي عرّب عنها القراآن الك���رمي ب� »احلياة الطيبة«. وميكن 

اأن نح�ص���ل على »احلياة الطيبة« يف ظل الر�صد الأخلقي الفردي 

والتقدم املعن���وي، والعلمي، والثقايف، وال�صيا�ص���ي، والقت�صادي، 

والجتماعي، وكذلك بالو�صول اإىل )مرحلة( العدالة الجتماعية.

 فق���د ُعّدت احلي���اة الطيبة يف املع���ارف الإ�صلمي���ة وا�صتنادًا 

اإىل الآي���ة 97 من �صورة النحل جزاًء م���ن اهلل تعاىل على الأعمال 

ال�صاحل���ة لعب���اده املوؤمن���ني من الرج���ال والن�ص���اء. اإذًا، ل ميكن 

احل�ص���ول على احلي���اة الطيب���ة اإل بتطبيق اأح���كام وتكاليف دين 

الإ�ص���لم املقد�س. ومن جهة اأخرى، فاإن التقوى هي اأحد مفاهيم 

الثقاف���ة الإ�صلمي���ة التي تتمت���ع بقيمة عالية، بحي���ث ُعّدت هدفًا 

وغاي���ة العديد م���ن العب���ادات والتكاليف الديني���ة، و�صرطًا لقبول 

العب���ادات، و�صرط���ًا للّتمك���ن م���ن ال�صتف���ادة من ه���دي القراآن. 

فف���ي الثقاف���ة الإ�صلمية، ل تقّدر قيم���ة النا�س بامل���ال، واملنزلة، 
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واملكان���ة الجتماعية، والأن�صاب، بل اإن التقوى هي معيار التقومي. 

ف���اإذا ُجعل���ت التقوى معي���ار الأفعال عل���ى �صعيد احلي���اة الفردية 

والجتماعية �صريى املجتمع ال�صلح والنجاح والفلح. 

اإن التق���وى تعني املراقبة الدائمة وامل�صتمرة للأفعال والأقوال، 

 وكما 
1
واأب���رز م�صاديقها هو القيام بالواجبات وت���رك املحرمات.

�صيلح���ظ القارئ املحرتم، ف���اإن قائد الثورة { يع���ّرف التقوى 

ا�صتن���ادًا اإىل الآي���ات الكرمي���ة واأحاديث املع�صوم���ني باأّنها »تعني 

تلك ال�صدة من املراقبة بحيث ل يحيد الإن�صان عن جادة احلق يف 

. وقد ذكر لها بع����س امل�صاديق كالتايل: 
2
ممار�صات���ه ال�صخ�صية«

»وه���ذا م���ا تعنيه التق���وى؛ اأي اأن يراقب املرء نف�ص���ه مراقبة تاّمة 

يف تداوله للأموال، يف معامل���ة النا�س وكراماتهم؛ يف ال�صتخدام 

���رف وال�صتغناء، وكذلك يف الكلم حتى ل  والّتوظيف، اأو يف ال�صّ

. »التقوى لي�صت �ص���وى مراقبة النف�س، 
3
ينطق مبا يخال���ف احلق«

مراقب���ة القول، والفع���ل، واملعا�صرة، والق���رارات، اأي نحذر باأن ل 

يكون للإرادة ال�صيطانية مدخلية يف قراراتنا واأفعالنا ويف اأفكارنا 

.
4
واأقوالنا. واإّن هذه هي التقوى«

ي�ص���ّم الكت���اب املوجود ب���ني اأيديكم باقة من خطاب���ات القائد 

املف���ّدى الت���ي تدور ح���ول مو�ص���وع التقوى. فق���د تن���اول �صماحته 

احلدي���ث عن التقوى يف حما�صرات���ه املختلفة خا�صة يف خطبه يف 

�ص���لة اجلمعة، اأو يف لقاءاته مب�صوؤويل النظام، واأي�صًا يف لقاءات 

�صهر رم�صان املبارك. فاأو�صى �صماحته خماطبيه مبراعاة التقوى 

1  - وتترجم في اللغة الفار�صية بكلمة پرهيزكاري )المحرر(.

- في لقاء ح�صود �صعبية بمنا�صبة ولدة اأمير الموؤمنينQ في 2002/9/21  2

- الم�صدر ال�صابق  3

- من خطبة �صلة الجمعة، طهران، 2004/2/13  4



15
واللت���زام بها من خ���لل تعريفه لهذا املفه���وم الأخلقي، وتبيني 

اأهميت���ه، وكذل���ك اآث���اره وعواقب ترك���ه. ويت�صّمن الق�ص���م الآخر 

م���ن تو�صي���ات �صماحته �صرح اأق�ص���ام التق���وى، وميادينها، وطرق 

حت�صيلها. وبالرغم من اأن مراعاة التقوى واجبة على كافة اأفراد 

املجتمع، اإل اأنه وبنظر �صماحته فاإن املراعاة واللتزام بها من قبل 

اخلوا�س متتاز باأهمية اأكرب.

بذلن���ا ُو�صعن���ا يف ه���ذا الكت���اب يف اجتن���اب ذك���ر املوا�صي���ع 

املت�صابه���ة، وكذلك �صعينا يف ت�صنيف حما�ص���رات �صماحته، اإىل 

تقدمي بن���اء منّظم لهذا البحث، وو�صع���ه يف متناول القارئ. لكن 

امتنعنا يف بع�س املوارد عن تفكيك اأق�صام املحا�صرة نظرًا اإىل اأن 

�صماحت���ه كان يف معظم حما�صراته )عندما يتحدث عن التقوى( 

يذكر تعريفًا للتقوى واآثارها واأهميتها جنبًا اإىل جنب. 

ناأمل بالو�صول اإىل املجتمع الإ�صلمي املن�صود مبراعاة التقوى 

الفردية والجتماعي���ة، واأن ي�صتطيع كافة اأفراد املجتمع القرتاب 

من حتقيق احلياة الطيبة، اإن �صاء اهلل.

       

ومن الله التوفيق   

  

مة
قد

م
ال





الفصل األول

مفهوم التقوى

أ _ ماهّية التقوى: 

م���ا هي الّتق���وى؟ وكيف ميك���ن الّت�صاف بالّتق���وى يف خمتلف 

�صوؤون احلياة؟ اإن التقوى تعني البتعاد عن اخلطاأ واملع�صية والإثم 

والف�ص���اد، وعن النح���راف عن الّطريق ال�صحي���ح واّتباع الأهواء، 

وهي ت�صليم الّنف�س ل�صبيل الّتكاليف والواجبات. ينبغي على اجلميع 

يف خمتل���ف املج���الت الّت�ص���اف بالّتق���وى لتحقيق الّنج���اح. فهي 

�صرط الّتوفيق يف كل م�صل���ك وطريق، ول تخت�ّس بالّدين فقط، اإّل 

اأن الّتقوى الّدينية وا�صحة وبّينة، وحلوة املذاق، وحممودة العاقبة.

فعل���ى كل اإن�ص���ان الّتحّل���ي بالّتق���وى لي�صتطي���ع �صل���وك الطريق 

حي���ح والو�صول اإىل املق�صد املرجو، �ص���واٌء كان �صبيًا �صغريًا  ال�صّ

اأو فت���ًى يتابع درا�صته، اأو رّبة منزل، اأو اأي اإن�صان اآخر لديه وظيفته 

وعمل���ه يف بيئة معّين���ة. فل ميكن للَحَدث )ال�ص���اب( اأن ي�صل اإىل 

ة ببيئة  اله���دف املرجو من الّدرا�صة من دون وج���ود الّتقوى اخلا�صّ

درا�صته وجم���ال عمله، فعليه اأن يتجنب الوقوع يف الأخطاء واللعب 

وال�ّصغب والن�صغال مبا مينعه من مزاولة ن�صاطه املدر�صي املطلوب، 

وهذه هي تقواه. وكذلك املراأة داخل منزلها اأو الرجل يف بيئة عمله. 

واأمّي���ا موؤم���ن اأراد ال�ّص���ري يف الطري���ق اإىل اهلل وال�ص���ري عل���ى 

ال�ص���راط امل�صتقيم احلّق، علي���ه اأن يتحّلى بالتقوى ليك�صب ر�صى 
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اهلل، ولي�صتفي���د من الّنورانية الإلهّية وي�ص���ل اإىل املراتب املعنوية 

العليا، واإىل متكني حاكمية الدين الإلهي. مفهوم الّتقوى ملن ي�صري 

يف �صبيل الدي���ن والإميان، يعني اللتزام بالتكاليف الّدينّية وعدم 

الر�صوخ للأهواء وال�ّصهوات والنحراف عن �صبيل اهلل.

يجب اأن يكون جّل اهتمامكم م�صبوبًا لإحراز ر�صى اهلل والقيام 

بالواجب���ات الإلهّية اأينم���ا كنتم، مهما كان عملك���م، ومهما كانت 

امل�صوؤولي���ة امللقاة على عاتقكم، اأو مهما كان مركزكم الجتماعي. 

وه���ذه هي الّتقوى. فالّتقوى هي ال�ّصع���ي للقيام بالواجبات وجتّنب 

النح���راف عن امل�صار. فاإذا م���ا ظهر هذا ال�صع���ور لديكم وقمتم 

به���ذه امل�صاع���ي، وخطومت اخلط���وة الأوىل، ف���اإن اهلل تعاىل �صوف 

ي�صاعدكم يف اخلطوة الثانية.

وكّلما كانت امل�صوؤولية امللقاة على عاتقنا اأكرب احتجنا اإىل درجة 

اأعل���ى من التق���وى. فالتقوى ه���ي التي جتعل الإن�ص���ان منت�صرًا يف 

ميادين اجلهاد. فهي التي ن�صرتكم يف ميادين مواجهة ال�صتكبار 

الت���ي خ�صتموها -اأنتم ال�صعب- ل�صن���وات، وانت�صرمت يف مثل هذه 

الأي���ام يف ع���ام 79. تق���وى ذل���ك القائد ال���ذي مل يك���ن هّمه �صوى 

الأوام���ر الإلهّية والواجبات ال�ّصرعّي���ة، وتقواكم اأنتم اأفراد ال�صعب 

الذين �صّحيتم باأهوائكم وم�صاحلكم ال�صخ�صية من اأجل اهلل. 

ه���ل تذكرون كيف كان اجلميع يف تلك الأي���ام م�صّلمني قلوبهم 

لهدفه���م املقّد����س )ي�صعون لتحقي���ق هدفهم املقد����س(، فل اأحد 

يهت���ّم بنف�صه اأو يف جمع املال اأو كنز ال���روات، مل يكن اأحد ليهتّم 

بالوظيف���ة واملن�ص���ب، مل يك���ن ه���ّم اأحد الّتق���دم عل���ى الآخرين 

و�صبقه���م، فكّل �صخ�س كان ي�صعر بالواج���ب ال�ّصرعي والإ�صلمّي 

والّثوري ويقوم به. علينا اليوم اأن نفعل كذلك.
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اإذا ُوج���َد الي���وم يف جمتمعن���ا اأ�صخا����سٌ يري���دون ا�صتغ���لل 

منا�صبه���م اأو نفوذهم ب���اأن تكون رفاهية اأنف�صه���م ن�صب اأعينهم 

بدًل من الهتمام برفاهية املجتم���ع وال�صعب، واأن يهملوا م�صالح 

ال�صع���ب، يكونوا قد جانب���وا التقوى وخالفوها. هن���اك بني النا�س 

اأ�صخا����س يحمل���ون على عاتقه���م م�صوؤوليات كربى، ف���اإن �صرفوا 

اأعمارهم يف غري طريق احلفاظ على الثورة وم�صوؤولياتهم الثورّية 

امللقاة على عاتقهم، يكونوا قد جانبوا التقوى وخالفوها.

وكذل���ك ف���اإن ال�صت�ص���لم للأهواء ومل���ّذات احلي���اة الفانية، 

واتباعها م���ع منافاتها للأهداف ال�صامية هو جمانبٌة للتقوى، واإن 

ه���ذا الأمر )العمل خ���لف التقوى( هو ما ينهك الأم���ة، ويذّلها، 

  
1
والتقوى هي ما يرفع راأ�س الأمة عاليًا. نحن بحاجٍة اإىل التقوى.

المراقبة المستمرة

مرّد كل هذا الّتاأكيد والّت�صديد على الّتقوى حتى ل يغفل الإن�صان 

ع���ن نف�صه، ويراقبه���ا، ويحرتز من اأن يخط���ئ، اأو يغفل عن حاله، 

وهدف���ه، وم�ص���ريه، و�صبيله، ووظيفته. وميك���ن ت�صبيه هذه احلالة 

ر، فمن املمكن اأن  ق، وخطمِ بقي���ادة ال�ّصيارة يف طريق متعّرج، ومنزلمِ

2
تنحرفوا وتزّل اأقدامكم اإذا ما غفلتم ون�صيتم يف اأي حال اأنتم. 

عل���ى اجلمي���ع اأن يراقب���وا اأنف�صه���م. على اجلمي���ع اأن يراقبوا 

اأفعاله���م، واإن ه���ذه املراقب���ة لهي التق���وى التي ُطل���ب مّنا يف عيد 

 فلنتاأمل يف اأعمالنا، 
3.1

الفط���ر اأن ناأمر بها اأنف�صن���ا وامل�صتمعني لنا

- خطبة �صلة الجمعة في طهران، 1991/2/8.  1

- تاأمل في دعاء وداع �صهر رم�صان المبارك 28/ 5/ 1987  2

- خطبة �صلة عيد الفطر في 1997/2/9   3
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ويف اأفعالنا، واأقوالنا، ويف معا�صرتنا، حتى فيما يجول يف خواطرنا 

-م���ن خواطر قلبّية- فلنتاأّمل فيها، ولن�ص���َع باأن ل منيل عن �صبيل 

اهلل وطري���ق احل���ق. اإن هذه هي التقوى، ولع���ّل اأحد اأهداف �صوم 

�صه���ر رم�ص���ان املب���ارك، اأو لع���ل اله���دف الأ�صا�صي من���ه، هو اأن 

نح�ص���ل بال�صوم على ذخرية من التق���وى، واأن يحّولنا )ال�صوم( 

. اإن لهذه املراقبة بركات جّمة. وهذه املراقبة هي التي 
1
اإىل مّتقني

2
حتفظ الإن�صان على ال�صراط امل�صتقيم الإلهي.

المراقبة الشديدة لألعمال الفردية

���ّدة من املراقبة بحيث  ماذا تعن���ي التقوى؟ اإنها تعني تلك ال�صِّ

ل يحيد الإن�ص���ان عن جادة احلق يف ممار�صاته ال�صخ�صية. وهذا 

م���ا تعنيه التقوى؛ اأي اأن يراقب املرء نف�صه مراقبة تاّمة يف تداوله 

للأموال، يف معاملة النا�س وكراماتهم؛ يف ال�صتخدام والّتوظيف، 

���رف وال�صتغن���اء، وكذلك يف ال���كلم حتى ل ينطق مبا  اأو يف ال�صّ

 
3
يخالف احلق. ت�صّفحوا نهج البلغة فهو حافل بهذه املقولت.

المراقبة في جميع شؤون الحياة

 ،Qاإّن التقوى هي الدر�س اخلالد الذي ُيعطيه اأمري املوؤمنني

اأّي تو�صية  فلو اأنكم تراجعون نهج البلغة �صتدركون اأنه مل يكرر 

وطلب باملقدار الذي دعا فيه اإىل التقوى. اإّن التقوى يف الواقع من 

اأهم املفا�صل يف حياة اأمري املوؤمنني العملية، ويف اإر�صاداته وتو�صياته.

- خطبة �صلة الجمعة في طهران 1997/1/31  1

- في لقاء مع قيادات وم�صوؤولي الحر�س الثوري 1997/9/17  2

- في لقاء ح�صود �صعبية بمنا�صبة ولدة اأمير الموؤمنينQ في 2002/9/21  3
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والتق���وى تعني: مراقبة النف����س، فعلى العب���د اأن يراقب نف�صه 

دائًم���ا، فرياق���ب اأعمال���ه و�صلوكات���ه، اأي اأن يراقب عين���ه ول�صانه 

و�صمع���ه ويده، كما يراق���ب قلبه، اأن يراقب ع���دم تغلغل اخل�صال 

احليواني���ة الدنيئ���ة ]يف وج���وده[، وع���دم امليل اإىل اله���وى، وعدم 

الجن���ذاب اإىل املظاه���ر التي توؤدي ب���ه اإىل الهاوي���ة، فل ي�صمر 

احل�ص���د ول يريد ال�صّر لغريه، واأن ل ي�صمح للو�صاو�س اأن ت�صل اإىل 

ف���وؤاده، وعليه اأن يجعل من قلبه م�صرًحا للف�صائل وذكر اهلل وحّب 

اأوليائ���ه وعباده، واأن يراعي التق���وى يف الفكر والعقل، باأن ي�صون 

العق���ل من النح���راف والوقوع يف الأخطاء واملزال���ق، واإنقاذه من 

اجلمود، وتوظيف الذكاء يف �صوؤون احلياة، اإذًا فاملراقبة امل�صتمرة 

 
1
للجوارح والقلب والفكر والعقل من التقوى.

التق���وى لي�صت �ص���وى مراقبة النف����س، فلرناقب قولن���ا وفعلنا 

ومعا�صرتن���ا ومواقفن���ا، ولنحذر؛ لئ���ل تتغلغ���ل اإرادة ال�صيطان يف 

مواقفنا واأعمالنا واأفكارنا.

هذه هي التقوى واإّن اهلل لُيعني كّل من يتمّتع بهذه املراقبة، ل اأنه 

لن يرتكب اخلطاأ، ول اأن���ه ي�صبح مع�صوًما عن الذنب واملع�صية، 

ولك���ن اهلل يعينه وياأخذ بي���ده، ومن هنا ندرك �ص���رورة الهتمام 

بالتق���وى، والتو�صية به���ا يف كل �صلة جمعة، فاإمام اجلمعة نف�صه 

ا بحاجة اإىل اأن يو�صونا بالتقوى،  يحت���اج هذه الو�صية. ونحن اأي�صً

 
2
وينّبهوا قلوبنا ويذّكروها بعروة الإ�صلم الوثقى هذه.

فعندم���ا يو�ص���ي الق���راآن بالتقوى يف جمي���ع اآيات���ه، فاإنه يعني 

3
احلذر ومراقبة النف�س، فالّطمع من �صفات النف�س الإن�صانية. 

- خطبة �صلة الجمعة في طهران 2005/8/19   1

-  خطبة �صلة الجمعة في طهران 2004/2/13  2

3   - في لقاء نواب مجل�س ال�صورى الإ�صلمّية الثامن 2004/6/16
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مل تتقي���د التق���وى يف حي���اة اإمامن���ا العظي���م مبعن���ى القي���ام 

بالعب���ادات، فكانت التق���وى )امللك( يف كل �ص���يء. التقوى تعني 

ة فيم���ا يرتبط بالأمور  حيح���ة للعمل والفع���ل، خا�صّ املراقب���ة ال�صّ

الهاّم���ة. ف���كان من مظاه���ر الّتقوى عن���ده: الدر����س، واملعا�صرة، 

واحل�صور يف مراكز العلم، واحل�ص���ور الفّعال يف املجتمع والعائلة 

1
ويف جمالت احلياة.

التقوى حصن اإلنسان 

ه���ي التقوى التي ظلَّ اأمري املوؤمنني Q يو�صي بها طوال فرتة 

حكمه -رمّبا ل جتد يف نهج البلغة مو�صوًعا حظي بالهتمام مثلما 

حظي به مو�صوع التقوى- وَكُر َ يف الأدعية والروايات طلُب التقوى، 

وكثرًيا م���ا كان الإمام اخلميني } يحّث يف كلماته على التم�ّصك 

بالتق���وى، عل���ى اعتب���ار اأنها ح�ص���ن. واملراقبة الدائم���ة لأنف�صكم 

مبنزل���ة �صياج يحيط بكم، فاإّياك���م واأن ُيك�صر هذا احل�صن. فاأنتم 

حتتّل���ون حالًيا مكانة ح�صا�ص���ة، ورمّبا يت�صنى لك���م -اأو ل يت�صنى- 

البقاء يف املنا�صب ذاتها يف ال�صنوات القادمة. ولي�س هذا هو املهم، 

واإمّن���ا املهم ه���و مراعاة هذا اجلانب يف كل حلظ���ة اإىل حني اليوم 

 
2
الأخري وال�صاعة الأخرية لوجودكم يف هذه امل�صوؤولية.

أهمية مراعاة التقوى في مرحلة الشباب

الّتجدد  ب��روح  وذل��ك  واأفعالنا  اأقوالنا  مراقبة  تعني  التقوى 

- في مرا�صم تخريج ال�صّباط في مدر�صة الإمام الخميني )ر�س( البحرية   1

وجامعة العلوم والفنون البحرية في نو�صهر 1999/5/19

- في لقاء النواب والعاملين في مجل�س ال�صورى الإ�صلمي 1999/5/31    2
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والبتكار وحيوية ال�صباب. فعندما تلزم التقوى روحكم ال�صابة 

القراآن  يف  تكّرر  لقد   
1
املعجزات. �صتظهر  الكامنة،  وطاقاتكم 

الكرمي ذكر التقوى مرارًا. واإن املثل املنا�صب لكم اأنت ال�صباب، 

تقوى  على  مثال  خري  كان  حيث   .Q يو�صف  الّنبي  ة  ق�صّ هو 

من  كاملة  �صورة  يف   Q يو�صف  النبي  ق�صة  ت�صرد  ال�صباب. 

ة،   اأي اأف�صل ق�صّ
2
القراآن الكرمي، وعرّب عنها ب�»اأح�صن الق�ص�س«

�ص�س  فالقمِ �ص�س«،  ب�»القمِ �س«  »الَق�صَ مفردة  عليكم  تلتب�س  ول 

�ص�س. لكن »الَق�ص�س«  ة، ويكون املعنى بها اأف�صل القمِ �صّ جمع قمِ

ا�صم م�صدر، وهي مرادفة للق�صة، وتعني اأف�صل ق�صة اأو حكاية. 

ة النبي يو�صف منوذجًا  ويعود �صبب ذلك اإىل اأنكم جتدون يف ق�صّ

كامًل للتقوى، فتقوى اإن�صان اأم�صى ردحًا من الزمن ولديه جتاربه 

يف احلياة تبدو اأكر واقعية من تقوى �صاب هو يف عنفوان �صبابه 

)يف غمرة ال�صباب(. فالغمرة من خ�صائ�س فرتة ال�صباب، وكل 

ال�صباب يت�صفون ب�صيء منها، بالطبع فاإن هذه الغمرة من النعم 

الإلهية، بحيث ميكن لل�صاب اأن يجيد ا�صتعمالها، وهنا ويف هذه 

التي  والفطنة  اليقظة  توظيف  اأهمية  تظهر  الغمرة  من  احلالة 

ُتدعى بالتقوى. ولذلك ُتعّد ق�صة النبي يو�صف Q اأف�صَل واأبرز 

3
ق�ص�س القراآن.

مراقبة الحدود والضوابط اإللهية

التق���وى تعن���ي اأن نراق���ب اأفعالن���ا، اأن من�صي بح���ذر، واأن نعّد 

-  في مرا�صم تخريج ال�صّباط في مدر�صة الإمام الخميني )قده( البحرية   1

وجامعة العلوم والفنون البحرية في نو�صهر 1999/5/19 

-  �صورة يو�صف، جزء من الآية 3.  2

-  خطبة �صلة الجمعة في طهران بتاريخ، 1999/5/8  3
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برنامج حياتن���ا وفقًا لل�صوابط واحل���دود ال�صرعية الإلهية، وهذا 

ل يخت�ّس بزمن معني، واإن جمتمع اليوم اأي�صًا باأم�ّس احلاجة اإىل 

التقوى، وكّلما تط���ورت العلوم وح�صارة ال�صعوب تبقى هذه الأمور 

م�ص���درًا ل�صعادته���ا. على الأّم���ة الإ�صلمية اأن ت�صع ه���ذه الأمور 

1
ن�صب عينيها وتلتفت اإليها، فتطلبها وت�صعى يف حت�صيلها.

مزّية المراقبة الدائمة والمستمرة: صفاء النفس

يتحّق���ق �صف���اء النف����س اأي�صًا من خ���لل اللت���زام بالواجبات 

واجتن���اب املحرمات، جتّنب الف�صاد وعدم الوق���وع فيه، ومبراقبة 

النف�س. بالطبع فاإننا لن ن�صل بذلك اإىل الع�صمة بحيث ل ي�صدر 

منا اأي خطاأ، لكن اإن راقبنا اأنف�صنا، �صتقّل زّلتنا وهفواتنا، وحتى 

اإن زللنا واأخطاأنا ل���ن ينتج عنه �صقوٌط اإىل الهاوية )لن نكّب على 

وجوهن���ا(، هذه هي مي���زة املراقبة. ما هو ا�صم ه���ذه املراقبة يف 

الثقاف���ة الإ�صلمي���ة؟ التقوى. وعندم���ا يقولون التزم���وا بالتقوى 

)اتق���وا اهلل( اأي راقب���وا اأنف�صكم، وراقب���وا اأفعالك���م، واأقوالكم، 

وقراراتك���م واإجراءاتك���م. اإن ه���ذه املراقبة هي الت���ي حتول دون 

2
الزلل، وحتى اإن زّلت القدم فلن تكون الأ�صرار ج�صيمة.

التقوى؛ تتبع خطوة بخطوة 

ل ي�صع���ر الإن�صان بالتغيريات غالب���ًا. والكثري من هذا الإغفال 

ينته���ي اإىل خ�صائر كبرية. لو فر�صن���ا اأن ما�صًيا ي�صري على طريٍق 

- ف���ي لق���اء الم�صوؤولين والعاملين ف���ي النظام في ذك���رى المبعث النبوي   1

ال�صريف 2003/2/24

- في لقاء جمع من ال�صباب النخبة في 2004/2/10    2
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يغف���ل وينحرف عن طريق���ه بزاوية خم�س اأو ع�ص���ر درجات. هذا 

الإن�ص���ان ل يلتفت اأبًدا، فخم�س درج���ات لي�صت ب�صيء ُيلفت انتباه 

الإن�ص���ان. ثّم فيما بعد كّلما �صار مع هذا النحراف الب�صيط -هذا 

ل���و مل ت�صل ه���ذه اخلم����س درج���ات اإىل ع�صر درج���ات وخم�صني 

درج���ة وبقيت خم�س درج���ات- عن اخلط ال�صحي���ح الذي ينبغي 

اأن ي�ص���ري عليه، ف���اإن النحراف يزداد �صيًئا ف�صيًئ���ا. ثّم ياأتي وقٌت 

يتنّبه هذا الإن�صان ويرى اأنه يا للعجب! كم �صارت الفا�صلة كبرية. 

عندما ُتذكر التقوى فلأجل هذا الأمر. فاإن التقوى تعني اللتفات 

والتوّج���ه اإىل الذات حلظة بلحظ���ة ومراقبة النف�س واللتفات اإىل 

م���ا نقوم ب���ه. اإن هذه ال�صلة الت���ي ُكتبت علينا خم����سَ مّرات يف 

اليوم هي يف الواقع من اأعظم نعم اهلل. فلو مل تكن هذه ال�صلة، 

لغرقنا يف غفلة عميقة. هذه ال�صلة هي التي توّجهنا اإىل اأنف�صنا. 

فه���ذا ما يقت�صي اأن نوؤّدي ال�صلة ب�ص���كٍل �صحيٍح وبتوّجه. فاإنا لو 

 .
1
اأّدينا ال�صلة بتوّجٍه، لكانت لنا خري معني على النف�س

المعنى الدقيق للتقوى

عندم���ا نقول التق���وى، فهي خمتلفة ومغايرة ملف���ردة الجتناب 

الت���ي ترتج���م عملي���ًا بالإحج���ام والمتناع ع���ن تناول الطع���ام اأو 

الذهاب اأو المتناع عن القيام بعمل. فالتقوى هي اأن يكون الإن�صان 

، يحرتز من اأن ت���زّل قدمه، ويحرتز  يف حال���ة حذر، وحتّرز، وت���وقٍّ

م���ن اأن ينقلب و�صعه راأ�صًا على عقب. فلو افرت�صنا اأنكم متار�صون 

ريا�صة ت�صلق اجلب���ال يف درب جبلي، ف�صتكون كل خطوة تخطونها 

م�صريية. فاإن جتاهلتم خطوة ما تعّر�صون بذلك اأنف�صكم للخطر، 

- في لقاء الم�صوؤولين وال�صخ�صيات العلمية – ال�صيا�صية في  2010/4/6  1
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لذا اأنتم م�صطرون باأن تخطوا كل خطوة بحذر، اأي اأن تنظروا اإىل 

مو�صع اأقدامكم قبل امل�صري، وهذا هو معنى التقوى، وهي جتري يف 

1
كافة �صوؤون احلياة.

التق���وى تعن���ي اللتف���ات اإىل كل فع���ل ي�صدر من���ا. فرتاقبون 

وتنتبه���ون لكل عمل تري���دون القيام به؛ م���اذا تفعلون. وكذلك يف 

كل ق���ول تقولونه، اأو عمٍل تقدمون علي���ه، اأو قرار تتخذونه، باأن ل 

يع���ود هذا الق���ول والعمل والقرار بال�صرر عل���ى الإن�صانية، اأو على 

2
املجتمع، اأو على اآخرتكم، اأو دينكم.

االنتباه ألنفسنا واآلخرين في كل منزل ومقام

التقوى معناها اأن يتحّرز على نف�صه من لي�س له �صلطان اإل على 

نف�ص���ه، واأن يتحّرز على نف�صه وعلى غريه من له �صلطان على غريه 

���ا. اأما الذين يقفون على راأ����س ال�صلطة فيجب عليهم التحّرز  اأي�صً

عل���ى اأنف�صهم وعل���ى املجتمع كّله لكي ل ينزل���ق نحو التهافت على 

الدني���ا والتعّلق بزخارفها، وحتى ل ي�صق���ط يف هاوية حب الذات. 

ول نق�صد بذلك عدم اإعمار املجتمع، فليعمروا املجتمع وليفّجروا 

ثرواته وطاقاته، لكن ل يكون ذلك بهدف اإر�صاء اأ�صخا�صهم هم، 

3
فهذا هو ال�صّيئ. 

السير بدقة  

التق���وى ل تعنى ك���رة العبادة، نعم من املمك���ن اأن تنجم كرة 

العب���ادة ع���ن التقوى، اإل اأنه���ا لي�صت معنى التق���وى. التقوى تعني 

-  في لقاء جمع من الطلب في 2000/12/7  1

-  في خطبة �صلة الجمعة في طهران الموافق 1998/10/30  2

-  في خطبة �صلة الجمعة في طهران الموافق 1998/5/8  3
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ب���اأن ل يغفل الإن�صان عن نف�صه يف اأي عمل، وقرار، وفعل. فرياقب 

نف�صه ويدر����س قراراته وخطواته ويدقق فيه���ا )قبل القيام بها(. 

فتارًة يقدم الإن�صان على اأعماله، ويّتخذ قراراته، ويتلّفظ باأقواله، 

ويق���وم باأفعاله اأو يرتكه���ا، وكل ذلك وهو يف طي����سٍ وعدم اإدراك 

ووع���ي مل���ا يقوم به. وت���ارًة ينجزها جميع���ًا مع علم مب���ا يقوم به، 

والأخرية هي التقوى.

ُيكّرر يف كلمات عظمائنا هذا املثال، والبع�س يقول اإّنه حديث، 

لك���ن اآخري���ن يقول���ون اإّنه منق���ول عن اأح���د عظمائنا، ب���اأن �صئل 

اأحدهم: ما التقوى؟ فاأجاب: »اأما �صلكت طريقًا ذا �صوك؟«. 

فاأحيانًا ي�صري الإن�ص���ان يف طريق معّبدة، ولهذا الطريق كيفيُة 

�ص���رٍي خمتلفة عن غريها، ولكن اأحيانًا يجد الإن�صان يف كل خطوة 

يخطوه���ا اأ�صواكًا مينًة وي�صرة، فاحذر عندما متّر ب�صحراء مليئة 

بالأ�ص���واك اأن ي�صيب ال�ّص���وك رداءك اأو يج���رح قدمك، هذه هي 

التق���وى: ال�صري بدق���ة. لذلك ي�ص���ل الإن�صان اإىل الإمي���ان اإذا ما 

اّت�صف بالتقوى، ولن يكون موؤمنًا ما مل يكن تقيًّا. اإن من ل يراعي 

التقوى يقول اإذا ما �ُصئل اأو ُطلب منه الّتفكري يف الوجود، اأو اخللق، 

اأو هدف الوجود: »دعك من هذا!« هذا جمانب للتقوى وترك لها. 

حيح اإذا  اإن املتقي ه���و الذي يغو�س يف الّتفكري ليجد الّطريق ال�صّ

م���ا �صئ���ل عن هدف الوج���ود، اأو عن اهلل، واملع���اد، اأو اإذا ما ُطرح 

بح���ٌث يف ه���ذا املجال. اإن الّتفّك���ر يف هذا املو�صوع تق���وى. اأحيانًا 

عندم���ا ي�صل الإن�صان اإىل الإمي���ان )عندما ي�صبح موؤمًنا( يعتمد 

على اإميانه ويعّلق اآماله عليه، هذا خلف التقوى. واأحيانًا يراقب 

.
1
اإميانه، فهذه تقوى

- في لقاء التحادات الطلبية في جامعة طهران الموافق 1999/1/14  1
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السير بأعين مفتحة

؛ فقد قلن���ا مرارًا اإّن 
1
علين���ا توّخي احلذر: {لََعلَّكَُمَمْم تَتَُّقوَن}

التق���وى تعني مراقبة النف����س؛ اأّي مراقبة النف����س باأعني مفّتحة؛ 

حّتى ل نخطئ.

اإّن اأعيننا مفتوحة يف اأحيان كثرية جتاه اأخطاء الآخرين، حيث 

نقوم بالبحث عن مواطن اخلطاأ والعيب عندهم، وما �صدر عنهم 

ا- مع اأّن عيوننا  من خطاأ اأو �صبه خط���اأ -لنحمله على اخلطاأ اأي�صً

تغ�ّس النظر عن اأخطائنا، وهذا اأمر قبيح.

يج���ب على كل واحد مّنا باعتب���اره �صخ�صًا اأو م�صوؤوًل اأو مديرًا 

-يف اأي جم���ال من املجالت- اأن يلتف���ت اإىل اأخطائه، وطبًعا فاإّن 

ذل���ك اأمٌر ع�صري، فلي�س من ال�صهل على الإن�صان الإقرار باأخطائه 

والبح���ث عنه���ا واإدان���ة نف�صه، لكن علي���ه النزول عند ه���ذا الأمر 

2
الع�صري والقيام به. 

اليقظة والفطنة

واإن اهلل �صبحان���ه ل يرت�ص���ي للموؤمن اأن ت�صتح���وذ عليه الغفلة 

فيم���ا يتعلق ب�صوؤون���ه احلياتية، بل على املوؤم���ن اأن يتحّلى باليقظة 

والوع���ي، وفائدة ه���ذه اليقظة والوعي واحلذر عل���ى �صعيد �صوؤون 

احلي���اة بالن�صب���ة للإن�صان تتمّث���ل يف احرتازه ب���اأن ل يكون العمل 

ال���ذي يقوم ب���ه خمالًفا ل���لإرادة الإلهية ومنهجي���ة الدين ومبتغاه 

)�صريعت���ه(، واإذا ما تبلورت لدى الإن�صان هذه احلالة من املراقبة 

- �صورة البقرة جزء من الآية 183  1

- في لقاء الم�صوؤولين والعاملين في نظام الجمهورية الإ�صلمية الإيرانية   2

في 2006/10/10
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بحي���ث ين�صجم قول���ه وفعله و�صكنات���ه وقيامه وقع���وده وكل خطوة 

يخطوه���ا وت�صرف ُيقدم عليه مع اخلط ال���ذي ر�صمه اهلل تعاىل؛ 

ف���اإن تلك احلال���ة من التيّق���ْظ واحليط���ة والنباهة عن���د الإن�صان 

ت�صمى التق���وى؛ واملراد من التقوى اأن يعي����س الإن�صان حالة دائمة 

 
1
من احلذر واخل�صية.

الوعي وحسن االختيار عند مفترقات الطرق  

كث���ريًا ما ن�صادُف يف م�صري حياتنا مفرتقات طرق، كاأن نتفوه 

بالكلم اأو نعر�س عن ذلك، نّتخذ القرار اأو منتنع عن ذلك، نتكّلم 

بهذه الّطريقة اأو بتلك. اإذًا نحن دائمًا بحاجة اإىل الهداية الإلهية. 

فالّتق���وى تعني ب���اأن ننتبه ب���اأن لهذا الطري���ق امل�صتقي���م ت�صّعبات 

 
2
عديدة، فحذارمِ اأن ن�صّل الّطريق ون�صري يف اأحدها.

ذهنه  اإىل  يتبادر  للّتقوى،  �صورة  ر�صم  اأحدهم  يريد  عندما 

املمكن  من  والأدعية.  والأذكار،  والعبادات،  وال�صوم،  لة،  ال�صّ

اأن تت�صّمن الّتقوى جميعها، لكنها ل تعني الّتقوى. فالّتقوى تعني 

التي  اأعماله  الإن�صان  يعي  اأن  تعني  الّتقوى  واملراقبة.  الح��رتاز 

ذلك  ومثل  وفكر.  وع��زم  ب��اإرادة  خطواته  يختار  واأن  بها،  يقوم 

كمن ميتطي �صهوة جواد مطيع مي�صك جلامه بيده يعرف وجهة 

يتحّكم  ل  له،  تقوى  ل  الذي  فالإن�صان  التقوى.  هي  هذه  ال�صري. 

عن  البلغة  نهج  يعرّب  وكما  وم�صتقبله.  وقراراته،  بت�صّرفاته، 

 ُحمل عليها اأهلها وُخلعت جلمها 
3
ذلك: »واإن اخلطايا خيل �ُصُم�س

- خطبة �صلة الجمعة في طهران في 1990/3/30  1

- في لقاء م�صوؤولي المحاكم العامة ومحاكم رجال الدين في 1990/11/4  2

3  - اأي عنيد؛ خيل نفور ع�صر ال�صحبة ل تنقاد ل�صاحبها )المحرر(. 
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2
 .

1
مت بهم يف النار ....« فتقحَّ

فاإن اأخذنا هذا املعنى للتقوى بعني العتبار، ميكننا حينها عبور 

الطريق ب�صهولة. طبعًا الأمر لي�س بهذه ال�صهولة. على كل حال، فمن 

املمكن اأن يجد ال�ّص���اب الّنمط الإ�صلمي للحياة وهو قابل للّتطبيق 

فعًل. فلرياقب نف�ص���ه اإن كان متدينًا. هل هذا العمل، هذا الكلم، 

داقة، هذا الّدر����س، والفعل والإدراك، �صحيح اأم ل؟ هذه  هذه ال�صّ

هي التقوى. واإن مل يكن متدينًا فاإن اتبع هذا الطريق، �صيكون كفيًل 

بهدايته اإىل الدين.

، ومل يرد: »هدًى 
3
ِّلُْمتَِّقَمَمَن} ورد يف الق���راآن الكرمي: {ُهًدى لل

للموؤمن���ني«. تعن���ي اآية »هدًى للمتق���ني« اأنه اإذا اّتق���ى اأحدهم اهلل 

بالطريق���ة الت���ي ُذك���رت، واإن مل يكن موؤمن���ًا، �صيهت���دي بالقراآن 

و�صي�صب���ح موؤمنًا. لكن اإن مل يكن املوؤم���ن متقًيا، فلرمبا لن يكون 

ثاب���ت الإمي���ان اأي�صًا. وه���ذا مرتبط بحّظه ون�صيب���ه: فاإذا حظي 

ببيئ���ة �صليمة، يثبت على الإميان. واأما اإذا مل يحَظ ببيئة �صليمة ل 

4
يثبت على الإميان.

تقوى اإليمان: القيام بالواجبات الّدينية
وعدم الرّضوخ والتّسليم للّشهوات

اأمّيا موؤمن اأراد ال�ّصري يف الطريق اإىل اهلل وال�صري يف ال�صراط 

امل�صتقي���م احل���ّق، علي���ه اأن يتحّل���ى بالتق���وى ليك�ص���ب ر�صى اهلل 

1  - نهج البلغة، الخطبة رقم 16

- في جل�صة حوار مع جمع من ال�صباب بمنا�صبة اأ�صبوع ال�صباب 1998/4/27  2

- �صورة البقرة، جزء من الآية 2.  3

- في جل�صة حوار مع جمع من ال�صباب بمنا�صبة اأ�صبوع ال�صباب 1998/4/27  4
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ولي�صتفيد من الّنورانية الإلهّية، وي�صل اإىل املراتب املعنوية العليا، 

واإىل متك���ني حاكمية الدي���ن الإلهي. مفهوم الّتق���وى ملن ي�صري يف 

�صبيل الدي���ن والإميان، يعني اللت���زام بالتكالي���ف الّدينّية وعدم 

الر�صوخ للأهواء وال�ّصهوات والنحراف عن �صبيل اهلل.

فعليك���م اأنتم اأن يكون جّل اهتمامكم اإحراز ر�صى اهلل والقيام 

بالواجب���ات الإلهّية اأينم���ا كنتم، مهما كان عملك���م، ومهما كانت 

امل�صوؤولي���ة امللقاة على عاتقكم، اأو مهما كان مركزكم الجتماعي. 

وه���ذه هي الّتقوى. فالّتقوى هي ال�ّصع���ي للقيام بالواجبات وجتّنب 

النح���راف عن امل�صار. فاإذا م���ا ظهر هذا ال�صع���ور لديكم وقمتم 

به���ذه امل�صاع���ي، فمتى م���ا خطومت اخلط���وة الأوىل، ف���اهلل تعاىل 

 التقوى تعني اأن نحرتز من 
1
�صوف ي�صاعدكم يف اخلط���وة الثانية.

2
اأن نخطو خطوة خلف املراد الإلهّي.

التقوى ه���ي العامل الذي ي�صوننا يف طري���ق الإ�صلم، التقوى 

تعني اأن نراقب اأنف�صنا، وهذا ل يخت�س بفئة دون اأخرى، بل ي�صمل 

كاف���ة الأف���راد باختلف حيثّياته���م، �صواء كانوا م���ن ذوي الّرتب 

العليا يف جهاز الدولة، اأو من املوّظفني العادّيني. على كل فرد من 

ال�صع���ب يف اأي بقعة من هذا البلد، اأن يحذر النحراف عن طريق 

الإ�ص���لم. لق���د وعد الإ�ص���لم بالن�ص���رة، ووعد الق���راآن بالتطّور 

3
والنجاح يف كافة جمالت احلياة، وباإعمار الدنيا والآخرة.

- خطبة �صلة الجمعة في طهران 1991/2/8  1

- خطبة �صلة الجمعة في طهران في 1969/7/14.  2

- ف���ي لق���اء الم�صوؤولين والعاملي���ن في النظ���ام و�صيوف موؤتم���ر الوحدة   3

الإ�صلمية في 1994/8/26
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األمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذاتي

على كل اإن�صان اأن يكون واعظًا لنف�صه، مراقبًا لها، رادعًا لها من 

النح���راف، اآمرًا لها باملعروف ناهيًا اإّياها عن املنكر، واأمُر النف�س 

باملعروف ونهُيها عن املنكر، وموعظ���ة النف�س، لأهّم واأوىل من اأمر 

1
مرنا بها.

ُ
ونهي ووعظ الآخرين. هذه هي التقوى الإلهية التي اأ

التقوى المالزمة للمثابرة والسعي )حركية التقوى(

التق���وى تعني احل���ذر مع احلرك���ة )احلذر امل���لزم للحركة( 

ل احل���ذر اجلامد، فاأحيان���ًا اأنتم حتذرون م���ن دون حركة، وهذا 

يعن���ي »الزم عق���ر دارك، ول تتدّخل يف اأي اأمر«، فتكون قد حققت 

احلذر والجتناب. كيف ميكن اأن حتذر من ال�صطدام باجلبال اأو 

الهوي يف املنحدرات؟ بالمتناع عن القيادة اأو بالمتناع عن ت�صّلق 

اجلبال، اأو بال�صك���ون واجلمود والمتناع عن احلركة؟ كيف حتذر 

من اأن ي�صيب���ك اأذًى من اأ�صواك ال�صح���راء؟ بالمتناع عن ال�صري 

يف الطريق املحفوفة بالأ�صواك؟ نعم ]اجللو�س واجلمود[ اأحد اأنواع 

احل���ذر. لكن الإ�صلم ل يو�صينا به اأبدًا، فالإ�صلم ياأمرنا بالغو�س 

يف عمق الق�صايا والأحداث، ومواجهتها، واحلذر منها يف اآن واحد. 

كال�صائق الذي يقود، لكنه يقود بحذر. فما املق�صود من هذا احلذر؟ 

يعن���ي كما قلنا �صابقًا: املراقبة، اللتف���ات والنتباه للنف�س، فاحلذر 

كلمة منا�صبة يف هذا املقام )مع ملحظة معناها هذا(. 

اإذًا اعرف���وا معن���ى التق���وى: التقوى هي احل���ذر والحرتاز مع 

احلرك���ة، املراقبة م���ع احلركة. هذا ه���و معنى التق���وى. حتّركوا 

يف خمتل���ف املج���الت، لكن اح���ذروا ال�صطدام، اح���ذروا الّزيغ، 

- خطبة �صلة عيد الفطر في 1996/2/20  1
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اأو ال�صق���وط يف الهفوات، احذروا النحراف ع���ن امل�صري، احذروا 

اإيذاء الّنف�س اأو الآخرين، وجتاوز احلدود التي و�صعها اهلل للنا�س، 

والت���ي توؤدي بالإن�ص���ان اإىل الهلك، اح���ذروا، لأن الطريق خطر، 

1
طويل، ومظلم.

الفرق بين التقوى والخشية من الله

فالتق���وى تعن���ي كل �صيء للإن�ص���ان، وهي دنيا الأم���ة واآخرتها 

وال���زاد احلقيقي يف هذا الطريق الطويل ال���ذي ل بّد للب�صرّية اأن 

تع���ربه، فقد ب���داأ اأمري املوؤمن���نيQ و�صيته بالتق���وى وختم بها. 

فكاأن���هQ يري���د اأن يق���ول عليك���م ي���ا اأولدي مبراقب���ة اأنف�صكم 

واأعمالكم ووزنها باملعيار الإلهي احلّق.

ولي����س كلم���هQ يف م�صاأل���ة اخلوف م���ن اهلل كم���ا ف�ّصرها 

البع����س. �صحي���ح اأّن »خ�صي���ة اهلل« و»اخلوف م���ن اهلل« من القيم 

الّدينية؛ لكن الكلم هنا ع���ن التقوى، وهي تعني مراقبة الإن�صان 

امل�صتمّرة لأعماله لتكون متطابقة مع امل�صالح الإلهية التي يقدرها 

امل���وىل �صبحان���ه وتعاىل له. والتق���وى لي�صت بال�ص���يء الذي ميكن 

للإن�صان اأن ي�صتغني عنه ولو للحظة واحدة.

ف���اإذا ا�صتغنين���ا عنه���ا فالطريق حمف���وف باملخاط���ر والوادي 

عميق، ف�صتزّل الأقدام وننزلق بل ريب؛ اإل اأنه قد نعر على حجر 

اأو �صج���ر نت�صّبث به لعّله يعيننا على ال�صعود اإىل الأعلى من جديد 

ْيطَاِن تََذكَُّرواْ َفإَِذا ُهم  َن الشَّ َمَمُهْم طَائٌِف مِّ {إِنَّ الَِّذيَن اتََّقْواْ إَِذا َمسَّ
2
وَن}. ْبِصُ مُّ

- الجل�صة ال�صابعة لتف�صير �صورة البقرة في 1991/6/16  1

- �صورة الأعراف، الآية 201  2
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فالإن�صان املّتقي عندما ي�صعر مب�ّس ال�صيطان له يتذّكر اهلل ويعود 

اإىل نف�صه حاًل باملراقبة واملحا�صبة. فال�صيطان لن يرتكنا اأبًدا؛ اإذًا 

 
1
فل بد اأن تكون الو�صّية الأوىل هي تقوى اهلل �صبحانه وتعاىل.

التقوى هي المبنى ]األساس[ والمالك

ل ينبغ���ي اأن نراقب الآخرين واأفعاله���م، بل علينا اأن نعرف ما 

علين���ا نحن القيام به. ومنذ بداية الثورة وهذه عقيدتنا، حيث كنا 

نقول اأننا ل ناأخ���ذ الأوامر ممن ل نر�صى باأفعالهم. نحن نتبع يف 

اأفعالن���ا اأوامر عقائدنا وت�صخي�صنا. يجب اأن حتمل اأفعالنا طابًعا 

دينًي���ا، واأن نراعي فيها التقوى والعت���دال واملداراة، بحيث يكون 

 حقًا، فيكون مبنى وملك العمل هو الّتقوى. 
2
)أُّسس عىل التقوى(

فاإن �صادف وعلمن���ا اأن هناك يف املجتمع من ل يراعي التقوى ول 

يجعله���ا امللك يف اأعماله، اأفنقول ومل هو يخالف التقوى )وعلينا 

نحن اللتزام بها(؟ اإن ترك هو التقوى وكان عمله خلفها، فهذا 

3
ل يعني اأن جنيز لأنف�صنا خمالفتها.

التقوى: تخّطي العوائق الذاتية للحرية

اإن مفردة الّتقوى املقّد�صة وكذلك مفردة الّتزكية، والتي كثريًا 

م���ا اأو�ص���ى الإ�صلم بها، ه���ي يف الواق���ع تخّطي العوائ���ق الّذاتية 

للحرّي���ة. التقوى تعني اأن ي�صون الإن�ص���ان نف�صه بوعي، واأن يحول 

دون تاأثري الأهواء والّرغبات، وال�صطحات، واملنعطفات يف طريقه 

يف �صبيل اهلل والإن�صانّي���ة فل ينحرف عنه. والّتزكية تعني تطهري 

- خطبة �صلة الجمعة في طهران الموافق 1994/3/4  1

- �صورة التوبة، جزء من الآية 108.  2

- في لقاء مع اأع�صاء جامعة »فرهنكيان« الإ�صلمية في 1990/1/9  3
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الّنف�س من الف�صاد، والتلّوث، والتعّلقات الّنف�صية والقلبية. فيطهر 

نف�صه من كل دناءة، ورذالة، وانحطاط. فمن يزكِّ نف�صه ويّتقمِ رّبه 

يك���ْن يف احلقيقة حرًا، ميكنه التف���وق على القوى العاملية الكربى. 

وكذل���ك ال�صعب اإذا م���ا ُوجدت التق���وى والتزكية يف اأف���راده، ولو 

ب�ص���كل ن�صبي )بن�صب متفاوتة( ميكن���ه الّتغلب على القوى املهددة 

حلرياته بنف�س تلك الن�صبة. ولرمبا قد �صمع الكثري منكم بالق�صة 

الت���ي ينقلها »ديوجان�س« احلكيم ال�صه���ري، فيقول: اأراد الإ�صكندر 

املق���دوين، ال���ذي يع���ّد فاحت���ًا عظيم���ًا يف زمانه، عب���ور طريق ما 

متبخ���رتًا، وكان اجلميع يقعون له اإجلًل وتعظيمًا، وينهالون عليه 

باملدائ���ح. �ص���ادف اأن راأى رجًل عج���وزًا مرتديًا ثياب���ًا رثة يظهر 

الفقر عليه جال�صًا على قارعة الطريق، ول يبايل بقدوم الإ�صكندر، 

ف�ص���األ عنه، اقرتبوا منه، ووجدوا اأنه عج���وز فقري ل يهتم بقدوم 

الإ�صكن���در، فطلب اإح�صاره، ف�صاأله: مل���اذا مل حترتمني؟ فاأجاب: 

لي�س من واجبي اأن اأحرتمك، فاأنت عبد لعبيدي. تعّجب الإ�صكندر 

وق���ال: وهل جنن���ت، اأتقول مل���ن هو مثل���ي عبد؟ بل عب���د العبيد؟ 

فاأجابه العج���وز: ل تعجب يا اإ�صكندر! فاأنت اأ�صري وعبد ل�صهواتك 

وغ�صبك، واأما اأنا فقد اأ�صرُت ال�صهوة والغ�صب وقّيدتهما.

والّرغب���ات  الأه���واء  م���ن  التح���رر  ه���ي  الأوىل،  ...اخلط���وة 

الّنف�صانية، وهذه هي التقوى، واأنا اأو�صي اأخوتي واأخواتي امل�صّلني 

الأع���زاء، اأن ي�صعوا لتحرير اأنف�صهم من قيود الأهواء، والرغبات، 

وال�صه���وات، والرذائل، والأنانيات والغ���رور والت�صاوؤم. واأطلب من 

ال���رب املتع���ال، التوفي���ق لنا جميعًا ك���ي ن�صتطي���ع اأن ننقذ وننجي 

اأنف�صنا، ونف�صي، من امل�صتنق���ع الذي تنبع منه الأهواء، والّرغبات 

1
الّنف�صانية.

- خطبة �صلة الجمعة في طهران في تاريخ 1987/1/9  1
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التقوى: المطايا المطيعة

 ،
1
ي�صّبه اأم���ري املوؤمننيQ الّتقوى باحل�ص���ان املطيع الأ�صيل

يجل�س عليه فار�صه ويهديه، وهذا احل�صان ي�صري معه اأينما وّجهه 

�صاحبه. كما ي�صّبه اخلطايا، التي تقابل التقوى، باخليول ال�ُصُم�س 

العني���دة غري الأ�صيلة، ُي�صرّي فار�صه عندما ميتطيه، فياأخذه حيث 

2
ل يريد؛ وعلى �صبيل املثال يرميه اأر�صًا.

التقوى: سعي لتجنب الذنوب

عندم���ا نقول البتعاد عن الذن���وب، ل نعني بذلك اأن علينا يف 

املرحلة الأوىل ترك الذنوب بالكامل حتى ن�صتطيع اأن نلج املرحلة 

الثاني���ة، كل، فاملرحلت���ان متلزمت���ان. يجب اأن ن�صح���ذ الهمم، 

فنب���ذل ق�ص���ارى جهدنا ك���ي ل ي�صدر منا اأي ذن���ب. وهذا معنى 

3
التق���وى.

التقوى العملّية

 اجعل���وا الّتقوى ن�صب اأعينك���م يف كافة اأعمالك���م اليومّية، اأي 

راقب���وا اأقوالك���م، واأفعالك���م، وقراراتكم، واإجراءاتك���م. ول تَدعوا 

الأه���واء الّنف�صانية تبعدكم عن �صبيل اهلل، وعن الواجبات الإلهية. 

اإن ال�ّصيطان ي�صعى معتمدًا على الّنف�س الأّمارة، والأهواء الّنف�صانية، 

راط امل�صتقيم ويخرجنا  والأنانيات، والّرغبات، اأن ي�صرفنا عن ال�صّ

عنه. علينا كمن ي�صري يف طريق جبلي متعرج، اأن نتوخى احلذر يف 

- نهج البلغة، الخطبة رقم 16  1

- في لقاء قيادات الحر�س الثوري الإ�صلمي في 1997/9/17  2

- في لقاء معلمي واأ�صاتذة جامعة خرا�صان ال�صمالية في 2012/10/11  3
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كل خط���وة، وكل حركة، وكل ق���دم نخطوها. هذه هي التقوى، تعني 

مراقب���ة النف����س، اأن نلحظ اأن اهلل �صاهد وناظ���ر يف جميع الأمور، 

والإ�ص���راع يف الّتوبة عند اخلطاأ والزل���ل، والتكال على اهلل، وطلب 

1
العون منه واللجوء اإليه.

بث التفرقة، مصداق مخالفة التقوى

���دوا الختلف���ات  اأرى داخ���ل بلدن���ا جماع���ة هّمه���م اأن ُيوجمِ

والعداوات بني التيارات املختلف���ة وكاأنهم ي�صتمتعون بذلك، وهذا 

. فمثلما اأنكم 
2
خلف التقوى، لأن التق���وى تعني )اإطفاء النائرة(

تطفئ���ون الن���ريان املندلعة يف امل���كان املادي فعليك���م اأن ت�صيطروا 

على النريان التي تندلع يف الأجواء الإن�صانية واملعنوية والأخلقية 

وتطفئوها، وهكذا: »�صّم اأهل الفرقة«. 

 .
3*
لق���د قلنا بج���ذب اأكرَب ع���دٍد ممكن ودف���عمِ اأقّل ع���دٍد ممكن

بالطب���ع املعيار وامليزان هو الأ�صول والقي���م. فالنا�س لي�صوا �صواًء 

بلح���اظ الإمي���ان. ففين���ا من ه���و �صعي���ف الإميان ومن ه���و اأقوى 

اإمياًن���ا. وعلينا اأن ن�صعى، فل ي�ص���ح اأن نبعد �صعيف الإميان، ول 

ي�صح اأن نرّكز على الأقوى اإمياًنا، كّل، ف�صعفاء الإميان ينبغي اأن 

يحوزوا عنايتن���ا. فالذين يعّدون اأنف�صهم اأقوي���اء ينبغي اأن يعتنوا 

- خطبة �صلة عيد الفطر في 1990/4/27  1

- ال�صحيفة ال�صجادية؛ الدعاء الع�صرون.  2

- يذكر المام الخامنئي في لقاءاته الم�صوؤولين هذه القاعدة: جذب الحد   *

الأكثر ودفع الحد الأقل؛ اإنه في ظل وجود الختلفات والتعار�صات؛ والتيارات 

الموافق���ة والمخالفة ينبغي الحر�س على اأن يك���ون م�صتوى ا�صتقطاب وجذب 

النا�س في اأعلى ن�صبة والدفع اأي ما يوؤدي اإلى اإعرا�س الأفراد ومخالفتها كلًيا 

للنظام والأ�صول وفي اأقل ن�صبة ممكنة.
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مبن يرونه �صعيًفا ويراعوه. الذين كانوا مع اجلماعة )ويف اخلط( 

دهم اإلينا،  لكنه���م ب�صبب ال�صتباه والغفلة ابتعدوا وانف�صلوا، فلُنعمِ

نن�صحهم، نبنّي لهم الطريق، ون�صتعيدهم. وهذه ق�صايا اأ�صا�صية.

فهك���ذا تكون التقوى وهكذا تكون طريق التوبة والإنابة، )�صهر 

التوبة(، )�صهر الإنابة(. ومن اللفت اأن هذا ال�صيام وهذا ال�صهر 

هو عم���ٌل جماعي ل ينح�صر بالفرد. فكلن���ا �صائمون وداخلون يف 

ه���ذا ال�صهر، وق���د جل�صنا حول هذه املائدة، جمي���ع اأفراد املجتمع 

الإ�صلمي والأمة الإ�صلمية. وعندما نريد اأن نعمل بهذه الن�صائح 

والو�صاي���ا املهمة للكتاب وال�صّنة، فاإنن���ا لو اعتربنا اأنف�صنا معنيني 

باخلط���اب، فانظروا ماذا �صيحدث عندئ���ذ يف العامل الإ�صلمي، 

ويف نط���اق اأ�صي���ق عل���ى م�صتوى البل���د. علينا اأن نع���رف قدر هذا 

ال�صه���ر. وتقدي���ره هو اأن نك���ون يف الواقع يف �صهر التوب���ة والإنابة 

1
والتطهري والتمحي�س، فنتحرك باجتاه هذه الأمور. 

مساعدة العدو، مصداق مجانبة التقوى

عل���ى اجلمي���ع اأن يح���ذروا م���ن م�صاع���دة ع���دو اجلمهوري���ة 

الإ�صلمي���ة الإيرانية باأي �صكل من الأ�صكال، اإن كان مبما�صاته، اأو 

م�صايرت���ه، اأو باتخاذ املواقف والكلم والقيام ببع�س الأعمال. اإن 

2
هذا  املو�صوع هو من املوا�صيع التي تنايف التقوى. 

- في لقاء الم�صوؤولين والعاملين في النظام بتاريخ 2010/8/18  1

- في لقاء الم�صوؤولين والعاملين في النظام في 2003/11/2  2
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ب _ ما يقابل التقوى

الغفلة        

الغافل ل يفكر بال�صتغفار بتاًتا، بل ول يخطر بباله اأنه يرتكب 

ذنًب���ا، وهو غ���ارق بالذنوب، و�صكران غ���ارق يف �صبات عميق، وهو 

اأ�صبه ما يكون مبن يوؤدي بع�س احلركات وهو نائم.

ولهذا اأطلق اأهل ال�صلوك الأخلقي -يف بيانهم ملنازل ال�صالكني 

يف طري���ق تهذيب النف����س وحت�صيل الأخلق- عل���ى املنزل الذي 

يروم املرء فيه اخلروج من الغفلة، ا�صم منزل اليقظة.

اأما يف امل�صطل���ح القراآين فيطلق على احلال���ة املقابلة للغفلة، 

ا�ص���م التقوى. التقوى تعني: التنّبه واليقظة الدائمة واملواظبة. قد 

ت�صدر عن الغافل ع�صرات الذنوب وهو ل ي�صعر اأ�صا�ًصا اأنه ارتكب 

ذنًبا، اأما الإن�صان املتقي فهو يف اجلهة املقابلة له متاًما؛ فل يكاد 

يرتك���ب ذنًبا حّتى ينتبه اإىل اأنه ارتكب ذنًبا، فيبادر اإىل اإ�صلحه: 

ْيطَاِن تََذكَُّروا َفإَِذا ُهْم  َمَمُهْم طَائٌِف ِمَن الشَّ {إِنَّ الَِّذيَن اتََّقْوا إَِذا َمسَّ

. فبمج���رد عبور ال�صيطان من مقربة منه وهبوب ريح 
1
وَن} ُمْبِصُ

�صيطاني���ة، ي�صعر باأن �صيًئا من ال�صيطان اأ�صابه، واأنه وقع يف خطاأ 

وغفل���ة، ف�)تذكروا(، و)فاإذا هم مب�ص���رون( فاإن�صان كهذا يكون 

2
مب�صرًا متيقظًا.

- �صورة الأعراف، الآية 201.  1

- خطبة �صلة الجمعة في طهران بتاريخ 1997/1/17  2



40

}
ي

نئ
ام

خ
 ال

ام
إلم

ت ا
ما

كل
ي 

 ف
رة

صي
لب

ح ا
تا

مف
ى 

قو
لت

ا

التساهل في الفكر والعمل

الت�صاه���ل والت�صّيب، �ص���واء يف الفك���ر � اأي اأن ينجذب الإن�صان 

نح���و كل ما يط���رح يف ال�صاحة من فك���ر وينبهر به م���ن دون روّية 

وتقومي ونقد وَفْهم دقيق مع ما يف الأمر من ح�صا�صية ]وهذا خلف 

التق���وى[ � اأو يف العم���ل، والتق���وى ه���ي نقي�س الت�صاه���ل؛ والتقوى 

تعن���ي: الدّقة واملراقبة واملواظبة؛ خ�صية اأن يبدر من الإن�صان عمل 

خمال���ف للموازين، �صواء كان ذلك يف القول اأو الفعل، و�صواء كان 

ذلك العمل من اجلوارح اأو اجلوانح؛ فهذه هي التقوى. 

واأم���ا الت�صاهل والت�صّيب فهو نقي����س ذلك. فيا لها من م�صيبة 

اأن يك���ون ذلك الت�صاهل يف جمال الفكر، اأو العلم، اأو يف اأي جمال 

اآخ���ر! فحيثما كان الت�صاهل والت�صّيب � والذي ي�صتتبعه الت�صاهل يف 

1
الفعل ويف الفهم � فاإن العواقب تكون وخيمة.

الحركة من دون بصيرة

الغفلة وعدم الكرتاث، وال�صري ب���ل ب�صرية تقابل التقوى. اإن 

اهلل ل ير�ص���ى بغفلة املوؤمن يف �صوؤون حياته. فعلى املوؤمن اأن يكون 

مب�صرًا وب�صريًا يف كافة �صوؤون احلياة. وفائدة هذا الأمر بالن�صبة 

للإن�ص���ان املوؤمن اأن يكون حني العمل ال���ذي يقوم به ملتفتًا وفطنًا 

2
اإىل اأنه ل يخالف به م�صيئة اهلل، و�صبيل الّدين وم�صلكه.

- ف���ي جمع م���ن الأ�صات���ذة وطلب الح���وزة العلمية في قم ف���ي المدر�صة   1

الفي�صية في  2000/10/5

- خطبة �صلة الجمعة في طهران في 1990/3/30  2



41
ى

قو
لت

م ا
هو

مف
ل: 

ألو
ل ا

ص
لف

ا

طلب الدنيا
 اأي ل ت�صعوا وراء الدنيا واإن 

1
»واأن ل تبغي���ا الدنيا واإْن بغتكما«.

�صعت هي وراءكم. وهي من لوازم التقوى، وكّل الأعمال ال�صاحلة 

ه���ي من ل���وازم التقوى، ومن جمل���ة هذه الأعمال ه���و الأمر الذي 

ذك���ره، فلم يق���ل اترك���وا الدنيا، ب���ل اأو�صى بع���دم اّتب���اع الدنيا، 

وبالتعبري ال�صائع عدم الرك�س وراءها. 

فم���اذا تعني هذه الدنيا الت���ي ل ينبغي ال�صعي وراءها؟ هل هي 

اإعمار الأر�س واإحياء الروات الطبيعية؟ وهل هذه هي الدنيا التي 

ذّمها اأمري املوؤمنني وحّذر منها؟ ل، لي�س الأمر كذلك، فالّدنيا التي 

ل ينبغ���ي اللهث وراءها تعني طلب الّلذات وال�صعي وراء ال�صهوات، 

اأّم���ا اإذا كان اله���دف من اإعمار الأر�س خ���ري الب�صرية و�صلحها، 

فهو الآخرة بعينها، وهو اأمر يجب ال�صعي اإليه.

اأّما الدني���ا املذمومة التي ُنهي الإن�صان عن ال�صعي وراءها فهي 

الأعم���ال التي ت�صد عن ال�صري يف طريق اخلري وال�صلح، وت�صلب 

من���ه اإرادته وت�صتهلك قواه و�صعيه وهّمته، وهي تعني الأنانية وحّب 

2
الذات وال�صعي وراء جمع الأموال وال�صعي وراء الّلذات. 

ج _ صفات )خصائص( المتقين

1 _  اإليمان بالغيب 

اإن اأّول �ص���رط للتق���وى هو الإميان بالغيب والق���رار به وحترير 

الوجود من القيود )املادّية(، مبعنى عدم حّد الكائنات )املوجودات( 

- بحار الأنوار، ج42، �س 256  1

- خطبتا �ص���لة الجمعة في طهران في 21 رم�صان 1414 هجرية؛ الموافق   2

ل�1994/3/4 
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. وبالّطب���ع فاإن للإميان 
1
باملح�صو�ص���ات والإدراك الناق����س للب�صر

بالغيب، والذي يعّد احلد الفا�صل بني الّروؤية الكونية الإلهّية والروؤية 

الكونية املادّية، اآثاًرا جّمة على روؤية الإن�صان واأفعاله.

دور اإليمان بالغيب في تغيير نمط حياة اإلنسان

تختل���ف طريق���ة تفك���ري، ومنط حي���اة الإن�صان ال���ذي ل يعتقد 

بالغي���ب مع ذلك ال���ذي يوؤمن بالغي���ب، مبعنى اأّن ه���ذا الإميان ل 

يفارقه، فعندما يوؤمن الإن�صان بالغيب يظهر فرق وا�صح يف روؤيته، 

وطريق���ة ت�صرفاته، وكيفية �صعيه وجّده مقارنًة مع الإن�صان املادّي 

الذي ل يتحّلى بهذا الإميان. و�صاأ�صري هنا اإىل بع�س هذه ال�ّصمات:

الهدفّي���ة، فالإمي���ان بالغي���ب مين���ح الإن�ص���ان هدف���ًا، فعندما 

تنك���رون الغي���ب لن يكون مبقدورك���م القبول به���دف حقيقي. من 

املمكن اأن تعرت�ص���وا وتقولوا: هناك الكثري م���ن املاديني اأ�صحاب 

ه���دف! اأق���ول: يجب تقومي هذا اله���دف بعيًدا عن غلب���ة امل�صاعر 

والعواط���ف اأو الع���ادات، اأو احلاج���ات. وعندما تفتق���د امل�صاعر، 

والع���ادات، واحلاج���ات تتوقف جه���ود الإن�صان امل���ادي. طبعًا فاإن 

البع����س ممن يحمل فكرًا مادي���ًا ي�صطر لل�صعي حتت �صغط العوز 

واحلاج���ة. والبع�س لدي���ه م�صاعره، مثًل م�صاع���ر وميول وطنية، 

وه���ذه امل�صاعر جت���ربه على احلركة، وال�صعي، حت���ى واإن كان ثمن 

ذلك اأن ي�صّحي بحياته. هذه لي�صت �صوى م�صاعر، لي�س لها علقة 

2
بالعقل واملنطق.

- أي عدم الوقوف عند االدراكات الحسية وحسب.  1

- الجل�صة الثامنة من تف�صير �صورة البقرة في 1991/10/16  2
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2 _ إقامة الصالة

 ذكرت مرارًا اأن هناك فرًقا بني اإقامة 
1
الََة}. {َويُِقيُمَمَموَن الصَّ

لة تختل���ف عن اأدائها، والإقامة  ال�ص���لة واأدائها. اإن اإقامة ال�صّ

اأعل���ى رتبة، وبالطبع فالإقام���ة ت�صمل الأداء اأي�ص���ًا. اأي اإذا اأردمت 

اأن تكونوا يف ع���داد مقيمي ال�صلة ل ميكنكم اأن ترتكوها. اإقامة 

ال�صلة تعن���ي اإيجاد هذه احلقيقة العذبة يف البيئة املحيطة، ويف 

املجتمع: فت�صبح البيئة بيئة �صلة، وندعو الآخرين اإىل ال�صلة، 

ون���وؤدي ال�ص���لة بخ�ص���وع، وكذلك نرتج���م مفاهي���م ال�صلة يف 

احلي���اة العملية. واإن املفهوم الأ�صا�صي لل�صلة هو خ�صوع الإن�صان 

هلل وامتثال���ه لأمره، هذا هو اأ�صا�س ال�صلة الذي يحمل يف طياته 

اأمورًا اأخرى. اإذًا ال�صرط الثاين للتقوى واملتقني هو اإقامة ال�صلة. 

يع���ّد ال�صرط الذي ذكرن���اه يف البداية »الذين يوؤمنون بالغيب« من 

مقّومات التقوى على م�صتوى الّنظرة الكونّية، وهذا ال�ّصرط الّثاين 

ه���و من مقوم���ات التقوى على م�صت���وى تهذيب النف����س. اإن اإقامة 

ال�ص���لة هي �صبيل لتهذي���ب النف�س، وتهذي���ب النف�س على درجة 

2
عالية من الأهمية.

3 _ اليقين باآلخرة 

، اإن اليقني بالآخ���رة هو العلمة 
3
{َوِباآلِخَمَمرَِة ُهْم يُوِقُنَمَموَن}

ال�صاد�ص���ة، واإن الآخ���رة ه���ي احلي���اة، واملرحلة التي تل���ي الدنيا، 

ف�صمي���ت بالآخرة لتاأّخرها عن الدني���ا. والدنيا �صميت بذلك لأنها 

- �صورة البقرة، جزء من الآية 3  1

- الجل�صة الثامنة من تف�صير �صورة البقرة بتاريخ 1991/10/16  2

- �صورة البقرة، جزء من الآية 4  3
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املرحلة الأق���رب لنا نعي�س فيه���ا الآن. اإذًا اليقني بالآخرة، اإحدى 

�صمات املّتقي، ولقد قلنا مرارًا: اإن اليقني بالآخرة هو اأحد الأركان 

والأ�صول، وهو م���ن الأ�صباب والّدواعي الّرئي�صية للتدّين والتقوى. 

وه���و مرحلة رفيع���ة امل�صتوى، وله���ذا ل يكفي الظ���ّن بالآخرة )بل 

1
يجب اليقني بها(.

د _ تعليقات

عدم كفاية التقوى اللسانية

م���ن جمل���ة اأهّم ف�صول �ص���لة اجلمعة التو�صي���ة بالتقوى. ول 

تتحق���ق مثل هذه التقوى -بالطبع- بالق���ول والتو�صية بالرغم من 

ال���دور اله���ام للق���ول والتو�صية و�ص���رورة عدم اإغف���ال دور البيان 

والن�ص���ح والإنذار والتب�ص���ري -الذي هو عمل الأنبي���اء- والو�صية 

احلقيقي���ة لنا -نح���ن خطباء اجلمع���ة والعامل���ني والقائمني على 

اخلدم���ة يف �صلة اجلمعة واملربجمني واملنفذي���ن ملختلف اأق�صام 

�ص���لة اجلمعة- هي بذل اأق�صى اجله���ود يف اأعمالنا وت�صرفاتنا 

كي ل تكون ه���ذه التقوى جمرد كلم يجري على األ�صنتنا فح�صب، 

ا، وهذه متثل �صبًل طبيعية موؤكدة يف  بل اأن تتجّلى يف اأعمالنا اأي�صً

 
2
الإ�صلم العزيز لهداية املجتمع والبلد واإدارتهما.

- الجل�صة الثامنة من تف�صير �صورة البقرة بتاريخ 1991/10/23  1

-  ف���ي لقاء هيئة )�صتاد( اإقامة �صلة الجمعة في كافة المناطق الإيرانية   2

2002/2/27
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اإلرادة: شرط ضروري الجتياز خارطة التقوى

اإن هذا البلد، وهذا النظام، وهذه الّنه�صة الإ�صلمّية العظيمة 

التي جتاوزت احل���دود وو�صلت اإىل اأرجاء العامل، �صتحتاج اإليكم. 

فمن الناحية املعنوية، عليكم ببن���اء اأنف�صكم. طبعًا فاإن اخلارطة 

�صهل���ة، لكنها حتتاج اإىل الإرادة لجتيازها. اخلارطة هي التقوى، 

التقوى تعن���ي جتّنب املع�صّية، واأداء الواجب���ات وترك املحرمات، 

يتّم هذا العمل بالإخل�س والبتعاد عن الّرياء واملراوغة. وبخلف 

ما يظن البع�س، فاإن القيام بهذه الأمور هو اأكر �صهولة يف مرحلة 

   
1
ال�صباب.

- في تجمع طلب وف�صلء حوزة قم العلمية بتاريخ 1992/2/20  1





الفصل الثاني 

أهمية ومكانة التقوى

أ _ المكانة القيمّية للتقوى على الصعيد الفردي:

التقوى وتعظيم اإلنسان في الرؤية اإللهية

اإّنه ل�صيء جميل، اأّن اأفراد جمتمعنا يتعاملون باحرتام وتعظيم 

وتقدي���ر م���ع بع�صهم البع����س، واإذا كانت هذه العلق���ة موجودة، 

فه���ي علقة معنوي���ة. اأي اإّنهم ي�صعرون بالتوا�صع مل���ن يظّنون اأنه 

اأتق���ى منهم، واأن���ه على ارتباط اأعمق ب���اهلل، ومعرفة اأكر بالّدين 

والأح���كام الإلهّية، لأنه���م َيَرون اأنه اأقرب منه���م اإىل اهلل. لكن ل 

ميك���ن للمنا�صب واملرات���ب املادّية اأن جترب الّنا����س على التوا�صع 

1
لها. اإن هذه روؤية اإلهية.

محورية التقوى، سر نجاح اإلمام الخميني }

اعمل���وا على تدعي���م وتر�صيخ روح التق���وى يف اأنف�صكم، وتقوية 

الت���كال على اهلل يف قلوبكم. اإن �صبب �صمود الإمام العظيم الذي 

كان يومًا ما وحيدًا وعدم ا�صت�صلمه اأمام عظمة العدو الظاهرية، 

ه���و توّكله على اهلل وات�صاله به، فكان يرى نف�صه ممدودًا بالقدرة 

- تف�صير الآيتين )1 و2( من �صورة الملك بتاريخ: 1984/11/9  1
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الإلهي���ة. فمن املوؤكد اأنه عندم���ا يّت�صل الإن�صان بالق���درة الإلهّية 

 
1
الأزلّية، ي�صبح قويًا بحيث ل ميكن هزميته.

التقوى، زاد اآلخرة الوحيد

اإن التق���وى هي الّزاد الوحيد الذي ينفع الإن�صان يف رحلة املوت 

ال�صعب���ة، واملوح�صة، واملحفوفة باملخاطر. كما تعّد الّتقوى العامل 

الوحي���د الذي يب�ّص���ر الإن�صان بالّنجاح، والظف���ر يف طريق احلياة 

املتعّرج املل���يء باملطّب���ات واملنخف�صات، والذي يتطّل���ب الن�صال، 

واجل���ّد وال�صع���ي. اجعل���وا اللت���زام بالأمر باملع���روف والنهي عن 

املنكر يف قائم���ة اأولوياتكم دائمًا، وقّدموا م�صيئة اهلل وحكمه على 

اأهوائك���م ورغباتكم، ومروا اأنف�صكم وقلوبكم باخل�صوع حلكم اهلل 

2
وم�صيئته، ونّوروا قلوبكم بذكر الذات الإلهية املقد�صة.

قبول األعمال الحسنة مشروط بالتقوى

وع���د القراآن املجاهدين الذين اأ�صيبوا يف احلرب بالأجر. وهل 

هن���اك ت�صحية اأكرب من  اأن يذهب الإن�ص���ان اإىل �صاحات اجلهاد، 

وي�صاب فيها، كاأعزائنا اجلرحى امل�صحني، يقول القراآن: {الَِّذيَن 

، {لِلَِّذيَن 
3
ُسَمَموِل ِمن بَْعِد َما أََصابَُهُم الَْقَمَمْرُح} اْسَمَمَتَجابُواْ لِلِّه َوالرَّ

. اإّن لهوؤلء اأجرًا وجزاًء عظيمًا 
4
أَْحَسُنواْ ِمْنُهْم َواتََّقْواْ أَْجٌر َعِظيٌم}

ب�صرط اأن يتق���وا اهلل ويح�صنوا. واإل ف���اإذا جاهد اأحدهم، وح�صل 

عل���ى هذه املكانة املعنوية، ولك���ن -ل �صمح اهلل- مل يحافظ عليها، 

- خطبة �صلة الجمعة في 3 رم�صان 1415 هجرية، الموافق ل�1995/2/3  1

- خطبة �صلة الجمعة في طهران بتاريخ 1988/1/1  2

- �صورة اآل عمران، الآية 172  3

- �صورة اآل عمران، الآية 172  4
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يك���ون قد خ�صر خ�صرانًا مبينًا. وما هو ال�صيء الذي يحفظ لنا هذه 

1
املكانة؟ اإّنه التقوى.

التقوى، »أوكسيجين« الدين 

خارج  يعي�صون  الذين  ل��لإخ��وة  الكلم  ه��ذا  اأك��ّرر  كنت  لقد 

البلد. فاأنتم -يف اإيران- ت�صتن�صقون هواء بيئة ثورية واإ�صلمية، 

املنافية  املظاهر  عن  ُيذكر  وما  ديني.  بطابع  مو�صوم  �صيء  وكل 

الأخذ  ميكن  ول  �صيء  ل  بحكم  هو  منها  موجود  هو  وما  للدين، 

اأنني  تظّنوا  ل  البلد.  كل  يف  ال�صائدة  الدينية  البيئة  مقابل  به 

بع�س  يف  النا�س  لبع�س  الظاهري  -كالو�صع  بها  علم  على  ل�صت 

املناطق- لكن هذه الأمور ل تعار اأهمية مقابل احلركة العامة يف 

بالأمر  لي�س  نعم  واإ�صلميًا.  قراآنيًا،  دينيًا،  تيارًا  تعّد  التي  البلد 

املهم، واإن كان له اآثار �صلبية )فّتاكة(. فالبيئة، بيئة دينية. لكن، 

عندما ت�صافرون من هنا، يكون حالكم كرائد الف�صاء الذي يبتعد 

عن الأر�س وي�صل اإىل مكان ينعدم فيه الهواء، ورئتاه حتتاجان 

اإليه، فينبغي عليه اأن ياأخذ معه حاجته من الهواء والأوك�صيجني، 

يحتاجها.  التي  الأر���س  وب��ني  بينه  الت�صال  على  يحافظ  واأن 

اأوك�صيجني  الهواء،  ينق�صكم  اأن  احذروا  كذلك.  اأنتم  �صتكونون 

الّتدّين، اأوك�صيجني الّتقوى والورع، والإميان، والّتوكل. عليكم اأن 

تكونوا على توا�صل دائم مع اجلمهورية الإ�صلمية الإيرانّية، واأن 

يكون هذا التوا�صل كافًيا ملّدكم بال�ّصمات املعنوّية التي ذكرتها، 

2
اأي الإميان، والّتدين والّتقوى.

- ف���ي لقاء جمع من المنت�صبين لموؤ�ص�ص���ة �صاهد، خريجي الخت�صا�صات   1

الجامعية 1991/12/29

- ف���ي لق���اء م�صوؤول���ي وزارة الخارجي���ة و�صف���راء وقنا�ص���ل الجمهوري���ة   2

الإ�صلمية الإيرانية في الخارج 1991/7/9 
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التقوى منشأ االنتظام الفردي والجماعي
ومن لوازمهما

اإّن دائ���رة النظم وا�صعة بطبيعة احلال، فه���ي تبداأ من احلياة 

اخلا�ص���ة للإن�صان من داخل غرفته الت���ي يحيا ويعمل فيها -فيما 

اإذا كانت تتمّيز بالرتتيب اأم بعدمه- ومروًرا بالت�صرفات الفردية 

يف الو�ص���ط الوظيف���ي اأو الدرا�ص���ي، وانتهاًء بالو�ص���ط الجتماعي 

وُبني���ة املجتم���ع؛ اأي اإنه���ا ُبْنَية تنب���ع من نظم خا�س تاب���ع لفل�صفة 

ح بها  خا�صة، وكل ذل���ك ُم�صّمن بعبارة »ونظم اأمرك���م« التي �صرَّ

اأمري املوؤمنني يف هذا املقطع من و�صيته. 

حت���ّدث الإم���ام Q عن التق���وى قبل اأن ي�ص���ري Q للنظم، 

فجاءت التق���وى يف البداية »اأو�صيكما بتق���وى اهلل ول تبغيا الدنيا 

واإن بغتكم���ا«، لكن���ه اأردف بع���د �صطرين قائ���ًل »اأو�صيكما وجميع 

، وهنا تكررت التقوى من جديد؛ 
1
ول���دي بتقوى اهلل ونظم اأمركم«

ولع���ل يف ذلك اإ�ص���ارة اإىل اأّن النظ���م املن�صود يف احلي���اة الفردية 

ونظام احلياة العامة والجتماعية للإن�صان هو النظم امل�صتمّد من 

2
التقوى واملمزوج واملتجان�س معها. 

دور التقوى في كفاءة األفراد واختيارهم 

اإن كل الأمور وامل�صائل التي نريد و�صعها بعهدة �صخ�سٍ ما، هي 

مبنزلة الرجوع اإىل الطبيب، وينبغي على الإن�صان اأن يعهد بها اإىل 

م���ن يح�ص���ن اأداءها، اأو ُيحتمل على الأق���ل اأن يكون هذا ال�صخ�س 

اأك���ر خربة من الباقني يف هذا املجال. يج���ب اأن يكون هذا الأمر 

- نهج البلغة، اأول عبارة في و�صية الإمام عليQ لولديه، الر�صالة رقم 47  1

- خطبة �صلة الجمعة في طهران بتاريخ 2002/11/22  2
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حاكمًا. وهنا تظهر اأهمية الت�صاف ب�التقوى، والرحمة، والبتعاد 

عن املظاهر، وكذلك تظهر اأهمية الدافع يف العمل، اأي اأن ل يكون 

ا واله���دف البحت منه جن���ي املال. فعلى  ���ا حم�صً الداف���ع �صخ�صيًّ

النا����س اأن يبحثوا ع���ن الأ�صخا����س ال�صاحل���ني11. واأن يبحثوا يف 

امل�صتويات املتقّدمة، ع���ن الأ�صخا�س املوؤمنني املخل�صني. بالطبع، 

فاأن���ا ل اأق�ص���د بكلمي هذا، اجل���دال املعروف ح���ول »اخلربة اأو 

، كل، فال���كلم يدور ح���ول اخلربة والكف���اءة. نحن ل 
2*
الأخ���لق«

نق���ول اذهب���وا اإىل امل�صجد واختاروا )من بني النا����س( اأّيهم اأكر 

ورعًا! بل نق���ول، اختاروا من بني القادرين على القيام بالعمل من 

ه���و اأتقى واأ�صّد التزامًا واإخل�صًا، واجعلوه على راأ�س العمل، حتى 

يث���ق بكم الأف���راد القريبون منك���م والعاملون معك���م، وت�صتطيعوا 

23
القيام بالأعمال )على اأح�صن وجه(.

محورية التقوى في القيام بالوظائف

اإن الأم���ر ال���ذي يعّد ذا قيم���ة واقعي���ة وحقيقي���ة بالن�صبة اإيل 

واإليكم، هو اإجناز املهام والوظائف. اإّننا نطوي م�صري هذه احلياة 

العاب���رة باأي �صكل كان، لن�صل اإىل بواب���ة الّدخول اإىل عامل اآخر، 

فنح���ن ل�صن���ا خالدين هن���ا. اإن حلظة امل���وت هي بداي���ة امل�صاءلة 

واملحا�صب���ة. فمنذ اللحظة الأوىل والأ�صئلة تنه���ال علينا باأن ماذا 

فعلت���م، مل فعلتم؟ كي���ف فعلتم؟ وينبغي اأن منل���ك اإجابة عن هذه 

الأ�صئل���ة. هنا، تظهر اأهمّية الإميان والتقوى. اإذ اإّن ملذات احلياة 

- جل�صة حوار مع مدراء ومحرري المن�صورات الطلبية 1999/2/23  1

- اأو: التخ�ص�س واللتزام. اأو الخبرة والتدّين. )المحّرر(  *

- ف���ي لقاء رئي����س الجمهوري���ة وهيئة ال���وزارة بمنا�صبة اأ�صب���وع الحكومة   2

بتاريخ 1991/8/25
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م�صاألة معرو�صة على اجلميع، اإنها هفوات الإن�صان على ال�صراط 

امل�صتقيم، فعلى الإن�ص���ان توّخي احلذر. ولي�س الأمر كما نظن باأّن 

ا يفهمون معنى املل���ذات ويدركون قيمتها: لذة املال،  ثم���ة اأ�صخا�صً

ل���ذة ال�صلطة، وال�صهوة، ولذة ال�صداقة، والوجاهة، وال�صم، وثمة 

اأ�صخا�س ل يفهمونها ول يدركون قيمتها. اإن هذه امللّذات معرو�صة 

عل���ى اجلميع وه���ي اأداة للختبار. ونح���ن علينا اأن نع���رب م�صريًا 

معين���ًا. م�ص���ريًا مر�صوم���ًا على اأ�صا����س العقيدة والإمي���ان، وعلينا 

اجتي���ازه ب�صلم. اإًذا ينبغي الحرتاز م���ن اأن تزلزلنا الهفوات، اأو 

تنّحينا عن ال�صبيل، فتغرّي وجهة �صرينا، فن�صبح جمافني للحق يف 

1
اأعمالنا، بالرغم من اأننا نوؤيد احلّق قلبيًا وعاطفيًا.

التقوى خير رأسمال دنيوي وأخروي

اأت�ص���اءل اأحيان���ًا يف قرارة نف�ص���ي، ما هو ال�ص���يء الذي ينبغي 

عل���ى ال�ص���اب الذي يق�ص���ي اأف�صل اأوق���ات عم���ره يف البحث عنه، 

فيم���ا لو اأراد اأن يح�صل عل���ى راأ�صمال ي�صمن به النجاح يف الدنيا 

والآخ���رة؟ اإنه �ص���وؤال هام حق���ًا؛ اأوًل، اإّن املطلوب ه���و النجاح يف 

الدني���ا والآخرة، و]على م�صتوى[ اجل�ص���م والروح، والعقل والقلب. 

وثانيًا؛ هذا ال�صوؤال ل يخت�ّس بفئة من ال�صباب دون اأخرى.

ة بفئة  والإجاب���ة التي تخطر عل���ى ذهني اأي�صًا لي�ص���ت خمت�صّ

م���ن ال�صباب دون اأخ���رى، اأي لي����س الأمر باأن نق���ول ونفرت�س اأن 

ة بال�صباب املتدي���ن وامللتزم جدًا، كل، فهذه  ه���ذه الإجابة خمت�صّ

الإجاب���ة ت�صدق عل���ى ال�صباب ول���و مل يكن على درج���ة عالية من 

التدي���ن والعب���ادة. حتى اإنها ت�صدق على ال�ص���اب الذي يعاين من 

- ف���ي لقاء م�صوؤول���ي وزارة الخارجي���ة وممّثلي البعث���ات الدبلوما�صّية في   1

الخارج بتاريخ 2004/8/15
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م�صكلة يف بع�س عقائده.

لت اإليها خمت�صرة يف كلمة واحدة: التقوى!  والإجاب���ة التي تو�صّ

-وامل���راد م���ن التقوى هو التعري���ف املوجود يف التفا�ص���ري القراآنية 

والديني���ة- اأي اإذا �صع���ى ال�صاب اإىل اأن يتق���ي اهلل يكون قد ح�صل 

على اأكرب راأ�صمال للدر����س، وللن�صاطات البّناءة، ولعّزته الدنيوية، 

وللح�ص���ول عل���ى الإجن���ازات املادي���ة واملعنوي���ة؛ اإن كان م���ن اأهل 

، تلك 
1
املعنوي���ات. اإن التقوى راأ�صم���ال هام اأي�صًا لآف���اق املعنويات

الرفيعة جدًا والرباقة، والتي عادة ما يكون الأ�صخا�س العادّيون من 

حيث التدّين بعيدين �صيئًا ما عنها، الآفاق العرفانية واملعنوية التي 

2
ي�صري اإليها العرفاء والكبار واأ�صحاب الع�صق املعنوي يف كلماتهم.

إعمال التقوى في مرحلة الشباب   

اإن مرحلة ال�صباب هي مرحلة القدرة والقوة. فكيف نوّظف هذه 

الق���درة؟ براأيي يجب توظيفها ب�صكل رئي�ص���ي يف: حت�صيل العلوم، 

واإيج���اد �صف���اء النف�س وتر�صيخ التق���وى فيها، وكذل���ك اإيجاد قوة 

بدنّية، اأي القيام بالتمرينات الريا�صية. اإن هذه الأمور الثلثة هي 

اأمور اأ�صا�صية. اأي اإذا ُطلب مني اأن اأن�صح ال�صباب يف جملة ق�صرية 

مب���ا ينبغي عليهم القي���ام به، اأجي���ب: الدرا�صة ]حت�صي���ل العلم[، 

التهذي���ب ]تهذيب النف�س[، الريا�ص���ة ]الريا�صة البدنّية[. اأظن اأنه 

3
ينبغي على ال�صباب ال�صعي لتح�صيل هذه اخل�صال الثلث.

اإن ما نتوقعه من �صباب اليوم، هو نف�س ما كنا نتوقعه منهم يف 

- اأي لذلك الم�صتوى العالي الم�صع من المعنويات. )المحرر(  1

- في لقاء التحادات والتنظيم���ات الطلبية المختلفة في جامعة طهران   2

بتاريخ 1999/1/14

- في جل�صة حوارية مع ال�صباب بمنا�صبة اأ�صبوع ال�صباب بتاريخ 1998/4/27  3
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بدايات الثورة، بل وحتى قبلها. نحن نطلب من ال�صباب اأن يّت�صفوا 

بالعف���ة، والنزاه���ة، والطه���ارة، والتق���وى، والتدي���ن، وبالإب���داع، 

والبت���كار يف اآن واحد. واأن يعمل���وا ويبتعدوا عن الك�صل والبطالة. 

1
وكذلك اأن يجعلوا التقوى �صعارًا لهم، وي�صعوا يف حتقيقها فعًل.

ضرورة تدعيم أسس التقوى في النفس 

فيم���ا يخ�ّس م�صائل ال�صيا�صة اخلارجية، هناك من امل�صائل ما 

ميك���ن حّله باملفاو�صة والبحث وال�صت���دلل واحلوار، بغ�ّس النظر 

اإذا كانت م�صائل كلّية، اأو م�صاديق، وموا�صيع جزئية يف ال�صيا�صة 

اخلارجي���ة. لكن منها م���ا ل ميكن حّله اإذا مل نع���زم نحن ونقرر. 

ن�صيحتي الهامة لكم يف هذا املجال هي: لن نتمكن من حتقيق ما 

نري���ده مهما كانت �صيا�صاتن���ا اأو الأفكار التي نوؤمن بها اإذا مل نكن 

اأقوي���اء يف ق���رارة اأنف�صن���ا، واإذا مل ندعم اأ�ص�س التق���وى يف قلوبنا 

واأنف�صن���ا، وتبعًا لذلك، اإذا مل نكن ثابتي القدم اأقوياء يف اأعمالنا. 

فاأحيان���ًا يوؤدي النحراف الداخلي اإىل تغيري نظرتنا اإىل امل�صائل، 

ويب���ّدل اإميانن���ا وعقيدتنا. عل���ى كل حال فاإن التخل���ي عن التقوى 

ي�ص���ري اإىل العقائ���د، وه���ذا م�صم���ون اآي���ات متعددة م���ن القراآن 

الك���رمي. فقد حذر )اهلل تعاىل( يف الق���راآن الكرمي طلب الدنيا 

واملل���ذات وال�صهوات والأهواء النف�صانية -م���ن اأي نوع كانت- باأن 

يح���رتزوا، لأن هذه احلالة توجد فج���وًة يف قلوبكم، ويف اأفكاركم، 

2
واأذهانكم واإميانكم، فينبغي اللجوء اإىل اهلل وطلب العون منه.

-  ف���ي ثان���ي اأيام ع�صرة الفجر )يوم الث���ورة الإ�صلمية وال�صباب( بتاريخ   1

1999/2/2

- ف���ي لق���اء م�صوؤول���ي وزارة الخارجية وم�صوؤول���ي البعث���ات الديبلوما�صّية   2

للجمهورية الإ�صلمية الإيرانية في الخارج بتاريخ 2004/8/15
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ب- المكانة القيمّية للتقوى على الصعيد االجتماعي

التقوى: أهم أساس للحكومة اإلسالمية

ال�صع���ب يف الإ�ص���لم اأح���د اأركان امل�صروعية، وه���و ل ميّثل كل 

ال�صرعي���ة. يقوم النظام ال�صيا�صي يف الإ�ص���لم على اأ�صا�ٍس وركٍن 

اآخر اإ�صافة اإىل راأي واإرادة النا�س، األ وهو التقوى والعدالة. فاإذا 

مل يّت�صف من مت اختياره للحكومة بالتقوى والعدالة، �صتكون هذه 

احلكومة م���ن الوجهة الإ�صلمية، حكومة غري �صرعية، ولو اجتمع 

راأي جمي���ع النا�س عليه���ا. عندما ُدعي الإم���ام احل�صنيQ اإىل 

الكوف���ة بر�صال���ٍة تعّد من الوثائ���ق التاريخية الباقي���ة يف الإ�صلم، 

. فل يعد 
11
كتب���وا فيها: »ولعمري م���ا الإمام اإل احلاكم بالق�ص���ط«

احلاكم حاكم���ًا يف املجتمع الإ�صلم���ي اإل اإذا كان قا�صطًا، يحكم 

بالعدل والق�صط. فاإن مل يحكم بالعدل يكن حكمه غري �صرعي، ول 

 فلي�س الأ�صا�س يف �صرعية احلكومة راأي 
22
فرق فيمن اختاره وعّينه.

النا�س فقط، اإن الأ�صا�س هو التقوى والعدالة. كما اإّن هذه التقوى 

33
والعدالة لي�صت عملّية وجمدية من دون راأي وقبول النا�س.

مكانة التقوى في رسم النظام اإلسالمي

 من خلل اأهايل قم و�صبابهم، 
44
اإن امل�ص���ري الذي بداأ يف 19 دي

ه���و م�صرٌي حمف���وٌف باملخاطر، لكنه كان يحم���ل يف نهاية املطاف 

1  - مناقب اأبي طالب Q، ج4، �س90

- في لقاء اأ�صتاذة وطلب جامعة قزوين بتاريخ 2003/12/17  2

- الم�صدر ال�صابق   3

4  - المواف���ق ل�9/1/1978 انتفا�ص���ة اأهل قم �صّد حكومة ال�ص���اه الطاغوتّية.

)المحرر(
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هدف���ًا، األ وه���و تاأ�صي�س احلكوم���ة الإ�صلمية؛ حكوم���ة تقوم على 

اأ�صا����س التقوى والعدال���ة بربكة الأحكام وال�صريع���ة الإلهية. ولقد 

كان ه���دف جميع الأنبي���اء Q هو تاأ�صي�س دنيا كه���ذه، دنيا تعّم 

 
1
فيها التقوى والعدل.

دور التقوى في إصالح المجتمع 

والفح�صاء  ال��ف�����ص��اد  ]مواجهة[  ق�صية  ع��ل��ى  ن��وؤك��د  ع��ن��دم��ا 

فاإّن  الأم��ور،  هذه  واأمثال  املنكر  عن  والنهي  اجلهاد  و]�صرورة[ 

فاملدينة  املجتمع،  تخدير  يف   
2*
دورها هو  الرئي�صة  اأ�صبابها  اأحد 

الإ�صلمّية  احلكومة  لتاأ�صي�س  الأوىل  القاعدة  كانت  التي  املنّورة 

املو�صيقّيني واملغّنني  اإىل مركز لأف�صل  حتولت بعد فرتة ق�صرية 

اأف�صل املغّنني  واأ�صهر الراق�صات، بحيث عندما كان يراد دعوة 

اإىل بلط ال�صام، كانوا ير�صلون اإىل املدينة للح�صول على املغّنني 

والعازفني. وهذه اجلراأة مل حتدث بعد مئة اأو مئتي عام، اإمّنا يف 

فاطمة  ب�صعة  احل�صني[  ]الإمام  ا�صت�صهاد  بزمن  املت�صلة  الفرتة 

اأي يف  بل حتى قبل ذلك،   ،P الر�صول  وقّرة عني   Oالزهراء

والفح�صاء،  للف�صاد  مركًزا  املدينة  اأ�صبحت  ولهذا  معاوية،  زمن 

اأبناء ال�صخ�صيات والأعيان، حتى بع�س �صباب بني ها�صم  ووقع 

ا، وقد اأدرك رجال احلكومة الفا�صدة  يف الف�صاد والفح�صاء اأي�صً

البلّية مل  اأّن الرتويج لهذا الأمر هو ما يجب عليهم فعله، وهذه 

تنفرد بها املدينة فقط، بل وقعت يف مناطق اأخرى.

- ف���ي لقاء ح�صود �صعبّية بمنا�صبة الذكرى ال�صنوية لنتفا�صة اأهل قم )19   1

دي( الموافق ل�2002/1/9

- اأي المنكرات والف�صاد.  *
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ومن هنا تظهر اأهمية التم�ّصك بالدين والتقوى واملعنوية والورع 

والعّفة، ولأج���ل ذلك كّنا نكّرر ونكّرر ل�صف���وة �صباب هذا الع�صر 

1
-وهم اأنتم- تو�صياتنا وتاأكيداتنا باحلذر من تيار الف�صاد. 

دور التقوى في ممانعة جبهة الحق وتقّدمها

ل تتحّقق حرك���ة هذا النظام ول يتاأّلق اإل بربكة التقوى. وهذه 

خ�صو�صي���ة النظ���ام الإله���ي فنظام احل���ق ل يتق���دم اإل بالتقوى، 

اأم���ا نظام الباط���ل -املقابل لنظام احلق- فله �ص���اأن اآخر. وهناك 

ا حت���ى ميكن التقدم،  ثم���ة اأ�صول وقواعد يج���ب اللتزام بها اأي�صً

اأم���ا التق���وى التي هي مبعنى الطه���ارة والنقاء وال���ورع ورعاية كل 

القي���م؛ هي املطلوب���ة يف جمتمع اإ�صلمي عقائ���دي وقيمي ملتزم. 

وهي غري مطلوبة يف جبهة الباطل، فهوؤلء ملّا كانوا غري ملتزمني، 

فل يتوّرعون عن الأ�صالي���ب الباطلة، ول تهّمهم النتائج القبيحة. 

فهم يقتحمون ويتحركون ويفقدون �صيًئا ويك�صبون اآخر. اأما جبهة 

احل���ق فلي�صت كذلك، اإذ  ل ميكنها الوقوف بوجه الباطل والتقدم 

 
2
اإل عندما تكون مع اهلل، ومتحّلية بالتقوى والطهارة ول غري.

يا �صعب اإيران! اإن الأنظار اليوم م�صّوبة باجتاهكم. لقد بداأت 

ال�صعوب الي���وم حتركاتها العظيمة بذك���ر حتركاتكم واإنها تقتدي 

باإميانك���م. ف���اإذا اأردمت اأن تكم���ل ال�صعوب ه���ذا الطريق الذي هو 

طريق اهلل والإ�صلم، عليكم اأن تكملوا الطريق بقوة وخطًى ثابتة، 

- ف���ي لقائ���ه ح�ص���ًدا م���ن قي���ادات وم�صوؤول���ي وعنا�ص���ر الحر����س الثوري   1

الإ�صلم���ي وقوات الأمن وجمع من جرحى الثورة الإ�صلمية بمنا�صبة يوم 

الحر�س الموافق 1995/12/26

- في لقاء الم�صوؤولين والعاملين في نظام الجمهورية الإ�صلمية الإيرانية   2

بتاريخ 1991/8/14
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ول���ن يكون هذا الأمر مي�ّصرًا اإّل بالتق���وى. لذلك تعّد التقوى اليوم 

1
اأكرب واجب وم�صوؤولية ملقاة على عاتقنا.

 دور التقوى في تحصيل العزة والقوة 

حت�صل العزة والقّوة يف ظّل التقوى والتم�صك بالقراآن الكرمي. 

الع���زة والقوة يف ظل عدم اخل���وف من غري اهلل. اإذا التزمنا بهذه 

الأم���ور، �صيكون اهلل �صندنا ومعيننا، ولن نهتم اإن وافقنا الآخرون 

وكان���وا يف �صّفن���ا، اأو اإن خالفون���ا وكان���وا يف اجلبه���ة املقابلة لنا. 

و�صنكم���ل هذا الطريق بف�صل اهلل ونعل���م اأن اهلل تعاىل معنا، واأّن 

عناية �صاحب الع�صر والزم���ان )اأرواحنا لرتاب مقدمه الفداء( 

2
ت�صمل حالكم اأنتم اأيها ال�صعب.

روح التقوى، دليل )عامل( وحدة المجتمع

لقد اأخط���اأت ال�صيا�صات والق���وى العاملّية عندم���ا ت�صّورت اأنه 

ميك���ن التعامل مع اجلمهوري���ة الإ�صلمّية كبقّي���ة البلدان والدول 

املت�صاوية معها يف القوة املادية وامل�صاحة الظاهرية، واأّن باإمكانها 

اإبعاد بلدن���ا عن ال�ّصاح���ة بوا�صطة التهديد والرتغي���ب وال�صغط. 

كل، فلقد كان خطاأهم الفادح اأنهم مل يدركوا ُكنه هذه املعنويات 

وروح التوجه اإىل اهلل ]واإىل املعنى[ يف �صعبنا وثورتنا.

وم���ا دامت روح التق���وى هذه والتوج���ه اإىل اهلل، فلن يكون ثمة 

نزاع وجدل. اإّن ه���ذه الختلفات الطفيفة وال�صطحّية -والعدمية 

- خطبة �صلة عيد الفطر بتاريخ 1990/4/27  1

- ف���ي لق���اء م�صوؤولي ومديري نظ���ام الجمهورية الإ�صلمي���ة الإيرانية في   2

ذكرى ميلد الر�صول الأكرمP والإمام ال�صادق Q بتاريخ 1992/9/15
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الأهمّي���ة طبًع���ا- هي اأقل م���ن اأن نعطيها ذلك الهتم���ام الكبري. 

فكلم���ا ازداد التاآل���ف والحتاد م���ن كّل اجله���ات كان ذلك اأجمل 

1
واأزهى، وكان اأ�صّد اإيلًما للعدو واأعظم اأمًل لل�صديق. 

دور التقوى في هداية المجتمع اإلنساني

ت�صتطيع الأمة الإ�صلمية اإذا ما مت�ّصكت بالإ�صلم اأن تنقذ العامل 

الغارق يف ال�صه���وات والعنف واجلاهلية والأناني���ة وعبادة النف�س. 

اإن روح كاّف���ة املعارف والتعاليم الإ�صلمي���ة ]تفيد[ اأن زمام حركة 

الب�صر واأفعالهم ل ُيعطى اإىل ال�صهوة والغ�صب، والن�صان واملجتمع 

الب�ص���ري ل تق���وده الأناني���ات. اإمنا العق���ل والتقوى هم���ا الهاديان 

وامل�صرّيان. انظروا اإىل عذابات الب�صر. ما �صبب الفقر واحلرمان، 

والتمييز العن�صري، والف�صاد، واجلهل، والع�صبّيات التي ل اأ�صا�س 

لها؟ من اأين ظهر القتل، واحلروب، واملظلومية، والظلم، والق�صوة 

يف املجتم���ع الب�صري؟! فاأمّي���ا جماعة من النا�س ت�صّلطت على بقعة 

من بقاع الأر�س وكانوا اأ�صرى اأنف�صهم واأرخوا لها القياد، و�صريتهم 

ال�صهوة والغ�صب والأنانية، وحب اجلاه، واملقام، وجمع املال، جّروا 

النا����س نحو الفقر واحل���رب واجلهل والتمييز العن�ص���ري والفتنة 

والف�ص���اد. اإن الإ�صلم ي�صعى لعلج ه���ذه الأمرا�س. الإ�صلم يقول 

ل ت�صّلم���وا زمام الإرادة والعزم والختيار، التي تعد من اأكرب النعم 

الت���ي وهبها اهلل للنا����س، للجهل وال�صق���اء وحب الدني���ا، والأنانية 

2
وعبادة الأنا، بل �صّلموها للعقل والتقوى.

- في لق���اء جمع من علماء اأئمة الجمعة والجماع���ات، وم�صوؤولي ومديري   1
 P النظ���ام بمنا�صب���ة اأ�صبوع الوح���دة الإ�صلمّية وميلد الر�ص���ول الأكرم

والإمام ال�صادق Q بتاريخ 1989/10/18 

- في لقاء مع ال�صعب بتاريخ 2004/4/14  2
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مشكلة المجتمعات،

انعدام المتّقين من المديرين والحكام 

تبل���ورت م�صكلة املجتمعات الب�صري���ة يف اأهم الفرتات، يف هذه 

امل�صاأل���ة؛ فكان���ت املجتمع���ات ت�صري نح���و التقدم عندم���ا ات�صف 

حّكامه���ا باحلنكة والتدبري والتق���وى وال�صجاعة. وظهرت امل�صاكل 

عندم���ا ا�صتل���م زمام احلك���م مديرون وح���كام مل يعرف���وا للتقوى 

والعف���ة معًنى، ومل يكن �صم���ن مفرداتهم تق���دمي م�صالح النا�س 

على م�صاحلهم، وغاب خ���وف اهلل من وجدانهم -وكانوا �صعاف 

النفو����س، تكّبله���م م�صاحله���م و�صهواته���م- وحّلت به���ا امل�صاكل 

املادي���ة والأخلقي���ة واملعنوي���ة، وهذا ه���و �صبب خ�ص���وع ور�صوخ 

املجتمع���ات الإ�صلمي���ة يف بع�س الفرتات التاريخي���ة حتت القوى 

الظامل���ة والغا�صمة، فحينما بداأ الزح���ف ال�صتعماري الغربي على 

البل���دان الإ�صلمية، ل���و كان احل���كام امل�صلمون يتمتع���ون بالدين 

والعّف���ة والغرية وال�صجاعة، ملا و�صلت الأم���ور اإىل ما و�صلت اإليه، 

ول���و اأنهم مل يكونوا عبيًدا ل�صهواته���م، ومل يكن هّمهم بقاءهم يف 

احلكم اأياًما معدودات، لكان الأمر خمتلًفا.

اإن �صعف امل�صلمني واملجتمعات الإ�صلمية كان يف الأغلب نا�صًئا 

1
من �صعف �صا�صتهم وحّكامهم، وطبًعا هناك تاأثري متبادل. 

تحصيل التقوى، أهم من تحصيل العلوم

َا يَْخَش اللََّمَمَه ِمْن ِعَباِدِه  ه���ذه الآية ال�صريفة الت���ي ُتليت، {إِنَّ

 ، قد جعلت اخل�صي���ة من خ�صائ�س العلم���اء. ح�صًنا، 
2
الُْعلََمَمَ�ء}

- في لقاء مع اأهالي منطقة باكد�صت في ذكرى عيد الغدير 2005/1/29  1

- �صورة فاطر، جزء من الآية 28.  2
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للعلماء خ�صائ�س عديدة، لك���ن الختيار وقع على اخل�صية. فبعد 

ذك���ر الآي���ات الإلهي���ة يف اجلب���ل وال���وادي وال�صح���راء والب�صتان 

َا يَْخَش اللََّه ِمْن ِعَباِدِه  واله�صاب املوجودة يف الآيات يق���ول: {إِنَّ

ية العلم اأّنه ي�صم���ل الإن�صان بهذه النعمة   اإّن من خا�صّ
1
الُْعلََمَمَ�ء}.

الكربى، ف���اإّن اخل�صية الإلهية تظّلل قلب الإن�صان، ويجب علينا اأن 

نح�صل عليها. اأنتم ال�صب���اب ميكنكم اأن تقوموا بهذا العمل بي�صٍر 

اأكر مّني. وعندما يتقّدم العمر بكم مثلي، فاإّن الذي يكون قد قام 

بهذا العمل يف اأّيام �صبابه �صينفعه ذلك، واإل �صيكون عمله �صعًبا. 

اأوجدوا خ�صية اهلل يف قلوبكم، قوموا اليوم، بتهيئة )مقدمات( 

اخل�ص���وع هلل، وفتح اأبواب الت�صرع اإىل اهلل، اب���داأوا بالنوافل التي 

تقربك���م م���ن اهلل، اإن ه���ذه الأمور تع���ود بالنفع عليك���م. الأعمار 

�صتنته���ي، وي�صل البع�س اإىل ال�صيخوخة، والبع�س الآخر ل ي�صل. 

واعلم���وا اأنت���م اأي�صًا، ب���اأن الفا�صل الزمني بني عم���ر الع�صرين اأو 

الثلث���ني اأو ال�صبع���ني ق�ص���ري، مير م���ّر ال�صحاب، يظ���ن الإن�صان 

عندم���ا يكون يف عم���ر الع�صري���ن اأو الثلثني، باأن عم���ر ال�صبعني 

بعي���د؟ كل، �صيم���ر م���ر ال�صحاب، وبع���د ذلك املغ���ادرة. فاإن كان 

ول ب���د اأن ن�صتعّد يف ه���ذه املدة الق�صرية وه���ذه الفر�صة القليلة، 

ونع���ّد زادًا اأو نق���وم بعمل ما اأو نغتنم فر�ص���ة ما، يجب العمل على 

ذل���ك يف �ص���ن ال�صباب. اأرى اأن تو�صية الط���لب باخل�صوع والذكر 

والتق���وى وال�صعي للتقرب من اهلل اأهم واأوجب من الو�صية بالعلم، 

بالرغ���م م���ن اأن اأ�صا�س عملهم ه���و العلم. حيث اإّن���ه ل فائدة من 

العلم م���ن دون التقوى، واأحيانًا يكون ]العل���م[ م�صرًا. فهناك من 

العلماء، علماء دين وغري دين، مل ي�صتفيدوا من علمهم ومل يعودوا 

- الآية نف�صها.  1
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بالفائ���دة به على اأحد، ل ب���ل كان وباًل ووزرًا عليهم. ل بّد اإذًا من 

    
1
وجود هذه الروح املعنوية يف قلب العلم والعامل.

التقوى، أهم الحاجات في كافة المراحل

تعّد التقوى من اأه���م احلاجات يف جميع مراحل حياة جمتمعٍ  

اأو فرٍد م���ا، وهي اأ�صا�صية و�صرورية يف كافة الفرتات، �صواء كانت 

ف���رتة ن�صال وانت�ص���ار، اأو عند اجله���اد، اأو البن���اء اأو يف خمتلف 

مراح���ل املجتم���ع املتدي���ن والأمة امل�صلم���ة. اليوم، وبع���د مرور 12 

، يوجد بني اأيدينا جتارب قّيمة، ولقد اكت�صفنا 
2
�صنة من النت�صار

الق�ص���م الأعظم من الطري���ق، ور�صمنا الأه���داف يف قالب حمدد 

ومعني، وه���ا نحن ن�صري باجتاهها. ولرمبا، ميكنن���ا اأن نقول، باأن 

3
اأكر ما نحتاجه هو التقوى.

المجتمع المتقي وجهاد النفس

ترفع اجلمهورّية الإ�صلمّية اليوم راية الإ�صلم؛ راية البعثة، اأي 

راي���ة هذه القيم الكامنة يف البعثة، والتي يجب ال�صعي لتح�صيلها. 

الإ�ص���لم ل يعني الكتفاء بال�صم فقط، بل يجب الرتويج للتوحيد 

مبعناه احلقيقي، والت�صليم هلل، ويجب اأن يكون النظام الجتماعي 

نظاًما عادًل؛ وبناء نظام اأخلق���ي للمجتمع يعتمد على الإن�صانّية 

ومرتك���زًا على الف�صائ���ل واملحبة، وعدم الت�صلي���م والعبودّية لغري 

ا اأمام اأعدى اأعداء الإن�صان  اهلل، وعدم التبعية والنهزام خ�صو�صً

- في جمع من علماء دين ال�صيعة  وال�صنة في كرمان�صاه بتاريخ 2011/10/12  1

- انت�صار الثورة الإ�صلمّية عام 1979م وكلمته في العام 1991م.  2

- في خطبة �صلة الجمعة في طهران بتاريخ 1991/2/8  3
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، والدعوة ملقارعة الأ�صنام، ومنها 
1
اأي »نف�صك اّلتي بني جنبي���ك«

اأقوى واأعتى الأ�صنام، اأي �صنم النف�س.

ولي����س املق�ص���ود اأن يتب���ّدل الّنا�س فج���اأة اإىل ملئك���ة، بل اأن 

يتبّدل���وا فج���اأة اإىل اأنا�س يجه���دون ويجاهدون يف ه���ذا الطريق، 

ونف����س هذه املجاهدة هي التقوى، ف���اأي فرد واأّي جمتمع يجهد يف 

2
هذا الطريق فهو ]فرد وجمتمع[ مّتق. 

تقّدم النظام مرهون بمراعاة التقوى

اإن ه���ذه اجلبهة لن تتقدم اإل بالتقوى، ولن يتقدم هذا النظام 

)ول���ن يحقق اأهدافه( اإل مبراعاة التق���وى، والطهارة، واملحا�صبة 

 .
3
الدقيقة وال�صحيحة، وحما�صبة كّل منا لنف�صه »حا�صبوا اأنف�صكم«

خمطئ من يظن اأّن باإمكاننا القيام بالأعمال نف�صها التي تقوم بها 

�صائر احلكومات واحلكام يف العامل. فلدينا اأ�صول وطرق ومناهج 

خا�ص���ة بن���ا، وهذه الأ�ص���ول واملناه���ج خمت�صة بالإ�ص���لم. يجب 

اأن تهيم���ن هذه الأ�صول عل���ى الدنيا، ل اأن ُتفر����س علينا الأ�صول 

4
اخلاطئة لعامل اجلاهلية وال�صتكبار.

- اأعدى عدوك نف�صك التي بين جنبيك )نهج الف�صاحة، �س66، حديث33(  1

- ف���ي لق���اء الم�صوؤولين والعاملين ف���ي النظام في ذك���رى المبعث النبوي   2

بتاريخ 1994/12/31

- بحار الأنوار،ج67، �س 265.  3

- في لقاء الم�صوؤولين والعاملين في نظام الجمهورية الإ�صلمية الإيرانية   4

بتاريخ 1991/8/14
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إيجاد الحياة الطيبة اإلسالمية، رهن برعاية التقوى

ق���ال اأمري املوؤمنني Q: »األ واإّنكم ل تقدرون على ذلك، ولكن 

، بع���د اأن بنّي اأ�صلوب حياته 
1
اأعينوين ب���ورٍع واجتهاد وعّفٍة و�صداد«

-حي���ث كان يف ذلك املق���ام ال�صامي، ومع كّل تلك الإمكانات يعي�س 

حي���اة زه���د- قال: لن تق���دروا اأن تعي�ص���وا مثلي، لك���ن ميكنكم اأن 

تعين���وين عليه، كيف ذل���ك؟ »بورع«؛ بورعك���م، باجتناب املعا�صي، 

بالجتهاد وال�صع���ي واجلهد. هذا واجبي وواجبكم. لقد و�صعوا لنا 

ا الأهداف  الأهداف، ور�صموا الأهداف الفردّية وال�صخ�صّية، واأي�صً

الجتماعّية وال�صيا�صّية والعاّمة. يف جمال الأهداف ال�صخ�صّية، فاإّن 

الو�صول اإىل اأوج مقام الكرامة الإن�صانّية يبقى هدفنا الأ�صمى. وقد 

ُقّدم���ت الكثري من الوعود، كي نتمّك���ن من التحليق عالًيا والذهاب 

اإىل اأبع���د احلدود يف هذا الأمر. قدراتكم اأنتم ال�صباب اأكرب بكثري 

من قدراتنا؛ هذا بالن�صبة اإىل الأهداف ال�صخ�صّية.

اإّن الأهداف الجتماعّية الكبرية، واإيجاد حياة طيبة اإ�صلمّية، 

وجمتم���ع اإ�صلم���ي، جمتم���ع يهّيئ لأف���راده الفر�ص���ة ]املقّدمات[ 

للو�ص���ول اإىل تلك الأهداف: جمتمع عام���ر، جمتمع حّر، م�صتقّل، 

جمتمع يتمّتع بالأخ���لق ال�صامية، جمتمع مّتحد مرتابط، جمتمع 

تق���ي زاهد، هذه هي اأه���داف املجتمع الإ�صلم���ي: ]اإيجاد[ الدنيا 

التي هي دار عبور للآخرة، الدنيا التي ل بّد اأن تر�صل الإن�صان اإىل 

اجلّنة؛ اإيجاد هذه الدنيا هو من الأهداف الجتماعّية وال�صيا�صّية 

الك���ربى واملهّمة للإ�ص���لم؛ لقد ر�صم���وا خطوطه���ا اأمامنا. كيف 

ال�صبيل اإليها؟ وكي���ف ُنحّقق اأهدافها؟ كما قال Q: »اأعينوين«، 

الق���ول لأمري املوؤمننيQ: �صاعدوين؛ يعني اأّن كّل ما �صعى وجهد 

- نهج البلغة، الر�صالة رقم 45.  1
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اإلي���ه اأم���ري املوؤمن���ني يف حياته، ق���د اأنفقه يف �صبيل ه���ذا الهدف، 

وه���و الو�صول اإىل دني���ا ب�صرّية كهذه على م���ّر التاريخ. �صاعدوين 

)اأعينوين( على حتقيق هذا الهدف. كيف؟ »بالورع« و«الجتهاد«، 

بال�صعي واجلّد، فالك�ص���ل ممنوع، البطالة ممنوعة، التعب ممنوع 

ا ممنوع. عندما تتحّقق هذه احلركة العظيمة، تكونون  والياأ�س اأي�صً

قد اأ�صعدمت قلب ال�صيدة فاطمة الزهراء Q املبارك وقلب اأمري 

املوؤمنني؛ لأّنهما �صعيا كّل هذا ال�صعي، وجاهدا كّل هذا اجلهاد، يف 

1
�صبيل حتّقق ذلك الهدف.

ضرورة تكرار الوصّية بالتقوى

يف ه���ذه اجلل�صة الطيبة للغاية، اإذا اأردت اأن اأنظر اإىل اأموركم 

وم�صائلك���م من منطلق اأبوي، واأن اأخّل�س كلمي يف جملة واحدة، 

فل���ن تك���ون ن�صيحتي لكم �ص���وى الن�ص���ح بالتحّل���ي بالتقوى. من 

املمك���ن اأن يخطر على اأذهانكم، باأن هذا لي�س بكلم جديد، فقد 

كررت���ه وقلته مرارًا. اأوًل، يوجد كثري من الكلم املكّرر -ولو لألف 

م���رة- هو اأكر جاذبية واأعم���ق معًنى من الكلم اجلديد الذي مل 

ت�صمع���وا به م�صبقًا. فلي�س �صحيحًا اأن كل كلم مكرر ل فائدة من 

ذكره جمّدًدا، اأو اأّن ما مل ُيتحدث به هو جدير باحلديث به ويجب 

ذك���ره. لقد اأم���ر القراآن الك���رمي بالتقوى مرارًا، ف���كان ميكنه اأن 

يذكر ذلك مرة واحدة، فيقول: »اتقوا اهلل« لكنه مل يكتفمِ بذلك.

جن���د اأن اأمري املوؤمنني يف نهج البلغة -والذي تعّد �صخ�صيته 

اليوم الرا�صمة لتّطلعات كل اإن�صان طاهر، طالٍب للحقيقة وال�صمو 

والرفع���ة. ولن نتحدث الآن عن �صخ�صي���ة اأمري املوؤمنني- اأكر ما 

- ف���ي لق���اء جم���ع من مّداح���ي اأهل البيت Q ف���ي ذك���رى ولدة ال�صيدة   1

فاطمةO بتاريخ 2014/4/20
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ياأم���ر ب���ه خماطبيه ه���و التق���وى، كان باإمكانه اأن يتكل���م مرة عن 

التق���وى ب�صكل مف�ص���ل، وينتهي الأمر. ونحن ماأم���ورون اأي�صًا باأن 

ناأمر النا����س يف كل خطبة من خطب اجلمعة بالتقوى، »فاملو�صوع 

، وهذا الأمر بحد ذاته مبعث للتاأمل، 
1
هام حتى طال احلديث فيه«

فلم���اذا اأعطي���ت التقوى كل ه���ذه الأهمي���ة. اأو�صيكم ه���ذه الليلة 

لوها. بالتقوى واأقول: يا اأعزائي، يا اأبنائي، حتّلوا بالتقوى، وح�صّ

اإّن التق���وى هي ال�ّصم���ة املطلوب���ة لكافة النا�س، ول���كل اأطياف 

املجتمع، ويف كاف���ة الفعاليات والن�صاطات. فاإن الفائدة �صتعود يف 

الدرج���ة الأوىل على من ميكنه حت�صيله���ا واحلفاظ عليها. لذلك 

فاإن م�صداق الأمر بالتقوى يف كافة الأزمان هو واحد. واإّن »كربى 

التق���وى« )املقدم���ة الكلّي���ة( دائمًا ه���ي واحدة، وحتم���ل مفهومًا 

واح���دًا، اإل اأنها تتع���ّدى وحتمل ع�صرات املعاين م���ن حيث املوارد 

واجلزئيات التي يجب عل���ى الإن�صان مراعاة التقوى فيها. ولذلك 

2
يبقى الأمر والن�صح بالتقوى اأمًرا �صروريًّا ولزًما. 

حاجة الناس للموعظة بالتقوى

ل تن�صوا زاد التقوى، وتوا�صوا بالتقوى. ليو�سمِ الآباء والأمهات 

يف البي���ت اأبناءه���م بالتقوى، وكذلك الأبن���اء والديهم، واإخوتهم، 

واإخوانه���م. ويف بيئ���ة العمل، فليو����س الزملء بع�صه���م البع�س، 

ولتتوا�ص���وا بهدف الن�صح بالتق���وى يف املجتمع اأي�صًا. ول ت�صمحوا 

-مع���اذ اهلل- اأن تتج���ذر خمالف���ة التقوى يف اأنف�صن���ا اأو تنت�صر يف 

3
جمتمعنا.

- ترجمة ل�صعر فار�صي لل�صاعر علء الدولة ال�صمناني  1

2  - في لقاء جمع من الطلب بتاريخ 2000/12/7

- خطبة �صلة الجمعة في طهران بتاريخ 1998/10/30  3
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عندما نو�ص���ي بالتقوى فلي�س معنى ذلك ع���دم وجود التقوى. 

كل، ب���ل هي و�صي���ة باحلفاظ على ه���ذا املك�صب املعن���وي اإن كان 

ا، وتوف���ريه اإن كان مفقوًدا، وهذا هو  فين���ا، وتكميله اإن كان ناق�صً

معنى الو�صية بالتقوى. 

 لي����س �صحيح���ًا اأن ال���ذي يو�صي بالتق���وى -واأنا ال���ذي اأو�صي 

بالتقوى يف هذا املجل����س و�صلوات اجلمعة واملحا�صرات والكلمات 

ى بها. بل املوعظة والقول  الوعظية- اأقل حاجة للتق���وى من املو�صَ

���ي نف�صه اأك���ر حاجًة لهذه  والو�صي���ة �صروري���ة، فق���د يكون املُو�صمِ

الو�صي���ة؛ لذل���ك فقد جاء ذك���ر التوا�صي يف ال�صريع���ة الإ�صلمية 

املقد�ص���ة، فحرّي باجلميع اإي�ص���اء بع�صهم البع����س. اأن نتوا�صى 

باحل���ق وال�ص���رب واحلف���اظ عل���ى �ص���راط اهلل امل�صتقي���م، واأن ل 

1
ننحرف عن هذا ال�صراط. 

- في لقاء الم�صوؤولين والعاملين في النظام بتاريخ 2003/11/2  1





الفصل الثالث

التقوى؛ آثارها ومضار عدمها

أ- اآلثار والفوائد األخروية:

فوز المتقين في االمتحانات اإللهية

ي�صتطيع الإن�ص���ان املّتقي �صيانة نف�صه م���ن منزلقات ومطّبات 

احلي���اة، بينما يعجز غ���ري املّتقي. فاإذا متك���ن الإن�صان من اإيجاد 

روح التق���وى بداخله والتي هي عبارة ع���ن املراقبة الدائمة لنف�صه 

واللتف���ات امل�صتم���ر لأعمال���ه وحّت���ى اأف���كاره وفعله وترك���ه، فاإنه 

ل الفوز يف المتحانات الإلهية. فمعنى التقوى عدم الغفلة  �صيح�صّ

.
1
عن مراقبة النف�س والبدن من خلل التنبه و�صيانة النف�س

اإّن عقبة )دوامة( الختبار �صعبة للغاية، فالنا�س الذين حتملوا 

ال�صدائ���د اإىل جان���ب ن���وح Q، قد و�صل���وا اإىل مرحل���ة الراحة 

نَّا َوبَركَاٍت َعلَْيَك َوَعىَل أَُمٍم  وال�صلم {ِقيَل يَا نُوُح اْهِبْط ِبَسَمَمالٍَم مِّ

. انتهت مرحلة جريان ال�صفينة يف موج البحر حيث 
2
َعَك} ن مَّ مَّ مِّ

ان�صّب طوفان الغ�صب الإلهي. 

ب���داأ اأ�صحاب نوح حياته���م الإ�صلمية والإلهي���ة يف عامٍل �صامل 

ٍخاٍل م���ن امل�صتكربين واملرتف���ني. يقول القراآن الك���رمي: {ِقيَل يَا 

- خطبة �صلة الجمعة في جامعة طهران، 18/2/1994.  1

- �صورة هود جزء من الآية 48.  2
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َعَك}. ن مَّ مَّ نَّا َوبَركَاٍت َعلَْيَك َوَعىَل أَُمٍم مِّ نُوُح اْهِبْط ِبَسالٍَم مِّ

الختبار  هذا  من  الراأ�س  مرفوع  يخرج  اأن  ي�صتطيع  من  اإًذا 

الإلهي هم النا�س املّتقون كما قال اأمري املوؤمنني Q: »من فارق 

ولزمه  ال�صّيئات  تيه  يف  ووقع  وال�صهوات  باللذات  ي  غ��رمِ
ُ
اأ التقوى 

2.1
كثري التبعات«

تأثير التقوى في االهتمام بالحقائق األخروية

 )احل�صن( يف الدني���ا، اإيجاد الهوية 
3
اإّن ثم���رة العمل امللئك���ي

امللئكي���ة للإن�ص���ان يف الآخ���رة. فال�ص���لة الت���ي توؤدونه���ا، تكون 

يف الآخ���رة �صّل���م معراجكم وقربك���م من ال�صاح���ة املقد�صة و�صبب 

و�صالك���م. فالإن�صان ل بّد واأن يلتفت اإىل هذه الأمور. ويتحقق هذا 

الهتم���ام من خلل املراقب���ة. لذلك اإذا لحظت���م الآيات الأخرية 

ا  م���ن �صورة احل�صر {يَا أَيَُّها الَِّذيَمَمَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َولَْتنظُْر نَْفٌس مَّ

، لوج���دمت تعبري الآية ال�صابقة نف�صه، التي وردت يف 
4
َمْت لَِغدٍ} َقدَّ

. ففي اآية �صورة احل�صر يقول: مت�صكوا بالتقوى وانظروا 
5
�صورة النباأ

اإىل م���ا تبعثون اإليه؛ اأي اجعلوا م���ن دنياكم حملًّ لت�صكيل عنا�صر 

هويتك���م الأخروية والواقعية واخلال���دة. فكل عمل نوؤديه هو هكذا. 

فلعملنا الدنيوي هوية حقيقية تربز نف�صها يف الآخرة -اأي يف احلياة 

6
الأبدية اللمتناهية ويف حياتنا احلقيقية- التفتوا اإىل هذا.

- غرر الحكم حديث رقم 3625.  1

- خطبة �صلة الجمعة في جامعة طهران، 1994/2/18.  2

- المق�صود العمل المت�صم بالطهارة والخل�س..  3

- �صورة الح�صر، جزء من الآية 18.  4

َمْت يََداُه َويَُقوُل الْكَاِفُر يَا لَْيَتِني كُنُت تَُرابًا} �صورة النباأ، الآية40. -{يَْوَم يَنظُُر الَْمْرُء َما َقدَّ  5

- في لقاء وزير الخارجية وال�صفراء والقائمين بالأعمال، 18/7/2003.  6
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السمّو المعنوي باجتناب المعاصي ومراعاة التقوى

العم���ل الأهم لل�صمو املعن���وي والروحي هو اجتناب الذنب، فهو 

اأهم الأعمال. ا�صعوا لجتناب املعا�صي على اختلفها، حيث توجد 

ة بالل�صان وذن���وب خمت�صة بالعني وذنوب خمت�صة  ذن���وب خمت�صّ

باليد، ولها اأن���واع خمتلفة. تعّرفوا اإىل الذن���وب وراقبوا اأنف�صكم، 

فاإن التقوى تعن���ي املراقبة. اإنكم حينما ت�صريون يف م�صري خطري، 

وتراقبون اأنف�صكم بدقة، هذه هي التقوى. راقبوا اأنف�صكم وجتّنبوا 

 
1
الذنوب، وهذا اأهم �صبل الت�صامي املعنوي.

عدم ضياع أجر المتقين

م���ا اأ�صعر ب���ه اأّن الوعد الإلهي لنا م���ا زال �صادقًا وحمققًا على 

امتداد جتربتنا ال�صخ�صية والق�صرية املدى؛ {إِنَُّه َمن يَتَِّق َويَْصِبْ 

. فحيثم���ا مت�صكنا بالتقوى 
2
َفإِنَّ اللََّمَمَه اَل يُِضيُع أَْجَر الُْمْحِسَمَمِنَن}

و�صربن���ا واأظهرن���ا الثبات ف���اإّن اهلل تعاىل ل ي�صّي���ع اأجرنا، لكننا 

مت���ى اأبدينا انهزامًا تلقينا �صفعة ووقع ال�صطراب، وهكذا احلال 

 
3
الآن.

؛ 
4
{إِنََّمَمُه َمن يَتَِّق َويَْصِبْ َفَمَمإِنَّ اللََّه اَل يُِضيُع أَْجَر الُْمْحِسَمَمِنَن}

ف���كل من يت���قمِ وي�صرب -ال�ص���رب يعني ثبات اخلط���ى على املو�صع 

ال�صحي���ح، اأي ال�صتقام���ة- »ف���اإن اهلل ل ي�صيع اأج���ر املح�صنني«. 

- ف���ي لقاء جم���ع من ط���لب الجامعات في الراب���ع والع�صري���ن من �صهر   1

رم�صان المبارك، في ح�صينية الإمام الخميني )قده(، 23/6/2015.

- �صورة يو�صف، جزء من الآية 90.  2

- في لقاء م�صوؤولي نظام الجمهورية الإ�صلمية الإيرانية، 6/7/2003.  3

- �صورة يو�صف، جزء من الآية90.  4
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كذل���ك يف دعاء الإمام ال�صجاد نقول: »يا �صامن جزاء املح�صنني، 

2.1
ويا م�صت�صلح عمل املف�صدين«

الهداية القرآنية؛ تختص بالمتقين

اليوم حيث ت�صاهدون هذا الظ���لم العاملي، فاأي خراب ودمار 

اأوجدت���ه اليوم الق���وى املادية لأ�صحاب النزع���ة املادية يف العامل؟ 

هوؤلء يعرب���دون، ي�صرخون، يق���ررون، وينف���ذون. النا�س عر�صة 

ب�صكل كبري للتيه والنحراف بني هذه ال�صبل، يجب النتباه. اإىل اأي 

مدى اليوم تقّر قلوب النا�س يف العامل مب�صروعية طرق ال�صتكبار! 

كذل���ك هذا الرتويج للأفكار الغربّية العامة، وهذا ال�صعي احلثيث 

لإ�صاعة وتثبيت الراأي العام الغربي يف قبال اأحد املفاهيم واإحدى 

احلقائق، لأجل ماذا؟ لأجل هذا الأمر؛ اأي اجتذاب اإميان النا�س، 

وللأ�صف ي�صتطيع���ون ويجتذبون اعتقاد الكثريي���ن. في�صبح تقبل 

ال�صلل والنحراف نف�صه طريقًا للحقيقة وطريقًا للحياة. )نعم( 

اإذا غفل النا�س حلظًة �صريون اأنهم �صّلوا. ولهذا تعّد التقوى لزمة 

و�صرورية يف هذا الطريق. فاإذا حتّلى �صخ�س بالتقوى، ف�صيهديه 

الق���راآن، اأم���ا اإذا مل يتحلَّ به���ذا النوع من التق���وى، وخطا مطبق 

العين���ني، م���ن دون التفات، يتح���رك ثمًل، فهل ميك���ن للقراآن اأن 

يهدي���ه؟ اأب���دًا، ل ميكن لأي خطاب حق اأن ياأخ���ذ بيد اأمثال هوؤلء 

نحو الهداية. اإّن الإن�صان الذي ل ين�صت قلبه ل�صيء، ل يوؤمن باأي 

حقيقة، ويتحّرك خا�صعًا ل�صهواته اأو �صهوات غريه -البع�س يخ�صع 

- ال�صحيفة ال�صجادية، الدعاء الأربعون.  1

.14/1/1999 -  2
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ل�صهوات الآخرين- ثمًل م�ص���رورًا، ]�صحيح[ اأّن للقراآن نداًء لكنه 

ل ي�ص���ل اإىل اأ�صماع اأمثال هوؤلء. يف اأحد املوا�صع يتحّدث القراآن 

َكاٍن  م�ص���ريًا اإىل اأمثال هوؤلء النا�س قائ���ًل: {أُؤلَِئَك يَُناَدْوَن ِمن مَّ

، فاأنتم اأحيانًا ت�صمعون مو�صيقى قادمة من بعيد، �صخ�س 
1
بَِعيٍد}

ي���وؤدي اإن�صادًا رقيقًا ولطيفًا مع نغمة عذبة، لكن من م�صافة بعيدة 

افرت�صوها كيلومرتًا؛ ف�صوته ي�صل امل�صامع، ال�صوت موجود، لكن 

م���ن دون متييز ملا يقول���ه؛ فقط ال�صوت م�صموع م���ن دون اللفظ؛ 

كذل���ك من خلل هذا ال�صوت الق���ادم ل ميكن اإدراك اجلماليات 

املوج���دة ل���ه؛ اإل اأّن���ه �ص���وت وح�صب. مثلم���ا ترون م���ن بعيد اأحد 

اخلط���وط املر�صومة على ج���دار، فيبدو خطًا واح���دًا، لكن حينما 

تقرتبون ترونه م�صر�صًا وم�صننًا؛ فاجلماليات املنتجة لهذا اخلط 

كَاٍن بَِعيٍد}، فالقراآن هو  ل ُترى من بعيد.{ أُؤلَِئَمَمَك يَُناَدْوَن ِمن مَّ

عل���ى هذا النحو بالن�صبة لأمثال ه���وؤلء النا�س؛ كاأنهم ينادون من 

بعي���د؛ لك���ن ل �ص���يء م�صموًعا. ل���ذا ت�صتوجب اليقظ���ة حتى يفهم 

2
الإن�صان، وحتى ينال الهداية.

التقوى؛ سبب الهداية اإللهية في كافة المراحل

طبيع���ة ه���ذا الإميان اأن���ه حينما يق���رتن بالعمل، ي���زداد يومًا 

بع���د ي���وم. كما اإّن الوع���ي الذي اأ�ص���رت اإىل وج���وب حت�صيله من 

اأه���ل املعرفة ومن املطالعة واملوعظ���ة، اإذا اقرتن بالعمل ال�صالح، 

} ،
3
فاإّن���ه يزداد عمقًا و�صع���ة. {َوَمن يَتَِّق اللََّه يَْجَعل لَُّه َمْخرًَجا}

- �صورة ف�صّلت، جزء من الآية44.  1

- الجل�صة الثامنة لتف�صير �صورة البقرة، 16/10/1991.  2

- �صورة الطلق، جزء من الآية 2.  3
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 .
2
، {َوَمن يُْؤِمن ِباللَِّه يَْهِد َقلَْبُه}

1
َويَْرزُْقُه ِمْن َحْيُث اَل يَْحَتِسُب}

ه���ذه الآية الت���ي ق�صدتها توؤكد اأن التقوى نف�صه���ا واملراقبة تهدي 

3
الإن�صان، وجتعل اإميانه اأكر ر�صوخًا.

اأما اأهل التقوى فهم اأهل الورع، وكما اأوردنا خلل �صرح الآيات 

القراآني���ة املتعلقة باملتقني: اإنهم اأهل الذك���ر، اأي التنبه واللتفات 

والوع���ي. هم الذي���ن ا�صتجابت فطرتهم، وقبل���وا و�صاروا موؤمنني 

بقبوله���م هذا التلقي. كما اإّن اهلل تعاىل، ولأنهم كانوا اأهل التقوى 

)التق���وى يف مراحله���ا املتدنية( يراعون عدم الن���زلق يف امل�صار 

اخلطاأ ويراقبون اأنف�صهم، مل تطم�س عليهم احلقائق، ومل تاأ�صرهم 

موانُع فهم احلقائق، ولذلك اأ�صبحوا اأهل الهداية. بالطبع ذكرنا: 

اأّن ه���ذه التق���وى توؤدي دورها ووظيفتها يف كاف���ة املراحل. اأي بعد 

انق�صاء املرحلة الأوىل -حيث تكون تقواهم �صببًا للإميان وتغليب 

احل���ق-، كلما ارتقوا اإىل درجة اأعل���ى ولزمتهم التقوى، اأك�صبتهم 

4
املزيد من الهداية ووهبتهم الب�صرية الأعمق.

اإّن اهلل تع���اىل يعدك���م اإذا اتقيت���م؛ اأي اإذا راقبت���م �صلوكك���م، 

وحديثكم، وراعيتم حركاتكم �صمن م�صرية احلياة، ومل تتجاوزوا 

الأوام���ر والنواهي الإلهي���ة، اأن يهبكم الهداي���ة والنورانية والفرج 

 
5
والرزق وال�صعادة يف الدنيا والآخرة.

- �صورة الطلق، جزء من الآية3 .  1

- �صورة التغابن، الآية 11.  2

- في لقاء جمع من طلب الجامعات الجرحى، في حي الجامعة، 26/6/1999  3

- الجل�صة العا�صرة لتف�صير �صورة البقرة، 30/10/1991.  4

- خطبة �صلة الجمعة، طهران، 5/4/2002.  5
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التقوى، طريق الوصول إلى ملكوت النفس والعالم

اإّن جميع الأحداث الت���ي �صاهدمتوها يف الثورة وحتّدث الإمام 

ب�صيء حولها وحتّققت، كانت على هذه ال�صاكلة ]اأي اإدراك امل�صائل 

بح����س معن���وي[، ول تت�ص���وروا اأن���ه كان يلج���اأ للح�صاب���ات املادية 

وال�صيا�صية، فلم يكن يعتمد ه���ذه املحا�صبات، وبالطبع كان يتمتع 

بفك���ر �صيا�صي نا�ص���ج للغاية ويدرك احلقائ���ق، لكن الأمر مل يكن 

عل���ى ذلك النحو باأن يركن اإىل احل�صابات التي كانوا يقومون بها، 

وجودك���م يف وجودكم 
1
فهذا ه���و الغيب وملكوت الع���امل، وملكوت 

 .
2
الذي يجب الإميان به، والتقوى هي �صبيل الو�صول اإليه

التقوى، رأسمال أبدي

التق���وى زاد الإن�ص���ان مل���ا بع���د املم���ات، والتقوى ه���ي راأ�صمال 

الإن�ص���ان يف ال�ص���ري عل���ى النهج الق���ومي يف احلياة، واأج���ّل منفعة 

يجنيه���ا العبد من ال�صيام هي التق���وى، واأهم عطاء )واكت�صاب( 

ينجم عن جماهدة النف����س وحماربة الأهواء النف�صية هو التقوى. 

وهكذا يجب اأن ترتكز هّمة املوؤمنني جميًعا؛ �صيوًخا و�صباًبا ورجاًل 

ون�ص���اًء، وم���ن اأي �صريحة اأو طبق���ة كانوا، على اكت�ص���اب التقوى. 

والتقوى ح�صن للمرء يف وج���ه الأعداء، وهي هدي ل�صواء ال�صبيل 

3
وملا فيه ر�صى اهلل.

1  - وردت العب���ارة هكذا في كلمات ال�صيد القائ���د؛ ويمكن �صياغتها بعبارة 

اأخرى: هذا هو عالم الغيب وعالم الملكوت..

- ف���ي لقاء ق���ادة الحر�س الث���وري الإ�صلمي وروؤ�صاء مكات���ب نواب الولي   2

الفقيه في هذه الموؤ�ص�صة، 20/7/1990. 

-  خطبة �صلة الجمعة في طهران، 8/1/1999.  3
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 التقوى، طريق نجاة البشر

اإّن الكثري م���ن الأعمال التي نقوم بها والهف���وات التي نرتكبها 

تن�ص���اأ من ع���دم املراقبة، وكثري م���ن املعا�صي ت�صدر عن���ا ل بنّية 

مبّيت���ة، واإمن���ا نغف���ل ع���ن اأنف�صن���ا فنق���ع يف الغيبة والتهم���ة وبّث 

ال�صائع���ات والكذب، وهكذا الأمر بالن�صبة اإىل اأيدينا واأعيننا. اإًذا 

الغفلة هي التي توقعنا يف البلء. 

فل���و اأنن���ا راقبن���ا اأعينن���ا واأل�صنتن���ا واأيدينا وم���ا من�صيه ]من 

قرارات[ واأحكامن���ا وكتاباتنا وكلمنا، ف�صنك���ون مبناأى عن كثري 

من الأخطاء والذنوب الكبرية وال�صغرية. 

ولو اأننا راقبنا اأفئدتنا، مَلا تر�ّصخ يف قلوبنا احل�صد واإرادة ال�صر 

و�ص���وء الّظّن واحلق���د والبخل واملخاوف الواهي���ة والطمع بالأمور 

الدنيوية، والتعّر�س لأعرا�س الآخرين وممتلكاتهم.

اإّن ه���ذه املراقب���ة تعت���رب طريق العب���د اإىل النج���اة، واإّن العبد 

ليح�صل عل���ى ح�صن العاقبة من خ���لل هذه املراقب���ة {َوالَْعاِقَبُة 

���ّل ن�صبة  لِلُْمتَِّقَمَمَن} ولو ُوج���دت ه���ذه املراقبة لدى العب���د، َف�َصَتقمِ

احتمال وقوعه يف املع�صية، كما تثبت العدالة للعبد من خلل هذه 

املراقب���ة، وتن�صاأ ا�صتقامة الإن�صان والأم���ة وكذلك املطالبة باحلق 

واّتباعه من هذه املراقبة.

ّم كّل الف�صائ���ل، كما حت�صل 
ُ
اإّن ه���ذه املراقب���ة وهذه التق���وى اأ

الهداي���ة من خلل هذه املراقب���ة، واإّن التق���ّدم يف الدنيا والآخرة 

نا�ص���ئ من ه���ذه املراقبة. فعندم���ا نلتزم بهذه املراقب���ة ل تتعطل 

اأفكارن���ا، ول تتي���ه اأفئدتنا ول تخط���ئ جوارحن���ا واأع�صاوؤنا وتقّل 

هفواتنا، اإن )حت�صيل( الدنيا والآخرة مرهون مبراعاة التقوى.  
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دور التقوى في استقرار اإليمان 

وم���ن كلم لهQ يف الإمي���ان: )فمن الإميان م���ا يكون ثابًتا 

م�صتق���ًرا يف القل���وب، ومنه ما يكون عواري ب���ني القلوب وال�صدور 

.
1
اإىل اأجل معلوم(

 هن���اك نوع���ان م���ن الإميان: اإمي���ان ثاب���ت وم�صتق���ر، واإميان 

م�صتودع �صريع الزوال.

والإمي���ان امل�صتودع اإميان اأي�صًا ف���ل يعد �صاحبه منافًقا، اإل اأن 

اإميان���ه يفقد الر�ص���وخ وال�صتقرار، فهو �صريع ال���زوال.  فالأول هو 

الناجت عن درا�ص���ة وا�صتدلل وروؤية ثاقبة، ويك���ون مدعوًما بالعمل 

ال�صال���ح، والث���اين ه���و النا�ص���ئ عن العواط���ف م���ن دون املنطق، 

و�صاحبه مل يوجده بالعمل ال�صالح، بل ردد �صعار الإميان، واأحيانًا 

كان���ت هتافاته عالي���ة، لكن مل ي�صحبها �صيء م���ن �صالح الأعمال 

الت���ي ي�صطر معها اإىل جماه���دة نف�صه، اأي مل ي���رومِ اإميانه بالعمل 

ال�صال���ح في�صبح اإميان���ًا م�صتودعًا. يقول علي���ه ال�صلم: »ومنه ما 

يك���ون عواري بني القل���وب وال�صدور اإىل اأجل معل���وم«. فمتى يكون 

ه���ذا الوقت املعل���وم؟ اإىل حني بقائ���ه م�صتودعا ًوعاري���ة، اأي حتى 

زوال اإميان���ه. فعندها يتح���رر ذاك الع�صف���ور ال�صغري وال�صعيف 

الأ�ص���ري يف جوف �صدره، لعدم تاأ�صل هذا الإميان فيه، ويكون اأجل 

زوال ه���ذا النوع م���ن الإميان عند ظهور ال�صع���اب وغلبة الأهواء، 

فاإذا كان حمبًا للمال مث���ًل، و�صار يف مفرتق طريق الإميان واملال 

�صل���ك طريق امل���ال، وهناك من ين�صاق وراء ال�صه���وات اجلن�صية اأو 

املنا�صب، وذلك على اختلف اأهواء وميول النا�س. فلكلٍّ مّنا هفوة، 

وح�ص���ب قول الأجانب، لكلٍّ مّنا عقب اأخيل وعني ا�صفنديار. وتكون 

تل���ك الهفوات هي القا�صية علينا، فعلينا اأن نلجاأ اإىل اهلل ونعوذ به 

- نهج البلغة، الخطبة 189.  1
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من الهف���وات امل�صلة، والطريق اإىل ذلك هو التقوى وال�صتمرار يف 

مراقبة النف�س. 

ومن هنا يدرك الإن�صان �صّر التحّول البالغ 180 درجة يف بع�س 

ال�صخ�صي���ات منذ بداية الثورة اإىل يومن���ا هذا، فتحّول من موؤمن 

خمل�س �صادق اإىل عدّو معاند معار�س لدود! لدينا اأ�صكال واأنواع 

م���ن الأعداء، فبع����س الأعداء بالرغ���م من عداوته���م اإل اأنهم ل 

ي�صيب���ون الثورة الإ�صلمية ب�صهامه���م على الدوام، بخلف الفئة 

الثاني���ة التي اأ�صب���ح الإ�صرار بالث���ورة الإ�صلمية هّمه���ا الوحيد. 

وعندم���ا تتمّعن جتد اأن بع�صهم كانوا حاّدي���ن ومتلهبني ل يقبلون 

الآخري���ن، كالنار امل�صطرم���ة يف احل�صائ�س الياب�ص���ة والأ�صواك، 

بالطب���ع فالأخ�صاب توقد نارًا �صارمة اأي�صًا، لكن اأي�صًا احل�صائ�س 

والأ�ص���واك توق���د نارًا ويتطاي���ر منها ال�صرر بالرغ���م من ه�صا�صة 

الأ�صواك، نعم، هذه النار �صريعة اخلمود. فهناك من يكون اإميانه 

من ه���ذا القبيل، م�صتودًع���ا و�صريع الزوال، حي���ث اإّن بنيانه ه�ّس 

غري مدعم بالأدلة املحكمة.

 وكما قلت: فاإن هذا الإميان ل ي�صتاأذن ال�صخ�س عند زواله، ول 

يخربه بذلك كاأن يقول �صاأتركك اليوم يف ال�صاعة الفلنية و�صاأ�صبح 

كاف���رًا تارك ال�صلة، بل يزول تدريًج���ا من دون وعي والتفات من 

 
1
الإن�صان، فل بّد اإًذا من مراقبة النف�س وال�صتعاذة باهلل.

التقوى نور لعبور سبيل الحياة

 يقول اهلل تعاىل يف اآية اأخرى من �صورة احلديد: {يا أيها الذين 

آمنوا اتقوا الله؛ وآمنوا برسَمَموله يؤتكم كفلن من رحمته ويجعل 
لكم نوًرا متشَمَمون بَمَمه}؛ فالتقوى مدع���اة لأن ين���ري اهلل �صبحانه 

- في لقاء اأع�صاء هيئة الدولة 2004/11/10  1
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اأفئدتكم وحياتكم وطريقك���م كي يتي�صر لكم ويف �صوء هذا النور، 

التحرك وعبور طريق احلياة. الإن�صان احلائر عاجز عن احلركة، 

وم���ن املتعّذر اأن تتحقق احلرك���ة الإن�صانية من دون معرفة للهدف 

واملق�صد، والنور الذي يدّلنا على الهدف واملاآل والطريق هو ذلك 

1
النور املنبثق عن التقوى، فالتقوى هي و�صية الأنبياء جميًعا. 

الفالح والصالح على أثر رعاية التقوى

اإّن ه���ذه التق���وى و�صيل���ة لبلوغ غاي���ة اأعلى: {واتقَمَموا الله لعلكم 

.
4
، {واتقوا الله ويعلمكم الله}

3
، {واتقوا لعلكم ترحمون}

2
تفلحون}

 ينال العبد العلم والفلح والرحمة الإلهية بفعل التقوى واأهمها 

نيل الفلح، فاإذا كّنا قد ح�صلنا على التقوى يف هذا ال�صهر ال�صريف 

]�صه���ر رم�صان[ فعلين���ا اأن نحتفظ به���ا، فاإنها ثم���رة ثمينة، وهي 

�صبيه���ة بالثمرة التي يح�صل عليه���ا زارع �صجرتها بعد عناء طويل 

فيح�صدها ويحفظها يف مكان اأمني؛ لتكون ُقوته خلل ال�صنة. 

ينبغي اأن تكون التقوى التي ح�صلنا عليها يف هذا ال�صهر ذخرية 

لن���ا طوال ال�صن���ة، وعلينا اأن ن�صونها من الأخط���ار التي تهّددها، 

والت���ي تتمث���ل باأن���واع الو�صاو����س والزب���ارج وال�صه���وات والأهواء 

والذن���وب. فهذه اآف���ات هذا املح�صول الثم���ني، ا�صتفيدوا من هذه 

 
5
الذخرية للق�صاء على هذه الآفات، وحافظوا عليها.

- خطبة �صلة الجمعة في طهران1990/3/30   1

- �صورة اآل عمران، الآية 200.  2

- �صورة الأنعام، الآية 155.  3

- �صورة البقرة، الآية 282.  4

- خطبة �صلة عيد الفطر 2004/11/14  5
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ب - مانعية التقوى للمفاسد والمضار

التقوى عالج التعلق بالدينا

ح اأمري املوؤمننيQ علج عبادة الدنيا يف خطبة املتقني:  و�صّ

. اإن علج 
1
»عظم اخلال���ق يف اأنف�صهم ف�صغر ما دونه يف اأعينهم«

ح���ب الدنيا وامليل اإليها ه���و اأن ي�صلك الإن�صان طريق التقوى، ومن 

خ�صائ����س التقوى اأنه���ا تعّظم اخلال���ق يف نف�س الإن�ص���ان فيكون 

لل���رب يف نف����س الإن�صان مكانة جتع���ل كل الأ�صياء حقرية يف نظره 

ول حتظى باأهمية يف مقابل عظمة ذكر اهلل يف قلب الإن�صان. هذه 

من خ�صو�صي���ات التقوى. وقد كان -اأمري املوؤمنني نف�صه- املظهر 

 
2
التام لهذا املعنى.

التقوى؛ تمنع اإلقبال على الدنيا

طلب الدنيا اأحد املنزلقات التي ل يحّدها اإل التقوى، اأو املراقبة 

3
املحكمة وال�صديدة التي جترب الإن�صان على مراعاة الأمور.

تمنع نفوذ الشيطان

نحن ل�صنا بعيدين اأبدًا عن حبائل ال�صيطان. فال�صيطان يغوينا 

يف جميع الأحوال. حتى اإّن الأنبياء مل ي�صلموا من اإغواء ال�صيطان؛ 

فماذا عن اأمثالنا! اإّن ما مييز العباد املخل�صني عن غريهم، اأنهم 

دائم���ًا ميّرغون اأنف ال�صيطان وي�صّدون طمعه. فكيف يتحقق هذا 

- نهج البلغة، الخطبة 193.  1

- خطب���ة �صلة الجمعة في طهران في 18 �صهر رم�صان من عام 1429 ه�.   2
الموافق ل�2008/8/24

- جل�صة اأ�صئلة واأجوبة مع مديري واأمناء من�صورات طلب الجامعات، 23/2/1999.  3
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الأمر؟ من خلل التقوى. اإّن التقوى لي�صت بالأمر املع�صل واملحال 

. معنى التقوى اأداء كل ما كّلف 
1
حتى ي�صعب على الإن�صان اإدراكها

اهلل ب���ه الإن�صان؛ اأي الإتي���ان بالواجبات وت���رك املحرمات. وهذا 

اأول مرات���ب التقوى. فل ب���د من معرفة املحرم���ات الإلهية وعدم 

اللتف���اف حولها والق���رتاب منه���ا، فال�صيطان و�صوا����س خّنا�س. 

حينم���ا ت�صود وتنمو روحية التقوى والت���كال على اهلل والتعامل مع 

اهلل وذك���ر اهلل والتوج���ه والدع���اء والتوكل، قلوَب ه���وؤلء ال�صباب 

الث���وري املوؤمن؛ �صواء كان طالب جامع���ة اأو طالب علوم دينّية، اأو 

الفئ���ات الأخ���رى، �صواء املدني���ة اأو الريفية، فيتك���ّون هذا ال�صف 

املر�صو����س املحكم الذي ل تتمكن اأي ق���وة من زعزعته. وهذا هو 

2
�صمانة تقّدم اأهداف الإ�صلم والثورة؛ ل بد واأن ُيقّدر هذا الأمر.

التقوى درٌع واقية من سهام الفساد المسمومة 

التق���وى درع اإن ارتداه���ا الإن�ص���ان فل���ن ت�صره �صه���ام الف�صاد 

���ا. التقوى  واملعا�ص���ي امل�صموم���ة عل���ى الإطلق ول���ن ت�صقطه اأر�صً

ح�ص���ن الإن�صان املنيع. لهذا اأو�صون���ا بالتقوى كل تلك التو�صيات. 

الكث���ري م���ن الأخط���اء والنحرافات الت���ي تلحظونه���ا لي�صت لها 

ج���ذور فكرية، ل تظنوا اأنها اإيديولوجيا معينة حت�ّس الإن�صان على 

ه���ذا اللون م���ن املمار�صات، ل، جذور الكثري م���ن هذه املمار�صات 

هي اأه���واء الإن�صان النف�صية. تنزلق قدم الإن�صان يف مو�صع ما ول 

يتما�ص���ك، في�صتمر ه���ذا النزلق ويتخذ الإن�ص���ان موقف الت�صويغ 

)والتربي���ر( في�صطنع لنف�ص���ه الفكرة والروؤي���ة )الأيديولوجيا(. 

- ف���ي لق���اء قادة فئ���ات النخب من التعبئ���ة وجمع من ط���لب الجامعات   1

وطلب التعبئة، 25/10/1991

- الم�صدر نف�صه.  2
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اأحياًنا ينحت الإن�ص���ان اأ�ص�ًصا فكرية لي�صلح اأخطاءه. لن�صد جميع 

الطرق واملنافذ على اأخطائن���ا وزّلتنا، والأف�صلية ل�«بداية العمل« 

قب���ل اأي �صيء اآخ���ر، والأف�صل من بداية العمل هو الوقاية. هذا ما 

1
يعّزز فينا روح التقوى. 

المتقون مصانون من الفساد

اإّن الرغب���ة )والن�صغ���ال( يف الدني���ا وال�صه���وات وح���ّب امل���ال 

واكتن���ازه، والن�صغال بحب النف�س اأكر م���ن التفكري باهلل والدين 

والهدف واملجتمع؛ والبتلء باملفا�صد الأخلقية؛ -اأعّم من املالّية 

واجلن�صي���ة والإداري���ة، وال�ص���راع الداخلي الذي هو م���ن املفا�صد 

اخلطرية للغاي���ة-، وطلب املن�صب واملقام غ���ري امل�صروع كالرائج 

يف الغرب، كلها من العوامل التي من �صاأنها تدمري مباين الإ�صلم 

والث���ورة وكل حقيقة. وبدًل منها ُتقام مباٍن جديدة لكنها طاغوتّية 

ريقت دماء �صهدائنا من 
ُ
غري اإلهّية وخمالفة للإ�صلم وللقيم التي اأ

اأجلها، وهذه من معامل الرتداد والرّدة وهذا ما يطمح اإليه العدو. 

ف���اإن راأيتم اأّن العدو يتاب���ع ب�صدة ق�صية الهجوم الثقايف اأو الإغارة 

)الغ���زو( الثقافي���ة واملذبح���ة الثقافي���ة اجلماعية يف ه���ذا البلد، 

واإن �صاه���دمت تركيز الإعلم املعادي عل���ى اجلمهورية الإ�صلمية 

اأك���ر م���ن اأي دول���ة اأخ���رى -ل اأّنهم ل يع���ادون الآخري���ن، بل اإّن 

الإع���لم املعادي امل�صاّد لغرينا ل ي�ص���اوي �صيًئا قيا�صًا مبا هو �صّد 

اجلمهوري���ة- واإن وجدمت اأنهم يحاول���ون با�صتمرار احتلل مواقع 

يف اأذهان اأفراد ال�صعب وباخل�صو�س ال�صباب واملوؤمنني، ذلك كي 

ا  ُي�صاب جمتمعنا الثوري بداء الرّدة -طبًعا اإّن العدو لي�س �صخ�صً

- في لقاء اأع�صاء �صورى البلد والبلديات في طهران 2003/12/8  1
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ا- اإن الأعداء يعلمون جيدًا مبا  فح�صب، بل هن���اك موؤ�ص�صات اأي�صً

لديهم م���ن جتربة، اأّن كل اإن�ص���ان معر�ٌس للف�ص���اد فيقولون: »اإّنه 

ميكنه���م اإف�ص���اد كل اإن�صان« بالطبع �صحيح م���ا يقولون؛ غري اأنهم 

يجهل���ون ا�صتثناًء واحًدا وهو »اإل املتقني« فل ميكن اإف�صاد املتقني، 

اإنه���م ل يفهمون معنى التقوى، نعم ميكن اإف�صاد النا�س، وميكنهم 

عر�س زينة الدنيا عرب طرق غري م�صروعة عليهم ل�صتمالة قلوبهم 

وجذب اأفئدتهم فريغبون عن جميع القيم وي�صّحون بجميع القيم 

يف �صبيل املظاهر املادية )اإل املتقني(.

]كل ه���ذه الأمور ميكنها اأن حت���دث مع غياب التقوى[، فللتقوى 

تاأث���ري يف الدنيا ويف الآخ���رة، وكما اإّن للتقوى تاأث���رًيا يف ال�صيا�صة 

كذلك لها تاأثري يف حفظ النظام الإ�صلمي ويف احلرب،  وهذا ما 

1
قد اأدركتموه ولم�صتموه باأنف�صكم. 

التقوى؛ عامل صيانة األمة وعدم ضياعها

�صاهدمت الفتن���ة التي ح�صلت والأعم���ال واجلهود التي بذلت، 

ودفاع اأمريكا وبريطانيا عن عنا�صر الفتنة، ودافعت عنهم كذلك 

الق���وى الغربية واملنافقون واأن�صار نظ���ام امللكية ]ال�صاهن�صاهي[، 

فم���اذا كان���ت النتيج���ة؟ كان���ت النتيجة اأم���ام كل ه���ذا التحالف 

والحت���اد امل�ص���وؤوم اأن اأب���دى ال�صع���ب الإيراين عن نف�ص���ه يف يوم 

 عظم���ة اأذهلت 
*3

 والثاين والع�صري���ن من بهمن
*2

التا�ص���ع م���ن دي

الع���امل. اإن اإيران اليوم -ب�صبابه���ا ومتعلميها والإيرانيني عموًما- 

- في لقاء قادة الحر�س الثوري الإ�صلمي في يوم الحر�س 1995/1/5  1

* المظاه���رات المليونية التي اأعقبت فتنة انتخابات العام )2009( وادعاء 

 2

التزوير.

* ذكرى انت�صار الثورة الإ�صلمية.

 3
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يف و�ص���ع ي�صتطيعون فيه بتوفيق م���ن اهلل اإحباط اأي موؤامرة ميّهد 

له���ا الأعداء �صد نظام اجلمهوري���ة الإ�صلمية. ولكن دققوا جيًدا 

يف اأنن���ا يجب اأن نعمل بالتقوى. التقوى هي التي تقّوينا، وهي التي 

جتعلن���ا ل نتاأثر بال�صرب���ات، وهي التي تبعث فين���ا الأمل ملوا�صلة 

1
هذا الدرب حتى الو�صول اإىل الأهداف النهائية. 

دور التقوى في محاربة الفساد

هنال���ك فئ���ة يف خمتلف مراف���ق العمل بالبلد حت���اول فربكة 

عملّي���ة الت�صّدي للف�صاد، فيم���ا تقابلها فئة اأخرى حتاول ت�صخيم 

الف�ص���اد؛ والثنت���ان عل���ى خط���اأ يف نظ���ري.. فالإن�ص���ان ُي�ص���اب 

بالف�ص���اد يف كاف���ة اأرجاء الدني���ا، واإّن كل اإن�ص���ان ل يراقب نف�صه 

ي�صيب���ه الف�صاد. من هن���ا، ياأتي الرتكيز عل���ى التقوى يف القراآن 

ونه���ج البلغة والأحادي���ث ال�صريفة، فالتقوى اإمن���ا تعني مراقبة 

النف����س لئ���ّل يف�صد الإن�ص���ان وينح���رف، واإّن لكل اإن�ص���ان قابلّية 

 
2
الن���زلق والف�ص���اد اإن مل يراق���ب نف�ص���ه.

اإليمان، التقوى، والعمل الصالح 

تمنع مؤامرات العدو المختلفة 

اإّن جميع �صنن ونوامي�س الطبيعة وكافة الإمكانات والقدرات التي 

تتمّت���ع بها ال�صفوة اخلرّية هي معكم م���ا دمتم مت�صّلحني بالإميان 

والتقوى والعمل ال�صالح. ولن يجروؤ الأعداء على ارتكاب اأي حماقة 

- خطب���ة �صلة الجمعة في طه���ران في حرم الإم���ام الخميني )رح( في   1

الذكرى 21 من وفاته الموافق 2010/6/4

- في لقاء اأع�صاء الدولة بمنا�صبة اأ�صبوع الدولة 2002/8/26  2
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بحّقك���م يف جمي���ع ميادي���ن ال�ص���راع واملواجهة، �ص���واء يف ميدان 

الإعم���ار والبن���اء، اأو يف جمال الغزو الثق���ايف واحلملت الدعائية 

والإعلمية امل�صعورة التي ُت�صّن على �صعبنا لغر�س اإف�صاده، اأو الغزو 

ا، اأو اأي جمال اآخر. الع�صكري، واإن كان يبدو بعيًدا جدًّ

اإّن الع���دو الذي دخل ال�صراع �صّدن���ا يف اجلولة ال�صابقة بكل 

ق���واه الت�صليحّية والإعلمّية وخ�ص���ر اجلولة، هو اليوم اأعجز من 

اأن يحّق���ق �صيًئا من خمّططاته اخلبيثة، ل �صّيما وهو اليوم يفتقد 

الكث���ري من بريقه وملعانه الزائف ال���ذي كان عليه اآنذاك، اأ�صف 

اإىل ذل���ك ح���دوث الكثري من املتغ���ريات ال�صيا�صي���ة واجلغرافية 

على ال�صعي���د العاملي التي هي مل�صلحة الإ�ص���لم وامل�صلمني. كل 

ذلك يجعل العدو غري ق���ادر على القيام باأي �صيء مقابل �صبابنا 

1
املوؤم���ن البط���ل. 

 صيانة الناس من االنحراف عبر حفظ التقوى

اإّن �صبابنا املوؤمن الذي يحمل روحه على كفه، واملتاأهب للجهاد، 

يف خ�صم ه���ذه الدعايات ال�صر�صة؛ يتعر����س ل�صيل من الدعايات 

امل�صل���ة واملنحرفة التي لن تتمكن من جرفه وزعزعته، لأنه يب�صر 

احلقيق���ة، كم���ا اإّن الباط���ن املظلم امل�صت���رت للدعاي���ات املبهرجة 

وخب���ث هذه املراكز التي تدفع بهذه الدعايات، جلي بالن�صبة اإليه. 

وه���ذه النقطة ل ي�صتطي���ع العدو معاجلته���ا ]يف مواجهة[ ال�صباب 

امل�صل���م واملوؤمن الث���وري باأي كيفي���ة، ول الت�صدي له���ا. اإّن القلب 

املفع���م بالإميان، الذي هو من�صاأ التقوى يف الفكر والعمل، ل ت�صله 

دعاي���ات الأعداء. اإّن دعاي���ات العدو تتمركز غالب���ًا على حماولة 

- في لقاء قادة وم�صوؤولي الحر�س الثوري 1995/9/20  1
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اإ�صعاف روح اجلهاد واملقاومة لدى ال�صعب الإيراين العظيم. اإنهم 

يدركون جي���دًا اأنه عندما ي�صّمم �صعٌب عل���ى ال�صمود اأمام ج�صع 

ال�صتكب���ار، �صتعجز كل القوى اأمامه؛ ه���م اأدركوا ذلك ويدركونه 

جيدًا. ه���وؤلء ي�صعون لإزالة )لإنه���اء( روح اجلهاد واملقاومة لدى 

1
ال�صعب الإيراين.

التقوى؛ عائق في طريق المعاصي

اأ�صتعر����س م�صاألة مرتبطة بحياتنا العملي���ة، والتي لعّلها تكون 

باإذن اهلل دافعًا يل وجلميع الإخوة والأخوات للتحرك بنحو اأف�صل 

واأق���وى. وهي ق�صية ترك املعا�صي من اأج���ل القرب الإلهي. فاأداء 

امل�صتحب���ات والنوافل والتو�صل والدعاء هي فرع. اأما اأ�صل الق�صية 

فهو امتناع الإن�صان عن ارتكاب الذنب وخمالفة )كبح( نف�صه. اأي 

اأن يطل���ب التق���وى، فالتقوى والورع اأهم، بل لنق���ل هي اأّول مظهر 

يج���ب اأن ميتاز به وج���ود الإن�صان. هذا هو الذي مينع الإن�صان من 

املع�صية. اإّن املع�صية تعيق الإن�صان من الو�صول اإىل �صاطئ في�س 

املغف���رة الإلهية العظيم وال�صتفادة من���ه. واملع�صية تعيقنا من اأن 

نظف���ر بحالة الدعاء والتوجه اإىل اهلل. واملع�صية تعيقنا من اإعادة 

التفكري باأنف�صنا واإع���ادة اإ�صلحها. فلنجتهد ولن�صَع للبتعاد عن 

املعا�صي. وهذا هو ال�صرط الأول للق�صية. 

ل ب���د من تهيئ���ة الأر�صي���ة املنا�صب���ة لل�صتفادة م���ن الرحمة 

واملغف���رة والفيو�صات الإلهي���ة، وذلك عرب ت���رك املع�صية. لذلك 

ترون يف دع���اء كميل حيث يقول اأمري املوؤمن���نيQ »اللهم اغفر 

- في اجتماع تعبئة وحر�س فرقة كربلء25، 20/9/2003.  1
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. اإّن الذنوب متنع اإجابة الدعاء. 
1
يل الذن���وب التي حتب�س الدعاء«

تق���راأون يف هذه الليايل والأ�صحار يف الدعاء ال�صريف لأبي حمزة: 

؛ يا اهلل! اف�صل 
2
»فّرق بيني وبني ذنبي املانع يل من لزوم طاعتك«

بيني وبني ذنبي؛ هذا الذنب الذي مينعني من اأداء تكليفي ويحول 

3
بيني وبني قربك. فاأ�صل الق�صية م�صاألة ترك املع�صية.

اعلموا اأن اأحد اأ�صلحة العدو -الذي ندعو عليه باملوت- هو نر 

بذور املع�صية، وب���ذور مغريات املع�صية، وب���ذور مغريات الف�صاد 

اأم���ام �صبابنا، اليوم، ملحاولة اجتذاب هوؤلء ال�صباب. ل بد للنف�س 

القوية اأن تثب���ت ول ت�صت�صلم اأمام هذه املغريات. انتبهوا! ف�صبابنا 

التعب���وي موؤم���ن، طاهر، ونق���ي. لكن م���ن املمك���ن اأن يوجد فيما 

بينهم بع�س الأفراد من �صعاف النفو�س وامل�صت�صلمني حليل العدو 

وال�صيط���ان. وهنا تفيد التقوى، فالتقوى معناها اأن نراقب اأنف�صنا 

4
ب�صكل دائم ول ن�صمح لها بارتكاب اخلطاأ.

التقوى تمنع )تغلغل( العرفان الكاذب

اإّن اأح���د الربامج ]امل�صبوهة[ هو اأن يت�صّلل العرفان الكاذب اإىل 

داخ���ل اجلامعات، وهو من الأ�صي���اء التي تت�صّب���ب بال�صلل. فلو اأّن 

ا اأ�صب���ح اأ�صرًيا وابُتل���ي بهذه املن�صوج���ات الفاقدة للأ�صل  �صخ�صً

والأ�صا����س م���ن هذا العرفان ال���كاذب، والتي تاأت���ي يف الأغلب من 

- مفاتيح الجنان، دعاء كميل.  1

- مفاتيح الجنان، دعاء اأبي حمزة الثمالي.  2

- ف���ي لق���اء الفئات المختلف���ة من ال�صعب )ي���وم الحادي ع�ص���ر من �صهر   3

رم�صان المبارك(، 7/4/1999.

- في لقاء قادة »التعبئة« على نطاق كل البلد، 18/11/1992.  4
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مناط���ق خ���ارج البلد، فاإّنه���ا يف الواق���ع �صت�صّل���ه. اإّن املعيار الذي 

نتبع���ه يف حركتنا نحو ال�صمّو املعنوّي، والتقّرب اإىل اهلل هو التقوى 

والّنزاه���ة والورع. ف�صبابنا -�صواء بناتن���ا اأم اأبناوؤنا- اإذا ما كانوا 

منّزه���ني واأتقياء و�صع���وا للبتعاد ع���ن املع�صي���ة، واأّدوا ال�صلة 

بتوّج���ٍه واهتم���ام ويف وقته���ا، ومل يقطع���وا اأن�صهم بالق���راآن، فلن 

1
ي�صبحوا اأ�صرى لهذا العرفان الكاذب. 

التقوى؛ تمنع الخسائر

 اإذا حتّلى م�صوؤولو اأي نظام بالتقوى، فل يجد الف�صاد اإىل ذلك 

النظ���ام �صبي���ًل. واإذا كان م�صوؤولو وقادة جبه���ة احلرب يّت�صفون 

بالتق���وى -مبا تعنيه من املراقبة الدائم���ة لأنف�صهم-، فلن تقع يف 

جبهته���م اأي خ�صائر. ول يعني هذا اأن الع���دو عند اختلل ميزان 

القوى ل يقدر على اإحراز اأي ن�صر، اأبدًا؛ �صينت�صر، اإّل اأن التقوى 

تقود املرء يف تلك احلال اأي�صًا اإىل اتباع نف�س العمل الذي ميار�صه 

يف حال تعادل القوى. اأي اإنكم اإذا مل تغفلوا ومل تت�صرفوا باأ�صلوب 

2
مغلوط، واأديتم ما عليكم يف اأوانه، لن تقع اخل�صارة.

التقوى؛ نبع الصالح، ومانع دون الدمار

مهم���ا كنت���م، اإىل اأي جامعة انت�صبت���م؛ واإىل اأي جناح �صيا�صي 

اأو فكري انتميتم، ل�صت���م يف غنًى عن التقوى والورع. وهذا اأ�صا�س 

ومب���داأ العمل. عندما يتحل���ى الإن�صان بالتق���وى، اأي يراقب نف�صه 

-مب���ا تعني���ه التقوى م���ن مراقبة الإن�ص���ان لأعمال���ه و�صلوكه، فل 

- في لقاء اأ�صاتذة ومعلمي جامعة خرا�صان ال�صمالية 2012/10/11  1

- في لقاء قادة وم�صوؤولي الحر�س الثوري، 17/9/1997.  2
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ي�ص���در عنه عمل غري �صحيح وع�صوائ���ي- اأيًا كان هذا ال�صخ�س، 

بغ����س النظر عن اأي فكر يحمل، واأي مذاق �صيا�صي ي�صت�صيغ، فاإنه 

لن ُيحدث خطرًا؛ لن ي�صّدد اأي �صربات ولن يح�صل منه خراب، بل 

�صيتدف���ق منه ال�صلح. لذلك اأرى اأن املبداأ هو اأن تبذلوا ق�صارى 

جهدكم لرتبوا اأنف�صكم والآخرين، من الرفقاء والأ�صدقاء واأولئك 

 
1
الذين يقراأون من�صوراتكم، على التقوى والتدين والطهارة.

الفارق بين اإلنسان المتقي وغير المتقي

الف���رق بني الإن�صان املتقي وغري املتقي، اأّن الإن�صان غري املتقي 

ُيفل���ت جلام نف�صه اأمام املع�صية؛ مثلما تلق���ون باإحدى الأوراق يف 

معر����س الأمواج وتيار املاء، فاإّن ه���ذا التيار �صيجرف هذه الورقة 

م���ن دون اأّي مقاومة تذكر. اأما الإن�صان املتقي فهو كمن اإذا �صقط 

يف تيار حاّد فاإنه ي�صبح، يقاوم، ي�صتجمع نف�صه، ي�صيطر عليها؛ ول 

ي�صم���ح للماء بجّره. ومع فر�س اأنه اجنّر خط���وة للوراء، وانزلقت 

اأقدامه عند اأحد املواقع، فاإنه يراقب نف�صه. 

اإّن الإن�ص���ان املتذكر ل يعني اأنه ل يرتك���ب اأي مع�صية ول يقع 

يف خط���اأ؛ اأبدًا؛ فمن املمك���ن اأن يخطئ ويع�صي اأي�ص���ًا؛ الإن�صان 

املتق���ي لي����س على النحو ال���ذي ل تتلوث يداه باأي ذن���ب؛ كل، اإّنه 

يذنب، لكن هناك فرق ب���ني مع�صية الإن�صان املتقي وغري املتقي. 

 فتنزل 
2
فمع�صية غري املتقي كمن ي�صع قدمه ويغر�صها يف املنزلق

اإىل اآخره���ا. فذنب واحد يجر اإىل ذن���ب اآخر. في�صتلذ باملع�صية؛ 

- جل�ص���ة �ص���وؤال وجواب م���ع مديري واأمن���اء ن�صريات ط���لب الجامعات،   1

.13/5/1998

 كمن يعبر منحدًرا �صديدًا فينجرف كليًا.

-  2
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وينج���ذب لها، وي���زول قبح الذنب ع���ن ناظري���ه )ول يب�صر قبح 

الذنب(؛ الإن�صان غري املتق���ي يكون على هذا النحو. اأما الإن�صان 

املتق���ي حينما يق���رتف الذنب، يلتفت فورًا، ي���درك اأنه قد اأخطاأ، 

َن  َمَمُهْم طَائٌِف مِّ وي�صع���ى ل�صتدراك���ه: {إِنَّ الَِّذيَمَمَن اتََّقَمَمْوا إَِذا َمسَّ

. فالإن�صان املتقي بالتعبري 
1
وَن} ْبِصُ َمَمْيطَاِن تََذكَُّروا َفإَِذا ُهم مُّ الشَّ

الق���راآين مبج���رد اأن »مي�ّص���ه« ال�صيط���ان؛ اأي يتل���وث بو�صاو����س 

ال�صيط���ان، فاإن���ه يلتف���ت ف���ورًا خلطئ���ه، ول يته���اوى يف الطريق 

املنح���در املنزل���ق اإىل اأ�صفل ال�صافلني، بل يحف���ظ نف�صه وي�صيطر 

عليه���ا. اإن الإن�ص���ان املتق���ي واملتذكر، كمن يجرف���ه تيار قوي اإىل 

اإحدى اجله���ات وعليه اأن ي�صبح عك�س التي���ار، لي�صل اإىل �صاطئ 

النج���اة. ف���اأّي حلظة من حلظ���ات الغفل���ة، قب�س الي���د )اإفلت 

الي���د(، الك�ص���ل، الن�صغال بامل�صاهدة هنا وهن���اك، �صتجرفه اإىل 

املزي���د من الرتاج���ع )التقهقر(. اإّن ذلك التي���ار احلاد يتمثل يف 

حياتن���ا بالغرائز، الأهواء، ال�صه���وات، واملي���ول الب�صرية املنافية 

لتكاملن���ا، وال���ذي ياأخذ بن���ا اإىل الرتاج���ع والنحدار. ف���اإذا كنا 

متيقظ���ني ومتذكري���ن، وتراجعنا قيد اأمنلة، ن���درك مبا�صرة اأننا 

ق���د اأخطاأنا، نعزم على مع���اودة ال�صباحة ونتم�صك بامل�صي قدمًا؛ 

اأم���ا اإذا مل نك���ن اأتقي���اء ول متذكرين، فعندم���ا نرتاجع وننحدر، 

نغف���ل ول ن���درك اأن التيار يجرفنا، بل لأنن���ا مل نهتز ومل نتفاعل، 

ن�صت�صع���ر الراحة اأي�ص���ًا؛ ن�صّلم اأنف�صنا للتي���ار، ويف وقت ما نتنبه 

 
3
.

*2
فرنى اأنف�صنا ق���رب الدوام���ة اأو داخله���ا وق���د انته���ى اأمرن���ا

اإن���ه لفرق بني ج�صد مي���ت حتمله املياه اأو فاق���د للوعي جترفه 

- �صورة الأعراف، الآية201.  1

- وقد �صبق ال�صيف العذل.  2

- تاأمل دعاء وداع �صهر رم�صان المبارك، 28/5/1987.  3



91
ها

دم
 ع

ار
ض

وم
ها 

ار
 آث

ى؛
قو

لت
ث:ا

ثال
 ال

ل
ص

لف
ا

املياه بعيدًا، و�صخ����س ي�صعى للنجاة، وعلى فر�س اأن املاء قد دفع 

1
به مقدارًا للوراء اأي�صًا. فمع�صية املتقي تكون على هذا النحو.

ج- اآلثار والفوائد الدنيوية

من ثمرات التقوى؛ ت�صخي�س احلّق والباطل، الفرج والرزق.

اأح���د الأثار املرتتبة على التقوى، اأّن اهلل تعاىل يبارك اأعمالنا. 

ف���اإذا تتّبع الإن�صان الآث���ار املرتتبة على التق���وى من خلل الكلم 

الإلهي يف القراآن، �صيكت�صف اجلواب ال�صايف لكل حريته وخواطره 

؛ اأي اإذا 
2
وو�صاو�ص���ه الذهنية {إِن تَتَُّقواْ اللَّه يَْجَعل لَّكَُمَمْم ُفرَْقاناً}

اتقينا، ف���اإن اهلل �صيجعل لنا فرقانًا يفرق بني احلق والباطل. فل 

ي�صتبه علينا طريق احل���ق والباطل؛ اأي �صينجلي الطريق. فحينما 

ميي���ز الإن�صان احل���ق من الباطل، يتحرك ب�صجاع���ة اأكرب: {َوَمن 

؛ اأي اإّن التق���وى ُتخرج الإن�صان من 
3
يَتَِّق اللََّه يَْجَعَمَمل لَُّه َمْخرًَجا}

املع�صرات، وتوفر له )وتهبه( الف���رج وامللذ: {َويَْرزُْقُه ِمْن َحْيُث 

5.4
اَل يَْحَتِسُب}

اإّن �صه���ر رم�ص���ان يف ثقافتنا الدينّية، هو �صه���ر املواجهة بني 

ال�صيط���ان وال�صل���وك ال�صيطايّن م���ن جهة، وال�صل���وك الرحماين 

والطاع���ة والعبودّي���ة، من جهة اأخرى. ُيق���ال اإّن ال�صيطان ملجوم 

-هذا من جانب- وُيقال اإّن �صهر رم�صان �صهر الطاعة والعبودّية، 

- في جمع من الحر�س الثوري وتعبئة فرقة »�صيد ال�صهداء« 10، 18/10/1998.  1

- �صورة الأنفال، جزء من الآية 29.  2

- �صورة الطلق، جزء من الآية2.  3

- �صورة الطلق، جزء من الآية3.  4

- في لقاء رئي�س الجمهورية واأع�صاء مجل�س الوزراء بمنا�صبة بداية اأ�صبوع   5

الحكومة، 24/8/1999.
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حي���ث اإّن اأق�صر كلمة واأعمقها معًنى ه���ي كلمة »التقوى«: {ُكِتَب 

 .
1
َياُم كََ� كُِتَب َعىَل الَِّذيَن ِمن َقْبلِكُْم لََعلَّكُْم تَتَُّقوَن} َعلَْيكَُمَمُم الصِّ

امل�صاألة هنا يف مواجهة ال�صيطان، والتقوى؛ اإّن عمل ال�صيطان هو 

الغواي���ة. ما معنى الإغ���واء؟ يعني اإيجاد اخلل���ل يف جهاز ]نظام[ 

املحا�صب���ة لديكم -هذا هو عمل ال�صيط���ان- النقطة املقابلة، هي 

وظيف���ة التق���وى؛ ي�صعى ال�صيط���ان لغوايتك���م، اأي اأن يعّطل نظام 

العق���ل، نظ���ام الفطرة، نظ���ام القيا����س ال�صليم امل���ودع يف وجود 

الإن�ص���ان؛ اأي اأن ُيوقع الإن�صان يف خطاأ املحا�صبة. عمل التقوى هو 

؛ مبعنى اأّن 
2
النقطة املقابلة: {إن تّتقَمَموا يجعل الله لكم فرقانا}

التقوى تهبكم الفرقان اأي العلم والفهم لف�صل احلق عن الباطل؛ 

 توؤّدي 
3
يف الآي���ة الكرمية الأخرى: {واتقوا اللَمَمه ويعلّمكم الله}

التق���وى اإىل اأن يفت���ح اهلل اأمامكم منافذ العل���م والفهم واملعرفة 

4
والإدراك.

التقوى: الطريق إلى السعادة الدنيوية واألخروية 

ل���و حتّلى ق���وم اأو فرد من النا����س بالتقوى فاإن خ���ريات الدنيا 

والآخ���رة �صتنه���ال عليه؛ فل تنح�صر فائ���دة التقوى يف نيل ر�صى 

اهلل ودخ���ول اجّلنة يف الآخ���رة، بل اإن الإن�ص���ان يلم�س فائدتها يف 

ا؛ واملجتمع ال���ذي تزينه التقوى، واملجتمع الذي يختار  الدنيا اأي�صً

ا  �صبي���ل اهلل ع���ن متّع���ٍن ]بنحو دقي���ق[ وي�صلكه بنحو �صحي���ح اأي�صً

1  - �صورة البقرة؛ جزء من الآية 183

2  - �صورة الأنفال؛ جزء من الآية 29

3  - �صورة البقرة؛ جزء من الآية 282

- في لقاء م�صوؤولي النظام في التا�صع من �صهر رم�صان المبارك في �صنة   4

1435 هجرية الموافق  2014/7/7
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�صيك���ون ن�صيبه التنعم باملواه���ب الإلهية يف الدنيا، ويظفر بالعزة 

الدنيوية، ومينحه اهلل العلم واملعرفة على �صعيد ال�صوؤون الدنيوية 

���ا، واملجتمع الذي ي�صل���ك طريق التقوى تكون اأج���واوؤه �صليمة  اأي�صً

مفعمة باملحبة ويكلله التعاون والتلحم بني اأبنائه. 

التقوى مفت���اح ال�صعادة يف الدنيا والآخ���رة، والب�صرية ال�صالة 

الت���ي تئ���ن من �صت���ى �صن���وف ال�صدائ���د والآلم عل���ى ال�صعيدين 

الفردي والجتماعي اإمنا هي تتجرع عاقبة عدم التزامها بالتقوى 

واللاأبالية والنغما�س يف م�صتنق���ع ال�صهوات الذي اأعّدته بيديها، 

ومعلوم حال املجتمعات املتخّلفة. اأما املجتمعات املتطورة فاإنها واإن 

بلغت ال�صعادة يف بع�س اجلوانب نتيجة حتّليها باليقظة والوعي يف 

ا وفراًغا قاتًل، وهذا ما  بع����س جمالت احلياة، فاإنها تعاين نق�صً

يبوح به كّتابهم وخطباوؤهم وفّنانوهم بع�صرات الأ�صاليب.

التق���وى ه���ي اأول واآخر م���ا اأو�صى ب���ه الأنبياء؛ واإنن���ا نقراأ يف 

خمتلف ال�صور القراآنية اأن اأول ما يخاطب به الأنبياء اأقوامهم هو 

التو�صية بالتقوى، فاإن �صادت التقوى �صادت معها الهداية الإلهية، 

واإل ف���اإن الف���رد واملجتمع لن ين���ال ن�صيبهما كامًل م���ن الهداية 

1
الإلهية. وال�صيام مقدمة لهذه التقوى. 

توأمة العمل الصالح بالتقوى؛ تؤّمن الدنيا واآلخرة

ل �ص���ّك يف اأّن اهلل تعاىل يجزي ويثي���ب كل اأمة بح�صب عملها، 

حي���ث ن���درك اآثار ذلك حين���ًا وجنهلها حين���ًا اآخر. وت���دّل الآيات 

القراآني���ة الكرمي���ة على اأن���ه اإذا �صلح عمل اأم���ة؛ وخا�صة اإذا كان 

مقرتن���ًا بالإميان والتق���وى؛ �صتتاأمن معي�صته���م ودنياهم وعزتهم 

- خطبة �صلة الجمعة في طهران 1990/3/30  1
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وا�صتقللهم؛ حتى ل���و مل تكن اأعمالهم مقرتنة بالإميان والتقوى، 

؛ فاهلل 
1
ِدُّ هُؤاَلِء َوهُؤاَلِء} فاإّن اهلل تعاىل �صيجزيهم اأي�صًا؛ {كُالاًّ نُّ

تع���اىل �صيجزي اجلميع �ص���واء من يعمل لأجل الدني���ا، واأي�صًا من 

ي�صع���ى لأج���ل الآخرة. اإّن م���ا ترونه يف بع�س ال�صع���وب اأنها فاقدة 

للدي���ن والتق���وى، لكنها تنع���م بحياة مادّي���ة جي���دة ومتنا�صبة يف 

ظاهرها، وذل���ك لأنهم يح�صنون العمل الدني���وي؛ لكن نهاية هذا 

النوع من احلياة ل حتظى بح�صن العاقبة، ويلزمها الف�صاد وماآلها 

ال���زوال. اإّن احل�صارة املادية لعامل اليوم تنتخب هذه الأ�صاليب يف 

احلياة؛ لكن الأمة املوؤمن���ة التي ت�صعى وتعمل مثل �صعيكم، ل �صّك 

باأن اهلل تعاىل �صيجزيها. وهذا اجلزاء لي�س مقت�صرًا على الآخرة 

فق���ط، ولكنه يف الدنيا كذلك. فاجل���زاء الدنيوي -الذي هو طبق 

عمله���م الذي اأّدوه-، حتقيق ال�صع���ادة والعّزة واخلروج من براثن 

2
الذّلة وال�صتكبار.

التقوى تدير الحياة الدنيوية

اإّن التق���وى ه���ي ذاك العام���ل العظي���م املوؤثر يف كاف���ة ميادين 

احلياة. انظروا كم حتدث القراآن حول التقوى. كل ذلك لي�س لأجل 

اأن يوفيك���م اهلل جزاءكم حينما متوت���ون وترحلون عن تلك الدنيا؛ 

كل، فالتقوى تدير حياة هذه الن�صاأة الدنيوية، اإّن الإدارة ال�صحيحة 

حلي���اة هذه الدنيا كفيلة ببناء الآخ���رة. باملقابل فاإن فقدت التقوى 

3
ُيبتَل الإن�صان بالغفلة التي تطرح راأ�س الإن�صان اأر�صًا.

- �صورة الإ�صراء، جزء من الآية20.  1

- ف���ي مرا�ص���م مبايع���ة جمع غفير م���ن فئ���ات مختلفة م���ن اأهالي جهرم   2

والمناطق التابعة لها، كا�صان، فريمان، ... 9/7/1998.

- في لقاء قادة وم�صوؤولي الحر�س الثوري الإ�صلمي، 17/9/1997.  3
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التقوى؛ توجب نجاح الفرد والمجتمع

ُتعّد التقوى �صببًا لنجاح الفرد اأو املجتمع يف كل ميدان يرده. {

؛ فعاقبة هذا امل�صري التاريخي العظيم والعاملي 
1
والَعاِقَبُة للُمّتِقَن}

ترتب���ط بالتقوى. كذلك فاإّن الآخرة ترتبط باملتقني، كما اإّن عاقبة 

هذه الدنيا ترتبط باملتقني اأي�صًا. فلو مل يكن الإمام اخلميني تقيًا، 

ملا متكن طوال م�صريه اجلهادي من اإبراز �صخ�صيته وهويته، والتي 

كانت املحور واملرتكز ملثل هذه احلركة العظيمة، والتي اأف�صت اإىل 

 
2
هذا املطاف. فتقواه اأو�صلته اإىل هنا، و�صانته.

فحيثم���ا تغلغل ح�س التقوى وروحه���ا يف وجودنا، وورد امليدان، 

حظينا بال�صداد والتوفيق. وحيثما انهزمنا، وانزلقنا، وتخّلفنا، ثم 

تفح�صن���ا اأمرن���ا، وجدنا اأن �صبب ذلك ه���و جمانبتنا للتقوى. اإذا 

اتق���ى �صخ�س اأو جماعة اأو اأّمة، فل���ن يحرموا من الهداية والفرج 

3
الإلهي اأبدًا.

ازدهار الحياة في ظل التقوى 

اإّن التقوى الإلهية تعني اأن يلحظ كل اإن�صان يف الأعمال التي قد 

ُذكرت، ما عليه من واجبات ويوؤديها؛ وميتنع عما هو حمّرم عليه. 

فاإذا ح�صل النا�س على هذا التوفيق يف حياتهم وعا�صوا على هذه 

ال�صجية، فاإّن ازدهار حياتهم �صيفوق كل ما ي�صاهدونه من ازدهار 

لل�صعوب املعا�صرة وال�صعوب يف الأزمنة الغابرة. لذلك يقول القراآن: 

َ�ِء  َن السَّ {َولَْو أَنَّ أَْهَل الُْقَرى آَمُنوا َواتََّقْوا لََفَتْحَنا َعلَْيِهم بَرَكَاٍت مِّ

- �صورة الأعراف، جزء من الآية 128.  1

- في لقاء قادة وم�صوؤولي الحر�س الثوري الإ�صلمي، 17/9/1997.  2

- خطبة �صلة الجمعة في طهران، 13/2/2004.  3
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باإحياء  ُتعنى فقط  ل  والتقوى  الإمي��ان  اإّن خا�صية  اأي  ؛ 
1
َواأْلَرِْض}

قلوب النا�س، بل ُتغدق على اأيديهم ومتلأ جيوبهم اأي�صًا، كما تعّمر 

�صفرتهم باخلريات وت�صاعف اإمكاناتهم. وهذه خ�صو�صية الإميان 

2
والتقوى. وهذا ُيعّد هدفًا �صاميًا بالن�صبة للنظام الإ�صلمي.

تنزّل البركات على المتقين

ينبغ���ي اأن نلتفت اإىل هذه الظواهر الإلهية التي حتيطنا من كل 

جان���ب. والتي اإحداها �صه���ر رم�صان ه���ذا. اإّن �صيافة اهلل لي�صت 

بالأم���ر القليل. »�صياف���ة اهلل«! هي �صيافة يك���ون امل�صيف فيها هو 

اهلل العظي���م العلي���م الكرمي القدير ال���ذي كل املخلوقات يف قب�صة 

. هذه ال�صيافة 
4
 »فهي مب�صيئتك دون قولك موؤمترة«

3
قّوته واإرادته.

الإلهي���ة؛ قد ُدعين���ا اإليها: »دعيتم فيه اإىل �صياف���ة اهلل«. ل بد واأن 

ُي�صتفاد من ذلك. مباذا تتم ال�صتفادة من هذه ال�صيافة؟ مبا جعله 

اهلل حتت ت�صرفنا: هذا ال�صيام، هذه ال�صلوات، هذه النوافل، هذا 

الدعاء، هذا الذكر، هذا التوجه، هذا اخل�صوع وهذا الت�صّرع. فاإذا 

وجلن���ا هذا امليدان، و�صعينا نحن علماء الدين اأن ندخل جماهرينا 

اإىل هذا امليدان اأي�صًا، فاإّن هذا البلد �صيتبّدل اإىل رو�صة من ريا�س 

ُلح اأمور الدنيا والآخرة، حيث: {َولَْو أَنَّ أَْهَل الُْقَرى  اجلن���ة. و�صت�صْ

، وهذا 
5
َمَمَ�ِء َواأْلَْرِض} َن السَّ آَمُنوا َواتََّقَمَمْوا لََفَتْحَنا َعلَْيِهم بَرَكَاٍت مِّ

- �صورة الأعراف، جزء من الآية 96.  1

- في اجتماع اأهالي قائن، 30/8/1999.  2

- في لقاء بعثة العلم���اء والمبلغين بمنا�صبة حلول �صهر رم�صان المبارك،   3

.6/2/1994

- مفاتيح الجنان، دعاء الفرج.  4

- �صورة الأعراف، جزء من الآية96.  5
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ه���و الوعد الإلهي. اإنها لي�صت من قبي���ل املبالغة ول الإغراق، فاهلل 

تعاىل يفت���ح بركات الأر�س وال�صماء على الب�صر من خلل التقوى. 

 ف�صيامكم لي�س �صيامًا �صخ�صيًا يخت�س 
1
فالتقوى تو�صل اإىل ذلك.

بكم، فكل واحد منك���م جت�صيد عظيم لهذه الأمة وهذا ال�صعب. اإّن 

�صيامك���م ي�صهل اأعمالك���م ويهّيئ الإمكانات لك���م. فاهلل تعاىل يف 

بع����س الأحيان يبارك املال القليل. واأحيانًا اأخرى ُت�صلب بركة املال 

الكثري والدخل الوفري. فحينما يتقي الإن�صان، وحينما ي�صعى لأجل 

 
2
اهلل وُيظهر الإخل�س، فاإن اهلل تعاىل يبارك اأعماله.

دور التقوى في انتصارات الثورة اإلسالمية

لقد نه����س ال�صعب الإي���راين، واأط���اح بال�صلط���ة الديكتاتورية 

، طرد العدو الناهب من ب���لده، وبذل كل ما بو�صعه ملحو 
3
العميل���ة

النظام الثقايف املغلوط وهيمنة الثقافة الأجنبية املفرو�صة، وحّكم 

تيار احلق. رحل الطاغوت وجاءت القوى املعتمدة على اجلماهري 

ال�صعبي���ة واملت�صلحة بالإميان الديني. واأنزل اهلل بركاته كما وعد؛ 

َ�ِء  َن السَّ {َولَْو أَنَّ أَْهَل الُْقَرى آَمُنوا َواتََّقْوا لََفَتْحَنا َعلَْيِهم بََركَاٍت مِّ

 فكلما ارتقى مي���زان تقوى �صعبنا 
5
؛ وق���د حتقق ذل���ك.

4
َواأْلَْرِض}

بلح���اظ نوعية وكمي���ة الأفراد املتحّل���ني بالتقوى، ف���اإن انت�صارنا 

- في لقاء بعثة العلم���اء والمبلغين بمنا�صبة حلول �صهر رم�صان المبارك،   1

.1994/2/6

- ف���ي لق���اء رئي����س الجمهوري���ة ومجل����س ال���وزراء بمنا�صب���ة ب���دء اأ�صبوع   2

الحكومة، 1999/8/24.

- حكومة ال�صاه محمد ر�صا بهلوي المقبور.  3

- �صورة الأعراف، جزء من الآية 96.   4

- في لقاء اأهالي محافظة قم بمنا�صبة )19 دي(، 8/1/2005.  5
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وتوفيقن���ا �صينجز ب�صكل اأ�صرع. لذلك فاإن م�صوؤولية خطباء �صلة 

اجلمع���ة، دعوة النا�س اإىل التقوى يف كل اأ�صبوع؛ ومثل هذا الكلم 

غالبًا ما كان 
 
Qل يبل���ى ول يذهب مع الزم���ن، فاأمري املوؤمن���ني

 
1
يتحّدث حول التقوى ويو�صي بها يف اخلطبة الأوىل لل�صلة.

دور التقوى في إيجاد روح الجهاد والمقاومة مقابل العدو

اأعزائي! اإن روح اجلهاد واملقاومة يف قبال العدو، تبقى مكتملة 

و�صامل���ة لديك���م اأنتم فئة ال�صباب من خلل التق���وى، والرجوع اإىل 

اهلل ومتو�ص���ع اجلهاد الأكرب يف وجودك���م وحياتكم. حينما نو�صي 

ال�صب���اب ب���اأن يجعل���وا اأولوياتهم الطه���ارة، التق���وى، ال�صتغفار، 

اجتناب املعا�صي، القرب من اهلل، واللتفات اإىل املعنويات، فهذا 

لأج���ل اأنه بالإ�صاف���ة اإىل حت�صيل ال�صعادة ال�صخ�صي���ة لكم، فاإّن 

بلدكم بحاجة اأي�صًا اإىل ال�صباب الذي يتمكن من اإدراك احلقائق، 

وال�صم���ود يف امليادي���ن، ومعرف���ة موؤام���رات الع���دو ومواجهته���ا. 

فاجلامع���ة واحلوزة العلمية واملحيط العلمي والتح�صيلي هو مكان 

ومركز هذا ال�صمود واملقاوم���ة والوعي واجلهاد. وهذا هو املوؤمل 

 
2
)املنتظر( من جيل ال�صباب.

دور التقوى في تحصيل المستقبل المطلوب

لك���ي نتمكن م���ن الو�ص���ول اإىل امل�صتقبل املطل���وب، نحتاج اإىل 

جي���ل �صباب عايل الهّمة، حما�صي، موؤم���ن، جمتهد، كفوء، حاذق. 

فاأح���د �صروطه الأ�صلية هو الإميان والتقوى؛ ما نقوله اإّنه ل بد واأن 

- خطبة الجمعة في طهران، 8/2/1991.  1

- في لقاء طلب المدار�س والجامعات، 1/12/1995.  2
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تعّمق الهيئات )الحتادات( الإ�صلمية والبيئات الطلبية املعارف 

الإ�صلمية ومعرفة الإ�صلم بداخلها، ليت�صّنى لها و�صع هذا احلمل 

الثقي���ل على الأكتاف واإي�صاله اإىل املنزل؛ واإل ملا حتقق ذلك. هذه 

 
1
هي النقطة الرئي�صية ور�صالتنا اإىل جمموعات طلب اجلامعات.

تقوى المتقين؛ سبب النصر والتقّدم

اإخ���واين واأخوات���ي! اإن التق���وى توجهكم نحو اللط���ف والرحمة 

الإلهية. فالتقوى واجتن���اب املعا�صي واجلّد يف طريق اهلل ت�صتجلب 

ال���ربكات الإلهية. {َولَْو أَنَّ أَْهَل الُْقَرى آَمُنَمَموا َواتََّقْوا لََفَتْحَنا َعلَْيِهم 

. اإن التق���وى تن�صركم يف مواجهة 
2
َمَمَ�ِء َواأْلَرِْض} َن السَّ بََمَمرَكَاٍت مِّ

ال�صتكبار والق���وى الظاملة. والتقوى جتّم���ل ر�صالتكم لدى ال�صعوب 

حرز �صمن هذه امل�صرية، يعود ف�صله 
ُ
. اإن كل ن�صر وتقّدم اأ

33
املظلومة

 
4
اإىل تقوى املتقني والورعني.

اأ�ص���رت اإىل ه���ذه النقطة م���رارًا، وه���ي اأنه لو اجتم���ع ال�صرق 

والغ���رب، اأوروبا والناتو والرو�س، وعلى امت���داد املنطقة واجلميع 

بكل ما لديهم، ودفعوا الأموال وقّدموا ال�صلح والإعلم والدعاية، 

لأج���ل ف�صل جزء واحد من بلدن���ا، اأو اإ�صقاط حكومتنا، اأو اإزالة 

اجلمهوري���ة الإ�صلمي���ة، وعجزوا بعد ثماين �صن���وات، فهذه اأكرب 

هزمية له���م. لقد متكنا من حتقيق هذا الن�صر من خلل التحلي 

- ف���ي لقاء ط���لب الجامع���ات المتفوقين وممثل���ي الت�ص���كلت الطلبية   1

المختلفة، 17/10/2006.

- �صورة الأعراف، جزء من الآية 96.   2

- اأو: تجعل ال�صعوب المظلومة تتذوق حلوة ر�صالتكم.  3

- خطبة �صلة الجمعة، 8/2/1991.  4
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بالتقوى، وكذلك الأمر فيما بعد.

فل���و مل يك���ن الإمام اخلمين���ي متحّلي���ًا بتلك العوام���ل املعنوية 

الرئي�صي���ة، والرتباط ب���اهلل، والعمل ملر�ص���اة اهلل، والتقوى واأداء 

التكلي���ف، ملا انت�صرت الث���ورة، وملا ذبتم يف ع�صقه اإىل هذا احلّد، 

ومل���ا ا�صتطاع اأن يوجد هذا الإع�صار الذي هّز العامل، وملا ا�صتطاع 

22
اأن يت�صدى كاجلبل ال�صامخ ويقف اأمام تهديد واإرعاب العدو.

التقوى مالك تقدم وتأخر الشعوب

 اإذا ابتع���دت ال�صع���وب ع���ن �صبيل التق���وى، فاإّنه���ا �صتبتلى مبا 

ابتلي���ت ب���ه الأمم امل�صتكربة ال�صابق���ة عندما اأ�صيب���وا بال�صتكبار 

والغ���رور والظلم والطغيان والنح���راف، فاأ�صّل���وا النا�س وخربوا 

ا. كم���ا جند ذلك  الدني���ا واأف�صدوه���ا، واأخ���رًيا �صقطوا ه���م اأي�صً

يف اأماك���ن عديدة م���ن التاريخ، وكنموذج لذلك م���ا حدث لإحدى 

المرباطوري���ات العظيم���ة يف ال�صن���وات الأخ���رية كنتيجة طبيعية 

لنحرافه���ا عن طريق التق���وى. اإّن كّل البعيدين عن طريق التقوى 

يف الع���امل �ص���واء كانوا اأف���راًدا اأو �صعوًبا يجب عليه���م اأن ينتظروا 

�صقوطه���م احلتمي الذي ل بد له اأن يتحّقق، فال�صقوط هو النتيجة 

احلتمية للبتعاد عن طريق التق���وى، ومن الطبيعي فاإن ال�صقوط 

3
الكامل ي�صبقه النحراف واخلراب والف�صاد.

- في لقاء عوائل ال�صهداء والجرحى في مدن خوى، بندركناوه ومحافظات   1

مزندران واآذربيجان غربي، مجموعات من طلب الجامعات،23/5/1990.

- في مرا�صم مبايعة قادة واأع�صاء لجان الثورة الإ�صلمية، 7/6/1989.  2

- خطبة �صلة الجمعة في جامعة طهران 1994/2/18  3
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تأثير التقوى على ازدهار البلد

م���ن علم���ات الإمي���ان: اجتن���اب املع�صية، اخل���وف من اهلل، 

الإح�ص���ان اإىل عب���اد اهلل، ال�صدة على اأعداء اهلل، غ�ّس النظر عن 

اخللفات ال�صغرية النا�صئة بني الإخوة، عدم التهاون مع الأعداء. 

والتوا�صع والتذلل اأمام املوؤمنني؛ {أذلٍّة عىل املؤمنن}11. وهذا ل 

ُيبنى بالعراك واجلدال. بل باملحبة والت�صامح واملداراة. وهذه هي 

التق���وى. فاعملوا على مراعاة التق���وى يف امل�صائل املالية، والتقوى 

يف امل�صائ���ل الدينية، والتقوى يف امل�صائ���ل ال�صخ�صية، والتقوى يف 

امل�صائ���ل ال�صيا�صي���ة، وخا�ص���ة التق���وى يف ق�صايا العم���ل وال�صغل. 

واعلموا اأنه يف ظل حركة التقوى لهذه البلد وهذا ال�صعب، �صتبلغ 

هذه احلركة اأوجها ورونقها التي �صتبهر العامل. 

حيثما �صاهدنا مظاهر التقوى، �صرَن هذا الأثر. هكذا كان حال 

فتوحات ميدان احلرب. فبالتقوى ا�صُتعيدت خرم�صهر. وبوا�صطة 

التق���وى والتوكل على اهلل انهزم العدو يف ح���رب الثماين �صنوات، 

فكان���ت هزميتهم اأك���رب هزمية حلقها اخلزي والع���ار، وهذا لي�س 

من قبيل املبالغة.22

االنتصار في الميادين العصّية من خالل التسّلح بالتقوى

اإّن انت�صار هذه الثورة يعود ل�صفاء واإخل�س جمموعات منكم 

اأيها النا�س. واإن ا�صتمرارية هذه الثورة تعود اإىل �صفائكم و�صدقكم 

واإميانكم يا اأبناء ال�صعب. اإن النت�صار يف احلرب املفرو�صة ودحر 

- �صورة المائدة، جزء من الآية 54.  1

- في لق���اء عوائل ال�صهداء والجرحى مدن خ���وى، بندركناوه ومحافظات   2

مزندران واآذربيجان غربي، مجموعات من طلب الجامعات،1990/5/23.
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الع���دو حتقق بف�صل التوكل على اهلل والتق���وى والورع. اليوم اأي�صًا 

ما ي�صددنا قطعًا يف امليادين الع�صّية، هو التوكل على اهلل والتوجه 

اإلي���ه، وحفظ التق���وى والإعرا�س ع���ن زخارف ومغري���ات احلياة 

املادي���ة. وهذا ل يعني عدم التفكري بحاجاتنا املادية؛ فلكل اإن�صان 

احل���ق بل تكليف���ه، تاأمني احتياجات���ه املادية ومعا�ص���ه وحتى لّذته 

امل�صروع���ة. لكن كل ذلك مغاير لتعّلق املرء بالدنيا، ون�صيان طريق 

اهلل، واأن تتجه وتت�صكل جميع اأن�صطته وفكره وحركته و�صكونه نحو 

1
الأمور املادية.

حل المشكالت الطبيعية والعالمية من خالل التقوى

اأعزائ���ي! اأرى اأّن طري���ق التدي���ن، هو طريق الت���وكل على اهلل 

والعتم���اد على الوع���د الإلهي. {َولَْو أَنَّ أَْهَل الُْقَمَمَرى آَمُنوا َواتََّقْوا 

؛ اأي اإّن الإميان والتقوى 
2
َ�ِء َواأْلَْرِض} َن السَّ لََفَتْحَنا َعلَْيِهم بََركَاٍت مِّ

اأي�ص���ًا يفتح���ان الط���رق الطبيعية. ويح���لن امل�ص���كلت الطبيعية 

كذلك؛ وحتى امل�صكلت العاملية؛ ويق�صيان على املخاطر الكربى، 

 ف���اإذا رجعتم اإىل القراآن لراأيتم اأّن كل 
3
ويوج���دان ال�صعة الوفرية.

اخل���ريات مرتتبة عل���ى التقوى؛ �ص���واء كانت اخل���ريات الأخروية 

. فاإذا التزم 
4
واملعنوية والروحية، اأو اخلريات املادية والجتماعية

جمتمعن���ا بالتق���وى والدعاء واملعنوية، �صتحل ب�ص���كل قاطع الكثري 

- خطبة �صلة الجمعة في طهران، 3/6/1993.  1

- �صورة الأعراف، جزء من الآية 96.  2

- ف���ي لقاء رئي�س الجمهوري���ة وهيئة مجل�س ال���وزراء بمنا�صبة بدء اأ�صبوع   3

الحكومة، 24/8/1999.

- في لقاء مجموعة من العاملين في جي�س الجمهورية الإ�صلمية الإيرانية   4

بمنا�صبة يوم الجي�س، 14/4/1999.
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1
من م�صكلته املادية اأي�صًا.

العون اإللهي مرهون بمراعاة التقوى

ق���ال اهلل تع���اىل يف الآيات الأخ���رية من �صورة احل�ص���ر {يَا أَيَُّها 

، اتقوا اهلل -اأي 
2
َمْت لَِغٍد} ا َقدَّ الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َولَْتنظُْر نَْفٌس مَّ

راقبوا اأنف�صكم- واحذروا الوقوع يف املزالق والأخطاء والنحرافات، 

وثم���رة هذه املراقبة املتمثلة يف قوله تعاىل )ولتنظر نف�س ما قدمت 

لغ���د(، ثم يقول تع���اىل مبا�صرة يف هذه الآي���ة: {َواتَُّقوا اللََّه إِنَّ اللََّه 

َخِبريٌ ِبَا تَْعَملُوَن}.

اإًذا علين���ا مراقب���ة اأنف�صن���ا، وه���ذا براأيي هو الجت���اه واخلط 

الأ�صا�س، واأرى اأن هذا �صيوؤدي اإىل و�صع خطط ناجحة يف الربملان، 

وتت���م امل�صادق���ة على امل���واد يف الوقت املنا�صب، وتنج���ز الوظائف 

الرقابي���ة ب�صكل جي���د، و�صتوؤخذ اأحوال النا�س بع���ني العتبار، كما 

���ا؛ �صندرك نحن  توؤخ���ذ تنمية البل���د والعدالة بعني العتب���ار اأي�صً

�صط���ًرا منه، وال�صطر الآخر يهدين���ا اهلل اإليه ويعيننا عليه. واإذا مل 

ن�صل���ك هذا امل�صلك من البداية، فاإننا ل���ن نكون مباأمن مّما يخّبئه 

3
امل�صتقبل لنا. 

التقوى سبيل النجاة من الطرق المسدودة

نحن امل�صوؤول���ني غافلون عن احل�صاب الإلهي وعن �صعوبته وعن 

ف���زع يوم احل�صاب، وكّلما كربت م�صوؤوليتن���ا، ازداد معها هذا الأمر 

- خطبة �صلة الجمعة في طهران، 25/12/1998.  1

- �صورة الح�صر جزء من الآية 18   2

- في لقاء النواب 2009/5/29  3
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العظيم فداحًة. يجب اأن ندرك اأن الباري تعاىل اإذا مل يعاملنا بلطفه 

وف�صله ورحمته ف�صنكون يف موقف ع�صري؛ فلكّل واحد، من تفا�صيل 

نفقاتنا وم�صاريفنا وتعاملنا و�صلوكنا مع النا�س ح�صاب عند اهلل.

وف�صًل عن وجوب التفكري يف احل�صاب الإلهي، يجب اأن ندرك 

���ا اأّن التق���وى تفت���ح اأمامنا ال�صب���ل: {َوَمن يَتََّمَمِق اللََّه يَْجَعل  اأي�صً

لََّمَمُه َمْخرًَجَمَما * َويَْرزُْقُه ِمْن َحْيُث اَل يَْحَتِسَمَمُب}11. فالتقوى ت�صاعد 

عل���ى التخل�س من جميع الطرق امل�صدودة اأم���ام الإن�صان وخا�صة 

يف املج���ال الجتماعي. ويف املع�صلت الك���ربى تفتح التقوى اأمام 

امل�صوؤول���ني �صبل اخلل�س: {َويَْرزُْقُه ِمْن َحْيُث اَل يَْحَتِسَمَمُب}. اإّن 

ح�صاباتن���ا وح�صاباتك���م ل تاأت���ي على ال���دوام دقيقة ومتقن���ة؛ اإًذا 

ا نو�صي بالتقوى، و�صيام  فاأ�صا�س الق�صية ه���و التقوى. ونحن اأي�صً

ه���ذا ال�صه���ر هو من اأج���ل امل�صاعدة عل���ى التق���وى؛ فيجب عليكم 

2
الهتمام مب�صاكل النا�س على اأ�صا�س هذه الروحية من التقوى. 

دور التقوى في أسلمة المجتمع3

عندم���ا يكون املعي���ار هو اهلل والتق���وى والإعرا�س ع���ن الدنيا 

واجله���اد يف �صبي���ل اهلل، ف���اإن الأف���راد املحرزي���ن له���ذه املعايري 

يح�صرون يف ال�صاح���ة، وياأخذون مقاليد الأمور باأيديهم، وي�صبح 

املجتم���ع جمتمعًا اإ�صلمي���ًا. ولكن عندما تتب���دل املعايري الإلهية، 

ف�ص���وف ي�صتل���م الأم���ور كل َمْن هو اأحر����س على الدني���ا واأ�صد يف 

اتباع ال�صهوة واأكر دهاًء يف حت�صيل املنافع ال�صخ�صية واأبعد عن 

- �صورة الطلق جزء من الآيتين 2و3  1

- ف���ي لقاء الم�صوؤولين والعاملين في نظام الجمهورية الإ�صلمية 11-25-  2

1999)17 رم�صان 1420ه(.

- �صيرورة المجتمع مجتمًعا اإ�صلميًّا.  3
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ال�صدق واحلقيقة، حينذاك تك���ون النتيجة و�صول اأمثال عمر بن 

�صع���د وال�صمر وعبيد اهلل بن زياد اإىل �صّدة احلكم، وذهاب اأمثال 

 اإىل املذبح، وا�صت�صهاده يف كربلء! وهذه 
عليه ال�صلم

احل�ص���ني بن علي

ق�صية منطقية اثنان زائد اثنني ت�صاوي اأربعة.

ينبغ���ي األ ي�صم���ح احلري�ص���ون ]على الإ�صلم[ بتب���دل املعايري 

الإلهي���ة يف املجتم���ع. واإذا م���ا تب���ّدل معي���ار التق���وى يف املجتم���ع 

)وافتقد( فالنتيجة تكون اأن يراق دم اإن�صان تقي كالإمام احل�صني 

بن عليQ. فاإذا ما اأ�صبح الدهاء والنغما�س يف الأمور الدنيوية 

والإيق���اع بالآخري���ن والك���ذب واإهم���ال القي���م الإ�صلمي���ة ملكًا 

)ومعيارًا( يف الأف�صلية، فاإنه من املوؤكد اأّن �صخ�صًا كيزيد �صيكون 

عل���ى راأ�س ال�صلطة، و�صيكون �صخ�ص���ًا مثل عبيد اهلل الرجل الأول 

يف العراق. لق���د كان مق�صد الإ�صلم تغيري هذه املعايري الباطلة، 

كذلك فاإّن هاج����س ثورتنا و�صغلها الوقوف بوجه املعايري الباطلة، 

1
واملمار�صات املادية العاملية اخلاطئة والعمل على تغيريها.

التقوى؛ عامل إبعاد منغصات الحياة عن الفرد والمجتمع

ولو كانت الأمة الإ�صلمية تقية، لأمكنها التحرك يف الأزمات، 

والتغّل���ب على امل�صاكل، وعدم �صيطرة امل�ص���اكل عليها. التفتوا اإىل 

جملة اأمري املوؤمن���نيQ: »من اأخذ بالتقوى عزبت عنه ال�صدائد 

بع���د دنّوها«، فل���و اأّن فردًا -واأقول لو اأن �صعب���ًا- اّتخذ من التقوى 

طري���ق عمل له واتق���ى، ف�صوف تبتعد عنه �صدائ���د احلياة حتى لو 

- ف���ي لقاء قادة الكتائب وال�صرايا والف�صائ���ل العا�صورائية لقوات التعبئة   1

 ،Qالمقاوم���ة عل���ى امت���داد البل���د، بمنا�صب���ة �صه���ادة الإم���ام ال�صجاد

.13/7/1992
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كان���ت قريبة منه. »واحلّوت له الأمور بعد مرارتها، وانفرجت عنه 

2.1
الأمواج بعد تراكمها، واأ�صهلت له ال�صعاب بعد اإن�صابها«

التقوى عامل تقدم الشباب

تت�صاعف قدرات جمتمع النخبة يف البلد -�صواء من الفتيات 

اأم من الفتي���ان وال�ّصباب عموًما وم���ن اأ�صاتذتهم- يف ظل التقوى 

وال���ورع والعّف���ة والتوّج���ه اإىل اهلل، وت�صّه���ل تقّدمه���م و�صعودهم. 

من اأك���رب المتيازات التي متتلكونها هو نق���اء ال�ّصباب. هذا �صيء 

يبق���ى مع الإن�صان دوًم���ا. ثّمة يف ف���رتة ال�ّصباب نقاٌء ون���وٌر ي�صّهل 

ا�صتن���زال الرحم���ة الإلهّي���ة على الإن�ص���ان، واإذا �صّه���ل اهلل تعاىل 

 اأي اإذا تي�ّصر العمل 
3
ُُه لِلُْيْسَى} الطريق على الإن�صان {َفَسَمَمُنَيسِّ

رت له املقدمات، ف�صي�صل الإن�صان  دت الأ�صباب للإن�صان وُوفِّ وُمهِّ

اإىل اأهداف���ه ب�صهولة كبرية. اعرفوا قدر التق���وى والعّفة والإميان 

والنق���اء والنور الذي تتحّلون به وه���و اأر�صّية املعنوّية، واطلبوا من 

اهلل تعاىل اأن يعينكم ويعني بلدكم، لن�صتطيع اإن �صاء اهلل الو�صول 

 
4
اها لبلدنا و�صعبنا. ات التي نتمنَّ اإىل املحطَّ

التقوى؛ توجب إصالح الفهم، والخطاب والعمل

يف  نتفّك���ر  اأن  ه���ذا،  جمعن���ا  يف  وامله���م  الأ�صا�ص���ي  ال���كلم 

- نهج البلغة، �س313.  1

- خطبة �صلة الجمعة في طهران، 19/8/2005.  2

- �صورة الليل، الآية 7  3

- ف���ي لق���اء الم�صاركين في المعر����س الوطني ال�صابع للنخ���ب ال�صابة في   4

ح�صينية الإمام الخميني2013-10-9.  
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م�صوؤولياتن���ا، فهي اأم���ر بالغ اخلطورة وثقي���ل، وذو قيمة عالية يف 

نف����س الوق���ت. هذا الأم���ر ل بّد م���ن مراعاته والتعه���د به. ويجب 

اأن يك���ون هذا مبل���غ �صعينا، والذي يتحقق فق���ط من خلل رعاية 

التقوى الإلهية. فبمراعاتنا للتقوى ت�صلح اأعمالنا وتتقّدم وتتحّقق 

نتائج���ه املرجوة من خلل توافر الظ���روف اللزمة والبتعاد عن 

ال�صوائ���ب وال�صطراب الذي يظهر نتيجة ف�صاد اأي عمل. فالتقوى 

جتعلنا نفهم ب�صكل جيد، وكذل���ك ت�صلح اأقوالنا واأعمالنا. حينما 

يفه���م الإن�ص���ان ويعم���ل ويب���ني بال�ص���كل ال�صحيح، ين���ال التوفيق 

احلتم���ي والر�صى والقبول الذي ل مفّر من���ه. لذلك فاإن التو�صية 

بالتقوى، ه���ي الأكر يف القراآن والروايات للموؤمنني. نحن بحاجة 

قبل اجلميع للتقوى؛ لأّن م�صوؤوليتنا ثقيلة، ويقع على عاتقنا جانب 

م���ن القت���دار الوطني. فاإذا مل توج���د التقوى، فاإّن ه���ذه ال�صلطة 

)القت���دار( املتعّلقة بال�صعب والتي مي�ص���ك باأطرافها كل فرد من 

اأف���راد امل�صوؤول���ني احلا�صرين هن���ا، قد ت�ص���رف يف غري طريقها 

1
ومكانها ال�صحيح. لذلك فاإّن التقوى اأهم م�صاألة بالن�صبة اإلينا.

آثار تقوى المتكلم والمستمع

اإذا كان املتكل���م تقي���ًا، ف���اإن اهلل تعاىل ي�ص���دده يف القول؛ واإذا 

كان امل�صتم���ع والعامل مراعيًا للتقوى، ف���اإّن اهلل تعاىل يوؤن�س قلبه 

باحل���ق واحلقيقة، ويهديه ل�صتعمال قّوته وقدرته يف حتقيق احلق 

والعدل. فالتقوى تبعث على الهداية والفرج وقوة العزمية والإرادة 

2
الإن�صانية. فلنعّد هذا الجتماع مغنمًا لأجل الهتمام بالتقوى.

- في لقاء م�صوؤولي وموظفي النظام، 2/11/2003.  1

- خطبة �صلة الجمعة في طهران، 13/2/2004.  2
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إحياء روح النشاط اإلسالمي عبر مراعاة التقوى

ل ب���د واأن تبقى العلقة القلبية م���ع اهلل متينة وقوية. يجب اأن 

حتفظ���وا وبقوة حال التقوى وال���ورع واملعنوية التي كانت يف ثورتنا 

وما زالت، والتي يجب اأن ت�صتمر. يف هذا املجال، ل بد واأن يتقّدم 

ال�صب���اب؛ لأّن اأحّب النا�س عند اهلل، ه���م ال�صباب الطاهر والورع 

واملوؤمن. وه���ذا ي�صتجلب ال���ربكات الإلهية، وُيحي���ي روح الن�صاط 

الإ�صلم���ي يف املجتم���ع. �صونوا ه���ذه العلقة القلبي���ة والرتباط 

 
1
املعنوي باهلل. واهلل ميّدكم باألطافه وف�صله وفي�صه وعونه.

التقوى: شرط االستقامة وثبات القدم 

ل بّد واأن نعمل، لنكون موؤّثري���ن. اأراأيتم الإمام اخلميني؟ كان 

 اأ�صت���اذًا مرموقًا 
2
الإم���ام يف فرتة املرح���وم اآية اهلل الربوج���ردي

. فالطلب 
3
يعرف���ه طلب���ة العل���وم الديني���ة فقط يف ه���ذه املدين���ة

ال�صب���اب ف�صًل ع���ن الرتب���اط بالإم���ام، كانوا يح�ص���رون در�صه 

بكثاف���ة؛ لكن خ���ارج نطاق احلوزة العلمية مل يك���ن اأحد يف مدينة 

ق���م املقد�صة يعرفه ب�صكل جيد؛ فلم ي�صل �صيته اإىل كّل البلد اإل 

لبع�س اخلوا�س القّل���ة واملعدودين الذين خربوا اأخلقه وح�صروا 

در�صه الأخلقي، اأو كانوا من معارفه، اأو مّمن ي�صمعون عنه. هذا 

الإن�ص���ان نف�ص���ه الذي كان يعي����س يف زاوية احل���وزة العلمية، �صبه 

منقط���ع عن النا�س ومتفرغ���ًا للعلم فقط، حينما تق���ّدم للميدان، 

- في لق���اء اأئمة الجمعة، العلماء، والم�صوؤولي���ن وفئات مختلفة من اأهالي   1

ني�صابور، ق�صر �صيرين، �صربل ذهاب، كيلن غرب، نفت �صهر، �صومار... 

.23/11/1989

- )1253-1340( ه.�س  2

- مدينة قم المقّد�صة.  3
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كان �صلب���ًا ثابت���ًا، وزل���زل القوى العاملي���ة الفولذي���ة وفتتها حقًا. 

ومل ي�صتط���ع اأ�صحاب الق���وى املادية العاملية بكل تل���ك الغطر�صة، 

واملظاهر والأبهة، وبكل ما لديهم من اأعوان وتابعني لهم، املقاومة 

اأم���ام ذلك النف�س احلما�ص���ي، والقدم املحكم���ة والإن�صان الثابت 

جربوا 
ُ
اخلطى وال�صلب؛ نعم وّجهوا �صهامهم واأحقادهم، لكنهم اأ

عل���ى الرتاج���ع الواحد تلو الآخ���ر. كيف اكت�صب ه���ذا الرجل تلك 

ال�صتقام���ة؟! عرب اإميان���ه وتق���واه واإخل�صه وطهارت���ه. لقد كان 

اإن�صان���ًا طاه���رًا وخمل�صًا، ومل تك���ن الدنيا بذات اأهمي���ة بالن�صبة 

ل���ه؛ ومل ي�صّكل ل���ه املن�صب قيمة اأو هدفًا؛ ب���ل كان يفكر بالتكليف 

 
1
الإلهي.

التقوى؛ تفتح األبواب الموصدة

. فالتقوى، 
2
يخاطب اهلل تع���اىل نبّيه:{يَا أَيَُّها النَِّبيُّ اتَِّق اللَّه}

و�ص���رورة التقوى، ومراعاة التقوى، فخط���اب التقوى موجه اأي�صًا 

للوجود املقد�س للر�صول الأكرم �صلى اهلل عليه واآله و�صلم. لنتذّكر 

اهلل ول نن�َص���ه، ولرناقب اأعمالنا و�صلوكن���ا واأقوالنا وحتى اأفكارنا 

وت�صّوراتنا. هذا هو معنى التقوى. اإذا حتّقق هذا )الأمر( ف�صوف 

تنفت���ح كّل الط���رق املغلق���ة، و�صُيع���ني اهلل تع���اىل ال�صع���ب امللتزم 

 
3
بالتقوى يف كّل املراحل والأطوار.

- في اجتماع طلب وف�صلء حوزة قم العلمية، 20/2/1992.  1

- �صورة الأحزاب، جزء من الآية 1.   2

- خطب���ة �صلة الجمعة في طهران في ذكرى �صهادة الإمام علي بن مو�صى   3
4/2/2011 Q الر�صا
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دور التقوى في تقّدم األهداف العسكرية للبالد

نهت���ّم يف جي����س اجلمهوري���ة الإ�صلمي���ة الإيراني���ة، بالدي���ن 

والتق���وى، اإىل جانب العلم. اأقول لكم وخا�ص���ة اأنتم اأيها ال�صباب: 

اإّن ال�صع���ب الذي يتح���رك على اأ�صا�س الإ�ص���لم والدين والقراآن، 

ل ب���ّد واأن يك���ون جي�صه متدينًا. اأنتم متت���ازون بال�صباب والطهارة 

والإخل�س. فا�صعوا قدر ا�صتطاعتكم لتقوية الروح الدينية والنقاء 

الديني والتقوى يف اأعمالكم ووظائفكم، وانقلوها معكم اإىل داخل 

1
الوحدات والأق�صام والإدارات حيث ماأمورياتكم.

اختلف  وقد  اإجماًل،  متدّين  جي�س  جي�صنا  اهلل  بحمد  اليوم 

كثريًا عن املا�صي؛ لكن ل بد اأي�صًا واأن يتحرك ب�صكل اأكرب نحو 

روحية التدين والنقاء والإخل�س. اإّن دور اجلي�س القوي بالن�صبة 

2
لبلد ما هو دور حيوي.

قوة جهاز المعلومات؛ مرهونة باإليمان والتقوى

ب�صكل عام يوجد جمموع���ة من الأفراد يف الأجهزة املعلوماتية 

)املخابراتي���ة( العاملي���ة الت���ي متار�س الطغي���ان والف�ص���اد نتيجة 

�صلطته���ا املعلوماتية. حل�صن احلظ، فاإّن جهاز معلومات بلدنا له 

خ�صو�صي���ة تبعث عل���ى الكثري من الأمل. بحم���د اهلل فاإن الإميان 

والتق���وى واللتف���ات اإىل التكليف ومراعاة احلق ج���زء اأ�صلي من 

تعليم���ات جهازنا املعلوماتي؛ حتى اإّن ه���ذه الروحية فيها تفوق ما 

هو لدى الأجهزة الإجرائي���ة الأخرى. فمن الطبيعي اأن يكون هذا 

- في مرا�صم مبايعة الأجهزة المعلوماتية، 19/5/1989.  1

- في مرا�صم توزيع الجوائز، وتخريج �صباط معهد القيادة والأركان وطلب   2

كلية العلوم الع�صكرية للقوات البرية، 4/10/1989.
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اجلهاز اأكر اإنتاجية من مراكز املعلومات العاملية.

�صحي���ح اأّن جهازن���ا املعلومات���ي )م���ا زال( �صاب���ًا، وفريدًا يف 

العامل، ول يتلقى امل�صاعدات املعتادة والرائجة -التي ت�صتفيد منها 

اأجه���زة املعلومات ب�صكل عام-، لكن نف����س روح الإميان واإخل�س 

الني���ة وا�صت�صع���ار التكليف واللت���زام والعتن���اء والتم�صك بالقيم 

الأخلقية، �صيح�ّص���ن من اأدائكم، و�صيعو����س النقائ�س الأخرى؛ 

قّدروا هذه الروحية. 

القوة العسكرية تحت لواء التقوى

اإّن ه���ذه العل���وم الت���ي تدر�صونه���ا يف معهد القي���ادة والأركان، 

وكذل���ك يف الكليات الأخرى -مثل كلي���ة ال�صباط ومراكز من هذا 

القبي���ل- تع���ّد و�صيل���ة جي���دة ل بد واأن ت���درج اإن �ص���اء اهلل �صمن 

ترتيب���ات وتنظيمات احلر�س الث���وري، والإخوة يف احلر�س الثوري 

عن���د بداية ان�صمامه���م ل ب���د واأن يتعرفوا بال�ص���كل املنا�صب اإىل 

قوان���ني وفنون الدفاع عن النف�س. بالطبع فاإىل جانب هذه العلوم، 

فاإن حت�صيل الدين واملعتقد والإميان يفوقها يف الأهمية.

من هن���ا، اأنطل���ق اإىل هذه النقط���ة؛ وهي اأّن احلر����س الثوري 

الإ�صلمي اإذا حتلى بالدي���ن والتقوى والإميان املرجتى منه، فاإنه 

���ل هذه الف�صائ���ل واملناقب الت���ي ذكرتها والت���ي مل اأذكر  �صيح�صّ

الكثري منها. اأي اإّن اأبناء واإخوة احلر�س الثوري هم مظهر الإميان 

والتقوى. ولأجل هذا العم���ل، فاإن ممثلي الويل الفقيه يف احلر�س 

الث���وري هم املح���ور والنقطة املركزي���ة والأ�صلية. م���ن البدايات، 

-وحتى قبل تدوين قانون احلر�س الثوري الإ�صلمي- حظي ممثلو 
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الإمام يف احلر����س الثوري باملكانة العالي���ة واملرموقة. وهذا حتى 

يت�صن���ى للحر�س حف���ظ الرتباط املعن���وي ال���لزم بنقطة ومركز 

القي���ادة والولي���ة، ولُيفّعل در�س الإميان والتق���وى عرب اأجيال هذا 

1
اجل�صد العظيم.

د- مضار ومصاديق مجانبة التقوى 

مجانبة التقوى؛ خطر يهّدد البشرية

يتوج���ب علينا نح���ن امل�صوؤولني مراقب���ة اأنف�صنا قب���ل اجلميع؛ 

واأن ن�صيط���ر قبل اجلمي���ع على اأيدينا، األ�صنتن���ا، اأفكارنا، اأعيننا، 

واأعمالن���ا؛ فالتقوى واجب���ة علينا قبل اجلميع. حينم���ا تغلب على 

الإن�صان جمانبة التقوى، يزداد خطره )بط�صه( على الب�صرية كلما 

ازدادت قوت���ه. فحينما ُيو�صع زر اإطلق قنبلة نووية يف يد �صخ�س 

ل ياأبه حلياة النا�س ول حلقوق ال�صعوب، ول يح�صب قيمة للرتداع 

ع���ن ال�صه���وات النف�صية، ف���اإن الأمر يكون خطريًا عل���ى الب�صرية. 

ه���وؤلء الأ�صخا����س الذي���ن يت�صلح���ون بالق���وى النووي���ة والأ�صلحة 

الفتاك���ة يف عامل اليوم، يجب اأن يتغّلبوا على اأنف�صهم وم�صاعرهم 

وي�صيطروا عليها، وهذا ما ل يحدث للأ�صف. لقد نّبه الإ�صلم اإىل 

2
هذه الق�صايا، وهذا �صبب عداء امل�صتكربين للإ�صلم.

 ،Qف���ي مرا�صم الدورة ال�صاد�صة قيادة واأركان جامعة الإمام الح�صين -  1

.19/12/1989

- ف���ي ح�صود من ع�صرات الآلف من الأفراد في قوافل النور ومن مختلف   2

اأطياف ال�صعب في مع�صكر دوكوهه، 29/3/2002.
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انحراف المجتمع بسبب انعدام التقوى لدى الحكام

عندم���ا تق���راأون تاريخ الإ�ص���لم ت�صاهدون ف���رتة حتّولت فيها 

اخللف���ة -اأي احلكوم���ة القائمة عل���ى اأ�ص�س الدي���ن - اإىل ُملك، 

وكانت هذه املرحلة من اأخطر مراحل التاريخ الإ�صلمي. 

ر املجتمع  طبًع���ا كان م���ن اأ�صح���اب النب���يP الكب���ار َمْن ح���ذَّ

الإ�صلم���ي اآنذاك من وقوع هذا املح���ذور، اإّل اأنَّ املحذور قد وقع. 

اأم���ا ملاذا وق���ع، وما هي علله، ومن الذي ت�صب���ب يف وقوعه؟ فل�صنا 

ب�ص���دد بحثه، وكانت نتيجة ه���ذه احلادثة اأّن املجتم���ع الذي ُبني 

لح الإن�صان ولإ�صعاد  على اأ�ص�س وقيم دينية واإ�صلمية � لغر�س �صَ

الب�صرية � قد تغرّي م�صاره ب�صكل ل حُتمد عقباه. 

عندم���ا تنع���دم التقوى يف مراك���ز وموؤ�ص�ص���ات حكومة جمتمٍع 

م���ا، ول يتع���ّزز وجود ال�صلح والدي���ن واأ�ص�س املعرف���ة والهداية، 

ب���ل ت�صدر عن ذل���ك املجتمع مظاهر حب الدني���ا والأر�صتقراطية 

واملادية واتباع الغرائز وال�صهوات، ف�صيكون م�صري القيم الأ�صلية 

في���ه معلوم النتيجة ووا�صح���ًا. وهذا ما ح���دث يف برهة زمنية يف 

1
 .P صدر الإ�صلم بعد �صنوات من رحيل النبي الأكرم�

مجانبة التقوى؛ توجب فساد المجتمع

اليوم وحت���ت عنوان التجديد تقوم جمموع���ات باإغراق نف�صها 

بالأم���وال والدنيا وعبادة امللذات املادي���ة. فهل يعّد هذا جتديدًا؟! 

اإّن م���ا اأف�ص���د جمتمعنا هو النغما�س بال�صه���وات؛ مبعنى فقد روح 

التقوى والإيثار؛ اأي فق���د تلك الروحية التي يتحّلى بها التعبوّيون. 

- في لقاء مع التعبئة بمنا�صبة اأ�صبوع التعبئة 2005/11/28  1
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لذل���ك ل ب���د واأن تبق���ى التعبئة و�صط املي���دان لت�ص���ون الف�صائل 

1
الأ�صا�صية للثورة.

مجانبة التقوى تؤدي إلى تخلف المسلمين

تب���دو ال�صع���وب امل�صلم���ة الي���وم، �صعيفة اأم���ام ت�صّل���ط القوى 

العاملي���ة، فه���ي ل متلك علمًا كافيًا اأو تقنيًة متط���ورًة، اأو مهارة يف 

املج���الت ال�صيا�صي���ة املختلفة، مل���اذا؟ ما هو �صب���ب تخلفنا؟ لأننا 

فقدنا التقوى، هذه هي ال�صدائد التي تزول بالتقوى. 

فق���د قمتم اأنت���م �صعب اإيران، مبراعاة التق���وى يف ثورتكم ويف 

دفاعك���م عن نتائجها، وعن ه���ذا البلد وعن الأ�صال���ة الإ�صلمية 

والدينية والوطنية. له���ذا اأنتم اليوم وبحمد اهلل بنف�س الن�صبة يف 

عزة واقت���دار. فبنظر �صائر �صعوب ودول الع���امل، وحتى الأعداء، 

ل ميك���ن مقارن���ة عزتك���م واقتدارك���م وعظمتكم مع اأك���ر البلد 

الإ�صلمي���ة، وكل ه���ذا ب�صبب التق���وى. و�صبب كل م���ا ينق�صنا هو 

        
2
عدم التقوى، ويعود ف�صل كل مقاومة و�صمود للتقوى.

ضرر العاِلم البعيد عن التقوى

اإن الهتم���ام بالعلم ه���و مفتاح خمتلف الأقف���ال. وبالطبع فل 

ينبغ���ي اأن نغف���ل عن اأن الع���املمِ والعلم ميكنهم���ا اأن يكونا م�صّرين 

بالقدر نف�صه الذي يكونان مفيدين. »فعندما ميتلك ال�صارق �صوءًا 

- ف���ي لقاء قادة الكتائ���ب وال�صرايا العا�صورائية لق���وات التعبئة في البلد،   1

.1992/7/13 ،Qبمنا�صبة �صهادة الإمام ال�صجاد

- خطبة �صلة الجمعة في طهران في 14 رجب 1421  2
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. عندما يح�صل الإن�صان على 
1
ميكنه اختيار امل�صروقات بدقة اأكر« 

عل���م وه���و يفتقد التقوى والأمان���ة وال�صدق، ميك���ن اأن يتحول اإىل 

كائن �صار، واأن يوظف علمه يف غري منافع بلده. لذا من ال�صروري 

التحلي بالثقافة والتزكية والأخلق واملعنويات اإىل جانب العلم. ول 

�صك يف ذلك.  فما اأهون اجلاهل واأقل خطره يف قبال العاملمِ العدمي 

2
ا اإذا مل تلزمه التقوى.  التقوى! فالعلم خطر جدًّ

العاملمِ الذي لديه حر�س عل���ى الدنيا مرفو�س، والعاملمِ الذي ل 

يجتن���ب املحرمات مرفو�س، وه���ذا الأمر ل يعني اأّن على العامل اأن 

ل يتمّتع مبلذات احلياة. طبًعا هناك بع�س املراتب التي يجب فيها 

ا مثل  -عقًل واإن�صاًفا- غ�س النظر عن امللذات، والعلماء هم اأي�صً

 :P بقية النا�س ي�صتفيدون من بع�س املتع الدنيوية، وقد قال النبي

)قَمَمل إنا أنا برش مثلكم(، حيث ينبغي اأن يتمتعوا بامللذات العادية 

يف احلي���اة، ولك���ن هناك اأم���ران ممنوعان- احلر����س على الدنيا 

وعدم التورع عن احلرام-، اأن يظهر احلر�س على الدنيا حتى لو مل 

يق���م بفعل حرام يف الظاهر، ولكّنه ي�صعى جاهدا جلمع مال الدنيا 

وهذا خمالف للقد�صية ]الطهارة الروحية واملناقبية العلمية[، اأو اأن 

ل يكون لديه ]اأ�صا�ًصا[ ورع عن احلرام. فُيلحظ اأّن الغيبة والكذب 

وارتكاب بع�س املحرمات املختلفة -ل �صمح اهلل- تكون لديه �صهلة. 

فوظيف���ة هذا اجليل هي املحافظة عل���ى كرامة املا�صني، �صواء من 

حي���ث ال�صتمرارّي���ة والتقدم العلم���ي، اأو من حي���ث املحافظة على 

3
احليثية التقوائّية والطهارة الأخلقية.

- مثل فار�صي »چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کاال.«  1

- في مرا�صم »تعميم« ]ارتداء الزي الديني[ لمجموعة من طلب الحوزة   2

وتكري���م الطلب المميزين في قم في ذكرى ولدة الإمام المهدي )عج( 

المباركة.30/11/1370 ه�

- ف���ي لقاء اأئمة �صلة الجماعة ورجال الدي���ن والمبلغين في رحاب �صهر   3

رم�صان المبارك. 1993/2/14
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دور مجانبة التقوى؛ في إذالل الشعب

اإن كان يف جمتمعن���ا اليوم من ي�صتغل���ون منا�صبهم اأو نفوذهم 

ب���اأن تك���ون رفاهي���ة اأنف�صهم ن�ص���ب اأعينه���م بدًل م���ن الهتمام 

برفاهية املجتم���ع وال�صعب، واأن يهملوا م�صال���ح ال�صعب، فهم قد 

جانبوا التقوى وخالفوها. كما اإّنه يوجد بني النا�س من يحمل على 

عاتق���ه م�صوؤوليات كربى، فاإذا ما �صرفوا اأعمارهم يف غري طريق 

احلف���اظ على الث���ورة وم�صوؤولياتهم الثورّية امللق���اة على عاتقهم، 

يكونون قد جانبوا التقوى وخالفوها.

وكذل���ك ف���اإن ال�صت�ص���لم للأهواء ومل���ّذات احلي���اة الفانية، 

واتباعها م���ع منافاتها للأهداف ال�صامية هو جمانبة للتقوى، واإن 

ه���ذا الأمر )العمل خ���لف التقوى( هو ما ينهك الأم���ة، ويذّلها، 

  
4
والتقوى هي ما يرفع راأ�س الأمة عاليًا. نحن بحاجٍة اإىل التقوى.

- خطبة �صلة الجمعة في طهران، 8/2/1991.  4



الفصل الرابع

أقسام التقوى

التق���وى يف ال�صوؤون ال�صخ�صية �ص���يء، ويف ال�صوؤون الجتماعية 

وال�صيا�صي���ة والق�صاي���ا العام���ة �صيء اأ�صع���ب واأهم واأك���ر تاأثرًيا 

وخطورة بدرجات ودرجات. ما الذي نقوله لأ�صدقائنا ولأعدائنا؟ 

ا وقد نعاديه، فكيف  هن���ا ترتك التقوى اأثرها. قد نخال���ف �صخ�صً

نحك���م عليه؟ اإذا كان حكمك���م على ال�صخ�س ال���ذي تخالفونه اأو 

تعادون���ه حكًما غ���ري واقع���ي، فهذا انح���راف عن ج���ادة التقوى. 

اأك���رر هنا الآي���ة الكرمية التي ذكرتها يف البداي���ة: {يَا أَيَُّها الَِّذيَن 

 الق���ول ال�صديد هو القول 
1
آَمُنَمَموا اتَُّقوا اللََّه َوُقولُوا َقْواًل َسَمَمِديًدا}

املت���ني ال�صحيح ال�صائب.. هك���ذا يجب اأن نتكل���م. اأريد اأن اأقول 

ل�صبابنا الأعزاء، ال�صباب الثوري املوؤمن العا�صق للإمام اأن يراعوا 

التق���وى مراعاة تامة حينما يتحدثون ويكتبون ويبادرون ويعملون. 

خمالفتن���ا ل�صخ����س يج���ب اأن ل تدفعنا للخروج ع���ن جادة احلق 

وممار�ص���ة الظل���م فيما يخ�س ذل���ك ال�صخ����س، كل، يجب عدم 

 وينبغي ع���دم ممار�صة الظلم �ص���د اأيٍّ كان. اإن 
2
ارت���كاب الظل���م.

اأ�صغ���ر اأفعالن���ا ت�صّج���ل، {فمن يعمل مثقال ذرة خَمَمرياً يره ومن 

- �صورة الحزاب؛ الآية 70  1

- خطب���ة �صلة الجمعة في طهران في ح���رم الإمام الخميني في الذكرى   2

الواحدة والع�صرين لرحيل الإمام بتاريخ 2010/6/4
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 فجمي���ع اأفعالنا واأقوالن���ا واألفاظنا 
1
يعمل مثقَمَمال ذرة رشاً يره}

ت�صّج���ل ثم ن�صاأل عنها، حيث يوجد حمكمة ع���دل يحاكم الإن�صان 

فيه���ا، وعليه اأن يجيب عن الأ�صئلة. )لرمبا( اأخفقنا عن الإجابة، 

 
2
فالتقوى تعني  مراعاة هذه  الأمور، والحرتاز يف هذه الأمور. 

أ- ميادين مراعاة التقوى:

التقوى الفردية واالجتماعية )الجمعية(

عل���ى املرء يف ه���ذه ال�صاحة الدولية الوا�صع���ة اأن يرى نف�صه يف 

ميدان احل���رب. فلي�س البحث ح���ول ال�صلم والت���وّدد واأمثالهما. 

حت���ى اإّنه���م حينم���ا يطلقون ال���كلم الل���ني فاإنهم يحمل���ون خلف 

ظهوره���م خنجًرا م�صل���وًل، وينتظرون اأدنى غفل���ة لكي يغرزوه يف 

كبد اخل�صم. لهذا، يجب اليقظ���ة واحلذر. اإّنني اأو�صي واأوؤكد اأن 

نحفظ هذه اليقظة وهذا احلذر.

يف التق���وى الفردي���ة ينبغي اأن يجعل كّل واح���ٍد مّنا نف�صه حتت 

املراقبة الدائمة. التقوى الكاملة هي اأن يجعل الإن�صان نف�صه حتت 

املراقب���ة ب�ص���ورة دائمة؛ كالذي يتحّرك يف فن���اٍء مليء بالأ�صواك 

���ا وكذلك يف كلمات  املوؤذي���ة وهذا املث���ال موجوٌد يف الروايات اأي�صً

العظم���اء حيث ينبغي اأن يك���ون حذًرا دوًما؛ فينظ���ر حتت قدميه 

لأنه اإذا غفل فاإّن الأ�صواك �صتخرتقه ومتّزق ثيابه وجترح قدميه. 

�ُصّبهت التقوى باحلركة يف حقل الأ�صواك. ح�صًنا، هذه هي التقوى 

الفردي���ة، وهي �صروري���ة؛ وطريق الو�ص���ول اإىل الفوز والفلح هو 

ه���ذا فقط. ل���و اأراد الإن�صان اأن ي�صل اإىل الف���لح والفوز والنجاة 

- �صورة الزلزلة، الآيتان 7- 8.  1

- في لقاء رئي�س وم�صوؤولي القوة الق�صائية في 2011/6/27  2
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الأبدي���ة فعلي���ه اأن ي�صل اإىل التق���وى. وكّلم���ا ازدادت هذه احلال 

ازدادت ]فر�س[ الفوز والفلح.

ولدين���ا تق���وى جماعي���ة. التق���وى اجلماعي���ة ه���ي اأن تراق���ب 

اجلماعات نف�صه���ا، اأن تراقب اجلماعة نف�صه���ا -من حيث كونها 

جماعة- . فع���دم مراقبة املجموعات اأنف�صها كمجموعة يوؤّدي اإىل 

زل���ل الأقدام، حتى ملن لديهم تقوى فردية �صمن اجلماعة، ب�صبب 

ه���ذه احلركة العامة لهذا اجلمع، في�صل���ون اإىل حيث ل يريدون. 

وط���وال ه���ذه ال�صنوات الثلث���ني تلّقينا �صربات م���ن هذه اجلهة. 

1
وكان هذا اأحد اجلوانب التي اأظهرنا فيها ال�صعف. 

يج���ب على اأي �صعب اأن يكون متنّبًها ب�صكل جّيد ليعلم اأين ي�صع 

قدمي���ه � وهذه هي التق���وى اجلمعّية � وليعلم ما ينبغ���ي اأن يقوم به، 

وليلتف���ت من اأين ميك���ن اأن تاأتيه ال�صربة. فاإذا كّنا اأتقياء يف العمل 

الف���ردّي ف�صرناقب اأعمالن���ا و�صرناقب اأنف�صنا، ف���ل ن�صع اأقدامنا 

يف املنزلق���ات واملوا�ص���ع التي يخ�صى ال�صقوط فيها. ه���ذا هو الأمر 

 
2
املطلوب.

مع  التعامل  يّت�صم  اأن  تعني  فهي  الجتماعية  التقوى  اأم��ا 

يف  اأو  الك�صب  حم��ل  يف  -���ص��واء  الأو���ص��اط  خمتلف  يف  النا�س 

اأو  واجل��ام��ع��ي  امل��در���ص��ي  اأو  العائلي  الو�صط  يف  اأو  املعا�صرة 

وال�صدق.  والأمانة  اهلل  من  واخل�صية  بالإن�صاف  الوظيفي- 

�صتجد  عمليًّا  وُطبقت  املجتمع  يف  املثل  هذه  حتققت  ما  واإذا 

احل��ّل.  اإىل  طريقها  واملعنوية  امل��ادّي��ة  النا�س  م�صاكل  اأغ��ل��ُب 

فالتقوى والورع اإمنا تعني المتداد الوا�صع للأعمال ال�صاحلة،  

- في لقاء نواب مجل�س ال�صورى الإ�صلمي 2011/5/29  1

- في لقاء اأهل قم في ذكرى ) 19 دي( 2013/1/8  2
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1
. احل�صنة  والرتوكات  احل�صنة  للأفعال  واملبادرات اخلرية، 

ل ف���رق بني التقوى العامة والجتماعي���ة وبني التقوى الفردية؛ 

ففي التق���وى الفردية -وال�صوم هو للتق���وى، و�صهر ال�صيام �صهر 

اكت�صاب التقوى- من يلتزم بالتقوى، يح�صل على �صيانة وح�صانة 

���ن بالتلقي���ح، بحيث اإذا دخ���ل بيئة ملوثة  داخلي���ة، كالذي يتح�صّ

باجلراثي���م، ل يتاأثر بها، وهكذا ه���ي التقوى؛ فاإنها حتول دون اأن 

توؤثر عليكم البيئ���ة اخلارجية اأو حتول دون اأن ترتك اأثرها عليكم 

ب�صهولة عل���ى اأقل تقدير. هذه هي التقوى الفردية. وكذلك احلال 

يف التقوى الوطنية، فلو قام �صعب بتقوية نف�صه من الداخل، وتقوية 

علم���ه و�صناعت���ه واإميانه وثقافت���ه، ل ميكن للق���وى اخلارجية اأن 

ترتك اأثرها عليه. هذه هي اخلّطة التي يجب علينا جميًعا وكذلك 

2
على العامل الإ�صلمي العمل بها. 

النسبة بين الموقع االجتماعي والتقوى

لي����س لأحد يف نظام اجلمهوري���ة الإ�صلمية اخلروج عن جادة 

التق���وى مبا يتنا�صب وموقع���ه، فالتقوى التي تقت�صيه���ا م�صوؤوليتي 

احلالي���ة -وحرّي ب���ي اأن اأ�صتجري باهلل ملواط���ن ال�صعف وامل�صاوئ 

الكث���رية الكامن���ة يّف- تختلف ع���ن التقوى ال�صروري���ة للأخ الذي 

يق���ود اأحد اأف���واج احلر�س، فعليه اللتزام بالتق���وى باحلد اللزم 

)املوافق���ة( ملوقع���ه واإّل فليطمئن من حتت اإمرته ب���اأّن قيادته لن 

ت���دوم. وهكذا بنف�س الرتتيب �صعودًا وو�ص���وًل اإىل من�صبي، فاإذا 

- في لقاء اأع�صاء هيئة اإقامة �صلة الجمعة في كافة المناطق 2013/1/8  1

- ف���ي لق���اء م�صوؤولي النظ���ام و�صفراء البل���دان الإ�صلمي���ة بمنا�صبة عيد   2

الفطر 2015/7/18
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م���ا ح�صلت خمالفة �صتتل�ص���ى تلك املواهب الت���ي وهبها اهلل يل 

1
كما يذوب اجلليد حتت اأ�صعة ال�صم�س من دون تدّخل من اأحد. 

التقوى العامة )عامة الناس(
م���ن املوؤكد اأّن التق���وى العامة، وتق���وى الأمة، مغاي���رة للتقوى 

الفردي���ة. فالتق���وى العامة تعني كما يف احلال���ة التي كانت ت�صدر 

فيه���ا اإ�صارة من الإم���ام اخلميني، يلبي املجتم���ع قاطبة وب�صورة 

مده�ص���ة. ه���ذه الأمة التي ن�صفه���ا باأنها تقية. وه���ذا ل يعني اأننا 

�صنج���د مي���زان ال���ورع والتقوى عن���د كل ف���رد بنحو كام���ل، كل، 

فالأغلبي���ة لديها فراغ ونق�س. لكن املجموعة هي جمموعة موؤمنة 

وتقي���ة، وهذا حتمًا فخ���ر كبري للأمة، لكن ل ب���د واأن نهتّم ونفّكر 

جميعًا باأنف�صنا.

اإذا قي���ل اإّن اإحدى الأمم تت�صف بالتقوى والإميان والإخل�س، 

فل يحق لأي فرد من الأمة اأن ين�صب ذلك لنف�صه، وُيعّد نف�صه تقيًا 

وخمل�ص���ًا لأنه جزء من هذه الأمة التقية واملخل�صة! كل، »َعَلْيُكْم 

؛ زنوا اأنف�صكم فرادى. اجلميع قادر على ذلك، فل اأحد 
2
نُف�َصُكْم«

َ
اأ

3
يجهل وزن نف�صه اإجماًل.

التقوى السياسية

التق���وى ال�صيا�صية تعني اأن ي�صع���ى كل �صخ�س يعمل يف املجال 

الق�صاي���ا  ال�ص���دق واملوا�ص���اة والرحم���ة يف  ال�صيا�ص���ي ملراع���اة 

ال�صيا�صي���ة. اأن تكون ال�صيا�صة مبعن���ى الو�صاية واخلديعة والكذب 

- ف���ي لقاء م�صوؤولي وقادة الحر�س الثوري الإ�صلمي وممثلي الولي الفقيه   1

في هذه الموؤ�ص�صة 1990/9/20

- �صورة المائدة، جزء من الآية 105.  2

- في لقاء م�صوؤولي وقادة الحر�س الثوري الإ�صلمي 20/9/1990م.  3
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عل���ى ال���راأي العام ال�صعب���ي، فهي اأمر غ���ري مقب���ول يف الإ�صلم. 

ال�صيا�ص���ة تعن���ي الإدارة ال�صحيح���ة للمجتم���ع، وه���ذا ج���زء من 

الدين. التقوى ال�صيا�صية تعني اأن يعمل الإن�صان �صادقًا يف املجال 

1
ال�صيا�صي.

أهمية مراعاة التقوى في التحليل السياسي

لي����س �صحيحًا اأن تكون كل املواق���ف التي يّتخذها اأفراد ال�صعب 

-ومن جملتهم الطّلب اجلامعّيون الذين هم من الفئات الرائدة- 

متماثل���ة، و�صدى للآراء الت���ي يطرحها القائ���د! كّل، اأنتم بعنوان 

اأنا�س م�صلم���ني وموؤمنني واأهل فكر، يج���ب اأن تنظروا وت�صت�صعروا 

تكليفك���م، واأن يكون لديكم حتلي���ل وراأي -و�صاأو�صح الأمر لحًقا- 

ح���ول الأ�صخا�س والتي���ارات وال�صيا�صات واحلكوم���ات، اأن متتلكوا 

مواقف واآراء. ولي�س �صحيحًا اأن تبقوا منتظرين لرتوا ما هو املوقف 

ال���ذي يّتخ���ذه القائد بالن�صب���ة اإىل ال�صخ�س الف���ليّن، اأو احلركة 

الفلنّية، اأو العمل الفليّن، اأو ال�صيا�صة الفلنية، ومن ثّم تتخذون 

موقًف���ا على اأ�صا�س ذلك املوقف؛ كّل، فبهذا ال�صكل �صت�صل الأمور 

اإىل حائط م�صدود. لدى القائد واجبات، و�صيقوم بها اإن اأعانه اهلل 

ا. تعاىل ووفقه لإجنازها؛ وكذلك اأنتم لديكم واجبات، اأي�صً

انظ���روا اإىل ال�صاح���ة ومن ث���م خذوا املوق���ف املنا�صب؛ منتهى 

الأم���ر اأّن املعي���ار ينبغ���ي اأن يكون التق���وى، فلتكن التق���وى معيارًا 

للمواق���ف والآراء. التق���وى ه���ي اأن ل ي�صبح الإن�ص���ان اأ�صري هوى 

النف�س يف تاأييده ودعمه اأو يف خمالفته ومعار�صته ول يف انتقاده اأو 

- ف���ي لق���اء اأع�ص���اء هيئة اإقام���ة �صلة الجمعة ف���ي كافة اأنح���اء البلد،   1

5/5/1381ه.�س، 27/7/2002م.
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مدح���ه ]للأ�صخا�س اأو التيارات[، راعوا التقوى يف مواقفكم، فاإذا 

فعلت���م، ف�صيكون النتقاد جيًدا وكذل���ك التاأييد واملدح، �صواء كانا 

لل�صخ�صي���ات اأو للحكوم���ة اأو للتيار ال�صيا�ص���ي الفلين اأو للحادثة 

1
ال�صيا�صية الفلنية؛ ل يوجد اأي اإ�صكال يف هذا. 

التقوى االقتصادية

التق���وى القت�صادّي���ة تعني اإذا ما ا�صطّر امل���رء للقيام بن�صاط 

اقت�ص���ادي لإم���رار معي�صت���ه وحت�ص���ني و�صع���ه فعلي���ه اأن ينتخب 

الطري���ق ال�صحيح، فالغ�صب واأكل احل���رام والتطاول على اأموال 

الآخرين -ل �صيما الأموال العامة- وا�صتغلل اإجناز عامة ال�صعب 

للم�صالح ال�صخ�صية، والتو�ّصل باحليل التي قد ي�صتنبطها القانون 

بظاه���ره اأحياًنا، لك���ّن املرء يعلم مدى ف�ص���اد باطنها وانحرافها، 

2
هذه جميًعا تتنافى مع التقوى القت�صادية.

واأبداأ باحلديث ح���ول الق�صية القت�صادية ب���اأن �صهر رم�صان 

�صه���ر التقوى، ولكن ما ه���ي التقوى؟ التقوى ه���ي عبارة عن حال 

املراقب���ة امل�صتم���رة الت���ي ت���وؤدي بالإن�ص���ان اإىل ع���دم الدخول يف 

املتاه���ات وعدم الوقوع يف الأرا�صي ال�صائكة. والتقوى يف احلقيقة 

ه���ي درع تقي الإن�صان م���ن �صرر ال�صهام امل�صموم���ة، التي ت�صونه 

من ال�صربات املعنوية املهلكة، ول يتلخ�س هذا بالطبع يف امل�صائل 

املعنوي���ة، {َوَمن يَتََّمَمِق اللَه يجَعل لَه َمخرًَجَمَما * َويَرزُقُه ِمن َحيُث 

ال يَحَتِسَمَمب}، بل ترتك اآثاًرا بالغة الأهمي���ة يف ال�صوؤون الدنيوية 

- في لقاء مع الطلب في 25/رم�صان 1435ه 2014/7/23م.  1

- ف���ي لقاء م���ع اأع�صاء �صت���اد �صلة الجمعة ف���ي مختلف اأنح���اء البلد،   2

2002/7/27م.
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ا، وهذه هي التقوى ال�صخ�صية. اأي�صً

وال���كلم ذات���ه يجري ح���ول املجتم���ع والبل���د. فما ه���ي تقوى 

املجتمع؟ وما هي تق���وى البلد؟ اإن املجتمع الذي يتعر�س للهجوم، 

���ا لل�صه���ام امل�صموم���ة، ل �صيم���ا اإذا كان يحم���ل �  وي�صب���ح غر�صً

كاملجتم���ع يف نظام اجلمهورية الإ�صلمية � اأهداًفا عالية و�صامية، 

يحتاج اإىل تقوى، ولكن ما هي تقوى املجتمع؟ ميكن حتديد التقوى 

الجتماعية يف �صتى املجالت، ويف املجال القت�صادي تتمثل تقوى 

املجتمع يف القت�صاد املقاوم. فاإن اأردنا يف حقل القت�صاد �صيانة 

اأنف�صن���ا من اأ�صرار اله���زات الناجمة عن الأح���داث العاملية ومن 

ال�صهام امل�صمومة ل�صيا�صات الع���امل املناه�صة، ل منا�س لنا �صوى 

اللج���وء اإىل القت�صاد املقاوم. فاإنه عام���ٌل للتح�صني اأمام اأولئك 

الأ�صخا�س وتلك القوى التي باتت توّظف كل طاقاتها القت�صادية 

وال�صيا�صي���ة والإعلمية والأمنية للنيل من هذا ال�صعب وهذا البلد 

وهذا النظام، واإن من ال�صبل التي عروا عليها يف احلال احلا�صر 

1
النفوذ من خلل القت�صاد. 

التقوى في الوسط الرياضي

ل ب���د واأن يكون الو�ص���ط الريا�صي و�صط���ًا معنويًا. كما حميط 

اأبطالن���ا الريا�ص���ني القدامى؛ فقد كان���وا يقّبلون ت���راب احللبة، 

عندم���ا كانوا ي���ردون امللعب الريا�ص���ي؛ كانوا يب���داأون ريا�صتهم 

دائمًا با�صم اهلل وينهونها با�صم اهلل، يفتتحون با�صم اهلل ويختمون 

بالدع���اء؛ بلدنا على هذا النحو هو من البلدان التي يتميز و�صطها 

- في لقاء مع م�صوؤولي النظام في ال�صاد�س من �صهر رم�صان المبارك عام   1

1436ه في ح�صينية الإمام الخميني )رح( في 2015/6/23
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الريا�صي باأن���ه ف�صاء معنوي، �صهم، موؤم���ن، تقي، عفيف، وورع، 

1
وهو ف�صاء املعنوية والتاألق الروحي والنف�صي.

ب- مصاديق التقوى

1 - الصمود والمقاومة

اإن الأمة الإ�صلمية باأجمعها وخا�صة ال�صعوب الناه�صة بحاجة 

اإىل عن�صرين اأ�صا�َصني:

الأول: موا�صل���ة النهو����س، واحل���ذر ال�صدي���د من وه���ن العزم 

الرا�ص���خ. الأم���ر الإلهي للنبي الأك���رم �صلى اهلل علي���ه واآله و�صلم 

يف الق���راآن الكرمي هو: {َفاْسَمَمَتِقْم كََ� أُِمَمَمرَْت َوَمن تَاَب َمَعَك َوالَ 

تَطَْغْواْ}.

و{َفلَِذلَِك َفاْدُع َواْسَمَمَتِقْم كََ� أُِمَمَمرَْت}ويف الكتاب الكرمي على 

ل�صان مو�صى قوله �صبحانه:

{َقاَل ُموَس لَِقْوِمِه اْسَتِعيُنوا ِباللِّه َواْصِبُواْ إِنَّ األَْرَض لِلِّه يُورِثَُها 

َمن يََشاء ِمْن ِعَباِدِه َوالَْعاِقَبُة لِلُْمتَِّقَن}.

اإّن م�ص���داق التق���وى الب���ارز لل�صع���وب الثائرة يف ه���ذه الفرتة 

يتمثل يف عدم توّقف حركتها املباركة، واأن ل ُت�صغلنا منجزات هذه 

املرحل���ة. هذا هو الق�صم الأعظم من التق���وى التي ُوعد اأ�صحابها 

بعاقبة اخلري العميم.

الث���اين: الوعي واليقظ���ة اأمام ما يكيده امل�صتك���ربون الدوليون 

فعت ج���ّراء هذه الثورات والنه�صات. هوؤلء �صوف  والقوى التي �صُ

- ف���ي مرا�صم افتتاحي���ة المناورة الثقافي���ة الريا�صية للجرح���ى ومعّوقي   1

البلد، 15/6/1376ه.�س، 6/9/1997م.
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ل���ن يقفوا مكتويف الأيدي، بل �صيتوجه���ون اإىل ال�صاحة بكل قواهم 

ال�صيا�صية والأمنية واملالي���ة ل�صتعادة نفوذهم واقتدارهم يف هذه 

1
البلدان. 

2 - معرفة العدو

ل بد واأن يتحلى كل فرد من الإخوة يف احلر�س الثوري بالتدين 

والتق���وى؛ اأي الطه���ارة والعم���ل وف���ق املعايري الديني���ة. وهذه هي 

امل�صوؤولي���ة الأ�صا�صي���ة؛ اأي العلم والعمل واملعرف���ة والوعي الديني. 

م���ن املوؤكد اأّن املعرفة والوع���ي الديني ي�صمل الق�صاي���ا ال�صيا�صية 

اأي�ص���ًا ول ينح�صر بال�صلة وال�ص���وم واأمثالهما فقط. اإّن معرفة 

الع���دو ومعرف���ة ال�صديق، ومعرف���ة الق�صية والق���درة على حتليل 

الق�صاي���ا ال�صيا�صية جزء من املعرفة والعم���ل الديني اأي�صًا. وهذا 

هو التكليف الأ�صا�صي للنواب، حيث ل بد واأن يكون ح�صورهم وفق 

2
هذه الق�صية يف كافة م�صتويات احلر�س الثوري.

3 - إجراء العدالة 

 ما، فمثل هذا 
ٍ
اإذا �ص���دق عنوان جرمي على حرك���ة ما اأو كلم

العنوان الإجرامي بالطبع ي�صتحق التعقب؛ وعلى الأجهزة امل�صوؤولة 

تعقبه ومعاقبته؛ ولكن عندما ل ي�صدق عليه هذا العنوان اجلرمي، 

واإمن���ا يخالف اأ�صلوبن���ا ال�صيا�ص���ي ونهجنا ومذاقنا، م���ن دون اأن 

يك���ون ب�صدد الإطاحة ] بالنظام[  واخليان���ة وتطبيق اأوامر العدّو 

- ر�صالة اإلى موؤتمر الحج العظيم 2011/10/5  1

- ف���ي لق���اء م�صوؤولي مكات���ب ممثليات الول���ي الفقيه في الحر����س الثوري   2

الإ�صلمي، 7/11/1368ه.�س، 27/1/1990م.
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يف البل���د، فل ميكنن���ا اأن نحرمه الأمن والعدال���ة،{َوالَ يَْجرَِمنَّكُْم 

َشَمَمَنآُن َقْوٍم َعىَل أاَلَّ تَْعِدلُواْ}. فالقراآن ياأمرن���ا قائًل: ل ينبغي اأن 

 ما �صبًب���ا للّدو�س على العدال���ة وتنا�صيها؛ 
ٍ
تك���ون خمالفتكم لق���وم

{اْعِدلَُمَمواْ}، اأجروا العدالة حت���ى مبا يتعّلق مب���ن يخالفكم؛{ُهَو 

أَْقرَُب لِلتَّْقَوى}، اإّياكم اأن تت�صّوروا اأّن التقوى تعني اأن ن�صحق من 

ُيخالفنا. كل، فاإّن اإجراء العدالة يتوافق مع التقوى. فعلينا جميًعا 

1
اأن نكون حذرين وواعني. 

- في الذكرى الثانية والع�صرين من وفاة الإمام الخميني 2011/11/5   1





الفصل الخامس

أهمية التقوى للخواص
1 - رجال الدين )علماء الدين(

مراعاة التقوى؛ من التكاليف األساسية لرجال الدين
اأما ال�صوؤال: »هل نحن علماء الدين ندرك التكاليف امللقاة على 

عاتقن���ا الي���وم، اأم ل؟« اإّن هذه م�صاألة غاي���ة يف الأهمية. فمع هذا 

ال�صع���اع املمتد، ومع هذه الأهمي���ة )الأثر( التي اأوجدها اليوم هذا 

الزي )العلمائي( يف العامل، ما هي وظيفتنا؟ اإنها الوظائف الثلث 

نف�صها املذكورة لأهل العلم: اأوًل، الوظيفة العلمية؛ ]اأي[ ال�صريورة 

؛ لأن هذا اللبا�س هو لبا�س العلم. 
1
عاملًا، واحلديث عن العلم

ثاني���ًا: وظيف���ة التقوى؛ اأي ب�ص���ط اخلطى على طري���ق التقوى 

ب�صكل حقيقي وامتلك املبنى القطعي والعملي على �صحة العمل.

 
ً
ثالث���ًا: الوع���ي ال�صيا�صي؛ حيث اإّن خط���اأي وخطاأكم لي�س خطاأ

فردي���ًا؛ هو خطاأ جماعي كما ُينظر اإلينا ]كجماعة العلماء[. اليوم 

اأنظ���ار الق���وات امل�صلحة، تتوج���ه اإىل رجل الدين؛ اأنظ���ار الدوائر 

احلكومية تتوجه اإىل رجل الدين، اأنظار م�صانعنا تتوجه نحو رجل 

الدي���ن؛ وكذلك اأفراد ال�صعب، تتوج���ه اأنظارهم نحو رجل الدين. 

فالنا����س يريدون اأن يتعّلموا من رجل الدي���ن حيثما كان. وهذا ما 

 
2
يزيد يف ثقل امل�صوؤولية والوظيفة علينا كثريًا.

1 - عن علم ووعي.

- 2 في لقاء جمٍع من علماء ورجال الدين من مدينة تبريز، 5/5/1372ه.�س، 26/7/1993م.
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ال�صخ�صيات والوجوه التي نعرفها ونراها خلل هذه ال�صنوات 

لها وجود وحديث و�صجية موؤث���رة، زاهدون يف زخارف الدنيا، ول 

ي�صتجيبون لأهوائهم و�صهواتهم، بل يت�صدون لها ويحتقرونها. 

نح���ن ل ميكنن���ا اأن نك���ون يف قب���ال الأهداف العظيم���ة كاأمري 

 -وهو نف�صه ذك���ر ذلك-، لكنن���ا ن�صتطيع اأن 
 
Qاملوؤمن���ني عل���ي

نحف���ظ ونق���وي بداخلن���ا ال���ورع والتقوى وع���دم احلر����س وعدم 

الطمع. اليوم تعّد هذه املهمة وظيفًة مطلوبًة لرجال الدين، ول بد 

واأن ُت���وىل اهتمامًا كبريًا من قبل الط���لب والف�صلء ومن يحمل 

م�صوؤولي���ة رجال الدين والعاملني يف هذا املجال؛ فهذا الطريق هو 

 
Qم�صري اأنبياء اهلل، واأي�صًا م�صري �صخ�صيات مثل اأمري املوؤمنني

ال���ذي مل يكرتث -ولو قليًل- لأم���ر هذه الدنيا. هذا الطريق ل بد 

واأن ُيقط���ع بهذا النحو، فيقابل امل�صتكربي���ن بال�صجاعة وال�صهامة 

ويحرك �صمائر النا�س.

ضرورة مراعاة شأنية علماء الدين
الي���وم اإذا خرج رج���ل الدين من ثوب���ه وا�صتبّد وت�صل���ط واأ�صاء 

ال�صتفادة، واإذا �ص���در عنه عمل نتيجة �صعف التقوى والورع وكان 

النا����س ملتّفون حوله ويثق���ون به، فكّل عمل من تل���ك الأعمال مثل 

�صفع���ٍة يوّجهها ل جربان له���ا. من هذه اجلهة، ف���اإّن و�صعنا نحن 

رجال الدين اليوم و�ص���ع ا�صتثنائي؛ اأي خمتلف عما كان عليه قبل 

ا كان ف�صاد اأحد من رجال  الثورة. كما اإّنه يف فرتة ما قبل الثورة اأي�صً

الدين يطال اجلميع، اأما اليوم ولأن النظام هو نظام اإ�صلمي ولأن 

رجال الدين هم مظهر الإ�صلم، فاإن الف�صاد لن مي�ّس جمموعة من 

رج���ال الدين ]وح�صب[ -اأو حت���ى جماعة رجال الدين- بل �صيطال 

الإ�صلم؛ الأمر الذي ل ميكن اإ�صلحه ب�صهولة اأي�صًا. 
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الدعوة إلى التقوى؛ من مهام رجال الدين
م���ن اجليد اأن يقوم العلماء الأع���لم واأئمة اجلمعة واجلماعة 

املحرتم���ون واخلطب���اء واملبلغون بتو�صية النا����س بالتقوى والتوكل 

وال�ص���رب وذلك من خ���لل تاأثري كلمه���م بني الفئ���ات املختلفة، 

كذل���ك توعيتهم اأمام مكر وخدع الأعداء، واإحياء وظيفة الإ�صلم 

وثورة الدفاع عن اجلمهورية الإ�صلمية يف وجدانهم دائمًا.

اأعزائ���ي! ذك���رت الي���وم يف اجتماع �صعب���ي م�صاألت���ني يف غاية 

الأهمي���ة: اإحداهم���ا ت�صجي���ع النا����س واإك�صابهم مه���ارة امل�صاركة 

يف اإع���ادة الإعم���ار، والأخ���رى تهذيب اأخلق النا����س والعمل على 

تدينهم. ل بد واأن ي�صبح النا�س اأهل دين وعبادة وعقيدة؛ اأي ل بد 

من الرتويج للتقوى والبعد عن املع�صية واخلوف من اهلل ومراقبة 

النف����س بينه���م ويف اأو�صاطه���م. وه���ذا يتحق���ق من خ���لل علماء 

الدي���ن... اليوم ل ب���د واأن يعّمر هذا البلد، فهن���ا مملكة الإ�صلم 

ومملكة القراآن ومملكة �صاح���ب الزمان، مملكة اأهل بيت النبي، 

ومملك���ة الأئمة املع�صومنيR. اإّن �صيت الإ�صلم والقراآن واأهل 

بيت النبي يتحق���ق يف ازدهار واإعادة اإعمار هذا البلد الإ�صلمي. 

ف���اإذا عجز نظام اجلمهورية الإ�صلمية عن اإعمار هذا البلد، فاإن 

اأ�صح���اب الذرائع �صيتهمون الإ�صلم بالعج���ز، وُيذهبون ماء وجه 

الإ�صلم والق���راآن واأهل البيت يف بلدنا كما يف العامل اأي�صًا. اليوم 

 
1
اإعادة اإعمار هذا البلد ُتعّد فري�صة. ل بد واأن يعمر هذا البلد.

أّدلة حاجة علماء الدين المضاعفة إلى التقوى
الكّل يحتاج اإىل التقوى؛ اأنا واأنتم نحتاج اإىل التقوى لأمرين:

�صبنا اإثر ذلك بخ�صارة 
ُ
األمر األّول؛ اإذا عملنا من غري تقوى واأ

- في لقاء رجال دين محافظة مازندران، 22/7/1374ه.�س، 14/10/1995م.  1
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فاإنها تنزل بالإ�صلم ل بنا، وعندها يكون الوزر والوبال علينا.

لقد ذكرت على ما يخطر ببايل يف اإحدى خطب �صلوات اجلمعة 

ق�صة ملول���وي ]احلكيم وال�صاع���ر املعروف[ ما زل���ت كلما تذكرتها 

اهتّز ]كياين[، وحا�صلها اأن���ه كان يف اإحدى املدن الإ�صلمّية حمّلة 

يقطنه���ا الن�ص���ارى، وقد تعّل���ق قلب اإح���دى الفتي���ات امل�صيحيات 

بالإ�صلم ورغبت يف اعتناقه، وقاطعت الكني�صة واملرا�صيم الدينّية 

فيه���ا، وقد احتار والدها يف اأمرها، وحدث اأن عر على قارئ قبيح 

ال�ص���وت، فاأعطاه الأب ماًل، وقال له: اأّذن عند بيتنا، فعندما اأّذن 

ذل���ك ال�صخ�س وارتفع �صوت���ه النكر اأ�صاب الذع���ر اأهايل املحّلة، 

ف�صاألت الفتاة ما اخل���رب؟ فاأجابها الأب ل �صيء اإنه اأذان امل�صلمني 

فقالت الفتاة: اأهوؤلء هم امل�صلمون؟.. وزال حّب الإ�صلم من قلبها.

هذه الق�صة يذكرها مولوي يف كتابه )مثنوي( وهو كتاب مليء 

باحلكم���ة وهذه م���ن حكمه، فاإن م���ن يريد النظ���ر اإىل الإ�صلم [

ينظر ]م���ن خللنا، وبوا�صطتنا يتعّرفون اإىل احلقائق الإ�صلمّية، 

وعندما نخطئ يح�ص���ب خطاأنا على الإ�صلم، واإخفاق امل�صلمني ل 

ا، فيقولون اإّن الإ�صلم ف�صل،  �صم���ح اهلل يح�صب على الإ�صلم اأي�صً

ول يقول���ون اإّن جمموعة من النا�س مل تفهم الإ�صلم، ومل تعمل به 

بال�صكل ال�صحيح وهي قد اأخفقت..

اإّن اأق���ّل ف�صل ُت�صاب به اأّمتن���ا اليوم يوؤدي اإىل تراجع ال�صحوة 

الإ�صلمّي���ة خم�صني �صن���ة اأو اأكر اإىل الوراء، فه���وؤلء ال�صباب يف 

اأفريقي���ا واآ�صي���ا وغرب اآ�صي���ا، وحتى يف م���دن البل���دان الأوروبّية 

يهتفون با�ص���م الإ�صلم ويتحّركون با�ص���م اجلمهورية الإ�صلمّية؛ 

ه���وؤلء قد �صاه���دوا )عاينوا( تقّدم الإ�صلم م���ع ذلك الإمام، مع 

تل���ك ال�صخ�صي���ة النورانية، مع تل���ك الكلم���ات النورانّية، مع تلك 

الإدارة الإلهّي���ة للمجتم���ع، ومع تلك التقوى الت���ي تدّفقت من قمة 
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املجتم���ع و�صملت جميع اأطيافه بربكة الثورة. فاإن ح�صل اإخفاق اأو 

ف�صل اأو عمل �صّيئ �صيتغري اجلميع، ويتجّراأ العدو.

األم��ر الثان��ي: اإّن حركة ه���ذا النظام وجناح���ه ل تتحّقق اإل 
بربكة التقوى.

وه���ذه خ�صو�صّي���ة النظام الإله���ي، فنظام احل���ق ل يتقدم اإل 

بالتق���وى، اأما نظام الباط���ل املقابل لنظام احلق فه���و �صكل اآخر، 

ا حتى ميكن  وهن���اك ثم���ة اأ�صول وقواعد يج���ب اللتزام به���ا اأي�صً

التقدم، اأما التقوى فهي مبعنى الطهارة والنقاء والورع ورعاية كل 

القيم املطلوب���ة يف جمتمع اإ�صلمي عقائدي. اأما يف جبهة الباطل 

فهذه الأمور لي�صت لزمة، فهوؤلء ملا كانوا غري ملتزمني، ل يتوّرعون 

ع���ن الأ�صاليب الباطلة ول تهمهم النتائج القبيحة. فهم يقتحمون 

ويتحركون ويفق���دون �صيًئا ويك�صبون اآخر. اأما جبهة احلق فلي�صت 

كذل���ك، فهي ل ت�صتطيع الوقوف بوج���ه الباطل والتقدم اإل عندما 

1
تكون مع اهلل ومتحّلية بالتقوى فقط ل غري. 

2 - المسؤولون

التقوى ونمط اإلمام علي Q السياسي 
م���ن خ�صائ�س الإمام علي يف ه���ذه ال�صيا�صة اأّنه بعيد عن املكر 

 .
2
واخلداع. ُرويت عبارٌة عنه Q: »لول التقوى لكنت اأدهى العرب«

ل���ول اأّن التقوى تقّيدين لكن���ت اأ�صّد حيلًة ومكًرا من كّل دهاة العرب 

وماكريه���م. ويف مو�ص���ع اآخر حني يق���ارن بينه وبني معاوي���ة - لأّن 

- ف���ي لق���اء الم�صوؤولي���ن والمديري���ن ف���ي نظ���ام الجمهوري���ة الإ�صلمية   1

1991/8/14

2  - الكافي، ج8، �س22.
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معاوي���ة كان م�صهوًرا بالدهاء واملك���ر يف احلكومة - يقول ح�صب ما 

، ولكن م���اذا يفعل علي يف 
1
ي���روى: »واهلل م���ا معاوية باأدهى مّن���ي«

النهاية؟ عندما يراعي التقوى والأخلق، يكّف ل�صانه ويده. هذا هو 

منه���ج اأمري املوؤمن���ني. حني ل تكون هنالك تقوى ُيطل���ق ل�صاُن املرءمِ 

ويداه في�صتطيع اأن يقول اأّي �صيء؛ ميكنه اأن يقول اأ�صياء على خلف 

الواقع؛ ي�صتطيع القذف، وتوجيه التهم، والكذب على النا�س، ونق�س 

العه���ود، وامليل ]حماباة[ لأعداء ال�ص���راط امل�صتقيم. هكذا �صتكون 

احلال حينما ل يكون هنالك تقوى. يقول اأمري املوؤمنني: لقد اخرتت 

ال�صيا�ص���ة مبعّية التق���وى. لذلك ل جند يف منه���ج الإمام علي مكًرا 

2
وحيًل واأعماًل قذرة؛ فهو اإن�صاٌن طاهر. 

حاجة المسؤولين المضاعفة للتقوى
بالرغم م���ن اأن اجلميع م�صوؤولون يف جمتمعن���ا الإ�صلمي بيد 

اأن امل�صوؤولية كلما ت�صاعفت وازداد العبء ثقًل ت�صاعفت احلاجة 

للتق���وى وزادها ومتاعه���ا؛ وعلى الذين ينه�صون بع���بء امل�صوؤولية 

يف املجتمع اأن ي�صاعفوا م���ن زاد تقواهم ليعلموا ما هم �صانعون، 

وليدرك���وا م���ا اإذا كان قوله���م وعمله���م مدعاة لر�ص���ى اهلل اأم ل! 

وليتخ���ذوا م���ن ذلك معي���اًرا وملًكا له���م؛ فتاهلل لئ���ن اعت�صمنا 

بالتق���وى ل���ن تفلح اأعت���ى القوى املادي���ة يف حرفنا قي���د اأمنلة عن 

3
الطريق القومي الذي ن�صلكه. 

1  - نهج البلغة، الخطبة رقم 200.

- خطبة �صلة الجمعة في طهران 2009/9/11  2

- في خطبتي �صلة الجمعة طهران 1990/3/30  3
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تقوى الموظفين
بالن�صبة اإيّل واإليكم، نح���ن الذين تقع على كواهلنا م�صوؤوليات 

يف قطاع���ات العم���ل احلكوم���ي اأو لدين���ا نف���وذ يف بع����س الدوائر 

الجتماعي���ة املح���ّددة، اإن تكليفنا فيما يتعل���ق بال�صتغفار والتوبة 

اإىل اهلل والإناب���ة اإىل اهلل اأ�ص���د ثق���ًل، وعلين���ا اأن نك���ون مراقبني 

ج���ًدا، فاأحياًن���ا ق���د حت�ص���ل خمالف���ة �صم���ن املجموع���ة العاملة 

عن���دي اأو عندكم، فاإذا تعّلق���ت هذه املخالفة بنح���ٍو ما بنا، نكون 

ر يف اختيار هذا  ر يف الإبلغ عنه���ا، اأو نق�صّ م�صوؤول���ني. كاأن نق�صّ

���ر يف التعامل مع هذه املخالف���ة، وهو ما يوؤدي  ال�صخ����س، اأو نق�صّ

اإىل وق���وع هذه املخالف���ة. {ُقوا أَنُفَسَمَمكُْم َوأَْهلِيكُْم نََمَماًرا َوُقوُدَها 

النَّاُس َوالِْحَجاَرُة})التحرمي، الآية6(.

والنتيجة، فاإن علينا اأن نراقب اأنف�صنا يف �صهر رم�صان مهما 

اأمكن، ون�صلح �صلوكاتنا واأفكارنا واأقوالنا واأعمالنا، ونبحث عن 

الإ�صكالت املوجودة فيها لنتخل�س منها. ومثل هذا الإ�صلح يكون 

على طريق التقوى. فاهلل تعاىل يقول يف اآية ال�صيام ال�صريفة:{

لََعلَّكُْم تَتَُّقوَن} )البقرة، الآية 183( ال�صيام لأجل التقوى.

له���ذا فاإن ما ن�صعى اإلي���ه يف �صهر رم�صان املبارك يكون باجتاه 

التق���وى. وقد دّونت يف باب التق���وى جملة اأذكرها هنا: ففي اأغلب 

الأوقات عندما ُتذكر التق���وى ين�صرف ذهن الإن�صان اإىل مراعاة 

ظواهر ال�صرع واملحرمات والواجبات املطروحة اأمامنا، اأن ن�صّلي 

وندف���ع احلقوق ال�صرعية، اأن ن�ص���وم ول نكذب. ول �صك باأن هذه 

الأمور مهّمة، لك���ن للتقوى اأبعاًدا اأخرى غالًبا ما نغفل عنها، ففي 

دعاء مكارم الأخلق يوجد فقرة تبنّي هذه الأبعاد: »اللهم �صلِّ على 

حمم���د واآله وحّلني بحلية ال�صاحل���ني واألب�صني زينة املتقني«، فما 

ه���و لبا�س املتقني؟ فياأتي ال�صرح اللف���ت: »يف ب�صط العدل وكظم 
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الغيظ واإطفاء النائرة« اأي يف اإخماد الغ�صب واإطفاء النريان التي 

تندل���ع )تتاأجج( بني اأف���راد املجتمع، »و�صّم اأه���ل الفرقة« اأولئك 

الذين كانوا منكم وانف�صلوا عنكم ا�صعوا اإىل اأن ت�صتعيدوهم.

فه���ذه من م���وارد التق���وى الت���ي اأ�صري اإليه���ا يف دع���اء مكارم 

الأخلق، الدع���اء الع�صرين لل�صحيفة ال�صجادي���ة املباركة. وهذا 

ا  ا. ويف راأيي اإّنه يجب علينا جميًعا وخ�صو�صً الدعاء دعاء مهمٌّ جًدّ

العامل���ني اأن نق���راأ ه���ذا الدع���اء وندق���ق يف م�صامين���ه امللهم���ة، 

»واإ�ص���لح ذات البني«، فبدًل من اإ�صع���ال النريان والإذاعة واإلقاء 

اخل���لف والتفرقة نقوم باإ�صلح ذات البني ب���ني الإخوة املوؤمنني 

وامل�صلمني ونوجد الئتلف، هذه هي التقوى.

لحظ���وا: اإن ه���ذه كلها ُتع���ّد من ق�صايان���ا املعا�ص���رة: اإ�صاعة 

وتوزي���ع   
1
واخلي���ارات والقت�ص���اد  الق�ص���اء  وب�صط���ه يف  الع���دل 

ال���روات والفر�س املوجودة يف البلد بني اأطياف ال�صعب، العدالة 

اجلغرافي���ة، هذه جميعها ق�صايا مهم���ة جًدا، وهي مورد حاجتنا. 

فب�ص���ط العدل ُيعّد اأرفع اأنواع التق���وى، فهو اأعلى مقامًا من �صلة 

جي���دة و�صوم يوم يف �صيف حار. فق���د ورد يف حديٍث: اإن كل اأمرٍي 

-الأم���ري ُيق�ص���د به اأنتم، كل من يدير جه���اًزا ويكون حكمه نافًذا 

في���ه- يحك���م يوًما واحًدا بالعدل فكاأنه قد عب���د اهلل �صبعني �صنة، 

ومث���ل ه���ذه الق�صاي���ا الفائقة الأهمي���ة تدلنا على اأهمي���ة العدالة 

2
وال�صلوك العادل.

- ربما المق�صود: في ال�صتخدام والم�صاريع.  1

- في لقاء مع موظفي النظام  2010/8/18.   2
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ضرورة تحلي المسؤولين بالتقوى
مت���ى �صتنعم الدني���ا بالعدالة والتق���وى؟ عندم���ا يتحّلى �صّناع 

القرار يف العامل �� زعماء الدول وقادة ال�صعوب �� بالعدالة والتقوى، 

واإّل فل���و ابتعد م�صوؤولو اأي بل���د -كما يف النظام الطاغوتي- اأمياًل 

عنهما فلن يتحقق هنالك اأي معًنى للعدالة والتقوى. 

وبناًء على هذا، فل بّد من �صلح الأ�صا�س؛ وذلك ما يتمّثل يف 

النظام واحلكم الذي ُتر�صى قواعده على اأ�صا�س الأحكام الإلهية، 

ويتمت���ع امل�صوؤولون فيه بالعدالة والتق���وى؛ وهذا ما كان ي�صعى اإليه 

اأبن���اء ال�صع���ب -وكذا �صاأنه���م يف الوقت احلا�ص���ر- واإذا ما اأردنا 

لديننا ودنيانا اخلل�س م���ن الأزمات فعلينا التم�ّصك بهذا املبداأ، 

1
وهو اإر�صاء قواعد العدل والتقوى. 

التقوى؛ نصيحة خيرة إلى المسؤولين
توقعي من امل�صوؤولني هو التايل؛ اأنه الآن وقد ازداد العدو بط�صًا، 

ف���اإن موؤازرتكم بع�صك���م بع�صًا متنحكم الق���وة وتدعمكم. التقوى، 

التق���وى، التق���وى، وال�ص���رب، عدم التقهق���ر يف املي���دان، ملحظة 

م�صال���ح البلد، وتركيز كل الطاقات والقدرات لأجل حّل م�صكلت 

ال�صعب وم�صكلت البلد؛ هذا هو توقعنا. ناأمل اإن �صاء اهلل اأن تكون 

ه���ذه الن�صيحة اخل���رية والودودة حمل اهتمام ال�ص���ادة امل�صوؤولني، 

وخا�صة اأ�صحاب القرارات العليا؛ واأن يلتزموا بهذه امل�صاألة.

من مصاديق تقوى المسؤولين: االلتزام بالقانون
من حالت التقوى التي ينبغي اأن تتجّلى يف امل�صوؤولني والنظام هي 

اللت���زام بحدود القانون يف كافة املج���الت، وعدم جتاوز ما و�صعه 

الد�صتور والقوانني املعتربة ملختلف الدوائر والأجهزة، فتجاوز هذه 

- في لقاء ال�صعب بمنا�صبة 19 دي ذكرى انتفا�صة قم الموافق 2002/1/9  1
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القوانني ينجم عنه يف بع�س احلالت امل�صكلة الكربى املتمّثلة بالف�صاد 

القت�صادي وف�صاد الأجهزة امل�صوؤولة، اأو اأنه يوؤّدي اإىل الت�صارب بني 

1
�صّتى الأجهزة وت�صتتها، واإىل �صجالت م�صّرة مف�صدة. 

اللتزام بالتقوى من لوازم امل�صوؤولية يف خمتلف املوؤ�ص�صات

هنال���ك ثلث خ�صال يتع���نّي توافرها ل���دى امل�صوؤولني، وما اإن 

تواف���رت هذه اخل�صال فيه���م حينها يت�صّنى لهذه الق���وة ال�صعبية 

العملق���ة الوق���وف بوجه خب���ث الأع���داء وممار�صاته���م الدنيئة، 

وهذه اخل�صال عبارة ع���ن: التقوى وال�صجاعة والب�صرية؛ فل بّد 

مل�ص���وؤويل البلد �� ول ف���رق بينهم حيثما كان���وا يف �صلطات البلد 

كاف���ة، �ص���واء كان امل�صوؤول حكومًي���ا اأو قا�صًي���ا اأو نائًبا يف املجل�س 

اأو ع�ص���ًوا يف جمل�س �صيانة الد�صت���ور اأو يف جمل�س اخلرباء اأو من 

الق���ادة يف الق���وات امل�صلحة �� م���ن التحّلي به���ذه اخل�صال الثلث 

م���ن اأجل منع���ة البلد؛ فلو فقدت التقوى؛ ح���ّل الدمار بكل �صيء، 

وبالتق���وى ي�ص���ري كّل ما يتخ���ذه الإن�صان من مواق���ف وما ينطق به 

مل�صلح���ة ال�صعب ولني���ل ر�صى اهلل �صبحان���ه. ويف مثل هذه احلال 

�صيغ���دو ال�صراط امل�صتقيم �صال���ًكا؛ اأما اإذا ُفقدت التقوى؛ فاإّن ما 

يتفّوه به املرء، اأو يْقدم عليه، اأو ما ي�صدر عنه من قرارات �صيكون 

2
�صدوره عن ع�صبية و�صغينة وطمع. 

تقوى المسؤولين: ترجمة أهداف الثورة عملياً
اإذا ما اأردنا اإبراز التقوى يف حياتنا واأعمالنا و�صلوكنا -اإذ لي�س 

كافًيا ادعاء التقوى والتلّفظ بها، ول بّد من التحّلي بالتقوى والورع 

حًقا- فاإن اأهم ميادين جتّلي التقوى بالن�صبة اإلينا نحن امل�صوؤولني 

- في لقاء م�صوؤولي وموظفي النظام 2003/11/2  1

- ف���ي لق���اء وف���د �صعب���ي بمنا�صبة ذك���رى انتفا�ص���ة اأهالي ق���م )19 دي(   2

2002/1/9
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ه���و ميدان امل�صوؤوليات الجتماعي���ة، ففيها ينبغي جت�صيد التقوى، 

والعمل بجّدية من اأجل اأهداف الثورة، فللثورة الإ�صلمية اأهداف 

و�صعارات، وقد ُبذلت اأرواح طاهرة ودماء من اأجل حتقيقها؛ وهذه 

الأه���داف تتمّثل يف التكام���ل املعنوي واملادي والرق���ي الأخلقي، 

وبل���وغ الب���لد واملجتمع تلك النقط���ة التي تليق بكرام���ة الإن�صان، 

وبن���اء البلد وتوفري من���اخ يكفل تنامي ال�صتع���دادات، وا�صتفادة 

الأف���راد م���ن الهبات الإلهية، �ص���واٌء كانت مادي���ًة اأو معنوية، ومن 

1
بينها احلرية والعلم والف�صائل الأخلقية. 

مراعاة االنضباط المنطقي والعملي إلى جانب التقوى
نح���ن نعتق���د ب�ص���رورة الن�صب���اط ال�صديد والنظ���م املنطقي 

والعم���ل العلم���ي والتعليم احلدي���ث والتدريب لقواتن���ا امل�صلحة ما 

اأمكنن���ا ذل���ك؛ لكن كل ذل���ك ]ينبغي اأن يك���ون[ اإىل جانب التقوى 

والتوكل وحمبة الأهداف والنا����س. اإّن قدوتنا هو »مالك الأ�صرت«؛ 

القائ���د الأعلى والرائ���د املتقدم يف حروب اأم���ري املوؤمنني املتخمة 

بالأح���داث؛ واأ�صجع رجال العرب. كان يجهله اأحد ال�صبان يف اأحد 

اأزق���ة املدينة؛ وق���ام باإهانته، حتى اإّنه ب�صق علي���ه! مل يكتفمِ هذا 

القائ���د الرفيع والأمري العايل املقام بع���دم العبو�س بوجه ال�صاب، 

ب���ل ذه���ب اإىل امل�صجد، و�صّل���ى لأجله وا�صتغفر ل���ه حتى يعفو اهلل 

عن جهله! بعد ذلك عّرف مالك الأ�صرت نف�صه اإىل ال�صاب، فتقّدم 

ليعت���ذر من���ه. اأجابه: ل حاج���ة للعتذار فقد جئ���ت لأ�صتغفر لك 

اهلل. تل���ك ال�صلبة، مع تلك ال�صجاعة، وتل���ك العظمة يف ميدان 

2
احلرب ترتافق مع العظمة يف �صاحة املعنوية؛ اإنها عظمة الروح.

- في لقاء م�صوؤولي ومديري النظام 2003/11/2  1

- ف���ي المرا�ص���م الم�صتركة لتحليف ط���لب جامعات �صب���اط الجي�س في   2

جامعة الإمام عليQ، 4/10/1382ه.�س، 25/12/2003م.
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مراعاة التقوى في مجلس الشورى اإلسالمي
لو اأّننا جميًعا حافظنا يف م�صريتنا العامة -ومنها ن�صاطنا اأثناء 

امل�صوؤولية- على رعاية التقوى وال�صعور بامل�صوؤولية، فاإّن اهلل تعاىل 

�صي�صملنا بتوفيقه ومغفرته { يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َوُقولُوا 

، واإذا 
1
َقْواًل َسِديًدا * يُْصلِْح لَكُْم أَْعَ�لَكُْم َويَْغِفْر لَكُْم ُذنُوبَكُْم ...}

مت�ّصكن���ا بالتقوى ف���اإّن اهلل �صي�صلح اأعمالنا ويهدين���ا { إِنَّ َعلَْيَنا 

. ولْو اأّننا مل ننحرف عن التق���وى والتزمنا باأوامر اهلل 
2
للَلُْهَمَمَدى }

ونواهيه وراقبنا اأنف�صنا، فل �صكَّ يف اأّن اهلل تعاىل �صيهدينا ويغفر 

لنا ذنوبنا {َ يَْغِفْر لَكُْم ُذنُوبَكُْم... }. واإذا �صدر مّنا ذنٌب جهًل اأو 

�صهًوا فاإن اهلل �صيغفره لنا وي�صرت علينا. 

اإًذا، التق���وى معي���ار قّيم يتحّقق فيه التفا�ص���ل اأمام اهلل، ومن 

خلله���ا منّيز الأعم���ال -اجلي���دة املنتجة من غ���ري املنتجة- وما 

ينبغ���ي فعله اأو ترك���ه، فاملعيار ه���و التقوى. فاإذا حتلين���ا بالتقوى 

�صتكون اأفعالنا واأقوالنا يف امل�صري ال�صحيح بف�صل الهداية والعون 

 
3
الإلهي. اإذًا  كل الكلم مرّده للتقوى.

وجوب مراعاة التقوى في ساحة المجلس
ة علنّية اأمام اأعني اأفراد  اإّن جمل����س ال�صورى الإ�صلمي هو من�صّ

ال�صع���ب الإيراين، بل كل العامل. فالنق���ل املبا�صر ملناق�صات املجل�س 

هو اأحد افتخ���ارات النظام الإ�صلمي وعلم���ة بارزة حلرية الفكر 

واخلط���اب. اإّن كافة نواب ال�صعب مع كل موقف �صيا�صي واقت�صادي 

وبربك���ة ه���ذه احلري���ة التي يندر نظريه���ا، قادرون م���ن على منرب 

- �صورة الليل، الآية:12.  1

- �صورة ال�صف، الآية 12.  2

- في لقاء نواب مجل�س ال�صورى الإ�صلمي 2005/5/29  3
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املجل����س على خماطبة اأفراد ال�صعب الإيراين. ومن جهة اأخرى فاإّن 

هذه الفر�ص���ة والإمكانية الكبرية، تثقل مهّماتكم؛ اأنتم اأيها النواب 

املحرتم���ون؛ وجتعلها خط���رية. اإذا حتدث اأحد الن���واب ل قّدر اهلل 

من عل���ى منرب املجل�س بخلف الواقع، اأو �صّبب ا�صطرابًا وت�صوي�صًا 

لأذه���ان النا����س، اأو وّج���ه اإهانات واف���رتاءات للآخري���ن، اأو اأف�صى 

اأ�صرار البلد، اأو ت�صّبب بن�صر حالة من الياأ�س والإحباط بني النا�س، 

فاإن الذنب النا�ص���ئ عن ذلك يوازي موقعية )حجم( هذه املوؤ�ص�صة 

الهامة، فاإّن النا�س لن تغفر ل�صخ�س كهذا. كم من اجليد اأن يتقّدم 

املجل�س املحرتم بخطوة من خلل التقديرات القانونية ال�صرورية، 

واأن ُيخرج فرًدا غري م�صوؤول مثل هذا من غفلته. كذلك فاإّن مراعاة 

التق���وى والأخلق والآداب الإ�صلمية خ���لل املحادثات واملباحثات 

م���ن جملة امل�صائل الهامة، وحمّل اهتمام النواب واملجل�س املحرتم. 

الن���واب الأع���زاء ل ب���د واأن يلتفت���وا اإىل اأّن كل عمل اأو ق���ول �صادر 

عنهم له انعكا�س على املجتمع وله تاأثري �صيا�صي واأخلقي؛ وخا�صة 

عل���ى ف�صاء البلد. بدون اأدنى �صك، حينم���ا تظهر التقوى وال�صدق 

واللتزام بالقيم الأخلقية وح�ّس امل�صوؤولية خلل مناق�صات املجل�س، 

1
فاإّن ف�صاء البلد يتعطر بهذه اخل�صال احلميدة.

روح التقوى؛ سبب تحسين أداء المجموعة
كنت اأ�صاهد فتًى بعمر الثامنة ع�صرة، التا�صعة ع�صرة اأو الع�صرين 

مل يجاهد تلك املجاهدة ومل ي�صرف خم�صني عاًما من عمره يف هذا 

العمل ومل ي���َر اأ�صتاذًا، واإمنا قام بعمٍل واحٍد فقط، و�صحى بنف�صه، 

واأودع اهلل تع���اىل ه���ذه املوهبة املعنوية يف فطرت���ه وقالبه، يتحدث 

- ر�صال���ة موجه���ة بمنا�صب���ة افتت���اح ال���دورة الرابع���ة لمجل����س ال�ص���ورى   1

الإ�صلمي، 7/3/1371ه. �س، 28/5/2005م.
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ب���كلم نوراين كحديث العلمة »املل ح�صني قلي همداين«؛ وحديث 

املرحوم »املريزا علي ال�صيد قا�صي«؛ وحديث املرحوم »املريزا جواد 

ملكي«. فينبع من حديثه عطر هوؤلء، يف حني اأنه رمبا مل ي�صمع هذا 

ال�صاب باأ�صماء هوؤلء، فهل ذلك بالفر�صة القليلة؟

تلك الفر�صة، الآن مو�صوع���ة بني اأيديكم. من املوؤكد اأن عملكم 

اأ�صق من ذلك الفتى. �صحيح اأّن عمر جهاد هذا الفتى كان ق�صرًيا، 

لك���ن النوعية كانت عالية جدًا، اأما عمر جهادكم فهو طويل. حينما 

ميتد امل�صري، تزيد احتم���الت النزلق حتمًا، وال�صطدام واخلطاأ؛ 

لذل���ك يجب توّخي احل���ذر. اإذا األزمت���م اأنف�صك���م وراقبتموها؛ اأي 

حتليت���م بالتقوى -التق���وى مبعنى اأن ُيل���زم الإن�صان نف�ص���ه دائمًا- 

فاغتنم���وا تلك الفر����س التي ل نظري لها ويقّل نظريه���ا؛ فاإذا وجد 

الإمي���ان يف اإحدى املجموعات، ف�صيتح�صن اأداء تلك املجموعة؛ ولن 

تتمكن الأجهزة والتقنيات املتطورة والنظم املعقدة وطرق املعلومات 

1
املنت�صرة التي ميتلكها املناف�صون، من حماربة هذه املجموعة.

سالمة المديرين؛ سبب هداية المجتمع
لعّلن���ا اأ�صرنا اإىل هذا احلديث مرارًا و�صمعن���ا ونقلنا: »لأعّذبّن 

كل رعّية يف الإ�صلم اأطاعت اإمامًا جائرًا لي�س من اهلل )عّز وجّل( 

واإن كان���ت الرعية يف اأعمالها بّرة تقي���ة، ولأعفوّن عن كل رعّية يف 

الإ�صلم اأطاعت اإمامًا هاديًا من اهلل )عّز وجّل( واإن كانت الرعّية 

لة، اأّنه اإذا �صُل���ح و�صلم جهاز  . املح�صّ
2
يف اأعماله���ا ظاملة م�صيئ���ة«

اإدارة املجتم���ع، فيمكن التغا�صي ع���ن الأخطاء داخل املجتمع، ولن 

تعرت�س امل�صكلت م�صريته. لكن اإذا ابتعدت الإدارة وراأ�س املجتمع 

- في لق���اء وزير، ومديري وموظف���ي وزارة المعلوم���ات 13/7/1383ه.�س،   1

4/10/2004م.

- بحار الأنوار، ج5، �س110.  2
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عن ال�صلح وال�صلمة والعدل والتقوى والورع وال�صتقامة، حتى لو 

كان هن���اك �صلح بني النا�س، فاإن �صلح ج�صد املجتمع لن يتمكن 

من اأخذ هذا املجتمع نحو الهداية املطلوبة. اأي اإّن تاأثري راأ�س وقمة 

وهرم جمموعة الإدارة واأجهزة اإدارة املجتمع تاأثرٌي ا�صتثنائي. اإنهم 

1
لن يتمكنوا من حماربة هذه املجموعة.

التقوى؛ مالك ترجيح المؤسسات
يف الأ�صا����س؛ لي�س كّل ما هو معنوي وروح���ي يكون م�صتح�صنًا. 

اأحيانًا ل يكون ال�صيء ماديًا، اإل اأن فيه اجتاًها مادًيّا خاطًئا )يحمل 

 ماديًا(. ح�صنًا، علوة على تلك اخل�صو�صيات، ما 
ً
بني طياته خطاأ

الذي مييز احلر�س الثوري الإ�صلمي عن اجليو�س! حتى امل�صحية 

منه���ا؟ الفرق ه���و اأنكم متلكون عامل التقوى وال���ورع والتوجه اإىل 

اهلل والإخل�س والعمل لتحقيق اأهداف الأنبياء، والتي هي غريبة 

عن عامل اليوم. وهو الأمر الذي مييزكم.

الي���وم تع���ّد اجلمهوري���ة الإ�صلمي���ة بلح���اظ املوق���ف الثوري 

وال�صيا�ص���ي والع�صك���ري واملوقعي���ة واحليثي���ة، اإح���دى املجموعات 

الناجح���ة يف الع���امل. وبتعب���ري �صيا�صّي���ي الع���امل: لقد رك���ع العدو 

اأمامكم. وقد حققتم تلك الأهداف. من اأين لكم الو�صول اإىل تلك 

الأه���داف؟ عرب الإميان والتقوى واللتزام. قب���ل ال�صتدلل فاإننا 

اأك���ر حاجة اإىل هذا املعنى، وهو اأن ن�صتدل على وجود ذلك الفعل 

والتاأثريات الغيبي���ة. اأي العوامل اخلارجة عن العتبار الإن�صاين. 

اإذا ت���وكل الإن�صان على اهلل، فاإّن ه���ذه العتبارات تتهياأ له ويتلّقى 

الع���ون الإلهي. لقد �ص���دد اهلل ال�صعب الإيراين. {َوَمَمَمن يَتَِّق اللََّه 

- في لق���اء وزير، ومديري وموظف���ي وزارة المعلوم���ات 1383/7/13ه.�س،   1

2004/10/4م.
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يَْجَعل لَُّه َمْخرًَجا * َويَْرزُْقُه ِمْن َحْيُث اَل يَْحَتِسَمَمُب َوَمن يََتَوكَّْل َعىَل 
2.1

اللَِّه َفُهَو َحْسُبُه}

ضرورة حاكمية روح التقوى في اإلدارات
اإن اأّي �صخ����س، لديه اأدنى ارتباط باجلهاز احلكومي، ل بد واأن 

يكون اأكر متيزًا بلحاظ التدين. واأن يكون تدينه خلل اأعماله اأكر 

ح�صورًا. ل بد واأن نعمل ب�صكل تدريجي على اأخذ موظفي الدولة اإىل 

اجلهة التي يكونون فيها مثاًل للتقوى والورع؛ ل بد واأن يكون الو�صع 

كذلك و�صي�صبح كذلك؛ ول نقول: »ل ميكن ذلك«. الآن انظروا اإىل 

بع�س هذه الكيان���ات الثورية، مثل احلر�س واجلهاد وبع�س الأماكن 

الأخ���رى، لوجدمت اأن موظفيه���م -وهم موظف���ون حكوميون- اأكر 

تدينًا والتزامًا من الأفراد العاديني، اإنهم اأهل �صلة الليل؛ فاأكرهم 

اأهل تهّجد، واأهل توجه، واأهل ت�صحية يف �صبيل اهلل. 

ل بد واأن يكون النظام الإ�صلمي على هذا النحو. اأحيوا دينكم 

يف اأو�ص���اط عملكم؛ وقد ذكرت ذلك اأم���ام عنا�صر اجلي�س اأي�صًا؛ 

واأوّجهه للإدارات اأي�صًا، كما ذكرته اأي�صًا لأع�صاء اجلامعات من 

الطلب والأ�صاتذة؛ اجعلوا بيئتكم بيئة دينية. من املعيب اأن يوجد 

م�صل���ى داخل مبنى الإدارة، واأنتم روؤ�صاء الإدارة ل تذهبون اإليه. 

اذهبوا واأّدوا ال�ص���لة يف امل�صلى. اأف�صل ال�صلة تلك التي تكون 

اأول الوق���ت ل يف ثاني���ه؛ واجلماع���ة اأف�صل من الف���رادى؛ ف�صلة 

الفري�صة يف امللأ اأف�صل منها يف اخللوة. نعم، توؤدى �صلة النافلة 

3
وغريها يف اخللوة؛ لكن �صلة الفري�صة ل بد واأن توؤدى يف امللأ.

- �صورة الطلق، اأجزاء من الآيتين 2و3.  1

- ف���ي لقاء ق���ادة الحر�س الث���وري الإ�صلمي وروؤ�صاء مكات���ب نواب الولي   2

الفقيه في موؤ�ص�صة الحر�س، 29/6/1369ه.�س، 30/9/1990م.

- في لقاء م�صوؤولي »اآذربيجان �صرقي«، 7/5/1372ه.�س، 28/7/1993م.  3






