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الشيعة والعلوية

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

هم، واىل أحزاُنَتوَت ،ييبِِّصاخَل يِّرِيَصالنُّ يِِّوَلنا الَعنهِج على أبناِء تتالحُق االبتالءاُت ما زالِت 

ى َرُع  زمزيِقيف تعمُل ِعَدالِ  أهِل ُط، ومشااارينا يف أكثر من مكاٍننهِج أبناُء هم، فقد ُكِلَممصااا ُ  وتكثُر

 سااات احَ ا هم يساااتعجلوَن، وأت اُع اِبالشاااَّ ا يف أذهاِنفسااااًد يعيثوَن احلاقدوَن وَندُّرَت، وامُلِةاألخوَّ

.ِ العامَّ املساجُد ِت يَحكما اسُت ِ اخلاصَّ اجملالِس

 َراى، وال نصرَجُت َ عافي الَّأنا من أبناِ  رٌيمعها كث نََّظ نا داهيٌ ْتنا أصاَبِتيف عافَي ا أمٌلَدما َبوكلَّ

، ُجَرالَف اقرتَب الُءال  ما ازداَده كلَّأنَّ علُم، وَيِهعِدبَو ُقِثتعااىل، ويَ  اهلِل ِحْون َرِم ال يياس ُ  ، واملؤمُنُلؤماَ ُي

َمَع  ِإنَّ ،ًرااااِر ُيْساااُعْسَمَع اْل َفِإنَّ)لقوله تعاىل:  ُرْسالُي ُهعقُ َي سُر، والُعالفجُر ان لَج لمُ الظُّ ِتوإذا اشتدَّ

(.اْلُعْسِر ُيْسًرا

هي يهم، اِصَعَم هم وكثرِةهم يف ديِنفريِطَت بعَد ِرااابها أبناؤنا يف هذا العص يَبِصُأ مصي ٍ  وأعظُم

 ُرتغرتايهم بسيديهم، واالنواصااِا بهم، وجعُل ، والوثوُقعنَياملتشااايِّ يَنرتدِّمن امُل احلقِّ هم إىل أعداِءركوُن

 عاراِت، كالشاااِِّ العصاااي  اِماأليَّ لتلَك ِةدَّالُع هم عن إعداِدْتَدَعْقهم وَأْتَردَّاليت َخ ِ َللِّضااَاامُل عاراِتبالشاااِّ

 ، واألماني اخلادعِ الكاذبِ  ، والوعوِدِ اإلسااااالميَّ املذاهِب ، وتقارِباألدياِن ، وحواراِتِ اإلنسااااانيَّ

ى تَّ؛ حاجلواِر وحقوِق على الوفاِق ، واحملافظِ ِ اهلمجيَّ زاعاِتلنِّوا الِلوالضاااَّ اجلهِل عصاااوِر بانتهاِء

على  يعُ فيه الشِّ عمُلالذي َي ، يف الوقِتِلعقُّالتَّ وا بينهم وبني أس اِب، وحاُلفكرِيوا أذهاَنهم عن التَّلُّتَغ

، ِ العلويَّ اجهِ و هم، وامتالِكياِدأس أفكاِر لنشِر عوَناملتشايِّ  وَنرتدُّى امُلساعَ ، وَينيئِ هم الدَّأهداِف حتقيِق

 ٍط طخطَّيف قاتنا الثِّعلى ساااداِت اهلجوُمهو قاموا به  عمٍل َلأوَّ فإنَّ ِعشاايُّالتَّ هلم وجاهُ  ْتطاَب وما أْن

 كِّبالشَّ نا من اإلمياِنأبناِ  على إفراِغ ، والعزِماخلصييبِّ صرييِّالنُّ العلويِّ هِجالنَّ لتغيرِي رهيٍب شيطانيٍّ

وا َيْحوا، وَأُنكََّماا َتمََّل ِطوا بهذا املخطَُّلِمَع ، ثمَِّةَدنا املوحِّعقيدِت مكاَن هم املنكرِةعقيدِت إلحالِل شكيِكوالتَّ

 من اهلجوِم املزيِدب وَنُدِعَي، َوُلْ من َق )ع( رييَِّمالنُّ رَيصاَابن ُن ِدحممَّ نا أبي شااعيَبِدسايِّ  أعداُء ُهما فعَل

هم روِعاااااشنهم عن َمم وَنُعيَِّشَتُماااااال وَندُّرَتامُل ، وقد أعلَنقاتالثِّ ِةاَدمن السَّ العلِم اطنِيبسس شكيِكوالتَّ

.ال غيِض ا فيِّالطَّ
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هم على أنَّ َ نيَّيالدِّ اجملالَس روَندَّصاااَاَت، وَيواملعرفَ  قافَ الثَّ عوَندََّي ْنممَّ العجِب كلُّ والعجُب

 هموَنتَّ، وَيباجلهِل  اَبالشااَّ روَندَِّخمنهم حني كانوا ُي هم، العجُبن أنوِفم أبعَد وَنَرعلماء، وهم ال َي

 نَيِمحَتهم ُممَِّذِب وَنُدساِاسَتساْاهم، وَيهم بسفعاِلوَنُعَفصاْاَي يَن، فإذا باملرتدٌِّدلِحُم ُهبسنَّ علٍم وطالٍب ساا لٍ  كلَّ

، ِهوإخواِن ِهمن أهِل َأربَّتإليهم أن َي دَُّتْراَين َسَمعلى  ها اشرتاٌطرجاِل ِبصَُّعن َتِم َغَلاليت َب يعِ الشِّ بسقواِل

م ُهَ صااَُّعَت وَنَرهم هلم وهم َيأنفساَا وَنُدجنِّن ُيَم َقْمُح م، وما أشاادَِّهِ ذَهَما ِبً ِهْذَمَتُم كوَنكفي أن َيوال َي

م.ُهَتيَِّلَ وَق

هم وا أعداَءُفعِرى َيحتَّ ألولي األل اِب ربًة، عاملتسااارعِ  ، والوقا ِعالعظيمِ  ِلواِزالنَّ يف هذِه ولعلَّ

.دليِسوالتَّ شِّوالِغ اخليانِ  هلم من أهِل اصحنَيوا بني النَُّزيَِّماهم، وُيمن أصدقاِ 

هم، وِبُنوا من ُذوُبُتاىل، وَيَعَت اهلِل هم وبنَيوا ما بيَنُحصالِ ى ُيحتَّ يِنالدِّ لرجاِل فيها موعظً  ولعلَّ

 ، يف وقٍتيِنالدِّ صوِلأل نَيحقيقيِّ منَينا ومعلِّألبناِ  ايكونوا عوًن م إىل أْنُهَجا أحَوَمهم، َفوا إىل ربِّؤلَجوَي

 ُروْا َواهلل َأَشدُّ َبْسًساَعَسى اهلل َأن َيُكفَّ َبْسَ  الَِّذيَن َكَف، )ِ والعلمانيَّ ِعشيُّالتَّ يِّااااكِّأبناؤنا بني َف فيِه وقَع

(.َوَأَشدُّ َتنِكياًل

:الكريُم ها القارُئيَّأ

هم من نا إلخراِجوا على أبناِ ُعنا، واجتَمِدعقاِ  غيرِينا وَتِوْحَمنا ِلدَّنا ضاااِاصااااوُمُخ لقاد تكالبَ 

من  ِبَسكَتهم امُلعلى إمياِن هم، والقضاِءصافوفِ  هم، وتقسايمِ م ادِ  هم، وإساقاطِ فكِر هم، واسات اح ِ ديِن

 ِتَعضاَان َوأ هم، منُذبآراِ  روَن، يتسثَّوال دِع الفنِت صااحاِبأل ى أبناؤنا تابعنَيهم، فسضااَحديِن ِ صااحَّ

.ِ نا العلويَّاِتَس، وأساؤوا إىل مقدَّيَناملرتدِّ ِدَيها ِبَدَي يعُ الشِّ

 ْت، وقاَمٌ قََّح مفاهيٌم ْتَط، فُسسااِققُ َزرَتبها امُل ُقِزَتْر، وَيها اآلراُءُفقاَذَتَت وحيِدالتَّ ُ قضاايَّ ْتلَّوَظ

ها.صحيَحي َتِعدََّت ٌعَدِب

 ِدشااْاَحهم، َونفوِذ ، وتقويِ هم ال اطلِ مذاهِ  مريِرَتِل َ وا هذه القضااايَّن اساااتغلَُّم من أخطِر وكاَن

 إالَّا ا وحديًثقدمًي عمٌل هلم الذين ما ُعِرَف  يثوَناخَل عوَنتشاايِّامُل وَنرتدُّامُل ُمم ُهُهلَفَخ ِشطَِّعَتامُل  اِبالشااَّ

.احلقِّ خيانُ 

 ِعَدبالِ  وحيِدالتَّ َ قضاااايَّ عوَنتشاااايِّامُل وَنرتدُّامُل َفَطَتاْخ ِعيُّشاااَاوالتَّ االرتداِد حركُ  ْتا قاَمفلمَّ

كان  عاَرلشِّهذا ا (، ولكنَّ.. ال للحقا ِقرا ِعااااللشَّ ْمَعهم: )َن، وكان شعاُرِ َعخاِدامُل هاِتُ ، والشُّالكاذبِ 
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 اِت ََّسامَل عِن الَّإبها  وَنرتدُّامُل َزِجاليت َع عواُءالشَّ احلرُب ِت، فكاَناًلأوَّ احلقا ِق علِم ِقْحَسا ِبروًطاااااشَم

 َذسُخَتِل ْمِهِلَ من ِق ُرُدصاْانا َتِتاَدساَا دَّضاِا ُ اَننَّالرَّ عاراُتالشااِّ ِت، وكاَنباملؤمننَي ِفْذوالَق عِنوالطَّ تا ِموالشااَّ

 ال اطِل أساالحَ  ا أنَّفيه َف( اليت انكشاَاِعشاايُّ)التَّ ها فضاايحُ أثناَء َرَهْظَت؛ ِلعيفِ الضااَّ القلوِب ِعاِمَجَمِب

نا يف َرْهما صااَاوإنَّ ،اإلصاااالح م ليَسُهَفَدَه أنَّ اَنَبها علينا، َوِبْريف َح يعِ ا من الشاااِّرًّسااِا ُقفََّدَتكانت َت

 إلفراِغ اإلفساِد ِ مَّإليهم مبه َهَدوُيْع وِءالساُّ  مشاا  ُ  ستَيَي، ِلم آنذاَكِهاِدَرُم وا عن حتقيِقُزِجَعم، َفِهِتَقوَتَب

اليت  عاراُتي الشِّنا ههِجلَن ُ َيعاِدامُل عاراُتالشِّ ْتًرا هلم، وال زاَلْكِح كوَنَتِل ،يينِّالدِّ ِقْمنا من الُعش اِب

.يف األمساِع رنَُّت

 بعَد ولكْن ،وِلالعق وا بتحريِرِعُدبنا، وَي كايَ وا النُِّنعِلُيِل االرتداِد شااااياطنُي أن يظهَر وهنا البدَّ

ها خالَل ْتكاَن ،األفاضاااِل نَيالعلويِّ ِةاَدا مع الساااَّوا حرًبُلشاااِعوُي ،احلقِّ من ع ادِة اَ وا النَُّرحرُِّي أْن

م ُهأقواُل والكتِب اجملالِس عرَب ُلُتنَق ها وإىل اليوِموبعَد الفتنِ  نا، وأثناَء ادِ بُّ على َمصاااَاْنهم َتانتقاداُت

 ا ُهالتَّ  اُبالشااَّ ُرتسثَّوَي ،احلقِّ فيها علماَء وَندََّحَتاليت َي ِ َعَنصااَطهم امُلبسفكاِر ، وُيشاااُدُ َعَد َتامُل ُ نانَّالرَّ

 العقوِل حتريَر إنَّ :القوُل َرُثى َك، حتَّيِنالدِّ علماِء م يف مواجهِ وُهابُعيها َت ِداليت ُي  هااتِ الشااااُّ بتلاكَ 

 عوَنتشيِّامُل ُراااااُصْنَيا َس، فهل حقًّمن املشاا  ِ  اليسِ  ، بعَداِتاَءَ والَع العما ِم ي أهِلعلى أيد سايكونُ 

هم؟عنَد احلقا ِق علِم ني؟ وما مكانُ قضايا العلويِّ

 كثيَفلينا َتع ُبوِج، وهذا ُييعِ الشااااِّ ِدعَ يف َم َدٌمإالَّ َخ ْمما ُه يَنرتدِّعلى أنَّ امُل لُُّدهاذا ياَ   إنَّ

 ِهألهِل لعلِما ِراااااااانشااا عرَب للعلماِء ها، والتَّمكنَيِرَطخَب النَّاِ  ، وتْوعيَ اِدَدِتاالْر من حركاِت حذيِرالتَّ

.نا للحقِّأبناِ  يف دْعوِة ، مع االجتهاِدالطَّموِح يعيِّالشِّ دِّهذا امَل ْضِحَفِل يِهستحقِّوُم

 ِراااابنش ِلال اط عاِةُدِل ، والتَّمكنِياحلقِّ ياِنَب عن احلقِّ اِةَعُد إسكاِت ن جهِ ِم إالَّوما ُأتي قوٌم 

كلَّ  َعَطْقاىل أن َيَعَت اهلَل ، نساااسُلمن الغافلنَي انا يف تغفلٍ َرهم يف ُقأذناَب يعُ الشاااِّ َرشااَا، حتَّى َنال اطِل

روَرهم.كفينا ُشهم، وأن َيأذناِب

 ِعشاايُّالتَّ حركِ  عيُلفَت مَّأْن َت منُذ صااييبِّاخَل صاارييِّالنُّ نا العلويِّنهِج أبناَء ُيهدُِّد باَت فاخلطُر

، وقد يعيِّالشااِّ دِّامَل ِ لتقوي َقِذَرٍة خ يثٍ  فقٍ يف صاَا يعِ للشااِّ املساااجُد ِتَما ساُالِّمَّشاَاَرُهُه َل اَدَز، َوواالرتداِد

 عايِشوالتَّ قاُرِبوالتَّ احلواِر شاااعاراِت نَيساااتغلِّ، ُمشااايُِّعهم بالتَِّتزيادَة فاعليَّ خ ثاُء االرتداِد اساااتطاَع

 وشااَاَرعواوا، ُعَرما َز مثاِر ِفْطَقِل األواُن قد آَن أنَُّه وَنَر، وَيعفاِءمن الضاااُّ بها كثرٌي َعاليت ُخِد لميِّالساااِّ

ها.أبناِ  ِ عزَعَزانا ِلَرهلم يف ُق اليِ َوهم امُلذيوِل بتحريِك
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ا مهما نناا، واسااااتحاللِ ِدهم يف تكفرِيعتقاَ وا عن ُمُحَزْحَزَتلن َي مع قوٍم قااُربُ والتَّ وعالَم احلواُر

، ن املؤمننَيم العامَِّ  شااييِع، وَتهم الفاسااِدِ مذَه ِراااااشاْامنها يف َن سااتفيدوَن، َينا هلم من تناُزالٍتدَّْمَق

نا.أعداِ  يدَيهم إىلأ دُّوَنُمَي ، وهم يف اخَلفاِءعن قضايا العقيدِة الذين ُيدافعوَن هم باألبطاِلِتساَد صويِروَت

 يَنرتدِّامُل نَيمن املخدوع ِهأت اِع : إقناُعاملتزايِد يعيِّالشااِّ دِّامَل مكافحِ  وسااا ِل من أهمِّ ا؛ فإنََّذوِل

ما كانوا.هم حيُثم تكفرُيِهقا ِدن َعِم م، وأنَّرمحوُهوا فلن َيُنكََّمإْن َت يعَ أنَّ الشِّ

 وُهُطَلاىل وَخَعَت وا ديَن اهلِلُفرََّح ْنممَّ أعظُم وأيُّ نفاٍق، اِرالكفَّ أعظُم من جهاِد املناافقنيَ  وجهاادُ 

.ِحْدالَق ألجِل قاتالثِّ اداِتإلينا من السَّ ِهِتوا يف َنَقَلُحَدهم، وَقلوِلُحِب

نا، ا شاا اَبَزا، وتَغنا يف صاافوِفا ك رًيانتشاااًر انتشااَر األخريِة نواِتيف السااَّ َعشاايُّالتَّ أنَّ والعجيُب

 َفْرى َصلََّوَتَت ٌ يَّييِعْشَت ٌ شرعيَّ ومدارُ  ٌ َعَد َتُم اٌتينيََّسوُح ٌةدَّرَتُم اٌتمجعيَّ انا؛ إذ توجُدَرُق إىل ودخَل

ى تتولَّ نَيويِّالعل باسااِم اٍتمجعيَّ وجوُد من ذلَك ، وأعجُبِعشايُّ إىل التَّ هم احلقِّعن ديِن فوِ النُّ ضاعفاءِ 

 فاُعلماذا هذا الدِّ، فيِنعن الدِّ فاَعالدِّ وَنزعُمالذين َي املشا ِ  وبصِر ِعْمساَ  حتَت  اِبالشاَّ  تشاييعِ  َ مهمَّ

  َأْحَ ْ َت َوَلِكنَِّإنََّك َلا َتْهِدي َمْن)واهلُل س حاَنُه يقول: حتَت دعاَوى احِلوار  احلاقديَن يَنرتدِّللُم ُراِفالسَّ

؟!َنواللَّع كفرَيالتَّ إالَّحواًرا  ال يعرفوَنبهم أصاًل، و (، وهم ال يعرتفوَناهلل َيْهِدي َمن َيَشاء

 ِرااااانشل ومساجَد القرآِن لتحفيِظ ومعاهَد ومدارَ  جامعاٍت بشكِل اُتساينيَّ احُل ِتلقد انتشارَ 

عن  فيه املدافعوَن الذي ُيحاصاَاُر يف الوقِت ها أحٌد بسااوٍءسااَُّم، وال َيُ َعَد َتامُل الكتُب ِتَعِ ، وُطِعشاايُّالتَّ

 ُجِرْدُي املنطَق أنَّ ، مع العلِماإلرهاابِ  عوى حمااربا ِ  َدباِ  بوَنحاارَ هم، وُيواجِ  من أداِء عوَنمَنُي، واحلقِّ

، ِعيُّاااَشالتَّ ِراااْشَنِب هلم ُحسَمُي ، فلماذا إذْنذهيبِّامَل ِباااعصُّالتَّ قا مِ  ضمَن يَنرتدِّها من امُلوأذناَب يعَ الشِّ

اها، َريف ُق ِعشاااايُّتَّال ِةإىل قوَّ ْتهاَ َ انَت ِ ينياَّ الادِّ  عاامااتِ  الزَّ بعَض نَّأى ، حتَّعليهم يف ذلاكَ  ُبثرَّوال ُي

 ال عُض كاَنف منُه حذيَروالتَّ ُهحتجيَم ْتها فسراَدأبناِ  يف أوساااااِط يَنرتادِّ امُل ِللغاُ َغَت خبطِر ْتوأحسااااَّ

 ِهَماتُّ منُه ذََّرأو َح حقا َق ذلَك يََّن، وَمْن َباناَريف ُق ِعشااايُّالتَّ ِددَُّمَت إليقاِف ٍةجادَّ حماولٍ  لكلِّ باملرصااااِد

 ؟ وما نوُعنطاٍق سِععلى أو ِعشيُّالتَّ ِرااااان نشِم يعِ الشِّ ، فما مصلحُ على الفتنِ  حريِضوالتَّ ِ ا فيَّبالطَّ

؟ِ والعلويَّ يعِ بني الشِّ العقا ديِّ اخلالِف

 املنافَع ، أدرَكنَيعلى العلويِّ ُهعميَمَت يعُ الشااِّ الذي تريُد ِعشاايُّالتَّ روِعااااااعن مشاا ن قرًأَم إنَّ

ها.هِلأ وحماربِ  ِ العلويَّ عوِةالدَّ وجتفيِف منابِع ِعشيُّالتَّ ها يف نشِرُقحقُِّتاليت َس العظيمَ 
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 ِلَلامِل عنَد كلِّ أهِل رِيكفالتَّ نصوِص بإزاِء ْتَعِضُو، َويعِ الشِّ لنا عنَد كفرِينصوُص التَّ ْتَعفلو ُجِم

 من نصوِص رَفاجلا يَلهذا الساَّ  ؛ لكنَّيعِ الشاِّ  ً  أقلَّ ممَّا عنَدَعِمجَتُم بعيًدا أن تكوَن َلَما كاَن والنَِّحِل

.ِعشيُّالتَّ حركِ  أتغراِض وٌت عنه لتحقيِقُكْسهم َمعنَد كفرِيالتَّ

نا ْمنا، ما ُداِرنا وأفكتقداِتعُم هِمعن َف ظِرضِّ النََّغنا ِبعلى تكفرِي ِعشاااايُّالتَّ حركا ُ  ْتفقاد قااماَ   

 نَّ َمن أث َتعلى أ وَنرتدُّامُل َقنا، فقد اتََّفوا معظَم ساااااداِتفَُّرَك هم؛ ولذلَكعنادَ  عقيادَة اإلنكاارِ   ُنخاالفُ 

الٌّ.اٍل َضَغها، فهو ُمِتَفعِرَم تعاىل له ِمن فرِض اهلُل ُها أوجَ َمِب َقدَّوَص الوجوَد اإلهليَّ

 ِ َن العلويَّْعَل وَندُّرتامُل ابه ، اساات دَللُه ِلُيسااتجاَب اَءُهَعاعي ُدبها الدَّ ُحِتْفَتساْااليت َي واحملامُد

 اِتيف افتتاحيَّ رِيكفوالتَّ هذا اللَّعِن ْعِلوا ِمن َجُدصاَاهم، وَقِتساااَد هم مل ادِئعِمَزْ  ِبضاَاْرها؛ ألنَّها مل َتكلِّ

وأواٍن. يف كلِّ حنٍي احلقِّ ِن أهِلْعلى َلَتهم عَيرِبهم وَتأت اِع َن عواطِفْحهم َشِتأدعَي

ها اُلاااإفش مُُّتَياااَس ييبِّااااخلص رييِّاااصالنُّ نا العلويِّعلى نهِج لالنقضاِض احملاوالِت هذِه وكلُّ

، وَلُزوال َي ِضى يف األر َقَيتعاىل ِل اهلُل ُهإنَّما أنزَل ؛ ألنَّ هاذا الدِّينَ والعُادَّةِ  ِدَدهاا يف العاَ  ِترتغَم ضااااخاامَ 

وُِّلهم عنها َحأو َت ها،ُدعاِت مبْوِت اليت تزوُل املذاهِب كسا ِر ليَس صاييبُّ اخَل صارييُّ النُّ نا العلويُّهُجوَن

 اِ ْرُف النََّص فكاَن ،صييبِّاخَل صارييِّ النُّ نا العلويِّهِجيف َن امَليزِة هلذِه ِرْكأهُل امَل َنِطها، وقد َفإىل تغرِي

 أهُل الِ دعِ  ُه، وهو ما َفَعَلِهدمرِيوتاَ  ِمن اخلاارجِ  ِهاخرتاقاِ  حااولا ِ  من ُمى َأْوىل وأجادَ  ِهِمن داخلاِ  عناهُ 

ومل َيدَُّعوا أنَّهم  ،من النُّصوِص اِبِهاااااالُّوا هلا باملتشَدَتااااااَتهم، واْسَعْدِب يَنوا يف الدُِّثحني أحَد اللِ والضَّ

هم نَّ مذهَ أ هم َيدَّعوَنُدِجَن وا منهم، لذلَكُلَ عنهم، ومل َيْق اُ الناَّ  َفَرصاااَاالْن إالَّ، وجاديادٍ   وا بنهٍجأَت

اِت النَّهِج أكرَب ساااااد ؛ لكنَّهم ُيكفِّروَنثقَّفنَيامُل وجهلَ  العامََّ  بذلَك ، وخيدعوَنصااااييبِّاخَل ماذهابُ  

 نَيانيِّاحلرَّ َ عَ أبناء ُشو ربانيِّالطَّ سرور امليمون بن القاسِم أبا سعيٍد قَ الثِّ ابَّالشَّ ، وخيتصُّوَنصييبِّاخَل

ثَر من تغريهم، أك ْدِحوالَق كفرِيالتَّ فيهم من نصااوِص وَن، وُيوِرُدِفْذد بن مقاتل ال غدادي )ق( بالَقوحممَّ

ن محدان بدنا أبي ع د اهلل احلسااني يِّلساَا هذا تكذيٌب صااريٌح ْمِهِلْع، ويف ِفهِجهذا النَّ مع أنَّهم أعمدُة

اخلصييب )ع(.

مل  ْمُهم، َواواُهَتَفو يَنرتدِّامُل من كتِب فِِّقَدَتامُل كفرِيعن ساااَايِل التَّ يِنالدِّ رجاُل فلماذا يسااااكُت

 عن نهِج فاِعأقواَلنا يف الدِّ روَنِكْنسَتهم؟ وملاذا َيالِلم يف َضُهَقاَفَمن َو إالَّ عِنواللَّ كفرِيوا أحًدا من التَُّنْثسَتَي

لنا؟! يعِ الشِّ كفرِيَت من نصوِص واحًدا يف األْلِف  لُغوهي ال َت ِعشيُّالتَّ ِ وَجَم دَِّض احلقِّ
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 ْنوا فَلُلَعهما َف، وَموثقافٍ  وا أنَّهم أهُل درايٍ ُمَعولو َز ِ ُقْطامُل ِمي واجلهالُ ى امُلْعَواهَل إالَّ إْن هَو

م.ِهاِدَهعن ِج احلقِّ وا أهَلُنوا أن ُيْثستطيُعَي
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