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ديه الروافض قائم على الكفر والزودقة ومنهم احلىثيىن الساعىن يف تدمري 

اليمه دينًا ودويا 

بسم اهلل الرمحن الرحيم 

. احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آلو وصحبو ومن اتبع ىداه

:  أما بعد

عند الروافض من الكفر والزندقة وال سيما اخلميٍت ومن على منهجو  فليعلم ادلسلمون ما
ن فعل ىؤالء اخلمينيُت ػلمل يف طياتو أ و، وحزب الالت يف لبنان،كاحلوثيُت يف اليمن

 . ال سيما يف اليمن والعراق،القضاء على اإلسالم وادلسلمُت

اإليمان يمان والحكمة ): فيا أيها اليمنيون، تذكروا قول رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم
، وليكن جهادكم للروافض ذبًّا عن اإلؽلان، وإلعالء كلمة اهلل، وضعوا نصب أعينكم (يمانية

من قاتل لتكون كلمة اهلل ىي العليا فهو في سبيل ): قول رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم
 تَ ْنُصُروا ِإنْ : )؛ وبذلك ينصركم اهلل على أعدائكم وأعداء دينكم نصرًا مؤزرًا، قال تعاذل(اهلل
[. 7: زلمد ](أَْقَداَمُكمْ  َويُ  َبٍّ ْ  يَ ْنُصرُْكمْ  اللَّلوَ 

. وسأنقل للقراء بعض كفريات الروافض؛ ليعلم ادلخدوعون ُّم حقيقة دينهم وحاذلم

 : يأيت قوال اخلميٍت الكفرية ماأمن ف

(: 94-93ص)الحكومة اإلسالمية "قال الخميني في - 1

 الوالية التكوينية"

 إذ. معنوي مقام لديو يكون أال -عليو السالم- لإلمام واحلكومة الوالية إثبات من يلزم ال
 .احلكومة وظيفة عن مستقلة معنوية مقامات لإلمام
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 - السالم() عليو –األئمة لسان على ذكرىا ورد اليت اإللهية الكلية الخالفة مقام وىي
  ".االمر ولي "أمام خاضعة الوجود ذرات جميع بموجبها تكون والتي أحيانا،

 المقرب، الملك حتى .ادلعنوية األئمة مراتب إذل أحد يصل ال أنو مذىبنا ضروريات من
عليهم - واألئمة -صلى اهلل عليو وسلم –األكرم الرسول فإن األساس ويف. المرسل والنبي
 سائر عن يتميزون وىم العادل، ىذا قبل العرش ظل يف أنوارا كانوا -رواياتنا وحبسب- السالم
. اهلل شاء ما إذل ادلقامات من وذلم ،"الطينة"و النطفة انعقاد يف الناس

 أو ،"الحًتق  أظللة دنوت لو" :ادلعراج روايات يف -عليو السالم- جربائيل كقول وذلك
" مرسل نيب وال مقرب ملك يسعها ال حاالت اهلل مع لنا إن "-عليهم السالم- كقوذلم
 عن النظر بغض وذلك مذىبنا، أصول من -عليهم السالم- لألئمة كهذه مقامات فوجود
 أهنا مع  -عليها السالم-للزىراء  ثابتة ادلعنوية ادلقامات ىذه أن كما احلكومة، موضوع
 ولذا. احلكومة وظيفة غَت آخر شيء ادلقامات فهذه قاض، وال خليفة وال حباكم ليس 
 م لي أهنا يعٍت ال فهذا خليفة، وال بقاض ليس  -عليها السالم- الزىراء إن نقول عندما

 من بادلؤمنُت أوذل النيب }إن يقال عندما وكذلك. معنوياً  عنا متتاز ال أهنا أو وم لكم،
 مقام ؽلتلك كونو من أرقى كالم -صلى اهلل عليو وسلم –الرسول حق يف ورد فقد{ أنفسهم
. ادلؤمنُت على واحلكومة الوالية
 ."آخر علم بو يتكفل إذ ذلك؛ حول الكالم رلال يف ىنا ولسنا
: أقول
ما ادلراد بالوالية التكوينية؟ : يقال- أ 

كن فيكون؟ : ىل إن األئمة يقولون للشيء
وما ادلراد مبقام اخلالفة الكلية اإلذلية؟ ىل ادلراد بذلك أن األئمة ؼللفون اهلل يف تدبَت أمر 

الكون كلو خلقاً ورزقاً وإحياء وإماتة وعلماً بالغيوب؟ 

                                                           

 .كذا ()
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وىل القرآن والسنة دالَّل وبرىنا على ىذه اخلالفة الكلية اإلذلية؟ 

 أمام خاضعة الوجود ذرات مجيع مبوجبها تكون واليت: "يؤكد اخلميٍت ىذا ويوضحو فيقول
 .""األمر ورل"

. فينسب اخلميٍت ىذا إذل األئمة

يا مخيٍت ويا أتباع اخلميٍت، ىل يف الدنيا كفر وإحلاد يفوق ىذا اإلحلاد والكفر؟ 

 أليس  ىذه العقيدة الكفرية تصادم نصوصاً قرآنية واضحة تُبُتٍّ حال خامت الرسل م ل –ب 
 اْلَغْيبَ  أَْعَلمُ  ُكْن ُ  َوَلوْ  اللَّلوُ  َشاءَ  َما ِإالَّل  َضرًّا َواَل  نَ ْفًعا لِنَ ْفِسي أَْمِلكُ  اَل  ُقلْ ): قول اهلل تعاذل
َْتِ  ِمنَ  اَلْسَتْك َ ْرتُ  : األعراف )(يُ ْؤِمُنونَ  لَِقْومٍ  َوَبِشَتٌ  َنِذيرٌ  ِإالَّل  أَنَا ِإنْ  السُّسوءُ  َمسَّلٍِتَ  َوَما اخلَْ

188 .)

َا ُقلْ )-: صلى اهلل عليو وسلم-م ل قولو تعاذل معلًما رسولو   َأَحًدا ِبوِ  ُأْشرِكُ  َواَل  َر ٍّ  أَْدُعو ِإظلَّل
(. سورة اجلن )((21 )َرَشًدا َواَل  َضرًّا َلُكمْ  أَْمِلكُ  اَل  ِإ ٍّ  ُقلْ ( 20)

إن رل مقام اخلالفة الكلية اإلذلية اليت تكون مبوجبها مجيع ذرات : فلم يقل اهلل لرسولو قل
. الوجود خاضعة أمامي، وأ  أعلم الغيوب أو أعلم غيب السماوات واألرض

أن األئمة يعلمون الغيوب كما ىو من : كما يّدعي الروافض ىذه الدعاوى الكفرية ومنها
. مضامُت كالم اخلميٍت ىذا

(: 261-1/260)ولو سلف من أئمة الرفض ومنهم الكليٍت حيث قال يف الكايف 

باب أن األئمة عليهم السالم يعلمون علم ما كان وما يكون وأنو ال ؼلفى عليهم الشيء "
". صلوات اهلل عليهم

: وساق بإسناده عن أ  عبد اهلل أنو قال
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 َما َوأَْعَلمُ  النَّلارِ  يف  َما َوأَْعَلمُ  اجْلَنَّلةِ  يف  َما َوأَْعَلمُ  اأْلَْرضِ  يف  َوَما السَّلَماَواتِ  يف  َما أَلَْعَلمُ  ِإ ٍّ "
َعوُ  َمنْ  َعَلى َكبُ رَ  َذِلكَ  َأنَّل  فَ رََأى ُىنَ ْيَ ةً  َمَكثَ  ُ َّل  قَالَ  َيُكونُ  َما وَ  َكانَ   َعِلْم ُ  فَ َقالَ  ِمْنوُ   َِ
َيانُ  ِفيوِ  يَ ُقولُ  َوَجلَّل  َعزَّل  اللَّلوَ  ِإنَّل  َوَجلَّل  َعزَّل  اللَّلوِ  ِكَتابِ  ِمنْ  َذِلكَ  اى  ".ءٍ  َشيْ  ُكلٍّ  تِب ْ

 عليو )اللَّلوِ  َعْبدِ  َأِ   ِعْندَ  اْلُمَفضَّللُ  َكانَ  قَالَ  أَنَّلوُ  اخْلَ ْ َعِميٍّ  َسْعدٍ  ْبنِ  مَجَاَعةَ  َعنْ "وساق أيضا 
 َعْنوُ  ػَلُْجبُ  وَ  اْلِعَبادِ  َعَلى َعْبدٍ  طَاَعةَ  اللَّلوُ  يَ ْفِرضُ  ِفَداكَ  ُجِعْل ُ  اْلُمَفضَّللُ  َلوُ  فَ َقالَ ( السالم
 ُ َّل  اْلِعَبادِ  َعَلى َعْبدٍ  طَاَعةَ  يَ ْفِرضَ  َأنْ  ِمنْ  ِبِعَباِدهِ  أَْرَأفُ  وَ  أَْرَحمُ  وَ  َأْكَرمُ  اللَّلوُ  اَل  قَالَ  السَّلَماءِ  َخبَ رَ 

 ."َمَساءً  وَ  َصَباحاً  السَّلَماءِ  َخبَ رَ  َعْنوُ  ػَلُْجبَ 

. وكتاب الكايف ىذا عند الرافضة م ل صحيح البخاري

 ادللك حىت. ادلعنوية األئمة مراتب إذل أحد يصل ال أنو مذىبنا ضروريات من: "وقولو- ج  
". ادلرسل والنيب ادلقرب،

انظر إليو كيف يفضل األئمة على رسل اهلل الكرام ادلصطفُت وعلى ادلالئكة ادلقربُت وأن ىذا 
. من ضروريات مذىب الروافض

وىذه عقيدة كفرية مدمرة، ال برىان ذلم عليها من كتاب وال سنة، وىي تتضمن حتقَت الرسل 
. وألهنا من جنس مفًتيات اليهود

. ويكذُّا اهلل يف زلكم كتابو

. (َبِصَتٌ   َِيعٌ  اللَّلوَ  ِإنَّل  النَّلاسِ  َوِمنَ  ُرُساًل  اْلَماَلِئَكةِ  ِمنَ  َيْصطَِفي اللَّلوُ ): قال تعاذل

. فخص اهلل ىذا االصطفاء بادلالئكة وبالرسل من الناس فقط

 بَ ْعُضَها ُذرٍّيَّلةً  اْلَعاَلِمُتَ  َعَلى ِعْمرَانَ  َوآلَ  ِإبْ رَاِىيمَ  َوآلَ  َونُوًحا آَدمَ  اْصطََفى اللَّلوَ  ِإنَّل ): وقال تعاذل
(.  َعِليمٌ   َِيعٌ  َواللَّلوُ  بَ ْعضٍ  ِمنْ 

. واصطفى أئمة ىم أعلى مرتبة: آدم ونوح وإبراىيم، ودل يقل
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 عليهم-واألئمة - وسلم عليو اهلل صلى- األكرم الرسول فإن األساس ويف: "قولو- د 
 سائر عن يتميزون وىم العادل، ىذا قبل العرش ظل يف أنوارا كانوا -رواياتنا  وحبسب-السالم
  ."اهلل شاء ما إذل ادلقامات من وذلم ،"الطينة"و النطفة انعقاد يف الناس

صلى اهلل عليو –دلاذا دل يذكر اهلل ىذا يف زلكم كتابو، ودل يذكر ذلك رسول اهلل : أقول
يف سنتو؟، أال يدل ىذا على جرأة الروافض وىذا اخلميٍت على اإلفك؟ - وسلم

. لقد خلق اهلل ادلالئكة من نور، وخلق اجلن من مارج من نار، وخلق آدم من طُت

. كما صرّح بذلك رسول اهلل بالنسبة للمالئكة، وكما صرّح القرآن والسنة بالنسبة آلدم واجلن

واألئمة من أنوار إذل - صلى اهلل عليو وسلم–  ما ىو الربىان على أن اهلل حّول النيب 
إخل، تعاذل اهلل ونزّه اهلل رسولو وأىل البي  عن افًتاء ...الطُت،   إذل النطفة   إذل العلقة 

. الروافض

 ."اهلل شاء ما إذل ادلقامات من وذلم: " وقولو

: فنقول

ىل ىذه ادلقامات فوق اخلالفة الكلية اإلذلية وفوق خضوع مجيع ذرات الوجود لألئمة؟، ال 
. يستبعد أنو يرى أن ىذه ادلقامات فوق تلك ادلقامات، وما بعدىا مبا يف ذلك مقام األلوىية

". الحًتق  أظللة دنوت لو" :ادلعراج روايات يف -عليو السالم- جربائيل كقول وذلك: "قولو

. يريد أن جربيل لو دىن أظللة من أنوار أىل البي  الحًتق، وىذا من الكذب الكّبار

 اهللُ  َصلَّلى النَّليبَّل  َأنَّل  َأْوََف، ْبنِ  ُزرَاَرةَ  والدليل على كذب ىذا الرافضي ما رواه الدارمي وغَته َعنْ 
َنوُ  بَ ْيٍِت  ِإنَّل  زُلَمَّلدُ  يَا: َوقَالَ  ِجرْبِيلُ  فَانْ تَ َفضَ . َربَّلَك؟ رَأَْي َ  َىلْ : " ِجرْبِيلَ  َسَألَ  َوَسلَّلمَ  َعَلْيوِ   َوبَ ي ْ
انظر الرد على اجلهمية للدارمي . "اَلْحتَ َرْق ُ  أَْدنَاَىا ِمنْ  َدنَ ْوتُ  َلوْ  نُوٍر، ِمنْ  ِحَجابًا َسْبِعُتَ 

 (.119)برقم  (1/73)
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 اهللِ  َرُسولُ  ِفيَنا قَامَ : قَالَ  ُموَسى، َأِ   َعنْ  (179)حديث - رمحو اهلل-ويف صحيح مسلم 
 َأنْ  َلوُ  يَ ْنَبِغي َواَل  يَ َناُم، اَل  َوَجلَّل  َعزَّل  اهللَ  ِإنَّل : " فَ َقالَ  َكِلَماٍت، ِ َْمسِ  َوَسلَّلمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّلى
 َعَملِ  قَ ْبلَ  الن َّلَهارِ  َوَعَملُ  الن َّلَهاِر، َعَملِ  قَ ْبلَ  اللَّلْيلِ  َعَملُ  إِلَْيوِ  يُ ْرَفعُ  َويَ ْرفَ ُعُو، اْلِقْسطَ  ؼَلِْفضُ  يَ َناَم،
 انْ تَ َهى َما َوْجِهوِ  ُسُبَحاتُ  أَلَْحَرَق ْ  َكَشَفوُ  َلوْ - النَّلارُ : َبْكرٍ  َأِ   رَِوايَةِ  َويف  -النُّسورُ  ِحَجابُوُ  اللَّلْيِل،
 ".َخْلِقوِ  ِمنْ  َبَصرُهُ  إِلَْيوِ 

. فهذا احلجاب خاصٌّ باهلل عز وجل

ومعلوم عن الروافض الكذب يف شىت ادليادين، والغلو يف أىل البي  مبا يشبو غلو النصارى 
. يف عيسى عليو الصالة والسالم

فالغلو مذموم يف شريعتنا الغرّاء، ال سيما الغلو ادلؤدي إذل الكفر، كغلو اليهود والنصارى 
 احلَْقَّل  ِإالَّل  اللَّلوِ  َعَلى تَ ُقوُلوا َواَل  ِديِنُكمْ  يف  تَ ْغُلوا اَل  اْلِكَتابِ  أَْىلَ  يَا): والروافض، قال اهلل تعاذل

َا . اآلية (... اللَّلوِ  َرُسولُ  َمْر ََ  اْبنُ  ِعيَسى اْلَمِسيحُ  ِإظلَّل

َا َمْرَ َ، اْبنَ  النَّلَصاَرى َأْطَرتْ  َكَما ُتْطُروِ ، الَ »: وقال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم  أَنَا فَِإظلَّل
. «َوَرُسولُوُ  اللَّلِو، َعْبدُ  فَ ُقوُلوا َعْبُدُه،

(. 154)، وأمحد يف مسنده حديث (3445)أخرجو البخاري يف صحيحو حديث 

 ،"اهلل السيد: "وسلم عليو اهلل صلى النيب قال قريش؟ سيد أن : ودلا قال لو بعض الناس 
: وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسول فقال طوال؟ فيها وأعظمها قوال فيها أفضلها أن : قال
. "الشيطان يستجره وال بقولو، أحدكم ليقل"

، والبخاري يف األدب ادلفرد حديث (16307)أخرجو اإلمام أمحد يف مسنده حديث 
(. 4806)وأبو داود يف سننو حديث . (211)

ويف كالم اخلميٍت من الكفر واإلحلاد ما ال يوجد لو نظَت يف أقوال ادلشركُت من قوم نوح، 
. وعاد قوم ىود، ومثود قوم صاحل، وال مشركي العرب، وال يف أقوال اليهود والنصارى
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وأتباع اخلميٍت من احلرس ال وري إذل حزب الالت يف لبنان إذل روافض العراق واحلوثيُت يف 
اليمن، كلهم يؤمنون بعقائد اخلميٍت وأسالفو ومنهجهم القائم على الكفر، والتقية القائمة 

. على الكذب والكفر

وعندىم من احلقد على الصحابة وادلسلمُت ما ال يوجد عند اليهود والنصارى واذلندوس؛ 

. وذلك انطالق من تكفَتىم للصحابة الكرام وسائر ادلسلمُت

فعلى ادلسلمُت يف اليمن وغَتىا أن يعرفوا حقيقة دين الروافض وشدة عداوهتم لإلسالم 
. وادلسلمُت

. وال ينخدعوا بأكاذيبهم وتلبيساهتم القائمة على عقائدىم الكفرية ومنها التقية

. طعن الخميني في اهلل عز وجل والرسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم، والقرآن- 2

(: 155- 154ص)" كشف األسرار"قال يف 

 تكون أن ينبغي اإلمامة فإن باىتمام، والقرآن الدين إذل ينظران والرسول اهلل أن ولذا ، فكما"
عندعلا، إذ أن اإلمامة ىي ادلنفذة للقانون الذي ىو اذلدف األساسي للدين  ادلكانة نفس ذلا

". وسن القوانُت

: أقول

والرسول صلى اهلل عليو وسلم ينظران إذل الدين والقرآن باىتمام ودل - يف نظره-فاهلل عز وجل 
. يهتما باإلمامة على الوجو الذي يفًتيو الروافض

فال مكان ذلذا الغلو عند اهلل وعند رسولو وادلؤمنُت ومنهم أىل البي  الكرام الذين يرفضون 
. افًتاءات الروافض ونزه اهلل القرآن عن ىذه االفًتاءات الرافضية

رمي الخميني رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم بعدم تبليغ أمر اإلمامة طبًقا لما أمر - 3
. اهلل، وبأن ذلك منو سبب الخالفات في أصول الدين وفروعو
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(: 155ص)قال اخلميٍت يف كشف األسرار 

وحىت نوضح إحدى آيات القرآن اليت كان  قد نزل  بعد يف حجة الوداع، وعقب تنصيب 
من سورة ادلائدة  (5)أمَت ادلؤمنُت إماماً، وذلك بشهادة من الشيعة وأىل السنة، فاآلية 

ْساَلمَ  َلُكمُ  َوَرِضي ُ  نِْعَميِت  َعَلْيُكمْ  َوأمَْتَْم ُ  ِديَنُكمْ  َلُكمْ  َأْكَمْل ُ  اْليَ ْومَ ): تقول  (ِديًنا اإْلِ
 في المساعي بو اهلل، وبذل أمر لما طبقاً  اإلمامة بأمر بلغ قد كان لو النبي أن وواضح

 والمشاحنات االختالفات ىذه كل اإلسالمية البلدان في نشبت لما المجال، ىذا
. وفروعو الدين أصول يف مثة خالفات ظهرت ودلا ،والمعارك

 أن ذلك، السقيفة يوم إذل مردىا إظلا الشيعة اَّتهدين من بُت ادلوجودة اخلالفات وحىت بل
بالتقية،  اخلاصة األخبار من ناشئ الغالب ويف، األخبار اختالف من ناشئ اآلراء اختالف

. احتياج مثة للتقية كان دلا ألىلها أُعطي  قد اإلمامة كان  واليت أوردنا ذكرىا من قبل، ولو
". السقيفة آثار من ىو إظلا اليوم ادلسلمون منو يعا  ما كل فإن إذاً 

: أقول

يف ىذا الكالم طعن خبيث يف رسول اهلل صلى اهلل عليو  وسلم؛ فرسول اهلل عنده - 1
خائن؛ ألن اهلل أوحى إليو أمر اإلمامة ولكنو دل يبلغ ىذا األمر العظيم الذي غلب االىتمام 

. بو كاالىتمام بالقرآن

- رلال اإلمامة: أي-وكان على رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم أن يبذل يف ىذا اَّال - 2
. جهوًدا عظيمة طبًقا دلا أمره اهلل بو، ولكنو عصى وخالف أمر اهلل

وترتب على ىذه اخليانة وعدم بذل اجلهود يف إظهار مكانة اإلمامة أن نشب  اخلالفات - 3
. يف البلدان اإلسالمية وادلشاحنات وادلعارك

بل إن اخلالفات يف أصول الدين وفروعو بُت األمة إظلا ترجع أسباُّا إذل عدم تبليغ - 4
رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم دلا أمره اهلل بو من إذاعة أمر اإلمامة ونشرىا باىتمام بالغ بُت 

. األمة
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وحىت اخلالفات ادلوجودة بُت اَّتهدين من الروافض إظلا مردىا إذل يوم السقيفة الذي - 5
ترتب اخلالف فيو على عدم اىتمام الرسول باإلمامة، وعدم اىتمامو بتبليغها، وبرأ اهلل 
السقيفة وأىلها من  ىذا االفًتاء؛ فإن الصحابة رضي اهلل عنهم ائتلف  قلوُّم يف نفس 
السقيفة بكل سهولة، وعلي رضي اهلل عنو أيد ىذا االتفاق الرائع، ودل يكن لذلك أي أثر 
بُت الصحابة الكرام ومنهم علي رضي اهلل عنهم، وأىل السنة ادلتمسكون بكتاب اهلل وسنة 

. رسولو صلى اهلل عليو  وسلم

وتقية الرافضة ال عالقة ذلا باإلسالم وال عالقة ذلا بيوم السقيفة وكم للروافض من هتاويل - 6
. ومبالغات يف فضلها ومكانتها وسيأيت الكالم عليها إن شاء اهلل

أما مهدي الروافض فإنو من أكاذيبهم وأساطَتىم، وذلم روايات ؼلًتعوهنا لغيبة مهديهم 
تضحك مها ال كلى؛ فقد روى إمامهم زلمد بن يعقوب الكليٍت روايات عن ىذا ادلهدي 

: منها

 يف  يَ ْنُك ُ  ُمتَ َفكٍّراً  فَ َوَجْدتُوُ ( السالم عليو )اْلُمْؤِمِنُتَ  أَِمَتَ  أَتَ ْي ُ  قَالَ  نُ َباَتةَ  ْبنِ  اأْلَْصَبغِ  َعنِ "
 فَ َقالَ  ِفيَها ِمْنكَ  َرْغَبةً  أَ  اأْلَْرضِ  يف  تَ ْنُك ُ  ُمتَ َفكٍّراً  أَرَاكَ  رل  َما اْلُمْؤِمِنُتَ  أَِمَتَ  يَا فَ ُقْل ُ  اأْلَْرضِ 

نْ َيا يف  َواَل  ِفيَها َرِغْب ُ  َما َواللَّلوِ  اَل   َظْهرِي ِمنْ  َيُكونُ  َمْوُلودٍ  يف  َفكَّلْرتُ  َوَلِكٍتٍّ  َقطُّس  يَ ْوماً  الدُّس
 َجْوراً  ُمِلَ  ْ  َكَما ِقْسطاً  وَ  َعْداًل  اأْلَْرضَ  ؽَلْأَلُ  الَّلِذي اْلَمْهِديُّس  ُىوَ  ُوْلِدي ِمنْ  َعَشرَ  احْلَاِديَ 
َرةٌ  َغْيَبةٌ  َلوُ  َتُكونُ  َوظُْلماً   اْلُمْؤِمِنُتَ  أَِمَتَ  يَا فَ ُقْل ُ  آَخُرونَ  ِفيَها َويَ ْهَتِدي أَق َْوامٌ  ِفيَها َيِضلُّس  َوَحي ْ
َرةُ  َتُكونُ  وََكمْ   َلَكاِئنٌ  َىَذا َوِإنَّل  فَ ُقْل ُ  ِسِنُتَ  ِس َّل  َأوْ  َأْشُهرٍ  ِستَّلةَ  َأوْ  أَيَّلامٍ  ِستَّلةَ  قَالَ  اْلَغْيَبةُ  وَ  احْلَي ْ
 ِخَيارِ  َمعَ  اأْلُمَّلةِ  َىِذهِ  ِخَيارُ  أُولَِ كَ  َأْصَبغُ  يَا اأْلَْمرِ  ََُِّذا َلكَ  َأىنَّل  وَ  سَلُْلوقٌ  أَنَّلوُ  َكَما نَ َعمْ  فَ َقالَ 
َرةِ  َىِذهِ  أَبْ رَارِ   َبَداَءاتٍ  َلوُ  فَِإنَّل  َيَشاءُ  َما اللَّلوُ  يَ ْفَعلُ  ُ َّل  فَ َقالَ  َذِلكَ  بَ ْعدَ  َيُكونُ  َما ُ َّل  فَ ُقْل ُ  اْلِعت ْ

 .َوهِنَايَاتِ  َوَغايَاتٍ  َوِإرَاَداتٍ 

 قَ ْبلَ  َغْيَبةً  ( السالم عليو ) لِْلَقاِئمِ  ِإنَّل  يَ ُقولُ ( السالم عليو)اللَّلِو  َعْبدِ  أَبَا  َِْع ُ  قَالَ  ُزرَاَرةَ  َعنْ 
 ."اْلَقْتلَ  يَ ْعٍِت  َبْطِنوِ  ِإذَل  بَِيِدهِ  َأْوَمأَ  وَ  ؼَلَافُ  ِإنَّلوُ  قَالَ  دلَِ  وَ  قُ ْل ُ  يَ ُقومَ  َأنْ 

(. 1/338)انظر الكايف 
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. وىناك روايات ك َتة ساقها الكليٍت قائمة على الكذب والتناقضات

 اهلل صلى- محمد الرسل أكرم فيهم بما جميًعا الرسل دعوات من الخميني يحط- 4
 الذي المعدوم المهدي دعوة على دعوتهم ويفضل بالفشل، ويرميهم- وسلم عليو

: األفاكون، فيقول الروافض اخترعو

ولكن جميع األنبياء لم ينجحوا في أىدافهم  إن كل نبي جاء لنشر العدل في العالم"
حتى إن خاتم المرسلين الذي أرسل إلصالح البشرية وتنفيذ العدل وتربية الناس لم 

 اى ."ينجح في عصره وسينجح اإلمام المهدي في كل ذلك

. م1980 يونيو 29 رللة طهران تاؽلز الصادرة يف مدينة قم اإليرانية بتاريخ انظر

فهذا طعن يف األنبياء والسيما رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم الذي صلح يف أىدافو غاية 
يف بدر، ويف : النجاح يف نشر اإلسالم وإعالئو، ونصره اهلل تبارك وتعاذل يف مجيع معاركو

. حنُت، وفتح مكة، ويف خيرب، ويف اليمن، ويف سائر اجلزيرة العربية

ويف غزوة تبوك دل يستطع  النصارى مواجهتو فيها؛ فأحجموا عن مواجهتو، وقد قال صلى 
. (نصرت بالرعب مسَتة شهر): اهلل عليو وسلم يف احلديث ادلتفق عليو

. وىذا من أوضح دالئل صلاحو وظهور نبوتو صلى اهلل عليو وسلم ودعوتو

 مَتِيمٍ  َعنْ  (16957)برقم  (28/154)ومن السنة ما رواه اإلمام أمحد رمحو اهلل يف مسنده 
ُلَغنَّل [ 155:ص: »]يَ ُقولُ  َوَسلَّلمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّلى اللَّلوِ  َرُسولَ   َِْع ُ : قَالَ  الدَّلارِيٍّ،  اأْلَْمرُ  َىَذا لََيب ْ

يَن، َىَذا اللَّلوُ  أَْدَخَلوُ  ِإالَّل  َوبَرٍ  َواَل  َمَدرٍ  بَ ْي َ  اللَّلوُ  يَ ت ُْركُ  َواَل  َوالن َّلَهاُر، اللَّلْيلُ  بَ َلغَ  َما  َأوْ  َعزِيزٍ  ِبِعزٍّ  الدٍّ
ْساَلَم، ِبوِ  اللَّلوُ  يُِعزُّس  ِعزًّا َذلِيٍل، ِبُذلٍّ   َقدْ : »يَ ُقولُ  الدَّلارِيُّس، مَتِيمٌ  وََكانَ  «اْلُكْفرَ  ِبوِ  اللَّلوُ  يُِذلُّس  َوُذالًّ  اإْلِ
ُهمُ  َأْسَلمَ  َمنْ  َأَصابَ  َلَقدْ  بَ ْييِت، أَْىلِ  يف  َذِلكَ  َعَرْف ُ  ، َوالشَّلَرفُ  اخْلَي ْرُ  ِمن ْ  َمنْ  َأَصابَ  َوَلَقدْ  َواْلِعزُّس
ُهمْ  َكانَ  . «َواجْلِْزيَةُ  َوالصَّلَغارُ  الذُّسلُّس  َكاِفرًا ِمن ْ

عن ادلقداد بن األسود رضي اهلل عنو  (23814)برقم  (39/236)وروى رمحو اهلل يف ادلسند 
قاَلى الاَل : »يَ ُقولُ  َوَسلَّلمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّلى اللَّلوِ  َرُسولَ   َِْع ُ : قال  ب اَلْيتُت  اأْلاَلْر ِر   اَلْهرِر  عاَللاَلى ي اَلب ْ
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ٍر، ، كاَللِرماَلةاَل  اللاَّلوُت  أاَلْدخاَللاَلوُت  إِرالاَّل  واَلباَلرٍ  واَلالاَل  ماَلداَل مِر  اللاَّلوُت  يُتعِرزُّزىُتمُت  إِرماَّلا ذاَللِريٍل، ذُتلِّز  أاَلوْ  عاَلزِريزٍ  بِرعِرزِّز  اإْلِرْسالاَل
. «لاَلهاَلا ف اَلياَلدِرينُتوناَل  يُتذِرلُّزهُتمْ  أاَلوْ  أاَلْىلِرهاَلا، مِرنْ  ف اَلياَلْجعاَللُتهُتمْ 

، والطربا  يف الكبَت (8393)برقم  (4/594)واحلديث رواه احلاكم يف ادلستدرك 
(. 18618)برقم  (9/305)، والبيهقي يف الكربى (601)برقم  (20/354)

ولقد نصر اهلل رسلو الكرام عليهم الصالة والسالم، فنصر نوًحا عليو الصالة والسالم بإىالك 
 ُدونِ  ِمنْ  ذَلُمْ  غلَُِدوا فَ َلمْ  نَارًا َفأُْدِخُلوا أُْغرُِقوا َخِطيَ اهِتِمْ  شلَّلا): أعدائو مجيًعا بالغرق، قال تعاذل

. ، وىذا نصر مؤزر(أَْنَصارًا اللَّلوِ 

 َعاتَِيةٍ  َصْرَصرٍ  ِبرِيحٍ  َفأُْىِلُكوا َعادٌ  َوأَمَّلا): وأىلك عاًدا قوم ىو بريح صرصٍر عاتية قال تعاذل
 طَلْلٍ  أَْعَجازُ  َكأَن َّلُهمْ  َصْرَعى ِفيَها اْلَقْومَ  فَ تَ َرى ُحُسوًما أَيَّلامٍ  َومَثَانَِيةَ  لََيالٍ  َسْبعَ  َعَلْيِهمْ  َسخَّلَرَىا( 6)

 [. 8-6: احلاقة] ((8 )بَاِقَيةٍ  ِمنْ  ذَلُمْ  تَ َرى فَ َهلْ ( 7 )َخاِويَةٍ 

 يف  َفَأْصَبُحوا الصَّلْيَحةُ  ظََلُموا الَّلِذينَ  َوَأَخَذتِ ): وأىلك مثود قوم صاحل بالصيحة قال تعاذل
-94: ىود.](مَثُودُ  بَِعَدتْ  َكَما ِلَمْدَينَ  بُ ْعًدا َأاَل  ِفيَها يَ ْغنَ ْوا دلَْ  َكَأنْ ( 94 )َجامثُِتَ  ِديَارِِىمْ 
95 .]

نْ َيا احْلََياةِ  يف  آَمُنوا َوالَّلِذينَ  ُرُسَلَنا لَنَ ْنُصرُ  ِإنَّلا): واهلل سبحانو وتعاذل يقول  يَ ُقومُ  َويَ ْومَ  الدُّس
[. 51:غافر ](اأْلَْشَهادُ 

وصلح خلفاء الرسول الراشدون يف نشر اإلسالم، وفتح اهلل على أيديهم الفتوحات العظيمة يف 
مشارق األرض ومغارُّا إكماال لنجاح الرسول عليو الصالة والسالم، وفتح اهلل على أيديهم 
العادل يف مشارقو ومغاربو ومن ذلك إسقاطهم دللك فارس بلد أجدادكم اَّوس؛ قال اهلل عز 

ينِ  َعَلى لُِيْظِهَرهُ  احلَْقٍّ  َوِدينِ  بِاذْلَُدى َرُسوَلوُ  أَْرَسلَ  الَّلِذي ُىوَ ): وجل  َكرِهَ  َوَلوْ  ُكلٍّوِ  الدٍّ
. (اْلُمْشرُِكونَ 

. تطبيق الخلفاء الراشدين لإلسالم عند الخميني لغو وىراء وعمل صبياني-5

(: 154ص)" كشف األسرار"قال يف 
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، بل وعمالً صبيانياً بدون وجود اإلمامة يكون لغواً وىراءومن ىنا فإن سن القوانُت "
". يتم والتبليغ الدين، يكتمل وخارجاً عن معايَت العقل، فباإلمامة

:  أقول

إن اهلل قد بُّت يف كتابو كل العقائد احملتمة والتشريعات الواضحة احملكمة، وىذان األمران - أ
ادلهمان الضروريان قيام ادلؤمنُت ُّما على الوجوه ادلشروعة يؤدي إذل السعادة والكرامة يف 

. الدنيا واآلخرة، وقد قام ُّما اخللفاء الراشدون ادلشهود ذلم باجلنة

ال وجود لإلمامة ال يف الكتاب وال يف السنة، وإظلا ىي من اخًتاعات زنادقة الروافض - ب
. وأكاذيبهم اليت ال يُلَحُقون فيها

ويريد اخلميٍت ُّذا األسلوب إسقاط اخللفاء الراشدين وعدالتهم وعدذلم وجهادىم، تلك 
 .األمور ادلنطلقة من القرآن الكر  والسنة ادلطهرة

ولقد فتح ادلسلمون يف عهد اخللفاء الراشدين معظم ادلعمورة، وأسقطوا أقوى الدول الكافرة 
من الروم والفرس وغَتعلا، وذلك بتوفيق اهلل ونصره للمؤمنُت الصادقُت ادلخلصُت، وعلى 
 .رأسهم اخللفاء الراشدون ادلهديون، وذلك حتقيق لوعد اهلل الذي وعد بو عباده ادلخلصُت

 َكَما اأْلَْرضِ  يف  لََيْسَتْخِلَفن َّلُهمْ  الصَّلاحِلَاتِ  َوَعِمُلوا ِمْنُكمْ  آَمُنوا الَّلِذينَ  اللَّلوُ  َوَعدَ ): قال تعاذل
لَن َّلُهمْ  ذَلُمْ  اْرَتَضى الَّلِذي ِدينَ ُهمُ  ذَلُمْ  َولَُيَمكٍَّننَّل  قَ ْبِلِهمْ  ِمنْ  الَّلِذينَ  اْسَتْخَلفَ   َخْوِفِهمْ  بَ ْعدِ  ِمنْ  َولَيَُبدٍّ

 .(اْلَفاِسُقونَ  ُىمُ  َفُأولَِ كَ  َذِلكَ  بَ ْعدَ  َكَفرَ  َوَمنْ  َشْيً ا ِ   ُيْشرُِكونَ  اَل  يَ ْعُبُدوَنٍِت  أَْمًنا

فبإؽلاهنم الصادق وعملهم الصاحل استحقوا ىذا االستخالف يف األرض وىذه العزة 
 .والتمكُت

 الَّلِذينَ  أَي ُّسَها يَا): أضف إذل ذلك وعود اهلل ذلم بالنصر يف عدد من اآليات م ل قولو تعاذل
. (أَْقَداَمُكمْ  َويُ  َبٍّ ْ  يَ ْنُصرُْكمْ  اللَّلوَ  تَ ْنُصُروا ِإنْ  آَمُنوا

 اللَّلوِ  َنِصَتًا ُسنَّلةَ  َواَل  َولِيًّا غلَُِدونَ  اَل  ُ َّل  اأْلَْدبَارَ  َلَولَّلُوا َكَفُروا الَّلِذينَ  قَاتَ َلُكمُ  َوَلوْ ): وم ل قولو تعاذل
. (تَ ْبِدياًل  اللَّلوِ  ِلُسنَّلةِ   َِدَ  َوَلنْ  قَ ْبلُ  ِمنْ  َخَل ْ  َقدْ  الَّليِت 
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واألئمة من أىل البي  يعًتفون بفضل ومكانة اخللفاء الراشدين، ويعًتفون مبا حقق اهلل على 
أيديهم من الفتوحات العظيمة الواسعة، وما أيدىم اهلل بو من االنتصارات على أعدائو يف 

. مشارق األرض ومغارُّا، وما قاموا بو من العدل وتطبيق الشريعة على الوجو الصحيح

. أما الروافض فإن ذلكم األمر العظيم يغيظهم وؽلأل قلوُّم حقًدا

فًتاىم يطعنون فيهم بكل الطعون الفاجرة، بل ويكفروهنم، ويعادوهنم أشد من عداوة اليهود 
. والنصارى

انظر إذل ىذا األسلوب اذلابط والدعاوى الكاذبة اليت ال يرضاىا اهلل وال رسولو وال أىل - ج 
: البي  الشريف، م ل قول ىذا األفاك

 تكون أن ينبغي اإلمامة فإن باىتمام، والقرآن الدين إذل ينظران والرسول اهلل أن ولذا ، فكما"
عندعلا، إذ أن اإلمامة ىي ادلنفذة للقانون الذي ىو اذلدف األساسي للدين  ادلكانة نفس ذلا

". وسن القوانُت

فهذا األسلوب الرافضي ادلنطلق من الغلو ال يرضاه اهلل، ودل ؼلطر ببال رسول اهلل صلى اهلل 
. عليو وسلم

". فإن  اإلمامة ينبغي أن تكون لها نفس المكانة عندىما: "وانظر إذل قولو

وكالمو ىذا ػلمل يف طياتو أن اهلل   رسولو صلى اهلل عليو وسلم دل يقوما مبا يفًتيو من أنو 
. ينبغي أن يكون لإلمامة نفس ادلكانة اليت أعطاىا اهلل   رسولو للقرآن والدين

وىذا اإلفك ما يرضاه أىل البي  الشريف، وىم يعًتفون وراضون مبا قام بو اخللفاء الراشدون 
من جهاد وإعالء كلمة اهلل وتطبيق القرآن والسنة على أكمل الوجوه، ودل يسنوا القوانُت اليت 
يهرف ُّا اخلميٍت، وال يبعد أنو قد سنَّل قوانُت على طريقة سادتو أىل الغرب، الذين ساعدوا 

. على قيام دولتو الرافضية، القائمة على الشرك واإلحلاد

. طلب الحاجة من األموات ليس شركاً في دين الخميني والروافض- 6
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(: 50-49ص)" كشف األسرار"قال يف 

: طلب احلاجة من األموات ليس شركاً "

إن طلب احلاجة من األموات شرك، ألن الرسول أو اإلمام بعد موتو إظلا ىو مجاد، : "يقولون
". وال يرجى منو ال نفع وال ضر

: ويف الرد على ذلك نقول

. ال؛ إهنم دل ػلددوا لنا أبعاد الشرك والكفر حىت نعد ما يريدونو ىم شركاً 

وبعد أن تبُت أن الشرك ىو طلب الشيء من غَت رب العادلُت على أساس كونو إذلاً، فإن ما 
 أو احلجر ِمن احلاجة دون ذلك ليس بالشرك، وال فرق يف ذلك بُت حي ومي ، َفطَلب

 لألنبياء ادلقدَّلسة األرواح ِمن ادلدد نطلب إننا   باطال، عمال يكن وإن ِشركا، ليس الصَّلْخر
. الُقْدرة اهلل منحهم قد شلن واألئمة

إظلا - بعد خالصها من اجلسد–وقد ثب  بالرباىُت الدامغة واألدلة العقلية ال ابتة بأن الروح 
تظل باقية، وأن إحاطة األرواح ُّذا العادل تكون بعد ادلوت بشكل أعلى وأك ر، والفالسفة 

. يعتربون تبدد األرواح وزواذلا أمراً زلاالً 

إن ىذا ادلسألة تعترب من ادلسائل الفلسفية احلتمية اليت ثبت  لدى العلماء وكبار فالسفة ما 
يعدون ذلك  - من يهود ونصارى ومسلمُت-كما أن مجيع الشعوب . قبل اإلسالم وما بعده

من األمور الواضحة، ومن ضرورات أدياهنم، بل إن خلود الروح وبقاءىا أمر ثبت  صحتو 
". لدى دعاة الفلسفة الروحية واإلذلية يف أوروبا

: أقول

إن ىذا الكالم لناشئ من الفلسفة وعن عدم التسليم بنصوص القرآن الكر  الدالة على أن 
. دعاء غَت اهلل شرك باهلل
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 دعاء األموات واالستغاثة ُّم شرك وضالل كما يف عدد من نصوص القرآن الكر ، قال -1
 َعنْ  َوُىمْ  اْلِقَياَمةِ  يَ ْومِ  ِإذَل  َلوُ  َيْسَتِجيبُ  اَل  َمنْ  اللَّلوِ  ُدونِ  ِمنْ  َيْدُعو شلَّلنْ  َأَضلُّس  َوَمنْ ): تعاذل

[. 5:األحقاف ](َغاِفُلونَ  ُدَعاِئِهمْ 

 َيْسَمُعوا اَل  َتْدُعوُىمْ  ِإنْ ( 13 )ِقْطِمَتٍ  ِمنْ  ؽَلِْلُكونَ  َما ُدونِوِ  ِمنْ  َتْدُعونَ  َوالَّلِذينَ ): وقال تعاذل
 (َخِبَتٍ  ِمْ لُ  يُ َنبٍُّ كَ  َواَل  ِبِشرِْكُكمْ  َيْكُفُرونَ  اْلِقَياَمةِ  َويَ ْومَ  َلُكمْ  اْسَتَجابُوا َما  َُِعوا َوَلوْ  ُدَعاءَُكمْ 

[. 14: فاطر]

بُت اهلل أن ادلدعوين  من دون اهلل ال ؽللكون قطمَتا، وأهنم ال يسمعون دعاء من يدعوىم 
. ولو  عوا ما استجابوا ذلم ويوم القيامة يكفرون بشركهم ويسمون ىذا الدعاء شرًكا

 َسَيْدُخُلونَ  ِعَباَديت  َعنْ  َيْسَتْكربُونَ  الَّلِذينَ  ِإنَّل  َلُكمْ  َأْسَتِجبْ  اْدُعوِ   َربُّسُكمُ  َوقَالَ ): وقال تعاذل
[. 60: فاطر ](َداِخرِينَ  َجَهنَّلمَ 

فالدعاء عبادة بنصٍّ  ىذه اآليات وما سبقها، والذي يدعو غَت اهلل يرتطم يف الشرك 
والضالل، والسيما الروافض الذين يعبدون احلسُت رضي اهلل عنو ويستقبلون قربه يف 

. سجودىم وىم مستدبرون الكعبة ويذحبون لو ويعبدون غَته من أىل البي 

. وحىت يعبدون أبا لؤلؤة اَّوسي قاتل اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنو

". إهنم يقولون عن الرسول أو اإلمام بعد موتو إظلا ىو مجاد" وقولك عن أىل التوحيد -2

ىذا من الكذب الواضح؛ فأىل السنة يعتقدون أن أرواح الرسل عليهم الصالة والسالم، 
، ومع ذلك ال غلوز أن يُْدَعوا ()وأرواح الشهداء وادلؤمنُت يف اجلنة تسرح فيها كيف شاءت

. مع اهلل أو دونو؛ ألن دعاء غَت اهلل يف شرائع مجيع األنبياء شرك أكرب بنص القرآن

وبعد أن تبُت لنا أن الشرك ىو طلب الشيء من غَت رب العادلُت على أساس : "وقولك- 3
". كونو إذلًا

                                                           

.  عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه(1887)احلديث أخرجو مسلم برقم  ()
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! كالٌم باطل، وترويج للشرك باهلل ومن أين لك ىذا الشرط؟

 لِلَّلوِ  َأاَل ): ما نعبدىم إال ليقربونا إذل اهلل زلفى قال تعاذل: فادلشركون يقولون عن معبوداهتم
ينُ  : الزمر ](زُْلَفى اللَّلوِ  ِإذَل  لِيُ َقرٍّبُونَا ِإالَّل  نَ ْعُبُدُىمْ  َما َأْولَِياءَ  ُدونِوِ  ِمنْ  اَّتَّلَُذوا َوالَّلِذينَ  اخْلَاِلصُ  الدٍّ
3 .]

َفُعُهمْ  َواَل  َيُضرُّسُىمْ  اَل  َما اللَّلوِ  ُدونِ  ِمنْ  َويَ ْعُبُدونَ ): وقال تعاذل  ِعْندَ  ُشَفَعاُؤنَا َىُؤاَلءِ  َويَ ُقوُلونَ  يَ ن ْ
 (ُيْشرُِكونَ  َعمَّلا َوتَ َعاذَل  ُسْبَحانَوُ  اأْلَْرضِ  يف  َواَل  السَّلَماَواتِ  يف  يَ ْعَلمُ  اَل  مبَا اللَّلوَ  أَتُ َنبٍُّ ونَ  ُقلْ  اللَّلوِ 
[. 18: يونس]

ينُ  لِلَّلوِ  َأاَل ): ويقول تعاذل  ِإذَل  لِيُ َقرٍّبُونَا ِإالَّل  نَ ْعُبُدُىمْ  َما َأْولَِياءَ  ُدونِوِ  ِمنْ  اَّتَّلَُذوا َوالَّلِذينَ  اخْلَاِلصُ  الدٍّ
[. 3: الزمر ](زُْلَفى اللَّلوِ 

فهم يفرقون بُت اهلل وبُت معبوداهتم، ويعتقدون أهنم يشفعون ذلم عند اهلل يف قضاء مطالبهم 
. اليت ال ؽللكها وؼللقها إال اهلل

". وما دون ذلك ليس بشرك: " وقولك-4
: أقول

. قد تبُت للقارئ أن ما دون ذلك شرك
 ليس الصَّلْخر أو احلجر ِمن احلاجة َفطَلب. وال فرق يف ذلك بُت حي ومي : "وقولك- 5

 شلن واألئمة لألنبياء ادلقدَّلسة األرواح ِمن ادلدد نطلب إننا   باطال، عمال يكن وإن ، ِشركا
". الُقْدرة اهلل منحهم قد
: أقول

إن يف ىذا القول لدعوة صارخة إذل الشرك األكرب، ومصادم للنصوص القرآنية السالفة الذٍّكر، 
ودعوة صارخة إذل عبادة األحجار والصخور، وطلب ادلدد من أرواح األنبياء، وشرك أكرب 

يًعا ػَلُْشرُُىمْ  َويَ ْومَ ): كما يف النصوص السابقة، واهلل يقول  ِإيَّلاُكمْ  أََىُؤاَلءِ  لِْلَماَلِئَكةِ  يَ ُقولُ  ُ َّل  مجَِ
 ُِِّمْ  َأْك َ رُُىمْ  اجلِْنَّل  يَ ْعُبُدونَ  َكانُوا َبلْ  ُدوهِنِمْ  ِمنْ  َولِي ُّسَنا أَْن َ  ُسْبَحاَنكَ  قَاُلوا* يَ ْعُبُدونَ  َكانُوا
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 َعَذابَ  ُذوُقوا ظََلُموا لِلَّلِذينَ  َونَ ُقولُ  َضرًّا َواَل  نَ ْفًعا لِبَ ْعضٍ  بَ ْعُضُكمْ  ؽَلِْلكُ  اَل  فَاْليَ ْومَ ( 41 )ُمْؤِمُنونَ 
بُونَ  َُِّا ُكْنُتمْ  الَّليِت  النَّلارِ  [. 42-40:سبأ ](ُتَكذٍّ

إن ىذا دلن االفًتاء على اهلل؛ فاهلل يقول ! وما ىي القدرة اليت منحها اهلل لألنبياء واألئمة؟
 اْلَغْيبَ  أَْعَلمُ  ُكْن ُ  َوَلوْ  اللَّلوُ  َشاءَ  َما ِإالَّل  َضرًّا َواَل  نَ ْفًعا لِنَ ْفِسي أَْمِلكُ  اَل  ُقلْ ): ألفضل الرسل
[. 188: األعراف ](يُ ْؤِمُنونَ  لَِقْومٍ  َوَبِشَتٌ  َنِذيرٌ  ِإالَّل  أَنَا ِإنْ  السُّسوءُ  َمسَّلٍِتَ  َوَما اخلََْْتِ  ِمنَ  اَلْسَتْك َ ْرتُ 

وقد قال اهلل لرسولو صلى اهلل ! فإذا كان ىذا ىو واقع أفضل البشر فكيف ؽللك ذلك غَته؟
، فهل الروافض يكذبون [21: اجلن ](َرَشًدا َواَل  َضرًّا َلُكمْ  أَْمِلكُ  اَل  ِإ ٍّ  ُقلْ ): عليو وسلم

! ُّذه اآليات القرآنية العظيمة؟
 َبلْ ): فاألنبياء واألئمة سيستهزؤون ُّم وسيقولون كما قال  ادلالئكة ألسالفكم من ادلشركُت

[. 41: سبأ ](ُمْؤِمُنونَ  ُِِّمْ  َأْك َ رُُىمْ  اجلِْنَّل  يَ ْعُبُدونَ  َكانُوا
. التربة واىبة للحياة عند الخميني- 7

(: 62-61ص)" كشف األسرار"قال اخلميٍت يف 

نأيت ىنا بشهادة من القرآن الكر  لكي يعلم اجلميع بأن اهلل ؽلنح آثار احلياة للًتاب الذي "
: من سورة طو (96)يدوسو األحياء، فقد جاء يف اآلية 

 الرَّلُسولِ  أَثَرِ  ِمنْ  قَ ْبَضةً  فَ َقَبْض ُ  ِبوِ  يَ ْبُصُروا دلَْ  مبَا َبُصْرتُ  َساِمرِيُّس قَالَ  يَا َخْطُبكَ  َفَما قَالَ )
. (فَ َنَبْذتُ َها

إنو رأى ما دل يره سواه، : كيف أحيي  البقرة؟ فقال: إن موسى قال للسامري: تقول اآلية
إنو تناول قبضة من الًتاب من حت  أقدام النيب، ون رىا على البقرة، فعادت إليها : أي
". احلياة

: أقول
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اخلميٍت يدعو إذل اَّتاذ الًتبة ندًّا هلل عز وجل، ونزه اهلل كتابو وآياتو شلا يفًتيو اخلميٍت - 1
على اآلية اليت اختطفها من سياق اآليات اليت تذم عمل السامري وبٍت إسرائيل الذين 

. أضلهم السامري

وىاك اآليات الكرؽلات اليت تدل على ضد ما افًتاه اخلميٍت، قال تعاذل سلاطًبا رسولو وكليمو 
 َعَلى أُواَلءِ  ُىمْ  قَالَ ( 83)ُموَسى  يَا قَ ْوِمكَ  َعنْ  أَْعَجَلكَ  َوَما): موسى عليو الصالة والسالم

 السَّلاِمرِيُّس  َوَأَضلَّلُهمُ  بَ ْعِدكَ  ِمنْ  قَ ْوَمكَ  فَ تَ نَّلا َقدْ  فَِإنَّلا قَالَ ( 84 )لِتَ ْرَضى َربٍّ  إِلَْيكَ  َوَعِجْل ُ  أَثَرِي
 أََفطَالَ  َحَسًنا َوْعًدا َربُّسُكمْ  يَِعْدُكمْ  َأدلَْ  قَ ْومِ  يَا قَالَ  َأِسًفا َغْضَبانَ  قَ ْوِموِ  ِإذَل  ُموَسى فَ َرَجعَ ( 85)

 َما قَاُلوا( 86 )َمْوِعِدي َفَأْخَلْفُتمْ  َربٍُّكمْ  ِمنْ  َغَضبٌ  َعَلْيُكمْ  ػلَِلَّل  َأنْ  أََرْدمتُْ  أَمْ  اْلَعْهدُ  َعَلْيُكمُ 
َناَىا اْلَقْومِ  زِيَنةِ  ِمنْ  َأْوزَارًا مُحٍّْلَنا َوَلِكنَّلا مبَْلِكَنا َمْوِعَدكَ  َأْخَلْفَنا  السَّلاِمرِيُّس  أَْلَقى َفَكَذِلكَ  فَ َقَذف ْ

 أََفاَل ( 88 )فَ َنِسيَ  ُموَسى َوإَِلوُ  ِإذَلُُكمْ  َىَذا فَ َقاُلوا ُخَوارٌ  َلوُ  َجَسًدا ِعْجاًل  ذَلُمْ   َفَأْخرَجَ (87)
 يَا قَ ْبلُ  ِمنْ  َىاُرونُ  ذَلُمْ  قَالَ  َوَلَقدْ ( 89 )نَ ْفًعا َواَل  َضرًّا ذَلُمْ  ؽَلِْلكُ  َواَل  قَ ْواًل  إِلَْيِهمْ  يَ ْرِجعُ  َأالَّل  يَ َرْونَ 
َا قَ ْومِ   َعاِكِفُتَ  َعَلْيوِ  نَ ب ْرَحَ  َلنْ  قَاُلوا( 90 )أَْمرِي َوَأِطيُعوا فَاتَّلِبُعوِ   الرَّلمْحَنُ  َربَّلُكمُ  َوِإنَّل  ِبوِ  فُِتْنُتمْ  ِإظلَّل
َنا يَ ْرِجعَ  َحىتَّل   تَ تَّلِبَعنِ  َأالَّل ( 92 )َضلُّسوا رَأَيْ تَ ُهمْ  ِإذْ  َمنَ َعكَ  َما َىاُرونُ  يَا قَالَ ( 91 )ُموَسى إِلَي ْ

نَ ُؤمَّل  قَالَ ( 93 )أَْمرِي أَفَ َعَصْي َ   بَ ُْتَ  فَ رَّلْق َ  تَ ُقولَ  َأنْ  َخِشي ُ  ِإ ٍّ  ِبرَْأِسي َواَل  بِِلْحَييِت  تَْأُخذْ  اَل  يَ ب ْ
 دلَْ  مبَا َبُصْرتُ  قَالَ ( 95 )َساِمرِيُّس  يَا َخْطُبكَ  َفَما قَالَ ( 94 )قَ ْورل  تَ ْرُقبْ  ودلَْ  ِإْسرَائِيلَ  َبٍِت 

 قَالَ ( 96 )نَ ْفِسي رل  َسوَّلَل ْ  وََكَذِلكَ  فَ َنَبْذتُ َها الرَّلُسولِ  أَثَرِ  ِمنْ  قَ ْبَضةً  فَ َقَبْض ُ  ِبوِ  يَ ْبُصُروا
 الَّلِذي ِإذلَِكَ  ِإذَل  َواْنظُرْ  َُّتَْلَفوُ  َلنْ  َمْوِعًدا َلكَ  َوِإنَّل  ِمَساسَ  اَل  تَ ُقولَ  َأنْ  احْلََياةِ  يف  َلكَ  فَِإنَّل  فَاْذَىبْ 
َا( 97 )َنْسًفا اْلَيمٍّ  يف  لَنَ ْنِسَفنَّلوُ  ُ َّل  لَُنَحرٍّقَ نَّلوُ  َعاِكًفا َعَلْيوِ  ظَْل َ   ُىوَ  ِإالَّل  إَِلوَ  اَل  الَّلِذي اللَّلوُ  ِإذَلُُكمُ  ِإظلَّل
(. (98 )ِعْلًما َشْيءٍ  ُكلَّل  َوِسعَ 

فاهلل اعترب عمل السامري ومن اتبعو من بٍت إسرائيل فتنة وأن السامري قد أضلهم، - 1
وتفيد اآلية أن رسول اهلل موسى صلى اهلل عليو وسلم رجع إذل قومو غضبان أسفا؛ ألن عمل 

. السامري ومن تابعو شرك وكفر باهلل، واخلميٍت يدعو إذل الشرك بالًتبة واحتادىا ندًّا هلل

. ىدد موسى عليو السالم قومو بغضب من اهلل، وذمهم بإخالف موعده- 2
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العجل رلرد : ذم اهلل إجرام السامري بإخراجو من احلُلي عجاًل جسًدا لو خوار، أي- 3
. جسد ال روح لو، وىذا ضد ما يقولو اخلميٍت؛ فليس ذلذا اجلسد حياة

ال واهلل، ما كان خواره إال أن يدخل الريح يف دبره فيخرج : " قال ابن عباس رضي اهلل عنهما
. انظر تفسَت ابن ك َت ذلذه اآليات". من فمو، فيسمع لو صوت

 َواَل  قَ ْواًل  إِلَْيِهمْ  يَ ْرِجعُ  َأالَّل  يَ َرْونَ  أََفاَل ): بُت اهلل حال ىذا اجلسد وأنو ال حياة لو، فقال- 4
! ، فأين ىي احلياة اليت يهبها فاقد احلياة؟(نَ ْفًعا َواَل  َضرًّا ذَلُمْ  ؽَلِْلكُ 

َا قَ ْومِ  يَا): ذكر اهلل إنكار ىارون على من فنت بالعجل حيث قال ذلم- 5  َوِإنَّل  ِبوِ  فُِتْنُتمْ  ِإظلَّل
. ، فاعترب ىارون أن عمل بٍت إسرائيل ىذا شرٌك باهلل(أَْمرِي َوَأِطيُعوا فَاتَّلِبُعوِ   الرَّلمْحَنُ  َربَّلُكمُ 

فقال  (َساِمرِيُّس  يَا َخْطُبكَ  َفَما): أنكر رسول اهلل موسى إجرام السامري فقال لو- 6
 رل  َسوَّلَل ْ  وََكَذِلكَ  فَ َنَبْذتُ َها الرَّلُسولِ  أَثَرِ  ِمنْ  قَ ْبَضةً  فَ َقَبْض ُ  ِبوِ  يَ ْبُصُروا دلَْ  مبَا َبُصْرتُ ): السامري
. (نَ ْفِسي

 اَل  تَ ُقولَ  َأنْ  احْلََياةِ  يف  َلكَ  فَِإنَّل  فَاْذَىبْ ): فلم يعذره موسى وتوعده ببالء من اهلل فقال- 7
. من شدة األدل الذي ينزل بو فال يطيق مس أحد لو (ِمَساسَ 

 ِإذَل  َواْنظُرْ  َُّتَْلَفوُ  َلنْ  َمْوِعًدا َلكَ  َوِإنَّل ): وتوعده بأن ػلرق إذلو الذي ال حياة لو، قال تعاذل- 8
. (َنْسًفا اْلَيمٍّ  يف  لَنَ ْنِسَفنَّلوُ  ُ َّل  لَُنَحرٍّقَ نَّلوُ  َعاِكًفا َعَلْيوِ  ظَْل َ  الَّلِذي ِإذلَِكَ 

َا): ويف األخَت قال موسى- 9 ، فال (ِعْلًما َشْيءٍ  ُكلَّل  َوِسعَ  ُىوَ  ِإالَّل  إَِلوَ  اَل  الَّلِذي اللَّلوُ  ِإذَلُُكمُ  ِإظلَّل
. إلو لكم إال اهلل وحده ال العجل ادلوات وال غَته

لقد ارتكب اخلميٍت أمرًا إدًّا بقلبو للحقائق اليت تضمنتها ىذه اآليات الكرؽلات الداعية إذل 
. التوحيد واحملاربة للشرك

َلةً  أَْربَِعُتَ  ُموَسى َواَعْدنَا َوِإذْ ): قال تعاذل- 10  ظَاِلُمونَ  َوأَنْ ُتمْ  بَ ْعِدهِ  ِمنْ  اْلِعْجلَ  اَّتَّلَْذمتُُ  ُ َّل  لَي ْ
َنا َوِإذْ ( 52 )َتْشُكُرونَ  َلَعلَّلُكمْ  َذِلكَ  بَ ْعدِ  ِمنْ  َعْنُكمْ  َعَفْونَا ُ َّل ( 51)  اْلِكَتابَ  ُموَسى آتَ ي ْ

َاذُِكمُ  أَنْ ُفَسُكمْ  ظََلْمُتمْ  ِإنَّلُكمْ  قَ ْومِ  يَا لَِقْوِموِ  ُموَسى قَالَ  َوِإذْ ( 53 )تَ ْهَتُدونَ  َلَعلَّلُكمْ  َواْلُفْرقَانَ   بِاَّتٍّ



20 

 

تُ ُلوا بَارِِئُكمْ  ِإذَل  فَ ُتوبُوا اْلِعْجلَ   ُىوَ  ِإنَّلوُ  َعَلْيُكمْ  فَ َتابَ  بَارِِئُكمْ  ِعْندَ  َلُكمْ  َخي ْرٌ  َذِلُكمْ  أَنْ ُفَسُكمْ  فَاق ْ
(. (54 )الرَّلِحيمُ  الت َّلوَّلابُ 

فاهلل يدين من عبدوا العجل بالظلم، وادلراد ىنا الظلم األكرب الذي ىو الشرك، وػلكم موسى 
على قومو ُّذا الظلم الشركي، ويأمرىم بالتوبة من ىذا الشرك األكرب، ويأمرىم بقتل بعضهم 

. بعًضا

تُ ُلوا بَارِِئُكمْ  ِإذَل  فَ ُتوبُوا: }لَِقْوِموِ  ُموَسى قَالَ : قال ابن عباس رضي اهلل عنهما  أَنْ ُفَسُكمْ  فَاق ْ
 -قَ ْوَموُ  ُموَسى أََمرَ : قَالَ { الرَّلِحيمُ  الت َّلوَّلابُ  ُىوَ  ِإنَّلوُ  َعَلْيُكمْ  فَ َتابَ  بَارِِئُكمْ  ِعْندَ  َلُكمْ  َخي ْرٌ  َذِلُكمْ 
 َوقَامَ  َفَجَلُسوا، اْلِعْجلَ  َعَبُدوا الَّلِذينَ  َواْحَتَ  : قَالَ  أَنْ ُفَسُهمْ  يَ ْقتُ ُلوا َأنْ  -َوَجلَّل  َعزَّل  َربٍّوِ  أَْمرِ  ِمنْ 

ُهمْ  بِأَْيِديِهْم، اخْلََناِجرَ  َفَأَخُذوا اْلِعْجِل، َعَلى يَ ْعُكُفوا دلَْ  الَّلِذينَ   يَ ْقُتلُ  َفَجَعلَ  َشِديَدٌة، ظُلَّلة َوَأَصابَ ت ْ
ُهْم، الظلَّلة فَاصْلََل ِ  بَ ْعًضا، بَ ْعُضُهمْ  ُهمْ  قُِتلَ  َمنْ  ُكلُّس  قَِتيٍل، أَْلفَ  َسْبِعُتَ  َعنْ  َأْجَلْوا َوَقدْ  َعن ْ  ِمن ْ
. تَ ْوبَةٌ  َلوُ  َكاَن ْ  بَِقيَ  َمنْ  وَُكلُّس  تَ ْوبٌَة، َلوُ  َكاَن ْ 

 قَ ْولِوِ  يف  يَ ُقواَلنِ  َورُلَاِىًدا ُجبَ َْتٍ  ْبنَ  َسِعيدَ   َِعَ  أَنَّلوُ  بَ زَّلة َأِ   ْبنُ  اْلَقاِسمُ  َأْخبَ َرِ  : ُجَرْيج اْبنُ  َوقَالَ 
تُ ُلوا: }تَ َعاذَل   اَل  بَ ْعًضا، بَ ْعُضُهمْ  فَ َقَتلَ  بِاخْلََناِجرِ  بَ ْعضٍ  ِإذَل  بَ ْعُضُهمْ  قَامَ  :قَااَل { أَنْ ُفَسُكمْ  فَاق ْ
 َعنْ  فُكِشفَ  بِأَْيِديِهْم، َما َفطََرُحوا بِ َ ْوِبِو، ُموَسى أَْلَوى َحىتَّل  بَِعيٍد، َواَل  َقرِيبٍ  َعَلى َرُجلٌ  ػَلُْنو
 أَْلَوى ِحُتَ  َفَذِلكَ  اْكتَ َفْيُ ، فَ َقدِ  َحْسيب، َأنْ : ُموَسى ِإذَل  َأْوَحى اللَّلوَ  َوِإنَّل . قَِتيلٍ  أَْلفِ  َسْبِعُتَ 
 انظر تفسَت ابن ك َت عند اآليات .َذِلكَ  ضَلْوُ  َعْنوُ  اللَّلوُ  َرِضيَ  َعِليٍّي  َعنْ  َوُرِويَ  بِ َ ْوِبِو، ُموَسى
.  ادلذكورة

فهذه اآليات فيها إنكار شديد لعمل السامري ومن تابعو من بٍت إسرائيل وإدانة ذلم بالشرك 
. والظلم، وحكم عليهم بالقتل

كل ىذا يكتمو اخلميٍت الداعي إذل الشرك بالًتبة وؽلدحها بأهنا واىبة احلياة، فهذا حثٌّ منو 
للروافض على طلب احلياة من الًتبة والسيما تربة احلسُت اليت يقدسوهنا واليت يقول فيها  

: شاعر الروافض

ىي الطفوف فطف سبعا دلغناىا  فما دلكة معٌت م ل معناىا 
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أرض ولكنما السب        ع الطباق ذلا  دان  وطأطأ أعالىا ألدناىا 

(. 6/ج)وىذه األبيات مذكورة يف موسوعة أدب الطف 

فربأ اهلل احلسُت وأىل بيتو من ىذا الشرك والغلو بتفضيل قربه على مكة ادلشتملة على 
الكعبة اليت شرع اهلل الطواف والدعوة ُّا، والدعوى العريضة بأن السبع السماوات قد دان  

. لبقعتو

. الشيعة يرمون المسلمين بأنهم أوالد بغايا ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم- 8

الناصب؟  قتل يف تقول ما-: السالم عليو -اهلل عبد أل  قل : قال فرقد بن داود فعن
 ماء يف تغرقو أو حائطاً  عليو تقلب أن قدرت فإن عليك، أتقي ولكٍت الدم، حالل: فقال
 (.231/ 27 األنوار حبار )،(فافعل عليك يشهد لكيال

عن أ  محزة عن أ  جعفر عليو السالم أنو  (431( )8/285)وقال الكليٍت يف الكايف 
الكف عنهم : إن بعض أصحابنا يفًتون ويقذفون من خالفهم؟ فقال رل: قل  لو: "قال

". واهلل يا أبا محزة إن الناس كلهم أوالد بغايا ما خال شيعتنا: أمجل،   قال

 إلينا وابعث فخذه، مالو تأخذ أن استطع  فإن: بقولو ىذا على اخلميٍت ()اإلمام وعلق
(. 89ص)هلل   للتاريخ :  انظر كتاب.باخلمس

كان : "عن أ  جعفر عليو السالم قال (341)برقم  (8/245)وساق الكليٍت يف الكايف 
ادلقداد : ومن ال الثة؟ فقال: فقل . الناس أىل ردة بعد النيب صلى اهلل عليو وسلم إال ثالثة

". ابن األسود، وأبو ذر الغفاري، وسلمان الفارسي رمحة اهلل وبركاتو عليهم

: أقول

ىذا الكالم فيو تكفَت ألصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم أفضل الناس بعد األنبياء 
عليهم الصالة والسالم، ولقد زكى اهلل أصحاب زلمد يف عدد من اآليات القرآنية، بل ويف 

                                                           

 .إمام الروافض: أي ()
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اءُ  َمَعوُ  َوالَّلِذينَ  اللَّلوِ  َرُسولُ  زُلَمَّلدٌ ): التوراة واإلصليل، فقال نَ ُهمْ  ُرمَحَاءُ  اْلُكفَّلارِ  َعَلى َأِشدَّل  تَ رَاُىمْ  بَ ي ْ
 َم َ ُلُهمْ  َذِلكَ  السُّسُجودِ  أَثَرِ  ِمنْ  ُوُجوِىِهمْ  يف  ِسيَماُىمْ  َوِرْضَوانًا اللَّلوِ  ِمنَ  َفْضاًل  يَ ْبتَ ُغونَ  ُسجَّلًدا رُكَّلًعا
يلِ  يف  َوَم َ ُلُهمْ  الت َّلْورَاةِ  يف   يُ ْعِجبُ  ُسوِقوِ  َعَلى فَاْستَ َوى فَاْستَ ْغَل َ  َف َزَرهُ  َشْطَأهُ  َأْخرَجَ  َكَزرْعٍ  اإْلِصلِْ

ُهمْ  الصَّلاحِلَاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا الَّلِذينَ  اللَّلوُ  َوَعدَ  اْلُكفَّلارَ  ُِِّمُ  لَِيِغي َ  الزُّسرَّلاعَ   (َعِظيًما َوَأْجرًا َمْغِفَرةً  ِمن ْ
[. 29: الفتح]

 اللَّلوُ  َرِضيَ  بِِإْحَسانٍ  ات َّلبَ ُعوُىمْ  َوالَّلِذينَ  َواأْلَْنَصارِ  اْلُمَهاِجرِينَ  ِمنَ  اأْلَوَّلُلونَ  َوالسَّلاِبُقونَ ): وقال تعاذل
ُهمْ  [. 100: التوبة ](َعْنوُ  َوَرُضوا َعن ْ

- صلى اهلل عليو وسلم–ويقول الروافض بجواز المتعة ويفترون على رسول اهلل - 9
. وعلى آل بيتو االفتراءات العظيمة

(: 35-33ص)" هلل   للتأريخ"قال السيد حسُت ادلوسوي يف كتاب 

 ُّا  يتعلق وما ادلتعة"

 رأي  أل  ذلك عن عدل  لكٍت( الشيعة عند ادلرأة )الفصل ىذا عنوان أجعل أن أود كن 
 وأ  ادلؤمنُت أمَت وإذل وآلو عليو اهلل صلى النيب إذل تنسب كتبنا روهتا اليت الروايات كل أن
. األئمة من وغَتعلا - السالم عليو - اهلل عبد

 الكالم قبيح من الروايات تلك يف ألن طعن أي السالم عليهم األئمة يصيب أن أردت فما
 عليهم ولألئمة وآلو عليو اهلل صلى اهلل لرسول يرضاه فكيف لنفسو أحدنا يرضاه ال ما

. السالم

 رغباهتم يشبعون الك َتون وصار إىانة، شر ادلرأة وأىين  استغالل، أبشع ادلتعة استغل  لقد
ُهنَّل  ِبوِ  اْسَتْمتَ ْعُتمْ  َفَما: }تعاذل بقولو عمالً  الدين، وباسم ادلتعة ستار حت  اجلنسية  َف ُتوُىنَّل  ِمن ْ
 رتبوا أو وحددوا بادلتعة، الًتغيب يف روايات أوردوا لقد ،[24:النساء{ ]َفرِيَضةً  ُأُجوَرُىنَّل 
 .مسلماً  ليس ُّا يعمل دل من كل اعتربوا بل العقاب، تاركها وعلى ال واب عليها

: النصوص ىذه معي اقرأ 
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 فهل( مرة سبعُت الكعبة زار كأظلا مؤمنة بامرأة متتع من: )وآلو عليو اهلل صلى النيب قال-1
مؤمنة؟  بامرأة ومبن؟ مرة؟ سبعُت الكعبة زار كمن يتمتع الذي

ىذا احلديث الباطل مفًتى على رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم، وإباحة ادلتعة منسوخة مبا 
رواه أمَت ادلؤمنُت علي رضي اهلل عنو عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو هنى عن ادلتعة وعن 

(. 1407)، ومسلم برقم (4216)أخرجو البخاري برقم . حلوم احُلُمر األىلية يوم خيرب

: قال- السالم عليو -الصادق عن الصدوق روى -2

 بغَت واعتقد ديننا، أنكر أنكرىا ومن بديننا، عمل ُّا عمل فمن آبائي ودين ديٍت ادلتعة إن)
 .بادلتعة يقبل دل دلن تكفَت وىذا( 366/ 3 الفقيو ػلضره ال من( )ديننا

 وجو بذلك يريد كان إن: )قال ثواب؟ للمتمتع ىل-: السالم عليو -اهلل عبد أل  قيل-3
 فإذا ذنباً، بذلك لو اهلل غفر منها دنا فإذا حسنة، ُّا لو اهلل كتب إال كلمة يكلمها دل اهلل

(. 366/ 3 الفقيو ػلضره ال من( )شعره على ادلاء من مر ما بقدر لو اهلل غفر اغتسل

 مع حشر مرتُت متتع ومن اجلبار، سخط أمن مرة متتع من: )وآلو عليو اهلل صلى النيب قال-4
: قل  ،(366/ 3 الفقيو ػلضره ال من( )اجلنان يف زامحٍت مرات ثالث متتع ومن األبرار،
 األئمة ومشاىد احلسينيات ومجيع النجف يف احلوزة علماء فإن ال واب ىذا نيل يف ورغبة

 والقزويٍت والشَتازي والربوجرودي الصدر السيد منهم بالذكر وأخص بك رة، يتمتعون
 فإهنم وغَتىم، الياسري احلارث أبو الصاعد الشاب إذل إضافة ادلد  والسيد والطباطبائي،

. اجلنان يف عليو اهلل صلوات النيب ومزامحة ال واب ىذا نيل يف رغبة يوم وكل بك رة يتمتعون

 أنو وآلو عليو اهلل صلى النيب عن الصادقُت منهج تفسَت يف الكاشا  اهلل فتح السيد وروى
 فدرجتو مرتُت متتع ومن ،-السالم عليو -احلسُت كدرجة درجتو كان  مرة متتع من: قال

 أ  بن علي كدرجة درجتو كان  مرات ثالث متتع ومن ،-السالم عليو -احلسن كدرجة
(. كدرجيت فدرجتو أربع متتع ومن- السالم عليو -طالب
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 متتع وإذا ؟-السالم عليو -احلسُت كدرجة درجتو أفتكون مرة متتع قذراً  رجالً  أن فرضنا لو
 صلوات النيب أمنزلة السالم؟ عليهم والنيب وعلي احلسن درجة كان  أربعاً  أو ثالثاً  أو مرتُت
 لضجعة ولو  وز ادلتعة أن الكليٍت بُت وقد... . احلد؟؟  ىذا إذل ىينة األئمة ومنزلة عليو اهلل

(. 460/ 5 الكايف )فروع يف عليو منصوص وىذا وادلرأة، الرجل بُت واحدة

 العمر من العاشرة يف مبن التمتع ؽلكن قالوا بل راشدة، بالغة ُّا ادلتمتع تكون أن يشًتط وال
 أل  قيل أنو ،(255/ 7 التهذيب )يف والطوسي ،(463/ 5 الفروع )يف الكليٍت روى وذلذا
-: السالم عليو -اهلل عبد

 احلد وما: قيل. َّتدع صبية تكون أن إال نعم: فقال الرجل؟ ُّا يتمتع ىل الصغَتة اجلارية)
 ."(سنُت عشر: قال َّتدع؟ دل بلغتو إذا الذي

: من ىذا الكتاب (37ص)وقال حسُت ادلوسوي يف 

: وكان اإلمام اخلميٍت يرى جواز التمتع حىت بالرضيعة، فقال"

". وتقبيالً - أي يضع ذكره بُت فخذيها–ال بأس بالتمتع بالرضيعة ضماً وتفخيذاً "

". 12 مسألة رقم 2/241)حترير الوسيلة "انظر كتابو 

. تقية: تقديس الروافض للنفاق المسمى عندىم- 10

بعد أن ساق –قال إمام الرفض والرافضة زلمد بن يعقوب الكليٍت الرازي يف كتابو الكايف 
-: (-ادلظلوم ادلفًتى عليو–يعٍت جعفر الصادق )إسناده إذل أ  عبد اهلل 

[. 54: القصص ](َصبَ ُروا مبَا َمرَّلتَ ُْتِ  َأْجَرُىمْ  يُ ْؤتَ ْونَ  أُولَِ كَ )يف قول اهلل تعاذل - 1

". صربوا على التَّلِقيَّلة: "قال

[. 54: القصص ](السَّليٍَّ ةَ  بِاحلََْسَنةِ  َوَيْدَرُءونَ )

". احلسنة التَّلِقيَّلة، والسي ة اإلذاعة: "قال
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: وساق الكليٍت إسناده إذل أ  عمر األعجمي قال- 2

إن تسعة أعشار الدين في التاَّلقِرياَّلة، وال دين يا أبا عمر : قال رل أبو عبد اهلل عليو السالم"
". ، والتَّلِقيَّلة يف كلٍّ شيء إال مسألتُت يف النبيذ وادلسح على اخلفُتلمن ال تقِرياَّلة لو

تسعة أعشار الدين يف التَّلِقيَّلة، وال دين دلن ال َتِقيَّلة لو، والتَّلِقيَّلة يف كل شيء إال : "ىكذا
". مسألتُت

!! فأي دين ىذا عند الروافض الذي ىذا حالو وحال أىلو؟

!! فهل نصوص القرآن والسُّسنَّلة والفقهاء تعٍت ىذه التَّلِقيَّلة؟

. برأ اهلل اإلسالم وادلسلمُت وأىل البي  ومنهم جعفر الصادق منها

: وساق الكليٍت إسناده إذل حبيب بن بشر، قال- 3

ال واهلل ما على األرض شيء أحب إرلَّل من التَّلِقيَّلة، يا :  ع  أ  يقول: قال أبو عبد اهلل"
، يا من كانت لو تقية رفعو اهلل، يا حبيب من لم تحك لو تقية وضعو اهللحبيب إنو 

". حبيب إن الناس يف ىدنة فلو كان قد كان ذلك كان ىذا

 َعَماًل  تَ ْعَمُلوا َأنْ  ِإيَّلاُكمْ  :يَ ُقولُ ( السالم عليو )اللَّلوِ  َعْبدِ  وساق الكليٍت بإسناده إذل َأ - 4
 َشْيناً  َعَلْيوِ  َتُكونُوا َواَل  َزْيناً  إِلَْيوِ  انْ َقطَْعُتمْ  ِلَمنِ  ُكونُوا ِبَعَمِلوِ  َواِلُدهُ  يُ َعي َّلرُ  السَّلْوءِ  َوَلدَ  فَِإنَّل  ِبوِ  يُ َعي ٍُّرونَّلا
َْتِ  ِمنَ  ءٍ  َشيْ  ِإذَل  َيْسِبُقوَنُكمْ  َواَل  َجَنائَِزُىمْ  َواْشَهُدوا َمْرَضاُىمْ  َوُعوُدوا َعَشائِرِِىمْ  يف  َصلُّسوا  َفأَنْ ُتمْ  اخلَْ
ُهمْ  ِبوِ  َأْوذَل  بْ  ِمنَ  إِلَْيوِ  َأَحبَّل  ءٍ  ِبَشيْ  اللَّلوُ  ُعِبدَ  َما َواللَّلوِ  ِمن ْ بْ  َوَما قُ ْل ُ  ءِ  اخلَْ . التَّلِقيَّلةُ  :قَالَ  ءُ  اخلَْ

([. 218 - 217 ص2ج )انظر ىذه النصوص يف الكايف ]

يعٍت أن التَّلِقيَّلة أحب إليو من اإلسالم وعقائده وأحكامو ومن ادلسلمُت، وحاشا أبا عبد اهلل 
وأباه من ىذا اإلفك، وإظلا ىذا دين الشيعة اإلمامية وأشكاذلم الذين وضعوا أنفسهم 
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وعقائدىم يف حالة حرب مستمرة إذل أن ؼلرج أسطورة قائمهم ادلخًتع من العدم للضحك 
. على الروافض أنفسهم قبل غَتىم

. التقية تسعة أعشار الدين وال دين دلن ال تقية لو: وكيف يفًتي على أ  عبد اهلل أنو قال
: ونقول

نعم، إن التقية تسعة أعشار دين الروافض الباطنية وال دين باطٍت دلن ال تقية لو، وبرأ اهلل 
. اإلسالم وادلسلمُت من التقية وأىلها
(: 148)قال اخلميٍت يف كتابو كشف األسرار 

إن كل من لو أقل قدر من التعقل يدرك أن حكم التقية من أحكام اإللو ادلؤكدة، فقد جاء 
 .من ال تقية لو ال دين لوأنَّل 
: أقول

تأمل ىذا اإلفك الكبار، حيث يقول ىذا الباطٍت إن حكم التقية من األحكام ادلؤكدة، 
ويعٍت ُّا تقية الروافض، وىو يشَت إذل النص الذي افًتاه إمامو الكليٍت وىو أََماَمك؛ حيث 

إن تسعة أعشار الدين في التقية وال دين لمن ال تقية ): ينسب إذل أ  عبد اهلل أنو قال
وىذا فيو تكفَت لألنبياء وادلسلمُت الصادقُت من األولُت واآلخرين؛ ألهنم ال تقية ذلم،  (لو

. وبرأىم اهلل منها ونزىهم عما حتملو التقية من الضالل الكبَت والكفريات ادلدمرة
وصلى اهلل وسلم على نبينا زلمد وعلى آلو وصحبو وسلم 

كتبو 
ربيع بن ىادي ادلدخلي 

 ى 1437/ربيع أول/10


