
:املبحث التاسع
منهج التصدي للغزو 

الباطني



،ألالتحصييييييييي لألالييييييييي ا  ألل  ييييييييي : األول

يرأل لألبب انألالسن ألونشرها،ألوالتح 

.وفضحهاالبدع أل

:وهو يقوم عىل أصلني

ع لأل واجه ألالبدعي ألوالببتيد: الثان 

 ألبالوسييييييييايةألالشييييييييرع  ،ألالبناسييييييييب

.للحالألوالز انألوالبكان

بدعي ألوالبدأل لألالتعا يةأل عهيوألوفيصألل يولألالس اسي ألالشيرع  ،ألوعلييوأل سي ألنيو ألال

.لوانتشارها،ألوقوةأللهةألالسن ألوضعفهو،أل عأل راعاةألالعدلألواإلنصافأل عألالبخالف 



املنهج الرشعي
يف مواجهة 

املبتدعة

البييينهألألاأل ثيييةألفيييي ألالتعا يييةأل عهيييوألننبييياألي تل يييوأل يييلألنصيييو ▪

.الكتابألوالسن 

هوأل يعألوك لكألالرجو ألنليوألهديألالصحاب ألوالتيابع لألفيي ألاعيا ل▪

يألالخل فيي ألالرا ييدأليأاييي أللهييةألالبييد ،أل بييلألعلييي فييي أل  ييد تهاألهييدل

.-رض ألهللاألعنه-لب ألطال أل

بيييلألواقعييي ألا:   يييد تهاوفيييي ألاالسيييتفامةأل يييلألالوقيييايعألالتا يخ ييي ،أل▪

 أل عألالخوارج،ألو نيارراهوألونرجيا ألطايفي-رض ألهللاألعنه-عباسأل

. نهوألنلىأللهةألالسن 



املنهج الرشعي
يف مواجهة 

املبتدعة

لرضألالرافضي أل يلالوجييومألك لكألاجرب أل الحألالديلألفي ألنزالي أل▪

 ألنييرانألبيةألالكنان ،ألالألبال وةألكباألفعيةألالصيفويونألبأهيةألالسين أل يأل

.بالحج ألواإلقنا 

لألك ييدألمعوييي ألإلن ييامهوأل يينليييوألاسييتراا ج  أليحتيياجأل يي ع ألال ييو أل▪

الباللييييييي ،ألونرجيييييياعهوألللسيييييين ألو ييييييرفهوألعييييييلأل صييييييامرألالضيييييياللأل

.والزندق 



:أصول ووسائل املنهج الرشعي يف مواجهة املبتدعة

:  أوًل 
دعوتهم إىل 

:التوحيد

لأليتعييي الألاألبييي ألببييينهألألالرسيييةألفيييي ألمعيييواهوألأل بهيييو،ألف يييدألكيييانأللو

معيييوةألالرسيييةألهيييوألاليييدعوةألنليييىألعبيييامةألهللاألو يييد ألالأل يييريكألليييه،ألقيييالأل

يييي{: اعييييالى َتنأب  َألَواجل واألهللا  ييييد  ب  ألاعل أللَنأ ييييوالج ألر س  يييي د   
ألل  يييي ألك يييية  َنيييياأل أ ألبََعثل واألَوَلَ ييييدل

وت اغ  .: النحة}الط 



:  ثانيًا
الدعوة إىل رجوعهم إىل 

: ةمصادر التلقي لدى األم

 يي أللبطييرأل يياأليفصييةأل يي ع ألال ييو ألعييلألالييديلألالحييصألهييوأل صييامرألالتل

:ل لوه  ألالبر ل ألا و ألعلىألل ،أل" حاحألاإل ا   "الت أليسبونهاأل



كشف حقيقة مصادرهم يف: األصل األول
:التلقي، ويقوم عىل ثالث ركائز، وهي

.كشفأل     أللسان دهاألالبوضوع ▪

.ب انأل الألرجالهوألو صناف ألكتبهو▪

مراسييييييييي أل تونهييييييييياأللب يييييييييانألاناقضيييييييييهاألو خالفتهييييييييياأل▪

.  رةللبع ولألوالبن ولألواأل ورألالبعلو  ألبالضرو



نة، بيان عظمة مصادر الس: األصل الثاين 
.وَعَدالَة رواتها، والدعوة إىل اتباعها



: ثالثًا
الحتجاج عليهم بالرباهني 
:يهاالعقلية واألدلة املتفق عل

:و لألل ثل ألملك

ل ييييةألاب يييي لألبطييييالنفييييي أل يييياألسييييلكهأل يييي تألاإلسييييال ألابييييلألا ب يييي أل▪

.  هبهوألبصريحألال رآن

األبالحصأللباأللق بتألعل هوألالحجي▪ فيي أل ألنقرارأل  وخألالش ع ألجب عج

. ؤابرألالناَجفأل  ألال رنألالثان ألعشر

ياألبعيدألثالثي ألقيرونأل يلفي أل▪  كيوأل صرألعامألالناسألنلىألالسن أللفواجج

.الروافضألبتأث رألالعلباء،ألووقف أل الحألالديلألاأليوب 



:  رابًعا
بيان الحق لهم دون التعرّض 

(:إذا اقتضت املصلحة ذلك)ملذهبهم 

يييرأف▪ يييررألالتو  يييدألولملتيييه،ألع  يييرأفألالباطييية،ألونماألق  فييي ماألب ييي الألالحيييصألع 

.الشركألوبطالنه

يييرتألفضيييايةألالصيييحاب ألو ييياأللهيييوأل يييلأل  يييو ،أليتبييي لألل▪ كيييةألونماألن شأ

وألعاقيييةأللنيييهألالألي يييعألفييي هوألنالألزنيييديص،ألوهكييي األفييي نألب يييانألالحيييصأللهييي

.اءيتضبلألويستلز ألنبطالأل  هبهو،ألوبضدهاألاتب زألاأل  

يييب واأل{:  شيييروع  ألهييي األالبييينهألألب وليييهألاعيييالىعلييييوألي سيييتدلأل▪ َواَلألاَس 

للودأل أألعأ ر األبأَغ ل وج َألَعدل ب واألهللا  أألَفَ س  ألهللا  ألم ونأ لل وَنأل أ ع  يَلأليَدل :األنعا }ال  أ



: خامًسا
محاورتهم يف 

:األصول دون الفروع

يوأل ييييلألاألبطيييياءألالشييييايع ،ألانشييييغالألبعييييضألالبهتبيييي لألبالتشيييي عألبييييالرمومألعليييي

. بهاتألالروافضأل ولألالصحاب 

وألبكييرألوعبييرألألنأل ييلألالح ييايصألالثابتيي ألفييي ألميييلألالرافضيي ،أللنألالخلفيياءألالثالثيي أللبيي

ت ييامأل،ألوالصييحاب ألاليي يلألبييايعوهو،ألل سييواألفييي ألألاع-رضيي ألهللاألعيينهو–وعثبييانأل

سييب ألالرافضيي ألنالألكييافريلأل راييديلأل تييوأللييوألكييانواألفييي ألعصييب أل ييلألكييةألبطييأ،ألل

بيياألوالكفييرألبهييوألن ا يي ألاالثنيي ألعشييرأل(  ييدارألاإليبييانألوالكفييرألعنييدهو)وا ييدألعل ييهأل

.ي ألالف  هسواهو،ألفالأليشفعأللهوأل  ءأل توأليؤ نواألباإل ا  ،ألو  ألعصرناألبوال

يييياأل ييييلألبلفيييياءألبنيييي ألل  يييي ألوبنيييي ألالعبيييياس،ألوسييييايرأل كييييا أل وهيييي األ ييييوقفهوألليضج

. لالبسلب لألنلىأللنألا و ألالساع ،ألو لألبايعهوألولطاعهوأل لألعبو ألالبسلب



:  سادًسا
نقد املذهب 

:من داخله

و يوأليوجدألفي ألألاراثألالرافض أل األيكشيفأل    ي أل ي هبهو،ألولي لكألل

ييياألبكتبييانألمييينهو،ألكبيياأللقييراواألبيي أنألواضييعواألهيي  ألالنحليي ألبعضييهوألبعضج

طرألالسوي  .ل اميثهوألالألا بلهاألالفأ

أل ألالخلييةألنليييوألاأل ييةألاليي يألي ييو ألعل ييهألمييينهوألوهيي أل سييبييةألو ييةأل

(.الغ ب )

كثيييرهوألعييلألالتشييي عألوقييدأل بييي ،أل ييكاهوألفيييي ألع  يييدةألالغ : بسيييب رجيييعألل

كبرألالطعونأل  أل  هبهو .وبسب ألالتناقضألال يألهوأل لألل



:  سابًعا
معرفة مكائدهم 

:لتوقيها

روريألالبكييرألالأليبلغهييياأل تيييوألال هييوم،أل يييلألالضيييفيييي ألللييروافضألوسيييايةأل

. عرفتهاألعلىألسب ةألالتفص ةألللح رأل نها



: ثامًنا
الستفادة من األعالم 

:املهتدين

اهتيدواألالشي ع ألالي يلفي ألالب ه ألواألعال أل( اآليات)االستفامةأل لأل

:نلىألالحص،ألوملكأل لألبالل

 وبهوألالبناسييييب أللشييييواألسييييال  ألوسييييايةألالتييييأث رألالتعييييرافألعليييييوأل▪

.وعوا هو

.االهتبا ألب  اع ألاجربتهوألب لألبن أل لاتهو▪

.ش ع كتبهوألوارجبتها،أللباأللهاأل لأللثرألكب رأل  أللوساطألالنشرأل▪



:  تاسًعا
محاولة منع أسباب انتشار

:ضاللهم، من أهمها

قطييييييييعألالشييييييييريانألالبيييييييياميألوهييييييييوأل

يييييييييييييي أل ،ألبالحجيييييييييييييي ألالبالييييييييييييييي الخ بل

والبرهيييييييييان،ألوال يييييييييوةألوالسيييييييييلطان أل

 ييايهوألبفييي ألوملييكأللتييأث ر ألالخط ييرأل

.وانتشارأل  هبهو

 نييعألالتبييدمألالبعنييويألوالعيياطف 

رألفييي ألألالبييواوألوالبجييال ،ألف ييدألمكيي

 ألالخب ن أللنأله  ألالبواوأله ألالت

 فظييييييتأل يييييي هبهوألط ليييييي ألل بعيييييي أل

.عشرألقرنجا



:  عارًشا
:  التوعية العامة

:وذلك بطرق منها

الطايفي ،ألاوزيعألالكت ألوالنشراتألالت ألاكشفألبطالنألع اييدألهي  ▪

سياتألالألس اباألب لألالعا ل لألفي أل  دانألالدعوة،ألعلألطريصألالبؤس

.الدعوي 

لألالب ييتألنشييرألث افيي ألالبحبيي ألبيي لألاآللألوالصييحاب ،ألونبييرازألاسييب  ألآ▪

ييييييييالتأل لبنيييييييياءهوألبأسييييييييباءألكبييييييييارألالصييييييييحاب ،ألونرهييييييييارألجانيييييييي ألالص 

.والبصاهراتألب نهبا

فألاوج هألليب ألالبساجدألنلييوألنعيدامألبطي ألفيي ألب يانألالسين ألوكشي▪

.     أله  ألالنحل ألوبطالنها



فييييي ألالييييدابةألوفييييي ألالبلييييدانأل(  ييييحف،أل جييييالت)ننشيييياءألمو ييييياتأل▪

يييييييعألالفكيييييييرألالشييييييي  ع ألاإلسيييييييال   ألوبلغييييييياتأل ختلفييييييي ألا عنيييييييوألبَتَتب 

.و خططااه

حثهيياألالتوا ييةأل ييعألالجبع يياتألالبعتدليي ألفييي ألألالعييالوألاإلسييال  ألل▪

.علىألجعةأله األالبوضو ألضبلألاهتبا ااها

رألوالييدفا ألننشيياءأل واقييعألعليييوألالشييبك ألالعنكبوا يي ألللر ييدألوالتحيي ي▪

.والدعوةألوالتوا ة

. واهواالستفامةأل لألوسايةألاإلعال ألالبختلف أللب انألالحصألومع▪



:  الحادي عرش
:املناهج الدراسية

 أللب يانأل لألالبهوألاالستفامةأل لألالبناهألألالدراس  أل  ألبالمأللهةألالسن

لدراسي ألافبنياهألأل(  ناهألألاالبتداي  ألوالبتوسط )الحصأللهو،ألالألس باأل

ولهييييةألالسيييين ألسييييواءألقييييدألاحولييييتألنلييييىالبطب يييي ألالشيييي ع ألفييييي ألنيييييرانأل

.  اغ أللفكرألالنا ئ أل باأليحولألب نهوألوب لألالحص

في أل لألالبتع الأل ثألجب عألالجا عاتألعلىألايد ي ألع اييدألهي  ألالطاي

صييلألكبتطلايي ألجييا ع أللفهييوألع  ييدةألالشيي ع ألوب ييانألبطالنهيياأل بيياأليح

.لبناءناألضدأله  ألالع  دة



:  الثاين عرش
دعم أهل السنة 

:يف إيــران

ليييوألألينبغيي ألالتوا ييةأل ييعألالشخصيي اتألالبييارزةأل ييلأللهييةألالسيين ألع▪

.الصع ديلألالدين ألوالس اس 

نييييرانأل يييلألبييياللألالبؤسسييياتألالعلب ييي سيييينا ألقبيييولألالطيييالبأل يييلأل▪

للدراسييي ألفيييي ألالجا عيييات،أل يييعألرعيييايتهوأللثنييياءألوجيييومهوألبيييدوراتأل

.اعلب  أل كثف ألعلألميلألالش ع ألو بهااه،ألوب انألبطالنه

اف ألا ديوألالدعوأللبشا يعألعلب  ألكبنياءألالجا عياتألوالبعاهيد،ألنضي▪

.نلىألبناءألالبساجدألواألوقاف



:  الثالث عرش
:الدورات

مراسييييي فيييييي ألع يييييدألموراتألاأه ل ييييي ألليييييبعضألاليييييدعاةألللتخصييييي أل▪

عت يييييدألهييييي  ألالنحلييييي ألومعيييييوةأل لليييييدعاةألموراتألوكييييي لكلاباعهيييييا،  

. نهوالبهتديلأل

و عل بوهيياألل يياءاتأل ييعألليبيي ألالبسيياجدألو ييديريألالبييدارسألع ييدأل▪

.ل كونواألعلىألوع ألكا ةألبه  ألالفرق ألوع  داها



:  الرابع عرش
:التأهيل

اأه يييييةألنخيييييي أل ييييييلألطييييييالبألالعلييييييوألللييييييدعوةألوالحييييييوارألوالتييييييأل فأل▪

.والبشارك أل  ألالفضاي ات

كيييزألفيييي ألالبليييدانألاإلسيييال   ألإلعيييدامألاليييدع▪ اةألفيييتحألالبعاهيييدألوالبرا

هوألبعيدألالبتب يزونأل يننت يوألي ألثيووفرقي ،كيةأل لي ألفي ألالبؤهل لأل

.التخرجأللرعايتهوألواالستفامةأل نهو

ونواألعليوألا عدأل ناهألأل ا ل أللكةألالجوان ألالدين  ألوالعلب  ألل ك▪

أل لألالوع  . ستوىألعالد



ن ييييي ألننشييييياءأل كتبييييي ألعلب ييييي أل تكا لييييي ألاضيييييوأل صيييييامرهوألاإللكتروأل: األوليييييى

.والورق  

 ييعأل يياألنعييدامألالدراسيياتألالعلب يي ألالتيي ألاتنيياولأل عت ييدااهو،ألوجب:الثان يي 

كثييرأللابيياعهوألفييي ألغفليي ألعييلألالبسييايةألالخ طييرةألفييي أليتعلييصألبشييأنهو ألألنألل

.نحلتهو

َرقيه،ألاضيو كزألعلب  ألا عنوألبدراس ألالتشي اعألوفأ  جبوعي ألك لكألننشاءأل را

،ألوا ييييو أل يييلألالبختصييي لألوالبهتبيييي لألبيييأ رألالتشييي عألوالت يييياراتألالباطن ييي 

.بر دأللنشطتهوألالبختلف 

:يخدم هذا التأهيل وسيلتان أساسيتان هام



هتم بحمد الل


