
:استغالل التشابه يف األسامء واأللقاب:سادًسا

د ننن ا د ننن دده  ننن دوه  يننن د  ننن  وه نننسد وننن ب فمنننجدواننن وهد نننجد منننقده ألننن مد مهفي 

س سدوت بيأل  .و يثد ودقملدذ كده شيعيدإ يه،دخ هع 

: جد ئممده أل مده مشامريجده ذيجدهُْ ُتِغّقده تشسبهد عد  مسئا 

.ه مشامر-صسو ده تفأليردوه تسريخد– حم دبجداريرده طبريد▪

. جدثيستد مقده أل م–عب دهللادبجد أل  دبجدقتيبمد▪

حننننننسلدويألننننننتغ ممده يننننننمادو ننننننسئقده ت ننننننسلده ح ي ننننننمد تحيينننننن د منننننن هفا دبس ت

.شخ يستد ّ ّيمدشايرةديمرِّرومدبسط ا دوضال ا دعلىد ألس اس

وسائل الغزو الباطني 

:إجامالً



:اخرتاقهم لبعض الطرق الصوفية :سابًعا

:كس طرييمده ختميمدوده عز يمدوغيرممس،دي لدعلىدذ ك

يمدو اللن ده تمهصقدوه تعسومده مألتمر،دوه زيسرهتدبيجدشيمخده طرقده  نمف▪

.  ه رهفضم

طرين دهتخسذده رهفضمد جده تيسرده  نم  دد اهةد  اونمادعلنىد منقده ألن م،دعنج▪

.     إغرهئا دبس و سدوه مسل،دوه ريس م

 د منقديحتّجد مقده ت نّم د تييين م د ن اجده نروهفعدبنبععده وساينثدع ن▪

.ه أل م،دو سدميدإ دتيويالتدبسط مد داْخقد مقده أل مدباس



العالقة بني 

التشيُّع 

:والتصوُّف

: جده مفسمي ده خسطئمده تيديو د مدُتَ حَّح

منمد نم د(ه ت نمُّ )َود( ه تشنّيع)ممدت مُّردعس مده  سسد مده عالقمدبنيجد

ه  هخق،د جده تشسبهدغيرده مي ما،دوه حيييمد مده ت ّم دُ ْخترقد ج

هد  دايسرد مقده أل مدتحتدق س ده ت . ّم و مده رهفضمدتعيُثدفألسا 



:دعاوى التحّوالت املزعومة لبعض علامء السنة إىل نِْحلة الرافضة :ثامًنا

كسذينن ،دووقننسئعدُ فتننره ،ديننّ عمم  ننجدعمنن دبعننعد اللنن ده رهفضننمدإلننىدهخننتالقد 

ا د نن دخال اننسدونن وودتحننّملد نن الدبعننعد عننالاده ألنن مدإلننىد ح ننمده رهفضننم،دوغننسيت

:ذ كدتحيي دم فيج

. حسو مدت بيتد ق هاد تبسعا ▪

.ه ترويجد مذمبا دبيجده َوَاَ م،دوخ ه ده غرهردببسط ا ▪



: ولد جده تخ ادمذ ده م ي مد  ده ع رده حسضردمم

.ه مم ميه حأليجدشر ده  يجد،د ندعب د(ه مرهاعست)كتسبد▪

تحنننّملدشنننيخده زمنننرد نننجد نننذم د منننقده ألننن مدإلنننىد نننذم ده رهفضنننم،د: فينننهدزعننن د

.وظامردبطالمدذ كدبشمهم دتيطعدبمضعهدوكذبه

 مد اننسد ونن د تبننس ده  ِّح ننمده تيوس يننم،دومننيدايس ننمد دصنن،د(ثنن دهمتنن يت)كتننسبد▪

يننقد ننجدبسإل ننالا،دزعنن د  ننهدتحننملد ننجده ألنن مدإلننىده تشننيع،دوه حيييننمد  ننهده ت

.ضاللده تيوس يمده غس يمدإلىدضاللده رهفضم



:املتعة :تاسًعا

 نن دشنيمخدكس تده م ي مده خطيرةده تنيده نتخ  اسدشنيمخده رهفضنمد  تنيثيردع

:ه يبسئقدوإضال ا دعجداي ا ده ح دمي

ىد من هفا ،دو ديزه ممديألتغ ممدمذ ده م ي مد  مصملدإلند( إواللد تعمده  كسح)

(.ه متعم)و شردضال ا دعبردإبسويتا ده تيديألمم اسد



الُخْمس :عارًشا

قنننسادع منننسفده رهفضنننمدبيخنننذد  نننمهلده  نننسسدبننن عمالدخساعنننمد نننسد  نننزلدهللادبانننسد نننجد

 نجد  نمهلده  نسسد% بان  ده  نتيالفدع نن د( خمنسدللده بينت)  طسمدوممد

ينتد بنيا دبس  دو دللده بيتد  ده خمسد ألتغ يجدتعسطفا دو حبتا دآللدب

.ع يهده ألالا



:سؤال

يرُصف ملن؟( الخمس)هذا املال املتدفق باسم 

رانمهده خمنسده غيبمدُي فعد  فيينهده شنيعي،دفمخز جدقس مهدبي هد  د

.هآلمديعطم هدفياسئا 



: ه ومهب

..إمد ألبمده خمسدإلىدهإل الادو مقده بيتدميدهفترهفدوكذب▪

يجدبمنننسده ُخْمننسدب عننمد نن دتكننجدعلننىدعاننن ده  بننيدع يننهده ألننالادو دخ فسئننهده رهشنن ▪

.ه ذيديّ عممده تشيعد ه-رضيدهللادع ه-فيا دعل د

 منسده حن يثدوإ( ه خمس) ديما د  ددكت ده فيهدهإل ال يدكتسٌبد ألتيٌقدبع مهمد▪

. زكسةعجدخمسده غ سئ د  دكتسبده واسا،دودعجدخمسده ركسزدوه مع مد  دكتسبده

:سؤال

هل ُعرِفت مسألة الخمس يف عهد النبي صىل الله

عليه وسلم، وخلفائه الراشدين؟



:تشويه تاريخ املسلمني
الحادي 

:عرش

قنننرمد ننّ د فضننقطرينن تعّمنن ده رهفضننمدهإل ننسفةد تننسريخده  ننمدهإل ننال يمدعننجد

.عرفتهده بشريم،دوه تعرضد  ولدهإل الادوو ةد  رده مأل ميج

وتما د ن دكت ده تسريخده تيدوضعاسده روهفع،فنيدمذ ده مساةده رهفضيمدتما د

.  سارم دكس كس  ،دوه بحسر

.م ميده مراعد مسدكتبهد ع هفدهإل الاد جد ألتشرقيجدوغير صبحتدوق 



:استغالل األدب العريب
الثاين 

:عرش

واعننننسوال. ه ننننتغقدشننننعرهفده شننننيعمدوخطبسئاننننس،د ننننسديألننننم دبمحننننجدللده بيننننت

: ه  ره ده مكذوبمدبيجدهآللدوه صحسب،دوقس مهد جدخال اسدبند

.إثسرةدعمهطفده  سس،دض ده  مدواي اس▪

.-رضمهمدهللادع يا - شرده تشّيع،دوه طعجد  ده  حسبمد▪

عس نننمده غ نننمد ننن د ننن حده ئمنننم،ده نننذيد نننتجدع نننهدتنننيثردعييننن ةده تمويننن دع ننن ده ▪

.فستخذوهد جده ئممد ربسب سد جداومدهللا



:    مده ابده شيعنيده ضسل

.ق ي ةده زريّم▪

. ب ده فرجده صفاسن : كتسبده غسن ▪



:إثارة الفـنت
الثالث 

:عرش

ه يننرمده بميايننممده ننروهفعدإقس ننمده مننىت دبننذكرالد يتننقده حألننيجد نن هختننر د

سد  فنتج،دوه  نره ده عوق د صبحتده رهبعده اوري،د  ينفدبنيجدمذ ده ذكرالد نبب 

.ه أل مدوه شيعم

كر هدهللادتعسلىدبس شاساة،دوقْتُ هد  نيبمٌدع : وه ح  يمنم،دوهللاد مده حأليجد 

ه يننماد ننجد ننبحس هدشننر ده  ننتراس دع نن ده م ننيبم،دو ننيسد ننسدتفع ننهده رهفضننم

.هإل الاد  دشيف



وغننرضده مختننرعيجد اننذ ده ب عننم،دمننمدإشننغسلد  ننمد

يجدهإل الادهإل الادفنيد فألاسدوت د دتتفرغد  شردا

.  ده رض


