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لياكك  عيشكك دعاةككلتعيع شككا عنهيككلعريةككلعيع ككعي ع ريةككلعيع 

ةك  ععيشرعيعكرض عموجبكخعن ك عرسة وك ع يوكلعاخعر يج

باككككرتع توجيككككدعيعوهلككككاعيعككككعيـعيوكككك جعجيعةلككككك عي رككككجي عيع 

.ملومعنوسعيإلرلم



:رفع شعار التشيع آلل البيت:أوًل 

رتةم عثكمع عيرض عاةلتعيعبلطيا عش لةعيع شكا عل عيعباكوع اةكجحعرهبك ةمع   ك

ةمعةككـعيلبثككجحعى كك عينربككجحعيعيككلنعرككـعيع ككي ع عككك عيعبسةكك  عمككدع ككسعينربككج 

.يإلوهمعبول 

جيعل ع ين كككنعركككـعيلاكككبةمعملعشكككا  عمكككدع كككمعة يضككك عملطياككك ع ككك جي  ع عا ككك

رعم ضةمعيلنر عيعباوعمشا   عمدعي لا حعي دعيعباوعملعغلجعفاعم ضةم ع ت  ا

. يع  ـعفاعبول عرـعيةال ةم

وسائل الغزو الباطني 

:إجاملً



:رفع شعار التقريب والوحدة :ثانيًا

 ك ع عنكه عي ظل رعيعبلطياجحعملعسةجتع لىعيع اعيخ ع  يعرهل  تعربيا عةلكىعي

لكمعماـعيع ي ع يعشا  عضكيعشيءعرـعي ج عيإليولح عي عيةككلحعيإلوكهم عي  ركلعةل

يلةيءعركككـعيعكككسيـعملعضكككر ةت ع   وكككلع كككجعنكككه عضككككيعم ككك عيعو كككل دعيع ل ككك ا ع 

ع  عفاعم  عر ل دعيع ر ع .يع هرا  عي ع عنه عمايةمعي ها



ككل ع  شككر يعم كك لعنلر ا عةلككك ع ككعيعطلعككخعيعشككا  عملة بككلةعرككع بةمعرككع با  ع ميككلءا

.ك بةمعيع اةا عفاعايلةعي دعيع ي 

لع ع  معيراا  ةكلعر كرايع نكسي يعهااا عيحع عهعيعسةجتعكلو عىقعيرياعمةلعملطد ةا

لع كك ععا و يككجيعرككـع شككرعرككع بةمنع   عضككنحعي ككج عايككيةمعتاككجمعةلككك ع بككج عرن

.ةوجمعيعو لواـ



:الدخول الشكيل يف الحكومات :ثالثًا

نضكك عرككـعيميككسيلتعيعيهلكك عيع كك جي عتهككعيمعيعككسنج عتهككوعةييكك عي عى جركك ع عت

 ع يىككستنعضكككيعراليا ككةمعةلعوكك ع عاككرعشككرةا  ع  عضكككيعىلعككعلككجلاعيع ااكك  ع  ةككل

".يعسنج عيعش لا"  يعرلعي وج  ع

عجعككيعي جحعيعغرضعرـعيعوشلةك ع يعسنج عضاةلع كجعيع ك يعضككيع  كرتع هلك عي

ج عيع ااكككك  ع يع وككككدعةلككككك عيإلتككككريةعمو ككككلعتعتلكككك عيعككككس  ع يعه جرككككلت عكلعككككسن

موا ككدعيعش لكككيعيعككع ع ككلمعمكك عيمككـعيع لاوككيع يعي ككارعيع جوككيع يعككع عي  ةكك 

ئكلتعيل  عيعنلا  عيع بلوي ع واجطعيعنهض عيإلوهرا عضككيعمغكسيا ع را كدعر

.رـعيعو لواـ



:محاولة إضالل املسلمني عن سنة نبيهم صىل الله عليه وسلم :رابًعا

 عيعككسنعىككل  عيعبككلطياجحعرهلامكك عيع ككي عمككلع  ـعفككاعع ال ةككل ع ة يتةككل عي عرهل عكك

.ضاةل

 كل كككوعن ككك ةمعيعوكككلكرتعيحعيشككك غدعم ككك عةلوكككل ةمعملعهكككسي  ع وكككو جيعركككـ

عظككل رعثاككلتعيعوهككسثاـ ع ى ظككجيعيوككل اسعي ككدعيع ككي عيع ككهاه  ع تهلككجيعضكككيععي

تلكك عمكلع اجحع يعككجةع ع كككل جيعيكر  حعي ىلايكك ع ككهلىالع ى ككل ال عثكمعياةبككجيعضكككي

.ي ىلاي عرجتجةلتعر لما ععوع بةم

ككككجيعة لككككك ع ع ككككـع ككككال عأعم ضككككل عي وكككك عيعهككككسي عضكككك اةكجيعيعوجتككككجةلت ع    

ركلتع ت ةل ع ي  وجيعمو ـعيعهسي عكل  ولرةمعم يسه عى  عي ةكمع تك جيعةه

.عو رض عيعهسي عيعوجتجععمس حع ظرعإلويلاه



:تظاهرهم بالنتساب إىل السنة :خامًسا

ككل ع وككوجهعتااكك  ع ت ككساتعيوككلعابةمعفككا يوكك نسيمعيتنككععيعبككلطياجحعيعي ككلاعاييا

: رـعين ر ل.  عهعيع اا 

اينكككدع اكككلمعطل  ككك عركككـعشكككاجنةمعمنةةكككلةعي    كككل ععل كككي  ع يع  كككلدع لكككى▪

 ةةكلةعةال كسعيعباوعيإلوكهري ع يع لاكخعمكلعهي يع يعشكلض يع يعهيبلكا عثكم

ااككك ةمعملطلككك عمل ت كككلاعيكككسةجحعي ةكككلعركككـعيإلوكككهمععوهل عككك عيع  ككك رعةلكككىعىا

.  ن لءع جي ةم



عا ككككج مع -ةتككككيعأعةككككيةم-تكككك عا ةمعك لماككككلعفككككاععضضككككل دعيعنل ككككلءعي ام كككك ع▪

كل دعيعاكلة عيحعيعولعككنعوكييعيع ككريةايعمظكككل رعيع يكجيح عضككنذيعبككل  يععككعكرعضضكك

 عتككويجهعرككلعيليككسعرككع خعيعككرض عرككـعاةككجحعيعككي -ةتككيعأعةيكك -ةلكككيع

. يعاسحعفاعيع هلم نععاينسععيعالة ع ي سا

 تكككك ةمعك لماككككلعيه ككككيعريككككلةرتعمكككككاـعوككككييع شككككا يع ع بككككجاععةككككلعي كككككها ▪

. ل   يظةر حعيع ييعم جةتعيع لبزعيعض ان ع عةمعفاعذع عر لع عرن

يع كككيع عم ككك عيعوكككعي خع ييشكككر  ةلعفكككاعي  وكككلطضاككك عتككك عا ةمعك لماكككلعفكككاع▪

لعركككيةمعع شكككجع يج  عشككيلةلتعةظاوككك  عوكك اا ي عت  يككقع كككعيعيعوككع خ ع يضكككوا

.يع ي ع عرنعمع ةعيع يلزعع يع سيءعماـعيعو لواـ



لعيزةوجحعضاةلعي ةمعكل جيعةلىعركع خعي كدعيع كي عثكمعتت عا ةمع▪ بكاـععةكمعك با

".عولذيعين رتعرع خعيعشا  ؟"م ه  عضرب جي عرثدعك لمةمع

 الةكككمعينبكككلةايعايعككك عةلكككك عر كككلةـعيع كككهلم عةكككـعك كككخعة يكككزتعيعجبكككجاع  كككد▪

.يع ي  ع عاسعفاعتل عيع  خعريةلعيثر

لعثمع  بةلععب  عرشل ارعي دعيع لكم ع يضكويج ▪  عاةكجحعي ك عت يا ةمعك با

عرلعك ب عفاععارع عيعيع  ل عكلحعتاا  .ةلىعرع بةم ع يحل



اعي نارع يريا معيعهسي عرـعك خعيع ي عميوا عطر  ع ة ييلت  ع يعكر حعفع▪

سث عرككـعينربكك عرككـعيعوهككسثاـعمككهعتهسيككسععرع ككلدعيع ككيع ةاتعةيككسعكككدعرهكك

لاععاج وككجيعيعاككلة عيحع ككعيعيعككي ع ككسع ةاعمةككعهعيع ككاغ  ع ي لكك ع ككهاتع ت كك

.ي دعيع ي عةلىع نريب  ع  جععاسعكعع 

ا  عملم كسيعع المعم  عشاجنةمعيعو   عيـعي عيعو ك  بعيـععل كر يلععلشك▪

هري عم ككك عي ض كككلةعيعوشكككلمة ععل  كككرعيعشكككا يع طرىةكككلعفكككاعيعجوككك عيإلوككك

. امولعة بج لعمش لةيتعي عر  لهلتعشرةا عكلعوةسي ع يع اا 


