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يعَة ُتناق�ُض �أهَل �لإ�صالم يف �أ�صول دينهم؛ فيطعنون يف  �إنَّ �ل�صِّ
كون يف حفظه من �لتَّبديل و�لتَّغيري، ففي �صنة  �لقر�آن �لكرمي وي�صكِّ
د تقي �لنُّوري  ى ُح�َصني بن حممَّ )1292هـ( �ألَّف �أحُد �أعيانهم �مل�صمَّ
يف  �خلطاب  »ف�صل  �أ�صماه:  �صفحة  �أربعمائة  يف  كتاًبا  رب�صي  �لطَّ
�إثبات حتريف كتاب ربِّ �لأرباب«، جمع فيه مئات �لنُّقول وع�صر�ت 
عوى  �لدَّ هــذه  د  توؤكِّ �لَّتي  تهم  و�أئمَّ يعة  �ل�صِّ كــرب�ء  عن  �لنُّ�صو�ض 

�خلا�صرة �خلائبة، وقد طبع يف �إير�ن �صنة )1298هـ(.

 í حابة  �ل�صَّ منزلة  يف  �لإ�صالم  �أهَل  يعُة  �ل�صِّ ُتناق�ُض  كما 
�لَّذين هم �ُصهود �لوحي وَنَقلة �لإ�صالم؛ فيطعنون فيهم طعًنا �صريًحا، 
وي�صَتعملون  منهم،  �صبعة  �أو  �صتَّة  عد�  ما  جميًعا  تهم  بردَّ ويحكمون 
ة وزيَرْي ر�صول �هلل Í �أبي  تم، وبخا�صَّ بِّ و�أقذع �ل�صَّ معهم �أقبَح �ل�صَّ

بكر وُعَمر، و�بنَتْيهما عائ�صة وحف�صة ر�صَي �هلل عنُهم �أجمعني.

يعة �أن �أقامو� دولًة يف بالدنا، وهي دولة �لُعبيديِّني  وقد �صبق لل�صِّ
مب�صر،  �لَقاهرة  �إىل  ذلك  بعد  عا�صمُتها  ُنقلت  �لَّتي  )�لفاطميِّني( 
بعد  �إلَّ  عد�ء  �ل�صُّ �صو�  يتنفَّ ومل  ين،  �لأمرَّ �آنذ�ك  ا�ض  �لنَّ معُهم  فذ�ق 

زو�ل ملِكهم.

قال �بُن كثري يف »تاريخه« )456/16 ـ هجر(: »وكاُنو� ِمن �أَْعَتى 
�ض �ملُلوِك �صريًة، و�أَْخَبِثهم �صريرًة؛  هم و�أْظَلِمهم، و�أْنَ �خُللفاِء و�أْجرَبِ
�أهُل �لف�صاِد، وقلَّ عنَدهم  ظَهرت يف دولِتهم �لبدُع و�ملنَكر�ُت، وكُثَ 
ُة  يَّ رْيِ �لنُّ�صَ ام  �ل�صَّ بــاأَْر�ــضِ  ــُثَ  وَك اِد،  و�لُعبَّ �لُعَلماِء  من  اِلون  �ل�صَّ

ام بَكَماِله..«. ُة، َوَتَغلََّب �لِفرْنُ على �صو�ِحل �ل�صَّ ُة و�ُل�َصْي�ِصيَّ ْرِزيَّ و�لدُّ

هبي يف »تاريخه« )460/7( عن �أبي �ل�صن �لقاب�صي  ونقل �لذَّ

جهَدهم  ويبذلون  ونقي�صة،  عيب  بكلِّ  ويرمونه  يخالُفهم  َمن  كلِّ  يف 
لفيَّة«  ابية« وم�صطلح »�ل�صَّ لت�صويهه، ويحظى عندهم م�صَطلح »�لوهَّ
لوَنه تبعَة جميع ما  بالق�صط �لأكرب من هذ� �لتَّ�صويه و�لتَّدني�ض، ويحمِّ
يعاين منه �مل�صلمون �ليوم من م�صائب و�أزمات؛ و�أنَّهم �لعقبة �لكوؤود 
ة، ولذلك يل�صقون بكلِّ َمن ك�َصَف  نَّ يعة و�ل�صُّ يف وجه �لتَّقريب بني �ل�صِّ
؛ وُهم بذلك يريدون  ابي �أو �صلفيٌّ َح عَو�َرهم تهمة �أنَّه وهَّ زيَفهم �أو ف�صَ
خالَفهم  �أنَّ  �ئي  و�لرَّ امع  �ل�صَّ ويوهمو�  �لأعــني  يف  ماد  �لرَّ يــذرو�  �أن 
�أبطل �لباطل،  ة معهم، وهذ� من  نَّ مع هوؤلء كخالف �صائر �أهل �ل�صُّ
يعة مع جميع �أهل �لِقبلة يف �أ�صول  وقيا�ض مع �لفارق؛ لأنَّ خالَف �ل�صِّ

�لإ�صالم.

يعة،  �ل�صِّ ي�صَتخدمه  ــذي  �لَّ الح  �ل�صِّ باتت  ة  لفزيونيَّ �لتِّ فالقنو�ت 
ووي؛ لأنَّ جهاٍت كثريٍة  وقد يكوُن �أخطر و�أ�صدَّ فتًكا من �صالِحهم �لنَّ
ل فهو �ِصالٌح ناعٌم يدخل بيوَتنا  الح بخالف �لأوَّ تعَت�ُض على هذ� �ل�صِّ
مت�صلِّاًل ليعمل عمَله يف عقول �أبنائنا وبناِتنا ورجاِلنا ون�صاِئنا دون �أن 
ن من خطورِته؛  ، وقد يوجد بيننا َمن يهوِّ يجد من يجابهه مبا ي�صَتحقُّ
وير�ه �إعالًما بدياًل عن �لبتذ�ل �لإعالمي �ملوجود؛ وما علَم �مل�صكني 
�لقنو�ت تعبيد  ار؛ لأنَّ حقيقَة هذه  بالنَّ م�صاء  �لرَّ �أنَّه كامل�صَتجري من 
ة  يَّ نِّ ول و�ملجَتمعات �ل�صُّ ُد �لدُّ هيب، �لَّذي يهدِّ يعي �لرَّ ريق للمدِّ �ل�صِّ �لطَّ
تها و�أمِنها �لَقومي؛ فهل  لي�ض يف ديِنها وعقيدِتها  فح�صب؛ َبل يف هويَّ

من منَتبه!!

�لعامليَّة  ة  �لعنكبوتيَّ بكة  �ل�صَّ ��صتغالُل  يعَة  �ل�صِّ يــُفــت  مل  كما 
يعيَّة فاتت  للمعلومات )�لأنتنت(؛ فقد �أن�صاأو� عدًد� من �ملو�قع �ل�صِّ
�بة،  جذَّ �أ�صاليب  مذهبهم  َعر�ض  يف  ولهم  �للُّغات،  ومبختلف  �ملئات 
اظر  ُعف علُمه وقلَّت ب�صريُته، ولعلَّ �أبرز ما ي�ُصدُّ �لنَّ ينخدع بها من �صَ

�أنَّه قال: »�إنَّ �لَّذين قتَلُهم ُعَبْيد �هلل وبنوه �أربعة �آلف رجل يف »د�ر 
عن  ي  �صِّ �لتَّ عن  ُهم  لرَيدَّ وعامل؛  عابد  بنَي  ما  �لَعذ�ب،  يف  �لنَّحر« 

حابة، فاختارو� �ملوَت«. �ل�صَّ

ا �صارت لهم �ليوَم دولة يف �مل�صرق، و�أُقيمت قبل ثالثني �صنة  ولـمَّ
جون لدينهم �لباطل ويعَملون  بتاأييٍد من �ليهود و�لنَّ�صارى، ر�حو� يروِّ
بكلِّ  �ملعُمورة،  �أنحاء  كــلِّ  �إىل  ثورتهم  وت�صدير  �لتَّ�صيُّع  ن�صر  على 
�لَقنو�ت  و�أن�صاأو�  و�لتِّ�صال  �لإعالم  و�صائل  فا�صتغلُّو�  و�صيلة متاحة، 
ثمَّ  )1980م(،  �صنة  �أُن�صئت  �لَّتي  �لَكوثر«  بـ»قناة  بــدًء�  ة  �لف�صائيَّ
ًة، ثمَّ  بعدها »�ملنار« �لتَّابعة لزب �هلل عام )1991م( بد�أت �أر�صيَّ
يعيَّة  ل بثُّها ف�صائيًّا عام )2000م(، ثمَّ تتابع ظهور �لَقنو�ت �ل�صِّ حتوَّ
ـــو�ر«،  »�لأن ــر�ت«،  ــُف »�ل »�ملــعــارف«،  »�لــعــامل«،  �لبيت«،  �أهــل  كـ»قناة 
»�لدعاء«،  »�لغدير«،  »�لإميــان«،  »�لزهر�ء«،  »�مل�صكاة«،  »�لعر�قيَّة«، 
»�مل�صار«،  »بـــالدي«،  »�لأوحــــد«،  »�لثقلني«،  »�لفيحاء«،  »�ملــهــدي«، 
�لإيــر�نــيــة«، »�لنعيم«،  ــالء«، »�لأفــــالم  »�آفــــاق«، »كــرب »�لــفــرقــان«، 
�إىل  �إ�ــصــارة  ع�صر  �لأربــعــة  �أو  فورتني«  و»قناة  »�لــجــة«،  »�لــوحــدة«، 
Í وفاطمة  بيُّ  �لأربعة ع�َصر مع�صوًما، وُهم �لثنا َع�َصر �إماًما و�لنَّ
á، وبع�صها خا�ضٌّ بالأطفال كـ»قناة طه« و»هدهد«؛ ومن �آخرها 
»قناة َفَدك« �لَّتي �أن�صاأها حديًثا »يا�صر �خلبيث«، وغريها من �لقنو�ت 
�لَّتي فاق عددها خم�ًصا وثالثني قناة �صيعيَّة، وكثري منها يت�صلَُّل �إىل 
ُهم  يَعَة  �ل�صِّ �أنَّ  من  و�أكاذيِبهم  و�أ�صاليِلهم  لأباطيِلهم  ج  لتوِّ بيوتنا 
�لَّذي  �لوحيد  �لأمنــوذج  و�أنَّهم  غيان،  و�لطُّ �لُكفر  �صدَّ  �ملقاوَمة  رمُز 
ولة �لَّتي  دٌة للدَّ �صاتها، و�أنَّ ثور�تهم ممهِّ ة ويحمي مقدَّ يد�فُع عن �لأمَّ
�صنة،   )1200( قر�بة  منذ  رد�ب  �ل�صِّ يف  �ملفُقود  مهديُّهم  �صيقيُمها 
عن  و�لَّتي ل يقبُل فيها �إلَّ َمن كان �صيعيًّا، كما �أنَّهم ل يفُتون عن �لطَّ
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�ضل�ضلة مطويات الف�ضيلة )13( �أنَّهم  ب�صيعة �جلز�ئر؛  ة يف زعمهم  ومنتدياتهم �خلا�صَّ مو�قِعهم  يف 
�أهل  وتركو� عقيدَة  يعي،  �ل�صِّ �ملذهب  �إىل  لو�  �أنا�ض حتوَّ يتكلَّمون عن 
هم،  ق�ص�صَ في�صردون  رين(،  )�مل�صَتب�صِ ��صَم  عليهم  ُيطلُقون  ة  نَّ �ل�صُّ
وكيفيَّة حتوُّلهم، ون�صاطاتهم بعد �لتَّحوُّل، و�أ�صباَب �عتناقهم عقيدَة 
ذلَك  كلُّ  عليها،  تغلَّبو�  وكيَف  و�جهتهم،  �لَّتي  و�لَعَقبات  يعة،  �ل�صِّ
خرجو�  و�أنَّهم  يتز�يد،  عددهم  �أنَّ  اظر  �لنَّ يوهمون  خادع  باأ�صلوب 
اللة �إىل �لهد�ية، و�أنَّهم يعي�صون  لمات �إىل �لنُّور، وتركو� �ل�صَّ من �لظُّ
يعة؛  ًة ل مثيَل لها بعد ��صتب�صارهم و�عتناقهم مذهب �ل�صِّ ر�حًة نف�صيَّ

و�أمنيَّتهم �أن يلحَق بهم جميُع �أهل �جلز�ئر!!

للحكايات  وترويٌج  للحقائِق،  وتزييٌف  وكذٌب،  هر�ٌء  غالبه  وهذ� 
ف على  �ملخَتَلقة، حماولًة منهم �إنفاق �صلعِتهم �لبائدة وديِنهم �ملحرَّ
ة، و�إلَّ فلو كانت ق�ص�صهم هذه  نَّ عاف �لعقول و�لنُّفو�ض يف بلد �ل�صُّ �صِ
مطابقًة للو�قع لذكرو� هوؤلِء �مل�صَتب�صرين )�لفت��صيِّني( و�ملت�صيِّعني 
ومل  حيحة،  �ل�صَّ ومو�طنهم  ريحة،  �ل�صَّ باأ�صمائهم  )�لإلكتونيِّني( 
ة و�ألقاب م�صَتعارة، حتَّى �إنَّك ل تدري ذكوًر�  يختفو� ور�َء كنى وهميَّ

ا!! كانو� �أم �إناًثا؛ �أو �إن�ًصا كانو� �أم جنًّ

طات �ملك�صوفة �لَّتي مل تعد خافية �أنَّ من ��صت�تيجيَّة  �إنَّ من �ملخطَّ
�لعامل  �لتَّ�صيُّع يف  ينت�صر  �أن  ل  �ملف�صَّ وخيارهم  �ليهود،  ودولة  �لَغرب 
�لعدوِّ  �صدَّ  ن�صري  و�أمثُل  حليف،  �أف�صُل  ُهم  يعَة  �ل�صِّ لأنَّ  �لإ�صالمي؛ 
ل  ـ  ديد  �ل�صَّ لالأ�صف  ـ  �لقيقة  هــذه  لكن  ة«؛  نَّ �ل�صُّ »�أهــل  �مل�صَتك 
عو� به من  ر بهم؛ ب�صبب ما ت�صبَّ ة �ملغرَّ نَّ ي�صَت�صيُغها كثرٌي من �أهل �ل�صُّ
ة �لَّتي  ة و�ملو�قع �لإلكتونيَّ ُجُرعات �إعالميَّة من هذه �لقنو�ت �لف�صائيَّ
�مل�صلمني،  �لُغنب عن  رفعو�  يعة  �ل�صِّ �أنَّ  وُتظهر  بالباطل،  �لقَّ  تلب�ُض 
لم �لعاملي، و�أنَّ حزَبهم  جاعة �لَّتي تقف يف وجه �لظُّ ائفة �ل�صُّ و�أنَّهم �لطَّ

�قة �ملزيَّفة �لَّتي ل  عار�ت �لربَّ حارب �ليهود!!.. �إىل غري ذلك من �ل�صَّ
ا هي خيالٌت يخدعون بها عموَم �مل�صلمني،  وجود لها يف �لو�قع، �إمنَّ
ا �جلانب �خلفيِّ فهو ما  ، و�أمَّ ر لال�صتهالك �لعامِّ وهو �جلانُب �مل�صدَّ
ليبيِّني  و�ل�صَّ �ليهود  وبني  بينهم  �ملغلقة  و�لقاعات  �لكو�لي�ض  يدور يف 
من �لتَّحالف و�لتَّعاون يف كثري من �ملجالت؛ وهذ� جانٌب ل تلتقطه 
و�صائل  تتناقله  ول  )�لإذ�عــات(،  �أمو�ج  ول  )�لكامري�ت(،  عد�صات 
ع؛  ا�ض، ول يكت�صفه �إلَّ �لفطن �خلبري �ملتتبِّ �لإعالم، ول ُيطَلُع عليه �لنَّ
يعة �لَّذين بنو� ديَنهم على �لكذب و�لتَّقيَّة؛ ف�ُصحنت  هذ� هو د�أب �ل�صِّ
لأهل  و�خليانة  بالكيد  تاريُخهم  و�متالأ  و�خلديعة،  باملكر  �أنف�ُصهم 

ة. نَّ �ل�صُّ

عقائدهم  من  �مل�صلمني  بالد  و�صائر  بالَدنا  يقي  �أن  �هلل  ن�صاأل 
ة. نَّ تنا على �ل�صُّ �مل�صلَّة، و�صرور �إعالمهم �لغاوي، و�أن يثبِّ
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