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n 
، والصالة والسالم عىل أرشف احلمد هلل رب العاملني

وعىل آله سيدنا حممد بن عبداهلل األمني  ،األنبياء واملرسلني

 :، أما بعدالدين ، ومن تبعهم بإحسان إىل يوموصحبه أمجعني

هذا كالم يوضح ضالل اخلميني و طعنه يف صحابة ف

و خمالفته لدين اإلسالم بالكلية و ياليت أتباعه  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

، و لكن القلوب إذا عشعش ننقل ون بام سوف نقول وظيتع

ملن  لدفني صعب خروجه من القلب إالفيها اهلوى و احلقد ا

استمع بعني البصرية و طلب احلق ولكن الرافضة أبعد 

 .املستعان الناس عن ذلك و اهلل

إن اخلميني سلك اجتاهات متشعبة يف رفض الدين وامللة 

 :الكفر والضالل و إليكم ما ييل كلها تلتقي يف ملة

 :: الغلو يف الرفض و شدة العداء ألهل السنةأولا 

    :تفضيله أئمة الشيعة عىل األنبياء عامةا  

 «غالة الروافض»الغالة  اخلميني يسلك يف التشيع مسلك

 ذلك أنه يعتمد مقالة الغالة يف تفضيل األئمة و مما يدل عىل 

إن من رضورات مذهبنا أن »: ، فيقولعىل أنبياء اهلل و رسله

.. و قد رسليبلغه ملك مقرب و ال نبي م ألئمتنا مقامًا ال

ملك مقرب و  ورد عنهم )ع( أن لنا مع اهلل حاالت ال يسعها

 [22انظر احلكومة اإلسالمية ص ] .«ال نبي مرسل

لقد جاء األنبياء »: الغائب املنتظر و يقول اخلميني عن

ينجحوا حتى  مجيعًا من أجل إرساء قواعد العدالة لكنهم مل

.. مل صالح البرشيةالنبي حممد خاتم األنبياء الذي جاء إل

إن الشخص الذي سينجح يف ذلك هو  ينجح يف ذلك و

 .«املهدي املنتظر

  هـ 1011شعبان  12بمناسبة ذكرى مولد املهدي يف  من خطاب ألقاه اخلميني اهلالك

ذكرى مولد الرضا اإلمام  ويقول أيضًا يف خطاب ألقاه يف

سف إين متأ»: م9/8/1980السابع عند الشيعة بتاريخ 

أحدمها أن نظام احلكم اإلسالمي مل ينجح منذ فجر  ألمرين

ومل يستقم  ملسو هيلع هللا ىلصعهد الرسول  ، وحتى يفاإلسالم إىل يومنا هذا

بعدم  ملسو هيلع هللا ىلصاخلميني النبي  بل ويتهم ،«نظام احلكم كام ينبغي

 .الرسالة كام ينبغي تبليغ

و واضح أن » :(55األرسار ص  يقول يف )كتاب كشف

به وبذل  النبي لو كان قد بلغ بأمر اإلمامة طبقًا ملا أمر اهلل

املساعي يف هذا املجال ملا نشبت يف البلدان اإلسالمية كل 

ظهرت ، وملا واملشاحنات واملعارك هذه االختالفات

 .«عهخالفات يف أصول الدين وفرو

و »: 451يف كتاب كشف األرسار صفحة : وقال أيضاا 

 .«باإلمامة يكتمل الدين والتبليغ يتم

 . «ل يتصور فيهم السهو والغفلة»أئمتهم بقوله  و يصف

 [91احلكومات اإلسالمية ص ]

 .«تعاليم األئمة كتعاليم القرآن» :يقول اخلميني و

 [113احلكومة اإلسالمية ص ]

فإن لإلمام مقاماا »ينسب هلم صفة األلوهية فيقول:  و

لوليتها و سيطرهتا مجيع  تكوينية ختضعحمموداا و خالفة 

 .»ذرات الكون

نقول بأن االنبياء  و»أما األنبياء فيصفهم بالعجز فيقول: 

و ان اهلل سبحانه سيبعث يف  ،مل يوفقوا يف تنفيذ مقاصدهم

. يقصد هبذا «الزمان شخصًا يقوم بتنفيذ مسائل االنبياء آخر

 .(الدجال )األعورالشخص إمامهم الغائب 

 :قوله بتحريف القرآن ثانياا:

كتاب فصل  صاحب و اخلميني يرتحم عىل امللحد 

اخلطاب ويتلقى عن كتابه مستدرك الوسائل و حيتج به. 

كتاب الرصيح يف الكالم اآليت ذكره من  انظروا إىل الكفر

 :كشف األرسار للخميني اهلالك

يكن هلم ارتباط باإلسالم والقرآن إال ألجل  إن الذين مل»

وسيلة ملقاصدهم  الدنيا ، و كانوا جيعلون القرآنالرئاسة و
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الفاسدة ، كان من املمكن أن حيرفوا هذا الكتاب الساموي يف 

اسم اإلمام يف القرآن و أن يمسحوا هذه اآليات  حالة ذكر

 حياة املسلمني (.  منه و أن يلصقوا وصمة العار هذه عىل

 [) 110كشف األرسار ) ص ]

ويعتقدون فيه  مجدونههذا هو إمام الرافضة الذي ي

ويعتقد فيهم أهنم  ملسو هيلع هللا ىلصالعصمة يسب صحابة رسول اهلل 

 !! أن حيرفوا القرآن الكريم يمكن

 :تكفريه الصحابة و كل أهل السنة ثالثاا:

و ينعتهم  ملسو هيلع هللا ىلصيكفر صحابة رسول اهلل  واخلميني

 ذلك املتطرف من آراء قومه يف بالنواصب بل و يأخذ بالرأي

 واألقوى إحلاق»: و هو معاملتهم كاحلريب حيث يقول

الناصب بأهل احلرب يف إباحة ما اغتنم منهم وتعلق اخلمس 

، و بأي نحو كان و ماله أينام وجد ، بل الظاهر جواز أخذبه

 .[(322/ 1حترير الوسيلة ) ]. «وجوب إخراج مخسه

أنا و و النواصب عندهم هم أنت أهيا القارئ السني و 

 .بحث سابق أهل السنة مجيعًا كام بينّا يف

وأما النواصب و اخلوارج لعنهام اهلل تعاىل »و يقول أيضًا: 

 .[اخلميني–حترير الوسيلة] «من غري توقف فهام نجسان

بالكفر و  و ال يتورع عن التربء من الصحابة و اهتامهم

ولوال هذه املؤسسات الدينية الكربى ملا كان » :الردة فيقول

، أثر للدين احلقيقي املتمثل يف املذهب الشيعي هناك اآلن أي

لبناهتا يف سقيفة  وكانت هذه املذاهب الباطلة التي وضعت

بني ساعدة وهدفها اجتثاث جذور الدين احلقيقي حتتل اآلن 

هو يقول أّنه  .[193 ص للخميني –كشف األرسار ] مواضع احلق

 غري دين عىل عىل دين خيالف دين الصحابة! فهو إذاً 

 !اإلسالم

 بل إنه يعترب القضايا الفرعية كهيئات الصالة سبباً 

التكفري هو وضع احدى اليدين عىل االخرى نحو »للتكفري: 

 .«و ال بأس به يف حالة التقية ما يضعه غرينا وهو مبطل عمدا

 ي[اخلمين–حترير الوسيلة ]

عة أهل السنة بل يتعداه إىل فرق الشي و ال يقترص التكفري عىل

عرشية من فرق  غري االثنى» األخرى الذين ال يسبون الصحابة:

الشيعة اذا مل يظهر منهم نصب و معاداة و سب لسائر االئمة 

ون بإمامتهم طاهرون و اما مع ظهور ذلك منهم يعتقد الذين ال

 [اخلميني–الوسيلة  حترير]  .«فهم مثل سائر النواصب
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 أعده من الشبكة

 ة  اجلزائريأبو أسام


