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  الخميني االمام کالم يف املحمدي االسالم سامت

  

 الثورة وتطلعات أهداف وتوضيح لبيان) رسه قدس( الخميني االمام سامحة لدى الرئيسة املفردة مفتاح االصيل املحمدي االسالم

 بسامت التعريف بصدد كان وأطره، خصائصه وتوضيح املصطلح هذا إثارة خالل ومن االمام سامحة ان. ايران يف االسالمية

 للعامل تقدم التي االنحرافات من للحد محاولة يف املحمدي، االسالم واحدة وبكلمة النموذجي، االسالم الحقيقي، االسالم وخصائص

  . واملسلمني االسالم باسم

 مبادئ لتكريس االسالمي للعامل الطريق يرسم أن بوسعه االمام، سامحة عنها تحدث التي والحدود الخطوط ودراسة بحث إن

 سامحة وترصيحات أقوال يف وردت كام االصيل االسالم وسامت محاور أبرز عىل الوقوف سنحاول ييل وفيام. املحمدية الرشيعة

  :االمام

  

   والدعة الراحة ودعاة للمرفهني واملناهض واملستضعفني املحرومني عن املدافع االسالم األصيل، االسالم – اوالً

 واألوفياء باالسالم املتمسكني املرشحني اىل بصوته – تامة وبدقة – الشجاع االيراين الشعب يديل سوف: (االمام سامحة يقول

 إسالم والفعل، بالقول الحفاة اسالم عن ودافعوا الفقر، مرارة وتجرعوا شعبهم، تجاه باملسؤولية يشعرون الذين للشعب،

 سيُديل واحدة وبكلمة. الطاهرة االصول ذوي العرفاء إسالم املجاهدين، العرفاء إسالم التاريخ، مرّ  عىل املعذبني إسالم املستضعفني،

  . - وسلم وآله عليه هللا صلی – املحمدي االسالم عن املدافعني اىل بصوته

 إسالم لألمل، معنى يعرفون ال الذين املرفهني إسالم املستكربين، إسالم الرأساميل، االسالم عن يدافعون الذين كل طرد عىل وسيعمل

  ).١٦ ص ،٢١ الجزء االمام، صحيفة). (ويفضحهم االمرييك، االسالم واحدة وبكلمة االنتهازيني، اسالم الدعة، دعاة إسالم املنافقني،

  

   االصيل لالسالم املهمة االركان من العقيدة، عن والدفاع االستكبار محاربة – ثانياً 

 الثورة، عىل القضاء وبدافع هللا، يعرفون ال الذين من عدة بأن يعلموا أن الثوري االيراين النظام مسؤويل عىل: (االمام سامحة يقول

. الفور عىل وااللتقاطية بالشيوعية والثورة، االسالم طريق يف مييض و واملحرومني الفقراء أجل من يعمل من كل إتهام اىل تسعى

 هللا رضا نيل أجل من وهّمنا جهدنا كل نركز وأن تعاىل، هللا بغري يفكروا ال أن ويجب. االتهامات هذه مثل تخيفهم ال أن فيجب

 إللحاق املجاالت مختلف يف تحركاتهم ميارسون أشخاصاً  عموماً  واالستكبار امريكا لدى ان. إتهاماتهم نخىش وال املحرومني ومساعدة

 إذ. وتكراراً  مراراً  هؤالء أمثال خطر اىل نبهت وقد بالقداسة يتظاهر من مثة والجامعات الحوزات ففي. االسالمية بالثورة الهزمية

 الحق مبنارصة التظاهر خالل ومن أنهم كام. الداخل من واالسالم الثورة تآکل عىل يعملون للحقائق تزويرهم خالل ومن أنهم

 هناك أن كام. رشّهم من تعاىل باهلل نعوذ أن ويجب. الدين عدميوا بأنهم اآلخرين ينعتوا أن يحاولون والوالية، الدين عن والدفاع

 نهجاً  ينهجون بذلك وهم االمرييك، باالسالم إسالمهم ويعرِّفون استثناء، بدون دين وعامل روحاين كل ضد هجوماً  يشن أن يحاول من

 يف الفقراء حقوق إحقاق عن ندافع أن وعلينا. األصيل املحمدي االسالم هزمية اىل – هللا سمح ال – يقود أن املمكن من خطرياً 

 إقامتهم وعرب املسلمني وان. األصيل املحمدي االسالم لثقافة متعطش اليوم العامل ان. دم قطرة آخر حتى البرشية املجتمعات

 أحضانه اليوم الخميني فتح وقد. والحمراء البيضاء القصور ورخاء نعيم مصادرة من سيتمكنون عظيمة، اسالمية ومنظامت لهيئات

 جميع هم مثلام الشهادة لنيل األيام ويعد وصواريخهم، االعداء وقذائف الصعبة واملواقف الباليا سهام الستقبال صدره عن وكشف

  . الشهادة عشاق
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 العامل يف االسالم لجند الكربى للتعبئة جهودنا نكرِّس أن علينا هذه حربنا ويف. والحدود الجغرافيا تعرف ال العقيدة حرب حربنا ان

 ليتذوق الحرب صعوبات – هللا شاء إن – سيخوض للثورة، واملعنوي املادي دعمه خالل ومن العظيم، االيراين الشعب وان. بأرسه

 الشاهنشاهي النظام وقواعد أركان وسقوط تداعي االيراين الشعب يشاهد أن من ألذّ  حالوة وأية الدنيا، يف هللا أعداء هزمية حالوة

 وااللتقاط النفاق جذور باجتثاث العزيز شعبنا يقوم أن من أسمى حالوة أية.. البلد هذا يف االمرييك الوجود زجاج وتحطم الظامل

  ).٨٣ – ٨٢ ص ،٢١ الجزء االمام، صحيفة). (القومية والنزعات

  

  يلتقيان ولن معه ويتعارض االمرييك االسالم يناهض املحمدي االسالم -ثالثاً 

 اليوم لجأ االسالمي، العامل مع املبارشة املواجهة عن عاجزاً  لبقائه ونظراً  والغريب، الرشقي العاملي االستكبار إن: (االمام سامحة يقول

. أخرى جهة من االمرييك االسالم ثقافة ونرش إشاعة واىل جهة، من والسياسية الدينية الشخصيات وتصفية االغتياالت أسلوب اىل

 واملنجب املسلم البلد عىل السوفيتي االتحاد اعتداء هو مثلام لوجه، ووجهاً  علنية الدوليني الناهبني اعتداءات كل كانت وليت

 االمرييك االسالم ضد النضال طريق ولكن. الوهمي واقتدارهم الغاصبني أبهة تحطيم للمسلمني يتسنى يك افغانستان، للشهداء

 االسالم( بني الفاصل الحد ان له يؤسف ومام. الحفاة للمسلمني أبعاده كل عن الكشف عىل العمل من والبد بالتعقيد يتسم

 وبني واملحرومني، الحفاة إسالم بني الفارق بعد يتضح مل.. االسالمية الشعوب من للكثري بعد يتضح مل) املحمدي االسالم(و) االمرييك

 حقيقة ايضاح وان. لألمل معنى يعرفون ال الذين واملرفهني هللا يعرفون ال الذين والرأسامليني املتحجرين بالقداسة املتظاهرين إسالم

 الدين علامء واجب نفم لذا... للغاية مهامً  سياسياً  واجباً  يعترب واحد، ودين واحد مذهب يف ومتناقضني متضادين وجود استحالة

 ص ،٢١ الجزء االمام، صحيفة). (الفكرين هذين ابعاد ايضاح خالل من والغرب، الرشق أيدي من العزيز االسالم انقاذ عىل العمل
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  حقيقي خطر االصيل االسالم لتضعيف بالقداسة والتظاهر التحجر خطر – رابعاً 

 والقوى القوى إركاع لنا يتسنى يك عملنا محيط يف والطهارة الوحدة روح لسيادة جميعاً  السعي من لنا البد: (االمام سامحة يقول

 من واملتحجرين بالقداسة املتظاهرين صدأ عن وإبعاده املحمدي االسالم وقداسة زهد بني التمييز عىل نعمل أن يجب.. العظمى

 ،)غربية وال رشقية ال( لـ الواقعية األسس عىل نظام إقامة استطعنا فإذا. املستضعفة الجامهري اىل وفضحهم االمرييك، االسالم اتباع

  ). ١٣٠ ص ،٢١ الجزء االمام، صحيفة). (أهدافها حققت قد الثورة تكون والخديعة، والخداع الرياء من املنزه باالسالم والتعريف

 ومام. وعلامئه اإلسالم طليعته ويف والتدين الدين جذور الستئصال مدروس عمل) الشيطانية اآليات( كتاب إن: (سامحته ويضيف

 حافظاً  دامئاً  كان تعاىل هللا ولكن واسمهم، الدين علامء جذور اجتثاث عىل لعملوا الدوليني الناهبني بوسع كان لو فيه شك ال

 الناهبني وخداع ومكر حيل نعي أن رشط تعاىل، بعونه أيضاً  فصاعداً  اآلن من كذلك وسيبقى املقدس، املشعل لهذا وحارساً 

 بالقداسة واملتظاهرين املرتبطني الدين رجال أن ذلك الدين، علامء جميع عن ندافع إننا هذا يعني ال الحال وبطبيعة. الدوليني

 عدة نرى فاليوم. األصيل املحمدي واإلسالم الثورة ضد ينشطون أفراد مثة العلمية الحوزات ففي. قلة يكونوا ولن مل واملتحجرين

هُ  بالقداسة، التظاهر خالل ومن هؤالء، من  خطر إن. ذلك غري هامً  لديها ليس وكأنه والنظام والثورة الدين قواعد اىل سهامها توجِّ

 لحظة يغفلوا ال أن األعزاء الدينية العلوم طلبة وعىل. العلمية الحوزات يف بسيط غري الحمقى بالقداسة واملتظاهرين املتحجرين

 امام وحدتهم عىل املحافظة األعزاء للطلبة والبد هللا، رسول وأعداء األمرييك لإلسالم تروج أنها إذ الرقطاء، األفاعي هذه عن واحدة

 عرصنا يف لجأ العلمية، الحوزات كيان وتدمري الدين علامء عىل القضاء من يأس وبعدما العاملي االستكبار إن. األفاعي هذه مثل

 اإلرعاب يف حربته فشلت وملا. والتضليل الخداع أسلوب والثاين واإلرعاب، القوة أسلوب األول مخططه، لتنفيذ أسلوبني اىل الحارض

 تحركاته اوىل من ولعّل . الدينية األوساط يف نفوذه وتقوية والتضليل الخداع اسلوب اىل االستبكار سعى اهدافه، بتحقيق والتهديد

 الحوزات يف – ما حد اىل – تأثريها ترتك أن الحربة هذه استطاعت األسف ومع. والسياسة الدين بني الفصل لشعار الرتويج وأهمها



٤ 
 

 بتهمة مقروناً  السياسة معرتك يف الخوض وكان الفقيه، شأن دون السياسة يف التدخل أصبح درجة اىل الروحانية أوساط ويف العلمية

  ).٢٥٤ – ٢٥٣ ص ،٢١ الجزء االمام، صحيفة). (لألجانب التبعية

   

   الصالحني وانتصار االصيل االسالم لواء رفع الثورة هدف – خامساً 

 ارضام عن يتواىن ولن املقدس، الثوري وغضبه حامسه عىل – هللا شاء إن – سيحافظ البطل االيراين الشعب ان: (االمام سامحة يقول

 – املحمدي االسالم راية – العظيم هللا بعون – ترفرف حتى وأذنابهم للعامل الناهبة وامريكا املجرمة روسيا ضد للظلم الحارقة النار

 ص ،٢١ الجزء االمام، صحيفة.). (األرض والصالحون والحفاة املستضعفون ويرث العامل انحاء يف عالياً  – وسلم وآله عليه هللا صىل

١٤١.(  

   

   االسالمي العامل يف املقاومة خاليا وتشكيل العدو، مقابل يف والحذر بالحيطة التحيل رضورة – سادساً 

 بأن نتصور ان حقاً  السذاجة ملن بانه املسؤولني، ولكافة العظيم االيراين الشعب ألبناء اخرى مرة أقول انني: (االمام سامحة يقول

 كيد عن واحدة لحظة نغفل ال أن يجب.. العزيز اإلسالم وعن عنا أيديهم كفوا السوفيتي، واالتحاد امريكا سيام ال العامل نهبة

 من البد.. السوفيتي واالتحاد أمريكا وطباع كيان يف ميوج – وسلم وآله عليه هللا صىل –املحمدي لإلسالم والعداء فالحقد. األعداء

 عىل الخطى يحث الذي الشعب إن. اآلفات لسيل والتصدي والفنت، األعاصري أمواج لتحطيم الفوالذي واإلميان الصرب بسالح التسلح

 جميع يكون أن يجب الزائفة، والقداسة والتحجر املال وعبادة االستكبار ويناهض – وآله عليه هللا صىل –املحمدي اإلسالم نهج

 باالستعداد أبنائه من الغالبية تتحىل الذي هو والخالد العزيز فالشعب القتال، فنون تعلم عىل يحرصوا وان التعبويني، من أبنائه

 املحمدي لإلسالم األصيلة األطر وضع والجامعة العلمية للحوزة بغيين... العصيبة اللحظات يف املخاطر ملواجهة املناسب العسكري

 أمر وهو الكربى اإلسالمية الحكومة بتشكيل التفكري اإلسالمي العامل بسيجيي عىل يجب كام. كافة البسيجيني ترصف تحت األصيل

 للرشق والتصدي العامل انحاء مختلف يف املقاومة خاليا تشكيل من فالبد. االسالمية ايران عىل وجوده يقترص ال البسيج ألن ممكن،

  ).١٧٩ – ١٧٨ ص ،٢١ الجزء االمام، صحيفة). (والغرب

   

   االصيل االسالم نرش يف الرئيسة الحلقة الدين علامء – سابعاً 

 وباكستان مرص يف سواء العامل، انحاء مختلف يف االستعامر صيادوا انطلق – السابق يف وكام – أيضاً  واليوم: (االمام سامحة يقول

 مببادئ واملؤمنني والغرب، للرشق املعارضني الروحانية بأبطال للرتبص املحتلة، واألرايض وايران والحجاز والعراق ولبنان وافغانستان

 الدوليني الناهبني غضب انفجار اإلسالمي العامل يف واألخرى الفينة بني نشهد نحن ها. - وسلم وآله عليه هللا صىل –املحمدي اإلسالم

 عىل وحافظوا املال، وعبدة والخونة للرأسامليني مطلقاً  يخضعوا مل الحقيقيني اإلسالم علامء ألن. املخلصني الدين علامء أحد ضد

 يضعون األصيل، املحمدي اإلسالم أنصار األصيلني، الدين علامء بأن البعض يرى أن الفاحش الظلم ومن. الدوام عىل الرشف هذا

... معهم يتصالحوا ولن ومل الطفيليني الرأسامليني لدماء متعطشون امللتزمني الدين علامء ان... الرأسامليني مع واحد إناء يف أيديهم

 وإخالصهم ومثابرتهم جدهم أن بل واألثرياء، املال عبدة ثروة بفعل وال الحراب، بقوة يكن مل والروحانية الفقاهة نرش ان

  ).٢٥٢ ص ،٢١ الجزء االمام، صحيفة). (لهم الناس إتباع وراء كان والتزامهم
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  متحدة جبهة يف االصيل االسالم يناهضان والرشق الغرب – ثامناً 

 – وسلم وآله عليه هللا صىل –املحمدي االسالم خطر تنامي اليوم ادرك قد الغرب، سيام ال االستكبار، عامل ان: (االمام سامحة يقول

 وتخرجهام لهام تتصدى ان بإمكانها التي الوحيدة القوة بأن جيداً  اليوم يدركان والرشق الغرب إن... املرشوعة غري مصالحه عىل

 من قاسية رضبات اإليرانية، اإلسالمية الثورة عمر من املاضية العرش السنوات خالل هؤالء تلقى وقد. االسالم هي الساحة من

 فبالقوة لهم تيرس فأن األصيل، املحمدي اإلسالم موطن ايران يف ممكنة، وسيلة بأية اإلسالم عىل للقضاء العزم عقدوا وقد اإلسالم،

 ذلك، عن عجزوا ما وإذا. القومية ثقافته وعن اإلسالم عن غريباً  الشعب وجعل املبتذلة ثقافتهم نرش خالل فمن وإال العسكرية،

 بالنسبة يعتربون الذين الدين، وعدميي والليرباليني املنافقني من املأجورة األيادي املشؤومة أهدافهم لهم تحقق أن املمكن فمن

 بأنهم مراراً  املتسللون هؤالء أعلن وقد. ودوائرها الدولة مؤسسات اىل والتسلل واألبرياء الدين علامء تصفية يف محرتفني قتلة لهم

ج به ينطق مبا ادعاءاتهم عىل يستدلون ذَّ   ).٢٩٧ – ٢٩٦ ص ،٢١ الجزء االمام، صحيفة) .(السُّ
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  الخميني االمام يراها كام املحمدي االسالم وابعاد حدود

   االول القسم

بور فالح مجيد

  

  

 بـذل سـامحته أن الواضح ومن. املعصومني االمئة بعد االسالمي للدين املحيني أبرز احد کان) رسه قدس( الخميني االمام أن شك ال

 عهـد بهـا إتسـم التـي االصيلة السامت بذات السامية االسالمية باملدرسة التعريف طريق عىل املبارك عمره وأفنى وسعه يف ما كل

 لـدين والفکريـة املعرفيـة االبعـاد عـىل تقترصـ مل االمام لسامحة االحيائية الجهود أن.. والطهارة العصمة بيت آل وسرية هللا رسول

  . سواء حد عىل والتطبيقية املعرفية األبعاد صعيد عىل به والتعريف االسالمي الدين احياء عىل عمل وإمنا املبني، االسالم

 والسـطحية والتحجـر الفكريـة باالنحرافـات خاصـة أهميـة أوىل املختلفـة، االسـالم بأبعـاد التعريـف جانب واىل االمام سامحة ان

 واالسـتعامر واالستبداد الطاغوت ضد نضاله جانب واىل. االنحرافات من ذلك غري اىل وااللتقاطية منقوص بشكل باالسالم والتعريف

 السـنتني ويف. ايضـاً  واالنحـراف وااللتقـاط بالقدسـة والتظـاهر والتحجـر الخرافـة محاربـة عـىل سامحته حرص العاملي، واالستكبار

 مصـطلح اسـتخدم لالسـالم، الحقيقـي وغـري الحقيقـي التجسـيد بني التمييز رضورة عىل تأكيده وضمن املبارك، عمره من األخريتني

 بالقداسـة واملتظـاهرين املتحجـرين اسـالم إليضـاح)االمـرييك االسـالم( ومصـطلح الحقيقـي، باالسـالم للتعريـف) املحمدي االسالم(

 وحتـى. االسـالمني بهـذين التعريف عىل املناسبات، مختلف ويف وخطاباته نداءاته معظم ويف مراراً  يؤكد و يرصّ  وكان وااللتقاطيني،

 عليها يؤكد وكان للغاية الهامة السياسية املهام من االمرييك، االسالم عن ومتييزه املحمدي االسالم عىل التعرف محاولة يعترب كان أنه

  . كثرياً 

 وتبعـاً  ،)االمـرييك االسـالم( املنحـرف االسـالم وعىل ،)املحمدي االسالم( اسم الحقيقي االسالم عىل أطلق) رسه قدس( الخميني االمام

  .والجامعة العلمية الحوزة ومسؤوليات مهام من االصيل املحمدي االسالم وحدود أطر تحديد يعترب كان لذلك

   

  املحمدي االسالم وحدود وابعاد أطر

 ذلـك خـالل مـن يتسـنى يك املحمدي االسالم واطر أبعاد أبرز عىل الوقوف هنا سنحاول االمام، سامحة وترصيحات آراء من انطالقاً 

  :االصيل االسالمي التيار توجهات مع يتعارض فكرياً  نهجاً  باعتباره االمرييك االسالم سامت عىل التعرف

   

   واملعتقدات الدينية املعرفة – اوالً
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 والنمـو والنقـد البحـث عـىل ويشـجع والتظـاهر، والتحجـر السـطحية انـواع كل يرفض االصيل االسالم الدينية، املعرفة صعيد عىل

 االصيلة بالسنن متسكه ضمن يحاول العكس عىل بل مطلقاً، الجديدة االفكار مواجهة يف والتفسيق التكفري اىل يلجأ ولن واالزدهار،

 يهـرب ولـن حـد، أقىص اىل واملؤثرة الحديثة باالساليب ويستعني دامئاً، والربهان بالدليل ويؤكد ويؤيد وينتقد يناقش أن والسليمة،

 تعتـرب العرص ومواكبة الجديدة املسائل أن الحقيقة ويف الفكرية، واملعضالت املعارصة القضايا وإثارة واالستفسار السؤال من مطلقاً 

  .  االصيل االسالم ألتباع الفكرية االهتاممات أكرث من

 وبـاطن، ظـاهر ذو والسنة القرآن ألن والسّنة القرآن بظاهر يكتفي ال و والشمولية، بالكامل يتمتع الدين املحمدي لالسالم بالنسبة

 الظـاهرين االبعـاد ميـثالن واالحكـام الفقه أن بل واالحكام، الفقه يف يتلخص ال الدين فان ولهذا. وباطن ظاهر ذو الباطن حتى بل

  . فحسب للدين والعملية

 اعجـاب تنـال التـي واملعتقـدات والظاهريـة السطحية بالعقائد العقائدي، الجانب يف يقتنعوا مل االصيل االسالم أتباع فأن هنا ومن

 التوحيـد مراحـل مختلـف واجتيـاز االصـيلة التوحيديـة املعتقـدات ذروة اىل العقيدية املبادئ عىل التعرف يف ميضون وإمنا العوام،

 بـل الشخصـية، االبعـاد عـىل يقترصـ ال العمـيل التوحيـد أن كـام. الوجوديـة أبعـادهم كافـة يف الخالص التوحيد وتجسيد النظري،

 املعنويـة الحيـاة تحقيق بصدد فهم االنسان، سعادة تحقيق أجل ومن. واملجتمع الفرد ابعاد مختلف يف الكامل التوحيد يجسدون

 النحـل، سـورة). (طيبـة حياة فلنحيينه مؤمن وهو أنثى أو ذكر من صالحاً  عمل من. (الطيبة بالحياة الكريم القرآن عنها يعّرب  التي

  ).٩٧ اآلية

   

   العملية واالحكام الفقه علم – ثانياً 

 باالحكـام والعمـل والتمسـك الظـاهر عـىل املحافظـة عـن وفضـالً االحكـام، بظـواهر يكتفـي ال االصيل االسالم يف الفقهي الجانب

 والبـواطن واالرسار واالهـداف بالغايات يضح ومل ايضاً، االحكام بأرسار جاد بشكل يهتم فأنه االحكام، وبفلسفة للرشيعة الظاهرية

 الحقيقـة بلـوغ بحجـة مطلقـاً  الظاهريـة واالحكام املظاهر ينىس ال أن البديهي من وطبعاً . الدين وظواهر املقدمات أجل من أبداً 

  . االحكام بظواهر التمسك خالل من والبواطن االرسار بلوغ طريق يرى أنه الحقيقة ويف والبواطن، باألرسار واالحاطة

 واىل سـامحته أن ذلـک. ذلـك غـري اىل والحـج والصـوم الصالة ارسار ذلك يف مبا العبادات بأرسار الخميني االمام اهتامم يكمن وهنا

 قـام إذ. املعنويـة وأبعادهـا العبـادات وبـواطن بـارسار للتعريـف العرفانية املؤلفات بتأليف اهتم وقبلها، الفقهية املؤلفات جانب

 مواسـم يف يصدرها كان التي النداءات اىل اضافة ،)الصلوة آداب( وکتاب) الصلوة رسّ ( كتاب بتأليف – املثال سبيل عىل – سامحته

 الصـيام، بـأرسار االهـتامم ورضورة املبارك رمضان شهر حلول عشية سامحته خطابات وكذلك الحج، بأرسار االهتامم ورضورة الحج

  ). ٩٧ ص ،١٨ ج. ١٦٨ ص ،١٥ ج االمام، صحيفة: أنظر. (الحقيقة هذه علی يؤكد کان ذلك كل يف

 الشخصـية الجوانـب عىل اهتاممه يقترص ومل ايضاً  متكامل االصيل االسالم فقه فان وتكامله، االسالم لشمولية ونظراً  أخرى جهة من

 الفرديـة االبعـاد مبختلـف اهـتم شـموليته مـن وانطالقـاً  االصـيل االسـالم أن بل أيضاً، العبادية بالجوانب يكتف مل أنه كام. لالفراد

. والقوميات والشعوب واالوقات االبعاد مختلف يف االنسان احتياجات كافة يلبي االصيل االسالم فقه فأن ولهذا. لالفراد واالجتامعية

 مـن واالسـتفادة القيمـة والسنن االصيلة واملصادر االصول عىل فيه يحافظ الذي الوقت ذات ويف االصيل، االسالم فقه فان هنا ومن

 يسـتجيب الحقيقـة ويف الجديـدة، الوسـائل و الحديثـة االسـاليب مـن يسـتفيد االفـذاذ، والفقهـاء السـلف لعلـامء القيمة الجهود

 فقهـاً  االصـيل االسالم فقه االمام سامحة يعترب ولهذا. الناس وحاجات املعارصة للمسائل حلول وايجاد العرص ومتطلبات ملستلزمات

 وعلـامء املراجـع اىل وّجهـه هـام نـداء يف سـامحته يذكر الصدد هذا ويف. املعارص االنسان حاجات يلبي حركياً  فقهاً  وكذلك تقليدياً 

 واالجتهـاد التقليـدي بالفقـه اؤمـن فـأين الحـوزات، داخل والبحوث للدروس بالنسبة: (موضحاً  البالد أنحاء يف الجمعة وامئة الدين

 بـل املرونـة، اىل يفتقر االسالمي الفقه أن هذا يعني ال ولكن صحيح، النهج بهذا االجتهاد. عنه التخلف جواز عدم وأرى الجواهري،

 تجـد املسألة هذه نفس وان حكامً، السابق يف لها كان مسألة تجد أن املمكن فمن االجتهاد، يف رئيسيان عنرصان واملكان الزمان أن
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 املعرفـة خـالل ومـن أنـه أي. مـا نظـام يف واالقتصـاد واالجـتامع السياسـة عىل والحاكمة املتغرية العالقات ظل يف جديداً  حكامً  لها

 يف ولكنـه السـابق، عـن يختلـف ال أنـه يبـدو الـذي األول باملوضوع املحيطة والسياسية واالجتامعية االقتصادية للعالقات الدقيقة

  ).٢٦٢ ص ،٢١ ج االمام، صحيفة). (بالرضورة جديداً  حكامً  يتطلب آخر موضوعاً  اصبح الحقيقة

 بقضـايا محيطـاً  يكـون أن للمجتهد ينبغي: (يؤمن وكان املجتمع إلدارة كاف غري املصطلح االجتهاد يعترب الخميني االمام كان ولهذا

 االحاطـة أن.. السياسـية املسـائل يف رأيـه اعطاء عن االعتذار واملجتهد املرجع من يقبلوا لن العامة، وحتى والشباب فالناس عرصه،

 مـع التعامـل كيفيـة عـىل واالطـالع االقتصادية، والرؤية البصرية وامتالك العامل، يف السائدة للثقافة والتضليل التزوير مواجهة بسبل

 قـوتهام ونقـاط واملاركيسـ الرأسـاميل القطبـني موقـع وإدراك الساسـة، له يروج وما واملوازنات السياسات ومعرفة العاملي االقتصاد

 فالبـد.. الجـامع املجتهد وسامت خصائص من يعترب هذا كل أن العاملي، النظام اسرتاتيجية الحقيقة يف يحددان أنهام إذ وضعفهام،

 ومـدبراً  مـديراً  يكـون أن ويجب. االسالمي غري وحتى الكبري االسالمي املجتمع هداية وفراسة والذكاء بالحنكة التحيل من للمجتهد

 تعامله يف للفقه العميل الجانب تجسيد هي والحكومة. املجتهد شأن من هو الذي والزهد والتقوى بالخلوص إتسامه عن فضالً حقاً 

 اىل املهـد مـن االنسـان إلدارة املتكاملـة الواقعيـة النظريـة هـو الفقـه. والثقافيـة والعسكرية والسياسية االجتامعية املعضالت مع

  )٢٦ ص ،٢١ ج االمام، صحيفة.). (اللحد

   

    واالجتامعية السياسية القضايا – ثالثاً 

 العباديـة باالبعـاد يكتفـي ال االصـيل االسـالم فان االسالمي، والفقه الدين شمولية من وانطالقاً  واالجتامعي، السياسية الصعيد عىل

 يف املوّحـد االنسـاين املجتمـع ايجـاد اىل يهـدف الفـردي التوحيـد عـن وفضـالً وأنـه اجتامعية، جوانب ذات الدين ويعترب والفردية

 جـزءً  الحكـم يعتـرب االصيل االسالم فان هنا ومن. االجتامعية االبعاد لكافة قانوناً  ويضع للهداية نسخة يقدم ولهذا االبعاد، مختلف

 ألن السياسـية، السـاحة يف جـاداً  نشـاطاً  مامرسـة املتدنيني واجب من ويعترب بعينه، الدين أنها عىل السياسة اىل وينظر الدين، من

  . واالسالم للدين واالجتامعية السياسية االهداف أبرز من االجتامعية والعدالة القسط تحقق

 عنـدما: (سـامحته يقـول الصـدد هذا ويف الغربيني، املستعمرين إبتداع من والسياسة الدين بني الفصل فكرة يعترب الخميني االمام

 يّرضـ أو: فقال يؤذن،: له فقالوا يصنع، عمّ  فسأل املئذنة، فوق يؤذن أحداً  رأى قائدهم أن سمعُت  احتلوه و العراق االنجليز هاجم

 يـؤثران وال الربيطانية باالمرباطورية يرضان ال وصيامنا صالتنا كانت إذا... يريد ما ليقل: فقال. ال: له فقالوا باالمرباطورية؟ األمر هذا

 الـذي الـواقعي ومحتواه االسالم هو الربيطانية باالمرباطورية يرضّ  فام أجل،. أحببتم ما وصوموا شئتم، ما وصلوا فاذهبوا اصالً، فيها

 التي) العباد ساسة(و!. سيايس الفالين املعمم أن يقال أن عاراً  اصبح أنه حتى ايضاً، االسالم سياسة ونسيت. الشديد األسف مع نيس

 مـدعاة يشء فهـذا بالسـيايس، نعته عىل يجرؤون ال إذ تؤول، أن البد بالتقوى متظاهر إلنسان قيلت إذا ،)الجامعة( زيارة يف نقرأها

 الشـياطني اولئـك دعايـات مـن وهـذا. سـليمة ومامرسـته صحيحاً  يکون أن يجب الحكم ذلك ألن الحكم، يف احد يتدخل أن للعار

 الذي االسالم يُنىس ألن يسعون فهم.. باملحتوى ال الصورة بهذه ننشغل وأن وصورته، االسالم قشور يحفظوا ألن يريدون كانوا الذين

 التي القضية أما. ماشئنا نصيل قلوبنا، أحبت ما ونعمل لنذهب. بالعدل والحكم الظاملني، ظلم ومحاربة له والنهضة هلل القيام هّمه

 تعرضـوا ال لكن صدوركم، إلطموا.. تقال فال هي أما. غريها تحبون ما كل واذكروا تذكروها، ال فهذه الطاغوت، مجابهة فهي التقال

 ص ،٨ ج االمـام، صـحيفة.). (محتوى ذا الصدور عىل اللطم يكون أن يجب.. معنى بال لطمكم دام ما إلطموا شفة، ببنت للسياسة

١٨ – ١٧.(  
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  : اآليت النحو عىل املوضوع هذا سامحته يوضح البالد، انحاء يف الدين علامء اىل هام نداء ويف الرشيف عمره أواخر ويف

 إسـلوبني اىل الحـارض عرصنا يف لجأ العلمية، الحوزات كيان وتدمري الدين علامء عىل القضاء من يأس وبعدما العاملي االستكبار ان(

 بتحقيـق والتهديـد االرعـاب يف حربته فشلت وملا. والتضليل الخداع اسلوب والثاين واإلرعاب، القوة أسلوب األول مخططه، لتنفيذ

 لشـعار الـرتويج واهمهـا تحركاتـه أوىل مـن ولعـّل . الدينيـة االوسـاط يف نفوذه وتقوية والتضليل الخداع اسلوب اىل سعى اهدافه،

 اوسـاط ويف العلميـة الحـوزات يف – مـا حد اىل – تأثريها ترتك أن الحربة هذه استطاعت األسف ومع. والسياسة الدين بني الفصل

. لألجانـب التبعيـة بتهمـة مقروناً  السياسة معرتك يف الخوض وكان الفقيه، شأن دون السياسة يف التدخل اصبح درجة اىل الروحانية

 االغيـار الـدين عـدميي وافـرتاءات التبعيـة تهمـة أن تتصـورا فـال. النفوذ هذا من كثرياً  ترضروا املجاهدين الدين علامء أن شك وال

 والزالـت كانت املرتبطني، والواعني الجهلة الدين رجال ألحقها التي الرضبات أن بل أبداً، بالروحانية، يلصقونها كانوا الذين وحدهم

  ).٢٥٤ – ٢٥٣ ص ،٢١ ج االمام، صحيفة.). (االغيار رضبات من تأثرياً  اكرث

  

 ضـغوط مـن مطلقـاً  مثلها يواجه مل املتحجرة، الفئة هذه بسبب العجوز والدكم مرارتها تجرع التي اآلالم ان: (... سامحته ويضيف

 االحكـام يف االنغـامس الـواعني، غري منطق يف الفقاهة واضحت والسياسة الدين بني الفصل شعار شاع وعندما. اآلخرين ومضايقات

 أصبحت والحكومة، السياسة يف والخوض الدائرة وهذه السياق هذا عن الخروج للفقيه يحق يكن مل وبالرضورة والعبادية، الفردية

 تقطـر عنـدما والتكـريم بـاالحرتام جـديرة تكون الروحانية أن بعضهم زعم حد وعىل. فضيلة للناس، معارشته يف الدين عامل حامقة

 مـن كـان هـذا كـل. ومدسـوس مغرض والفطن، الواعي والروحاين السيايس الدين عامل فان وإالّ! وجودها يف نقطة كل من الحامقة

  ).٢٥٤ ص ،٢١ ج االمام، صحيفة.). (تديناً  اكرث يعترب كان منحرفاً  نهجاً  ينهج كان من وكل الحوزات، يف الرائجة االمور
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  الخميني االمام يراها كام املحمدي االسالم وابعاد حدود

   الثاين القسم

  بور فالح مجيد

 

 يف وسـنحاول االمـام، سـامحة وافكـار آراء عـىل بناء االصيل االسالم وأبعاد أطر من جانباً  استعرضنا البحث هذا من االول القسم يف

  :األبعاد هذه من آخر جانب عىل الوقوف القسم هذا

  

  املحرومني ومساندة الظلم محاربة – رابعاً 

 والنظـام االجتامعيـة العدالـة وإرساء القسط إقامة يف تكمن لالسالم واالجتامعية السياسية االهداف أبرز ألن ونظراً  أخرى جهة من

 املظلـومني حاميـة عـن مسـؤولني الـدوام عـىل أنفسهم يرون االصيل املحمدي االسالم اتباع فأن أبعاده، مبختلف العادل التوحيدي

 االصـيل االسالم هدف فان وعليه. والطواغيت واملستكربين للظاملني هوادة دون والتصدي عنهم، والدفاع واملستضعفني واملحرومني

 االلهيـة بـالنعم املجتمـع وفئـات طبقـات كافـة ومتتـع املحرومني جميع عن الحرمان إزالة يف يكمن واملعييش االقتصادي املجال يف

 ولـن لـألمل، معنـی يعرفـون ال الذين واملرفهني واملرسفني املرتفني بشدة يناهضون االصيل االسالم اتباع فأن ولهذا. الطبيعية والرثوات

  . الكروش اصحاب وتخمة الجياع جوع عىل يسكتوا

 يخضـعوا لـن الحقيقيـني االسـالم علـامء ان: (االصـيل لالسالم املنارصين ورجاله الدين علامء عن) رسه قدس( الخميني االمام يقول

 علـامء بـأن الـبعض يـرى أن الفاحش الظلم ومن. الدوام عىل الرشف هذا عىل وحافظوا والخوانني، املال وعبدة للرأسامليني مطلقاً 

 أو لـذلك يـروج مـن لكـل تعـاىل هللا يغفر ولن واحد، إناء يف أيديهم وضعوا والرأسامليني ، املحمدي االسالم انصار الحقيقيني الدين

 هـؤالء أن إذ. معهـم يتصـالحوا ولـن ومل الطفيليـني الرأسـامليني لـدماء متعطشـون امللتـزمني الدين علامء أن بل. النحو بهذا يفكر

 وتـرك والحرمـان الفقـر وعايشـوا واملعنويـة، العلميـة املقامات كسبهم مع جنب اىل جنباً  والرياضة والتقوى الزهد تعلموا العلامء

 مـع التعـايش عـىل السـامية روحهم اعتادت كيف يرى السلف علامء حياة يف فاملتأمل. مطلقاً  والذلّة املّنة يعرفوا ومل الدنيا، بهارج

  ). ٢٥٢ ص ،٢١ ج االمام، صحيفة.). (وكربياء بقناعة وعاشوا القمر وشعاع الشمعة نور عىل العلوم يدرسون كانوا وكيف الفقر،

 شـعارهم هـو املحـرومني عن الدفاع أن بل ومرحيل، دعايئ بشكل واملستضعفني املحرومني عن يدافعوا ال الحقيقي االسالم أتباع أن

 ومصـالح الشخصـية مبصـالحهم يفكـرون ال ايضاً  والخاصة الشخصية حياتهم ويف الدوام، عىل والفعل القول يف به متمسكني الدائم

  . الرضورية احتياحاتهم بقدر إالّ أرسهم

 الظـاملني، ومناهضـة املحرومني لخدمة حياتهم كرسوا الذين املحمدي، االسالم حامة بعض عن) رسه قدس( الخميني االمام يتحدث

 امللتـزمني، االسـالم وعلـامء الروحانية، بني الكبري الفارق ان: (موضحاً  الطريق، هذا يف والنفيس بالغايل التضحية عن جهداً  يألوا ولن

 كل ويف املسمومة، الدوليني الناهبني لسهام هدفاً  دامئاً  كانوا املناضلني االسالم علامء أن يف يكمن ، بالروحانية يتظاهرون الذين وبني

 الـدنيا، وطـالب الـذهب عبيـد وحاميـة كنـف يف دامئـاً  كانوا املزيفني الروحانيني أن غري. قلوبهم تستهدف السهام اوىل كان حادثة

 تصـدى وهـايب دين رجل أو البالط معممي من واحداً  معمامً  نر مل اآلن فحتى. عنهم ويدافعون الظلمة وميدحون للباطل يروجون

 تخـىل وعبـادة، هللا خدمـة يعشـق صادق دين عامل نر مل مثلام. العامل ناهبة وامريكا املعتدية لروسيا سيام ال والكفر، والرشك للظلم

 الشـعوب أن شك وال... أهدافه تحقيق أجل ومن والرشك الكفر ضد كيانه بكل يناضل ومل االرض يف الحفاة نرصة عن واحدة لحظة

 الصـدر وأمثـال ايـران، يف االعـزاء الـدين علـامء وبقيـة املحـراب وشهداء وبهشتي مطهري امثال يكون ملاذا متاماً  ادركت االسالمية

 الـواعني الـدين وعلـامء باكسـتان يف الحسـيني عـارف وامثـال لبنـان، يف عبيد وعبدالكريم حرب راغب وأمثال العراق، يف والحكيم
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 ج االمـام، صـحيفة). (واالغتيـال؟ للتآمر هدفاً  هؤالء كل يكون ملاذا. الدول كافة يف – وآله عليه هللا صىل – املحمدي االسالم ملعاناة

  ).١١٢ – ١١١ ص ،٢١

   

   املعبود مع واألنس العبادة – خامساً 

 أن إذ الحـال، عـن تعبري وإمنا والخطابة، الكالم سنخ من ليست الدعاء حقيقة أن االصيل، االسالم ثقافة يف العبادي للجانب بالنسبة

 العابـد، واقوال واوراد أفعال ظاهر عنها يعّرب  ال العبادة حقيقة أن مثلام والباطنية، الروحية حالته عن يتحدث الداعي دعاء و كالم

 عـن تتحـدث العباد عبادة الحقيقي، املعبود لعبودية والتسليم هللا غري عبودية من التحرر مستلزماتها من التي املعبود عبودية بل

 والرشـك الكفـر أيضـاً  وهذا ونفاق، رياء من اكرث ليست الحقيقية العبودية عن مبعزل الظاهرية العبادة فان ذلك غري ويف عبوديته،

  . والوحدانية التوحيد من نقيض وعىل بعينه

 بعـامل واالتصـال االرتبـاط دون تحول لن واالجتامعية، السياسية واالنشطة الثوري والتوجه الطاغوت مقارعة فان نفسه الوقت ويف

 بـدافع هـي إمنـا واالجتامعيـة، السياسية االنشطة وكافة املستكربين ومقارعة الطواغيت رفض مبدأ ألن املعبود، مع واإلنس الغيب

 عـن يتخلـوا لن االصيل باالسالم املؤمنني فأن ولهذا. تعاىل الحق وعبودية واالجتامعية الشخصية الحياة يف الحقيقي التوحيد ترجمة

 تقدم خدمة كل وأن الخلق، وخدمة والسياسية االجتامعية االنشطة أو واالستكبار الطاغوت مقارعة بحجة وعبادته الخالق عبودية

  . نظرهم وجهة من الخالق رضا أجل من هي إمنا للخلق

 وقـد. املسـتحبة واالعـامل بالنوافـل أيضـاً  متمسـكاً  كان الواجبة، الفرائض عىل الشديد حرصه وضمن الخميني االمام فان هنا ومن

 الظهـر وصاليت الصبح لصالة سواء األذان موعد منذ كاملة ساعة مدى عىل والتهجد واالبتهال بالعبادة االنشغال عىل سامحته اعتاد

 وكـان الليل، نوافل خاصة النوافل إقامة عىل حريصاً  كان كاملة سنة سبعني مدى وعىل نفسه الوقت ويف والعشاء، واملغرب والعرص

 شخصية منه صنعت املعبود، مع واألنس الصادقة العالقة هذه نفس أن الحقيقة ويف. ومعبوده محبوبه مع عرفاين اتصال عىل دامئاً 

 االعاصـري كـل مواجهـة يف الشـامخ كـالطود ووقـف واملسـتكربين، الطواغيـت مقارعـة يف وحيداً  نهض ولهذا هللا، غري تخىش ال فذة

  .والعواصف

   

   والعرفان االخالق – سادساً 

 املستلزمات من جزءً  الروحي، والتندس االخالقية الرذائل واجتناب االخالق ومكارم الفضائل اكتساب يعترب أيضاً  األخالق صعيد عىل

 العرفـان اىل اضـافة العمـيل، والعرفـان الروحـي والسـمو املعنـوي والسـلوك والسـري العملية التقوى وتعد االصيل، لالسالم العملية

 أن الطبيعـي فمـن ومعتقداتـه، إلميانـه انعكاس هي إمنا الشخص اخالق ألن ونظراً . االصيل لالسالم الحقيقية االهداف من النظري،

 قلـب بـني واالتحـاد االنسـجام مـن نوعـاً  متثـل بيـنهام فيام العالقة أن بل ايضاً، وقناعاته معتقداته مستلزمات من بها التحيل يعد

 مسـتوى فـان لـذا. العمليـة واالحكـام والعبـادات االخـالق يف تظهر الخارجية وانعكاساتها العينية تجلياتها أن غري وروحه، االنسان

 الطباطبـايئ، العالمـة االسـالم، يف القرآن. (لالنسان القلبي االعتقاد مستوى اىل الحقيقة يف تشري والعملية االخالقية باملبادئ التمسك

  ). ١١ – ١٠ ص ،١٣٧٦ االسالمية الكتب دار

 عـىل واالخالقـي العمـيل متسـكه يسـتلزم الشـخص لدى تحققه أن بل والشعار، اإلدعاء يف يتلخص ال االصيل االسالم ذلك، عىل بناء

 الحيـاة ألن السـعادة، يجلـب ال اميـان بـدون العمـل أن كـام ينجي، ال الصالح العمل عن مبعزل االميان ألن والفعل، السلوك صعيد

 مقرونـاً  االميـان وجـود ظل يف فقط تتحقق للبرشية، والواقعية الحقيقية السعادة بها منوطة التي والدينية االميانية والحياة الطيبة

  . الصالح بالعمل
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 لالخالق معلاّمً  الرشيف عمره من االخرية اللحظات وحتى شبابه منذ كان االصيل، االسالم محيّ  بصفته) رسه قدس( الخميني االمام

 هـذا وأن العمليـة، التقـوى مـدارج يف بهـا والسـمو وتزكيتها نفسه تهذيب عىل حرص أيضاً  العميل الصعيد وعىل للنفوس، ومهذباً 

  . بها يتحىل كان التي التقوى ودرجات االخالق ومكارم الفضائل ينكروا مل أيضاً  معارضيه أن بل فحسب، اصدقائه يذكره ال الجانب

 وثنايـاه، باطنـه يف يكمـن وأساسـه الـدين لـّب  وأن الدين، ظاهر عىل يقترص ال واملعريف العقائدي بعده يف االصيل االسالم أن وكام

 بـاطنهام يف والسـّنة القـرآن ولـّب  أسـاس فـأن الظـواهر، حجيـة مـن الرغم وعىل فقط، ظاهراً  لهام ليس والسّنة القرآن فان ولهذا

. املعنوية الحياة وامتالك تعاىل الحق اىل والتقرب هللا اىل والسلوك والسري الحق معرفة هو هللا كتاب نزول من الهدف وان ورسّهام،

 وأن القلبيـة واملعرفـة الغيـب بعامل االتصال وان الظاهرية، املعتقدات يف يتلخص ال املعريف الجانب يف االصيل االسالم فان هنا ومن

 والشهود الكشف وأن االصيل، االسالم اهداف من جزءاً  يعترب ذلك كل والفلسفية، العقلية املعرفة اىل اضافة حارضاً، تعاىل هللا يكون

  . االصيل االسالم من مهامً  جانباً  يعترب املعنوي، والسلوك والسري الغيبي وااللهام واملكاشفة

 متمسـك االصـيل االسـالم يف العـارف أن ذلـك مـن املتصـوفة، عرفـان عـن الجهات بعض يف يتباين االصيل االسالم يف العرفان طبعاً 

 وخالفـاً  وثانيـاً،. هللا ولقـاء والسـلوك السـري بذريعـة والعبادات الرشعية بالظواهر التعبد عن أبداً  يتخىل ولن متاماً، الرشع بظواهر

 املريـد بـني بالعالقـة كثـرياً  يهتم ال وثالثاً،. الدروشة وحياة الخانقاه عىل والرتدد املتصوفة وتقاليد عادات عن ميتنع فأنه للمتصوفة،

 ورابعـاً،. بشـفاعتهم واالميـان بهـم والتوسـل واملعصـومني هللا ألوليـاء أهمية يويل ذلك من وبدالً. والشيخ للقطب والخضوع واملراد

  .املتصوفة اسلوب من الرغم عىل واالجتامعية السياسية الحياة عن اليبتعد

 عـن فضـًال النظـري العرفـان يف الـذروة بلغ قد سامحته وكان الطليعة يف كان) رسه قدس( الخميني االمام أن يبدو املجال هذا ويف

 مؤلفـات جملـة مـن. (الشـباب مرحلة خالل والعميل العلمي تراثه رشح والحكمة العرفان اساتذة عىل يحتم مام العميل، العرفان

  ).الهداية مصباح( و ،)الصلوة آداب(و ،)السحر دعاء رشح: (كتاب سامحته

  : التالية املالحظات اىل االلتفات من البد وأطره، حدوده وتبيان االصيل االسالم إلحياء باختصار،

  .  بينهام والتمييز االمرييك واالسالم االصيل االسالم بني الفصل من البد املحتوى حيث من – ١

  .االمرييك واالسالم االصيل االسالم من كل حدود عىل التعرف رضورة – ٢

  . شامل بشكل أبعاده بكافة واالحاطة االصيل االسالم وأبعاد حدود عىل التعرف من البد – ٣

  . املعارص التاريخ يف االصيل االسالم اتباع ومصاديق بنامذج املجتمع تعريف – ٤

 يف االصـيل االسـالم إمـام بصـفته العمليـة وسـريته) رسه قـدس( الخمينـي االمام وأفكار مبؤلفات االنسانية املجتمعات تعريف – ٥

  .الحارض العرص
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  االمرييك  االسالم عىل والتعرف الخميني االمام

  كاليري عيل

 لسامحة سطوعاً  السياسية االفكار اكرث احد يعد االمرييك، االسالم عن ومتيزه – وآله عليه هللا صىل –املحمدي االسالم عىل التعرف

 داخل اىل واملنحرف االلتقاطي الفكر نفوذ دون الثورة، حياة من ومصريية خاصة برهة يف حالت التي) رسه قدس( الخميني االمام

 انواع توضيح ومحاولة التسمية، هذه ودوافع التصنيف هذا أسس عىل الوقوف سنحاول املقال هذا ويف. االيراين االسالمي املجتمع

  .عليه التعرف وسبل وخصائصه وسامته االمرييك االسالم

   

   االمرييك واالسالم االصيل االسالم اىل االسالم تصنيف اسباب – أوالً 

 الحق أن ،)٢٥٣ ،٢١ ج االمام، صحيفة انظر( االمرييك واالسالم – وآله عليه هللا صىل – املحمدي االسالم اىل االسالم تصنيف يوضح

 االنظار لفت تم االصيل، االسالم عىل – وآله عليه هللا صىل –املحمدي االسالم اسم اطالق خالل ومن ولهذا. يتغري ولن دامئاً  ثابت

 ركوب خالل من يتسنى، يك عرص كل يف وجهه يغرّي  االصيل غري االسالم أن بيد. االسالمي للدين الثابتة الحقيقة وجوه احد اىل

 التي االمور اكرث احد ولكن والدته، منذ كُرث مخالفني لديه كان االسالم أن نعلم نحن. البسطاء الناس خداع عرص، كل يف املوجة

 عليه – عيل االمام تعامل خالل من مناذجه أبرز رؤية وميكن. االصيل االسالم مواجهة يف بديالً  اسالماً  اوجدوا أنهم هو فيها نجحوا

 اىل باالشارة نكتفي سوف – السالم عليه – عيل االمام إزاء معاوية مواقف تحليل اىل هنا يتسع ال املجال وألن معاوية، مع – السالم

 كانوا الحقيقية يف و بالتدين، يتظاهرون كانوا الذين جملة من كانوا اعقبته، التي الظاملني وساللة معاوية أن وهي املالحظة هذه

  .واملنحرف املختلق االسالم عرض خالل من ومحوه االسالم اقصاء اىل يسعون

  

  االمرييك االسالم عىل التعرف سبل – ثانياً 

 بتوضيح اهتم البداية ففي.  ومريديه وأتباعه االمرييك باالسالم التعريف اىل مرحلة من اكرث يف) رسه قدس( الخميني االمام بادر

 اىل مبارشة إشارات أشار النهاية ويف االمرييك، االسالم منظومة تحت تندرج التي العامة العناوين اىل االشارة ثم ومن هؤالء، سامت

  الفئات من عدد

  

  االمرييك االسالم أتباع سامت توضيح – الف

 يقول الصدد هذا ويف واملخادعني، املنافقني من عدة عن عبارة االصيل غري االسالم أتباع يعترب كان) رسه قدس( الراحل االمام

 الثورة انطالقة عام ،)١٩٦٢( ١٣٤١ عام املخلصني الدين علامء من بعدة لحق الذي الظلم بوضوح تجسدوا أن يجب: ( سامحته

 أنهم وكيف وآالمهم، معاناتهم ومدى بالقداسة، والتظاهر للتحجر العارم املوت اجواء ظل يف األصيلة الروحانية ونضال االسالمية

  ).٢٢٠ ص ،٢١ ج االمام، صحيفة...). (التدين وعدم بالتجسس اتهموا

. االعداء رصاص من وخطورة املاً  أكرث خطابهم فان ولهذا االسالم، بظوهر متسكوا لتحجرهم ونتيجة االصيل غري االسالم أتباع ان

 مبعاناة يعبأون وال فخمة منازل يف يقيمون فانهم ولهذا. مطلقاً  مبوقعيتهم يخاطروا لن االنتهازي، االسالم هذا مثل إلتباعهم ونظراً 

 فّضل لقد: (االمام سامحة يقول. منافعهم عىل املحافظة أجل من يشء بكل للتشكيك استعداد وعىل مطلقاً، والحفاة املحرومني

 املحرومني، والحفاة الراسخة الثورة اركان ومعاناة هموم عن وبعيدين األمل، من خالني مرتاحني مجللة فخمة منازل يف االقامة هؤالء

  ).٣٣٣ ص ،٢٠ ج االمام، صحيفة...) (بعيد من ولو يساهموا أن يحاولوا مل أنهم وحتى االحداث، مبراقبة مكتفني
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 الصعاب، وخوض بحياتها للمخاطرة مستعدة املؤمنني من فئة ملاذا:  بالسؤال يواجهوا أن من وخشية االشخاص، هؤالء أمثال أن

 والذين النظام مسؤويل اتهام من يتحفظون ال أنهم. متفرجني؟ الجلوس فضلتم أنكم بيد والفحشاء، والفساد للظلم والتصدي

 امري االمام عهد يف الحال عليه كان مثلام ذلك، غري اىل.. االجنبي وأيادي الدين، عدميي أُناس بأنهم النضال، معرتك يخوضون

 مير مل حنذاك: (سامحته يقول. أفعالهم وتربير االمام من أفضل أنفسهم إلظهار الصالة، بتارك نعتوه حيث - السالم عليه – املؤمنني

 تهمة يلصقون أخذوا أنهم حتى والتهم الشائعات بث اىل والشاه، ألمريكا والظاهرة الخفية األيادي لجأت حيث حادثة، دون يوماً 

 يف دماً  يبكون كانوا الحقيقيني الدين علامء أن الحقيقة يف. النضال يقودون كانوا بالذين لالنجليز وعميل وماركيس الصالة تارك

  ).٢٥٥ ص ،٢١ ج االمام، صحيفة). (واألرس العزلة

   

  االمرييك االسالم انواع – ب

 أنواع توضيح اىل التالية املرحلة يف) رسه قدس( الخميني االمام بادر – وآله عليه هللا صىل –املحمدي االسالم عىل التعرف يتسنى يك

  :منه مناذج ثالثة اىل االشارة هنا سنحاول و االمرييك، االسالم

  

  الرأساملية اسالم – االول

 من أرسلنا ما:(الكريم القرآن يف عزوجل قوله ذلك عىل دليل وخري التاريخ، بقدم قدمية لالسالم واملرفهني الرأسامليني مناهضة ان

 وجدتم مام بأهدى جئتكم لو أو قال. مقتدون أثارهم عىل وإنا أمة عىل آباءنا وجدنا إنا مرتفوها قال إالّ نذير من قرية يف قبلك

  ).٢٤ – ٢٣ اآليتان الزخرف، سورة)( كافرون به أرسلتم مبا إنا قالوا آباءكم، عليه

  :التالية املالحظات اىل نشري الرشيفة، اآلية فحوى اىل واستناداً 

  .عرصه يف موجوداً  النزاع هذا يكن مل ما نبي يبعث ومل الدوام، عىل قامئاً  كان للذهب، واملکتنزين االنبياء بني النزاع – ١

 يخشون وكانوا. والجور بالظلم االستعانة خالل من ثروتهم جمعوا الذين الناهبني من كانوا لالنبياء، يتصدون كانوا الذين أن – ٢

  .لهم وتصدوا االنبياء عارضوا ولهذا الحق، واصحاب الفقراء عىل اموالهم توزيع اىل يضطروا أن باالنبياء آمنوا ما إذا

  .والربهان باملنطق يؤمنون وال األعمى بالتعصب يتصفون هؤالء أمثال أن – ٣

 هدفهم تحقيق لهم يتسنى ويك عليها، واالستيالء اآلخرين اموال نهب بصدد املرفهني أن هو املواجهة هذه يف الرئييس السبب ان

 والنواميس، الدين عن الدفاع رصخة براءتنا، رصخة ان: (بالتدين للتظاهر مضطرون فهم االسالمية، املجتمعات يف هذا املشؤوم

 هي براءتنا رصخة ان.. قلوبها والنفاق الكفر خنجر مزّق التي املتأملة الشعوب رصخة واالموال، والرثوات املوارد عن الدفاع رصخة

 ومثرة جبينهم عرق حصيلة الدوليون واللصوص الذهب مكتنزو رسق الذين والحفاة واملحرومني الجياع وحرمان فقر رصخة

  ).٣١٨ ص ،٢٠ ج االمام، صحيفة). (الحقة حقوقهم أدنی والكادحني والعامل واملزارعني الفقرية الشعوب نيل دون وحالوا أتعابهم،

 الرأساملية، اسالم مفاسد اىل يشريسامحته امللتزمني، الدين وعلامء الطفيليني الرأسامليني بني املصالحة رفضه وضمن آخر موضع ويف

 لن الحقيقيني االسالم علامء ان: (االصيل واالسالم االنسان كرامة مع تتعارض واهانة مذلّة مبثابة االسالم هذا مبثل القبول ويعترب

 البعض يرى أن الفاحش الظلم ملن وأنه. الدوام عىل الرشف هذا عىل وحافظوا املال، وعبدة والخوانني للرأسامليني مطلقاً  يخضعوا

 امللتزمني الدين علامء ان... واحد إناء يف أيديهم وضعوا والرأسامليني األصيل، املحمدي االسالم انصار الحقيقيني، الدين علامء بأن

  ).٢٥٢ ص ،٢١ ج االمام، صحيفة.) (معهم يتصالحوا ولن ومل الطفيليني الرأسامليني لدماء متعطشون

  



١٥ 
 

  والدعة الراحة دعاة اسالم – الثاين

 يتعارض مبا يقبلوا لن الحال وبطبيعة والدعة، والراحة التدين بني للجمع وسعهم يف ما كل يبذلون والدعة، الراحة اسالم أنصار أن

 غري احد يهمهم وال اآلخرين، مساعدة عن ميتنعون ورفاههم رخائهم عىل الحفاظ أجل ومن. الشخصية ومنافعهم دعتهم مع

 بذريعة الحرب اىل الذهاب عن وميتنعون مبنازلهم يلوذون كانوا بالخطر شعروا أن ما اشخاص مثة كان االسالم صدر ويف. أنفسهم

 ما وإذا الغنائم، من بحصتهم ويطالبون اسنانهم يحدون كانوا الغنائم عن الحديث يكون وعندما واألبناء، املنزل عىل املحافظة

  .والحسد بالغرية نعتوه شيئاً، اعطائهم عن – وآله عليه هللا صىل – االكرم الرسول امتنع

 احكام عىل الشخصية منافعهم يفضلون الذين من الفئة هذه سامت تشخيص) رسه قدس( االمام سامحة يحاول الصدد هذا ويف

 كل الذين والدعة الراحة دعاة نهج احدهام: ونهجان طريقان هناك كان هذا يومنا وحتى االسالم صدر منذ: (موضحاً  الدين،

 بالنسبة باالولوية يحظى كان الذي واألمر. - مسلمني كانوا الذين اولئك – هللا ويعبدون ويناموا، يأكلونها فريسة عىل العثور هّمهم

 لقد... والطغيان الظلم مقارعة يف عمرهم كل قضوا الذين... االنبياء نهج فهو اآلخر النهج أما... والدعة الراحة طلب هو لهؤالء

 مديرية اىل أقتيدوا أن ومبجرد ولكن معتربة، وشخصيات دين ورجال املصلني من منهم الكثري كان اشخاصاً  النهضة فرتة طوال رأيت

 ساكتاً  يجلس مل منهم البعض أن أو ساكتني، جلسوا إما وحالياً . جانباً  وجلسوا والدعة الراحة فضلوا اليشء، بعض وأوذوا األمن

  ).٥١٢ – ٥١٩ ص ،١٤ ج االمام، صحيفة). (النظام مع العمل عىل ووافق

 سيختارون ألنهم هؤالء، أمثال اىل وحساسة هامة مناصب إناطة عدم ينبغي بأنه) رسه قدس( االمام سامحة يوضح آخر موضع ويف

 منازل يف يعيشون الذين اولئك ان: (واحدة ليلة يف الثورة يبيعوا بأن مخاوف ومثة ضغط، أدىن اىل يتعرضوا أن مبجرد والدعة الدنيا

 بيشء، يعبأون وال االحداث عىل يتفرجون املحرومني، والحفاة املحكمة الثورة اعمدة ومعاناة هموم عن بعيداً  ودعة، براحة فخمة

 مثرة ومصادرة وليلة، يوم يف الثورة باعوا فلرمبا ذلك، اىل طريقهم وجدوا ما اذا ألنه حساسة، مناصب لهم تسلّم ال أن ينبغي

 الشعب أبناء مرارتها تجرع التي املعاناة يشاهدوا ومل اجتيازه، تم الذي الطريق عمق يدركوا مل هؤالء ألن االيراين، الشعب زحامت

  ).٣٣٤ – ٣٣٣ ص ،٢٠ ج االمام، صحيفة...). (النظام اعوان من الكفرة أيدي عىل

  

  بالقداسة املتظاهرين اسالم – الثالث

 الصعوبة غاية يف أمر الحقيقيني املسلمني قبل من عليها التعرف فان لذا االسالمية، للمظاهر كبرية أهمية تويل الفئة هذه ألن نظراً 

 املسلمني عن وفصلها متيزها وأن االسالمي، املجتمع اعامق اىل تنفذ أن استطاعت الفئة هذه ألن نفسه، الوقت يف وخطري

 املنحرفني املسلمني من الفئة هذه وجود تاريخ وأن. إلهية موهبة اىل بحاجة أصح بعبارة أو ودراية، حكمة اىل بحاجة الحقيقيني

 دّونوا الذين) الخوارج( يف يتجىل املسلمني من الفئة هذه مناذج أبرز وأن االسالم، صدر اىل ميتد املقدسة، االسالم احكام عن

  .االسالمي املجتمع بکيان صدمات وألحقوا االسالم تاريخ من مؤسفة صفحات

 لهم يتسنى يك والدوافع األساليب بنفس حياتهم واصلوا الوجوه، تباين من الرغم وعىل التالية، القرون يف بالقداسة املتظاهرون

 االمة إمام وتحذيرات رصخات من جانباً  وأن. االسالمية املجتمعات عىل املنحرفة أفكارهم وهيمنة الداخل، من االسالم تحجيم

 اوساط اىل جديد من املنحرف الفكر هذا عودة من بالخطر وشعوره اخالصه من نابعة كانت الحارض، العرص يف) رسه قدس(

  .أيضاً  املحمدي باالسالم وإمنا فحسب االسالمية بالثورة يرتبص يكن مل الذي الخطر االسالمية، املجتمعات

 ومن هؤالء، من عدة نرى فاليوم. املحمدي واالسالم الثورة ضد ينشطون افراد مثة العلمية الحوزات ففي: (االمام سامحة يقول

 املتحجرين خطر ان. ذلك غري هاّمً  لديها ليس وكأنه والنظام والثورة الدين قواعد اىل سهامها توّجه بالقداسة، التظاهر خالل

  ).٢٥٣ ص ،٢١ ج االمام، صحيفة). (العلمية الحوزات يف قليل غري الحمقى بالقداسة واملتظاهرين
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 هذه أيدي عىل االسالم بکيان جسيمة ارضار لحقت وقد االسالم صدر اىل ميتد االسالمي املجتمع يف الفئة هذه وجود ان ذكرنا، وكام

 أن امرياملؤمنني لالمام يسمحوا مل ألنهم أحياء دمنا ما الحرسة بهذه نعيش أن علينا: ( االمام سامحة يقول الصدد هذا ويف. الفئة

 اىل ووجّهوا بل االسالم، باسم االسالم وعارضوا الحروب نريان االسالم ادعياء اشعل لقد. تأسيسها يريد كان التي الحكومة يؤسس

 مل القداسة ادعياء من باالسالم املتظاهرين أن فلو الهدف، بلوغ من منعوه حتى الكريم والقرآن االسالم باسم الصفعات االسالم

 تحدث تكن مل فلرمبا.  اليوم نشاهده ما غري االسالم مصري لكان األمر، هذا يف املؤمنني أمري ونجح معاوية، خديعة دحر من مينعوه

 يتحملون الذين هم) النهروان( يف بالقداسة املتظاهرين اولئك وان. كربالء قضية وال – عليه هللا سالم – الحسن االمام مشاكل

 العمل من اصحابه من الحمقى من فئة ومنعته االسالم، باسم املؤمنني امري عادت عدة ان... األبد اىل عليهم هللا فعلنة ذلك تبعات

  ).٣٣٠ – ٣٢٩ ،١٨ ج االمام، صحيفة). (األبد اىل املسلمني أسف عىل يبعث أمر وهذا. القرآن باسم

 ايدي عىل االسالم بكيان ألحقت قوية صفعات أن وهي املؤملة الحقيقة هذه يوضح) رسّه قدس( االمام سامحة كالم يف التأمل ان

 املتحجرة، الفئة هذه بسبب العجوز والدكم مرارتها تجرع التي اآلالم ان: (متواصلة الزالت الصفعات هذه امثال وأن الفئة، هذه

  ).٢٥٤ ص ،٢١ ج االمام، صحيفة). (اآلخرين ومضايقات ضغوط من مطلقاً  مثلها يواجه مل

 امثال ويلحقها ألحقها التي الصفعات ان. فحسب بالدين املتاجرة اسلوب هو يتغري والذي الدوام عىل موجودون هؤالء امثال ان

 الرجال، بأشباه امرياملؤمنني االمام ينعتهم الذين هؤالء ان. االشخاص أدهى حتى أمامها حائراً  يقف واملسلمني االسالم بكيان هؤالء

 ُحلومُ ! رجال وال الرجال أشباه يا: (املؤمنني امري طالب ايب بن عيل االمام يقول. الدين جذور اجتثاث سوى هدفاً  لديهم ليس

 مألتم لقد!  هللا قاتلكم. َسَدماَ  واعقبت نَدماً، َجرّت – وهللا – معرفَة أعرفكم ومل أركم مل اين لَوددتُ  الحجال، ربّات وعقول األطفال،

  ).٢٧ الخطبة البالغة، نهج). (غيظاَ  صدري وَشحنتم قيحاً، قلبي

   

  املتحجر االسالم مصاديق – ج

 فحسب، االسالم مبظاهر الفرحني بالقداسة املتظاهرين عىل التعرف يف تكمن األصيل االسالم صيانة يف األبرز القضية لعّل 

ً . االسالم مظاهر مع يتعارض ما كل ويعارضون  الدين حقائق إفهامهم فان لذا واملنطق، العقل اىل يفتقرون هؤالء امثال ألن ونظرا

  .الصعوبة غاية ويف شاق أمر

 وسوفيتي امرييك:  قبيل من اتهامات أن حقاً : (االسالمي النظام داخل الفئات هذه احدى اىل إشارته معرض يف االمام سامحة يقول

 لها يروج هل لها؟ يروج الذي من واملوسيقى، القامر وتحليل الحوامل، النساء وقتل الحالل، وتحريم الحرام وتحليل وإلتقاطي،

 واساءة هللا، اعداء محاربة تحريم وراء يقف الذي من السعور؟ عدميو املتحجرون بالقداسة املتظاهرون أم الدين عدميو االشخاص

 من واىل الخاصة؟ ام العامة هم هل النظام؟ مرشوعية تجاه والكناية الطعن اىل واللجوء والشهداء، الشهادة ثقافة استغالل

  ).٢٥٦ ص ،٢١ ج االمام، صحيفة). (غريهم؟ أو املعممني من هم وهل الخواص؟ هؤالء ينتسبون

 االحتفال مقاطعة اىل الدعوة إلفشال وسعها يف ما كل بذلت وقد النضال تحرم) الحجتية( كانت باألمس: (بالقول سامحته ومييض

  ).السابق املصدر) (الثورة اصحاب من اكرث ثوريني باتوا اليوم أنهم غري. للشاه دعامً  النضال ذروة يف شعبان من النصف يف

 خالل من واملسلمني االسالم بعزة املساس يف باألمس ساعدوا قد كانوا الوالية دعاة ان: (سامحته يقول الوالية، دعاة يخص وفيام

 سوى لهم بالنسبة الوالية عنوان يكن ومل عملياً، والطهارة العصمة بيت وأهل الرسول ظهر وقصموا الصمت، والتزامهم تحجرهم

 عهد يف الوالية عىل ويتأسفون وورثتها، للوالية املؤسسون بأنهم أنفسهم يصوروا أن يحاولون واليوم. واملتاجرة للتكسب وسيلة

   ).املصدر نفس). (الشاه

  

  



١٧ 
 

  القائد  سامحة كالم يف املحمدي االسالم

  

  

  

 االسـالم للظلـم، املقـارع االسالم اي املحمدي، االسالم قضية يف وأفكاره،تکمن االمام ملبادئ بالنسبة مالحظة وأبرز أول أن 

. واملستضـعفني واملعذبني الحفاة حقوق عن املدافع االسالم املحرومني، نصري االسالم املجاهد، االسالم للعدالة، يدعو الذي

 اسـالم يعنـي االمـرييك االسـالم.. السياسـية ثقافتنـا يف) االمـرييك االسـالم( مصـطلح االمـام أدخـل االسـالم، هذا مقابل ويف

 الـذي االسـالم املظلومني، حقوق عىل التطاول تجاه الالإبالية اسالم االطامع، تجاه الظلم، تجاه الالإبالية اسالم املجامالت،

 اطلـق االسالم هذا مثل أن.هؤالء جميع مع يتناغم الذي االسالم االقوياء، يساعد الذي االسالم واملستبدين، الطغاة يساند

 مبرحلـة تخـتص تكـن مل الـدوام، عـىل االمـام مبـا آمـن التي االصيل االسالم فكرة ان).. االمرييك االسالم: ( اسم االمام عليه

 مل لـو. االسـالمي النظـام وإقامـة االسالم سيادة غري يف تحقه باإلمكان يكن مل االصيل االسالم أن غري االسالمية، الجمهورية

 الظـاملني، مقارعـة االسـالم بوسـع يكن مل االسالمي، والفكر االسالمية الرشيعة اساس عىل قائم للبلد السيايس النظام يكن

 فـان ولهـذا. وحقيقـي واقعي بشكل هؤالء كل مقارعة املجتمع، يف الطغاة مقارعة العامل، يف واملستبدين الطغاة مقارعة

 الواجبـات، أوجـب مـن ولـيس الواجبات أوجب.. الواجبات أوجب االسالمية الجمهورية وصيانة حراسة يعترب كان االمام

 دون مـن ذلـك يتسـنى ال إذ االسـالمي، السـيايس النظـام بصـيانة رهـن – للكملة الحقيقي باملعنى – االسالم صيانة ألن

 ).شميس ١٤/٣/١٣٨٩ بتاريخ ألقاه الخامنئي هللا آية القائد سامحة خطاب من مقتطفات. (السيايس النظام

  

  

  

 

  ...فحسـب، امريكـا تريـده الـذي االسالم ليس االمرييك االسالم. االمرييك االسالم مقابل يف االصيل االسالم عن يتحدث االمام 

 واسـالم االلتقـاطي، االسـالم وكـذلك السـالطني، السالم بالنسبة نفسه واليشء. بصلة االصيل لالسالم ميت ال يشء كل وإمنا

 أن الحقيقـة ويف. االصيلة للعنارص وتفتقر مختلفة وألوان بأشكال تعرض التي) االسالمات.. (االشرتاكية واسالم الرأساملية،

 كانـت املتنوعـة االسـالمات هـذه أن املـرء ويـرى. الـدوام عـىل االصيل االسالم مواجهة يف يقف الذي هو االمرييك االسالم

 السـالطني إسـالم و موجوداً، كان االلتقاطي فاالسالم. االسالمي النظام معارضة من املاضية الثالثني السنوات طوال حارضة

 حسـناً .. االسـالمية الجمهوريـة مواجهـة يف حارضة كانت) االسالمات( هذه واقسام انواع جميع.. االشرتايك االسالم وكذلك

 اىل ينظـر واملجتمـع، الفـرد مـن كـل االعتبـار بنظـر يأخذ لالسالم، والفهم الوعي وهذا االسالم اىل النظرة هذه ظل ففي

 جـوار اىل والحـزم العاطفـة اىل وينظـر جنـب، اىل جنبـاً  والعقالنية الرشيعة االعتبار بنظر يأخذ معاً، والعدالة املعنويات

 – والعقالنيـة مكانهـا، يف والرشـيعة موقعهـا، يف والعواطـف محلهـا، يف والحزم القاطعية. ذلك كل وجود من البد بعض،

 ألن. بعـض جـوار اىل منـه االسـتفادة ينبغـي ذلـك كـل.محلهـا يف – الحـال بطبيعة الرشيعة عن مبعزل ليست هي التي

 لسـامحة خطـاب مـن مقتطفـات. (االسـالمي النظام عن االنحراف اىل يؤدي سوف املرتاصة املنظومة هذه عن االنحراف

 ).شميس ٢/٧/١٣٨٨ بتاريخ ألقاه القائد

 



١٨ 
 

 ترفـرف أن دون والحيلولة االيراين الشعب ثورة عن االبتعاد وهو اال آخر هدف لديه – املسلمني بني –) الخالف بث( أن 

 فكـر ينتقـل أن مـن يخشـون ألنهـم األخـرى الدوافع اىل الدافع هذا أضيف لقد. األخرى البلدان يف االسالمية الثورة راية

 عـىل واالعـداء االجانـب هيمنـة يعتـرب الـذي االسالم والهوية، العزة اسالم االستقالل، اسالم الجهاد، اسالم االصيل، االسالم

 ويـؤدي األخـرى االسـالمية املجتمعات اىل ايران من ذلك كل ينتقل أن من يخشون مطلقاً، يغتفر لن ذنباً  االسالمية االمة

. األخرى الدول وبني االسالمية ايران بني الخالف يثريوا أن يحاولون فهم ولهذا. طريقهم تعرتض التي العقبات مضاعفة اىل

 سـاحة اىل بـه ويـدفع – الطـاغوت عهـد يف شـعبنا مثل مستعمراً  شعباً  – شعباً  يوقظ الذي الفكر أن جيداً  يدركون فهم

 مختلـف يف النرص له ويحقق الدولية، الساحة صعيد عىل الواجهة اىل به ويدفع الخوف، عنه ويزيل الجهاد، واىل الرصاع

ـق منطقـة عىل لالستيالء يخططون للذين بالنسبة حقيقياً  خطراً  يشکل الفكر هذا مثل أن املراحل؛  ونهـب االوسـط الرش

 خطاب من. (اليوم حتى ينجحوا مل أنهم إالّ وسعهم يف ما كل بذلوا قد وطبعاً . بانتشاره يسمحوا لن ولهذا وثرواته، نفطه

 ).شميس ٢٥/٥/١٣٨٦ بتاريخ ألقاه القائد لسامحة

  

  

  

  ًهـذا عىل) االسالمية الصحوة( عنوان اطالق دون الحيلولة ويحاولون) االسالمية الصحوة( كلمة من يخافون االعداء طبعا 

.. يرتعبـون سـوف الواقعيـة، ابعـاده يف ويظهر ويربز الحقيقية صورته يف االسالم يتجىل عندما ألنه ملاذا؟. العظيم الحراك

 الـذي االسـالم اسـم من يخافون ال أنهم. والبذخ الفساد يف الغارق إسالم يخشون ال الدوالر، عبيد إسالم يخافون ال هؤالء

 اسالم الجامهري، اسالم املقدام، االسالم العميل، االسالم من يخشون أنهم بيد. وأفعالهم الجامهري أوساط يف وجود له ليس

ـنّ : (يقول الذي االلهي بالوعد االميان اسالم. هللا عىل التوكل ـه مـن هللا ولينرص  االسـالم، هـذا اسـم يطـرح عنـدما).. ينرص

 ال ولهـذا). قسـورة من فرّت مستنفرة، حمر كأنّهم( املستكربين كيان ينتاب الرعب فان االسالم، هذا عالئم تظهر وعندما

 أخـذت حقيقيـة، صـحوة اسـالمية، صـحوة هو إمنا الحراك هذا بأن نؤمن أننا بيد). االسالمية الصحوة( عنوان لهم يروق

 ألقـاه القائـد لسـامحة خطـاب مـن. (السـهولة بهـذه مسارها عن حرفها من االعداء يتمكن ولن وتنترش وترتسخ تتأصل

  ).شميس ٢١/٩/٩١ بتاريخ
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