


بسم الله الرحمن الرحيم



املقدمة

، وصكابه  ابتلي العالم اإلسالمي باالستعمار العسكري 

م، و كك    ككي   ككي   ا واسككتمي بعككي ربغزكك  رككمو ّرككي  مككد خ

.و دوم  ثي ا من الم اجهة العسررية

ب ثككم بككيو   كك ر   غككي بككغن اسككتعاح المسككتعمي ل ككي

سكزم ح األمة من اليا ل بالفيق الهاطدغة، لغدشكلل الم

.بم اجهتها، وي ل الصياع بغن األمة من دا زها



ثغي ا من التغارات الهاطدغة  وسع انتشار ا و   ي  أ

غة؛ التغارات الفررية الصهغ نغة والصزغه

.وذلك لخفائها وانتسابها لألمة وديدها

ثغكي و ستي ا  زف رايات وواجهات مختزفة، وانخياع ك

.من الداس بها



صا لككككصا  صككككهر مككككن الاككككيور   هصككككغي األمككككة ب  غ ككككة  كككك

ج اللككككمو الهككككاطدي وم اولككككة وةككككع  سككككتيا غ غة وبككككيام

ة عمزغككة ل مايككة وبككي  األمككة و مدهككا، ّككال  يكك   ح معيّكك

.العيو    الزهدة األساسغة في م اجهة   يه

واألمكككككة لكككككن  دتصكككككي علكككككع العكككككيو الخكككككارجي  ال بعكككككي  ح 

. دتصي علع العيو الهاطدي



:املبحث األول
حقيقة الغزو 

الباطني



: أوالً
حقيقة الغزو 

:الباطني

ا الهاطدغكة ال سائل والخ ط رغي العسررية التكي ي ك م بهك: ُيعيف بأن 

. من  جل اليع   لمص ههم ونشي ن زتهم

زمكاح، و تعيد  سماء  صا العيو وص ره ومرائيه با تالف الهزكياح واأل

مككام كمككا  ح ديككدهم ي كك م علككع مككا يسككم ن  الت غككة، الككص   كك  الت ككا ي  

ا .اآل رين بخالف ما يعت يوح، و   ما سماه ال يآح نفاق 



غكام في   صا الكممن عكاد اللكمو الهكاطدي بعكي ق

فكككي ثككك ر  المالفكككي فكككي   يكككياح، والتكككي ّيةككك 

صا دسككككت ر دولتهككككا علككككع   هككككاعهم ال غككككام بهكككك

هم اللكككمو لكككييار المسكككزمغن، وجعزككك ه رسكككالت

هسكككط األساسكككغة التكككي يسكككع ح لت  غ هكككا ل

.شغعنف ذ م في كاّة  رجاء العالم باسم الت



:  ثانياً 
حقيقة 

:الباطنية

ضاله  الباطنية مذهب سرّي ظاهره التشيع، واالنسالخ  مالا الال، ا، و 

.ابا سبأ: زن، ق  قال ل 

مككال ا  فككع الهاطدغككة قكك م  سككتيوا باإلسككالم و: "ي كك ا اإلمككام ابككن ال كك ز 

قك لهم اليّض، وع ائي م و عمالهم  هاين اإلسكالم بكالمي ، ّم صك ا

دهم ال  ع غكككل الصكككانع و ب كككاا الدهككك   والعهكككادات و نركككار الهعككك ، ولرككك

ا  ُي هكككيوح  كككصا فكككي  وا  مكككي م، بكككل يمعمككك ح  ح   بككك  و ح م مكككي 

".يلصلك سيٌّ رغي ظا : رس ا   واليين ص غر، لردهم ي  ل ح



ة  ال وق ا ابن ال  ز   صا و ح كاح فكي  الهاطدغكة الم اك

كككا   كككيط مكككن الهاطدغكككة  شكككتيِ معهكككا فكككي يق  ًّ  ح  دكككاِ 

ا،  :  ي اومن   األصل ال امع من  ح لز يآح  أويال  باطدغًّ

.بالشغعة-ا زهغس  -االثدا عشرية التي  سمى في عصينا 



  ككككككم مصككككككادر م : األوا

األ بعكككة المت يمكككة و ككك 

(.الرافي)

نهاكو تثبتومنهجهاوتأويالتهاوأصولهاعرشيةاالثنياعتقاد

رفةملعلديهمأساسيةمواردثالثةيفالنظرويكفيباطنية،

:وهيباطنيون،أنهم

، وقالال، تقالالره هالالذه المتالالب مبالال،ر ر  لاقالالرا  مهالالالف باطنالالة تاالالالت ال الالاهر ماال الالة تامالالة

.تباغ ب  ما  ز ، عا سبهيا بطًنا لآل ة الواح،ة

  ككككم مصككككادر م : الثككككا ي

األ بعككككة المتككككأ ي  و كككك  

(.ب ار األن ار)

 صككككككل  صكككككك ا : الثالكككككك 

التفاسككككغي عدككككي م و كككك 

(. فسغي ال مي)



:المدهج الهاطدي في  التعامل مع الدص ص

.ال يتف  مع للة  و ع ل  و ن ل

.ال صزة ل  بمعا ي األلفاظ، وال بياللة السغاق

.كفي بالز  ورس ل  وآيا  

ا اعتمككي علككع روايككا هم ومصككادرولككن  م  ال   ككي  فسككغي ا  ككغعغًّ

.سي مده  اا خص ال ري ة الهاطدغة في الت ريف والتأويل الفا



ني تممالا الاطالالوهة هالالف هالالذا االتاالالاه البالالاط

 فالالالال   قبطالالالاللثقة باالالالال قب أهالالالالف رنالالالال   قت الالالالي 

 قوُيسالالالالالالالالالالابقةم هللافالالالالالالالالالال  قب الالالالالالالالالالل ق قو الالالالالالالالالالل

هثاَلالاقفالال ثق الال قيسالال اقفهالالالقة ف الال قمقيُقرسالاله   

ضقفيال قب  قوة   طنقمقض ببق   قبلقتهللاع رق

،،.هللاىة خهةطر قويم نقتنزيل قعلالقوجههقش



من تأويالت الباطنية

يكَي اْلَفكَ اًبَم َمكا َظَهكيَ }: في ق ا    عافع َم َ ِّ  ًمْدَهكا ُقْل  ًنََّما َبكيَّ

اء  ح الم ص د بصلك رجاا بأعغانهم، ّما ج:األعياف{ َوَما بََ نَ 

ي، ومكا في  ال يآح مما  بل   ّه  رمكم علكع األئمكة االثدكي عشك

ع جاء في ال يآح مما بيم   ّه  رمم علكع  عكيائهم و كم جمغك

 م برام المسزمغن ومن بكايعهم مكن لكيح الصك ابة ومكن بعكي

. فع ي م اليين، و صا التأويل     صل دين الهاطدغة

غككككع الهككككاطدغ ح بهككككصا ال ريكككك  ي ككككاول ح الت صككككل  فككككع  ككككيم جم

.سي الشريعة بتأويل ظ ا ي ا، و دزيزها علع ع ائي م الفا



ا  ح االثدككككي عشككككرية لغسكككك  قسككككغم  :م مككككل ال كككك ا

يعككككي لزهاطدغككككة، بككككل  ككككي الهاطدغككككة نفسككككها، و نكككك  لككككم

( ةال عفريكك) دككاِ بككيود ّاصككزة بككغن مككا يسككمى بككك 

( الهاطدغكككككككككة)وبكككككككككغن مكككككككككا يسكككككككككمى بكككككككككك ( الشكككككككككغعة)و

.ديّغما يتعز  بالمدهج الهاط( اإلسماعغزغة)و



:  ثالثا ً
:األمة

هي أمة المقصود باألمة التي تتعرض للغزو في  هذا البحث

:يينذلك أن مصطلح األمة يطلق ويراد به أحد معن.اإلسالم

أمةةةةةةةة اإلهابةةةةةةةة  وهةةةةةةةي ت ةةةةةةةم  :األول

هميةةةةم المنةةةةلمين مةةةةن أهةةةة  القبلةةةةة 

ويةةةةةةةةةدل  تةةةةةةةةةي   المبتد ةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةذين 

الم  ابتد وا بد ة ال تخره    ةن اإلسة

أمةةةا مةةةن ألرهتةةةه بد تةةةه  ةةةن اإلسةةةالم 

.تليس من أمة اإلهابة

ن  أمة الد وة  وه  غير المنةلمي:الثاني

ةةةة   ويةةةةدل  تي ةةةةا ألةةةةحاِ الملةةةة  والن ح 

يةةةة كمةةةا يةةةدل  تي ةةةا  مةةةوم ال ةةةر  البا ن

ة  والبابيةةةة المنتنةةةبة للت ةةةيم كالنصةةةي ي

لةر والب ائية وغيةره   وكةذلك الانةال اآ

.من البا نية وه  االثنا    ية



اليةةةةةوم أ  ةةةةة والضةةةةةابر لمعرتةةةةةة االثنةةةةةي   ةةةةة ية

ربعةةة يعتمةةدون فةةي  تلقةةي ديةةن    دةةا المصةةاد  األ

و  ا المتقدمة واألربعةة المتةرلرة  وهةي التةي ينةم

ي   وينةةةةةمي ا الدسةةةةةتو  اإليرانةةةةة (لةةةةةحال اإلماميةةةةةة)

(.سنة المعصومين)

موا وألحاِ هذه المصاد  والمتلقين ل ةا ونن تنة

متةداد بال يعة تةال لةلة ل ة  بال ةيعة  ن مةا هة  اال

م ال ر ي التاريخي والعقدي للنبئية؛ ألن الت ي

هةةةةةو اال تقةةةةةاد الحةةةةةق بمحبةةةةةة أهةةةةة  البيةةةةة  المحبةةةةةة

.ال ر ية  ال المحبة البد ية وال ركية



ومعًانفصاا ًذا اًالئاةفاةًاامًاألماةً اعندوً الاوو ًال ا  ً  ً

وً  دا ًالاامةًبأ ًخال دوًالاقويً مناًذ ً قطًمعًممً سال ند

:تنيال ذاب ة،ًبخالفًبق ةًاملسللني،ًرامنيً  ًغا تنيًخب ث

 ل  لباالترويج:األولا

.وضالل  

 ةةوة التن يةةر مةةن د:الثةةاني

التوحيةةةةةد  د ةةةةةوة ال ةةةةةي 

الماةةةةدد محمةةةةد بةةةةن  بةةةةد 

.الوهاِ



:املبحثًالثاين

نشأةًالغزوًالباطني
وج ورا



:األو املئلب
:الزمن ةالنشأة

نةةةذ مبةةةدأ الغةةةزو البةةةا ني الخ ةةةي ل سةةةالم وأهلةةةه 

لمكةةر   كمةةا كةةان لا تصةةا  المنةةلمين  دةةا ال ةةر 

الترسةيس ل ةذا الغةزو؛ أثةر وم ةا كة فةيالي ةودي

ر تةةةرول مةةةن ابتةةةدو الةةةرتن هةةةو  بةةةد   بةةةن سةةةب

ا بةةةذلك نتنةةةاد ديةةةن المنةةةلمي ن  الي ةةةودي م يةةةدك

ةا أول مةن أحةد  القة ول ويرى ابةن تيميةة أ ةه أيضك

.- ضي    نه–بالعصمة لعدي 



بداقا التياملؤامرة

هماواملتااون  سبأابم

:الفرسمج سمم

طةةةةةةةاِ قتةةةةةةة  الخلي ةةةةةة  ةمةةةةر بةةن الخ:األولا

  ثةةةةة  قتةةةةة   ثمةةةةةةان بةةةةةن - ضةةةةةي    نةةةةةه-

ن   ثةةةة  نثةةةةا ة ال ةةةةت- ضةةةةي    نةةةةه-  ةةةةةةةان 

- دةةا أميةةةر المةةةيمنين  دةةةي بةةةن أ ةةةي  الةةة 

  الةذي واه  ة  و د كيةده - ضي    نةه

ا يةةد و ةةاقب    حتةةت ا ت ةةت األمةةر بقتلةةه  دةة

.أحد الخوا ج

ولةةة  محاولةةة الطعةةن فةةي اةة يعة الد:الثا يةةة

تةةةان ابةةةن سةةةبر أول مةةةن قةةةال ب ةةةرض نمامةةةة 

بكةةةر  ضي    نه  والطعةةن في  أ ةي– دي 

.- ضي    ن  –و مةةةةر و ثمةةةةان 



ثةةةةةةةةةةةة  بةةةةةةةةةةةةد وا يغيةةةةةةةةةةةةرون 

أسةةمامه  ود ةةوت   مةةن 

ا مكان نلا مكان  واتخةذو

( ال ةةةةةةةةيعة)مةةةةةةةةن اسةةةةةةةة  

سةةةةةةةةةتا كا ين ةةةةةةةةةرون مةةةةةةةةةن 

.لالله  قائده 

وكا ةةةة  هةةةةذه الطائ ةةةةة

ُتعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  باسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

ا ى ثةةة  تةةةو( النةةةبئية)

هةةةةةةةةةةةذا االسةةةةةةةةةةة  بعةةةةةةةةةةةد 

.استئصال  موزه 

وبعةةةةةةد ذلةةةةةةك الت ةةةةةة  

يةةةة هةةةذه الخاليةةةا البا ن

ن حتةةت مقتةة  الحنةةي

  - ضةةةةةةةةةةةي    نةةةةةةةةةةةه-

تا دسةةةةةةوا فةةةةةةي  مةةةةةةوم 

.ينالمنال ين للحن

   ث  ظ روا  دةا حقيقةت

هةة بعةد لةروج في  ةام 

م زيةةد بةةن  دةةي  دةةا ه ةةا

وا بةةةن  بةةةد الملةةةك  تُعرتةةة

(.الراتضة)بعدها باس  



: املئلبًالثاين
:النشأةًاملكان ة

؛ ةالكوتةةأول مةةو ن ُغرسةة  تيةةه بةةذ ة الةةرتن هةةو 

بئية لبعدها  ن العل  وأهله  وقد كان للخلية الن

.دةدو  في وضم بذ ة هذه النحلة في تلك البل

ا ثةة  مةةا لبةةث أن سةةرى دام الةةرتن مةةن الكوتةةة نلةة 

.العال  اإلسالمي



: املئلبًالثالث
:ج وراًالاقو ة

:ل أللينتادا في   حلة الت يم من لال  األثر الي ودي

.أن الميسس األول وهو ابن سبر الي ودي: األول

ن الت ةةةةةةابه فةةةةةةي أسةةةةةةس اال تقةةةةةةاد بةةةةةةين الةةةةةةروات: الثةةةةةةاني

.والي ود  كالنص والولية



ي  فةةة ظ ةةةر حيةةةث هةةةذو  الديا ةةةة ال ا سةةةية الماوسةةةية  0

ةةةةةةةةةةا فةةةةةةةةةةي الملةةةةةةةةةةك  ألةةةةةةةةةةول العقائةةةةةةةةةةد الراتضةةةةةةةةةةية لصولك

:من ذلك أ   .والو اثة

وذريتةةةةةه بنظةةةةةرة- ضةةةةةي    نةةةةةه- ظةةةةةروا نلةةةةةا  دةةةةةي ▪

.التقديس

.؛ ألن أمه تا سيةهعلوا اإلمامة في ولد الحنين▪

.لنبوة ّظموا سلمان ال ا سي حتت بلغوا به مرتبة ا▪

لي ةة  ظموا أبو ليلةية الماوسةي ال ا سةي قاتة  الخ▪

ا بابةةةة)  ولقبةةةةوه - ضةةةةي    نةةةةه– مةةةةر بةةةةن الخطةةةةاِ 

(. اااو الدين

.زقدسوا أ ياد ومناسبا  الماو   كيوم النيرو▪



يع وهكذا تتخفى  لفىا اشت ى

شىىىىىىىىىت  اشنىىىىىىىىىذاه  واش  ىىىىىىىىى  

واالتجاهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  اشن ا  ىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  

،،.شإلسالم واشنسفنين



:املبحث الثالث
فرق الغزو الباطني



:  املطلب األول
:كرثة فرقهم

.الفرق المنتسبة للتشيع كثيرة جدا  ▪

الفذذرق ارتذذراعي  منذذد  ذذام كذذ    ذذ   تذذركر كتذذبي   ذذ ▪

. من يّدمان     ته، أي    يربا ملى ستين ررعة

االي  يزممذذان أن اتالذذتال نالتنذذ عر  ذذ  رذذرعي  نأعذذ▪

ن ذذذذذااعفي  أ ذذذذذر  موذذذذذاو نال ذذذذذة  ا ذذذذذامة  ن لذذذذذ  

يمذذذة إلالفذذذ ق قميمذذذة المذذذره، نكتم فذذذه، ل نذذذه  ذذذ  ال م

.طبيعة ك  ف لة ب طلة ليست  ن مند هللا



:  املطلب الثاين
فرق الشيعة 

:املعارصة

.لج رنويةاغيرالزيديةب ستثن قرارضةب طنيةكلي 

 ن ه  الزيدية؟

  ألن الزيديذذذة أتبذذذ ب  يذذذد بذذذن ملذذذ ، نت تذذذدال   ذذذ  الذذذرنارر

مذذذا  الرارضذذذة هذذذ  ا تذذذداو للسذذذبدية  ت أفيذذذ  واللذذذاا  ذذذ  م

، ثذذذذ  الشذذذذيعة بعذذذذد  متذذذذ  ال سذذذذين، نت ذذذذ هرنا ب لتشذذذذيع

  جذذ هرنا بمعتمذذده  أثنذذ ق الذذرن   يذذد بذذن ملذذ  ملذذى هشذذ 

ذذذذذد  مذذن أ ذذ  ب ذذر نممذذر ي ر ذذ-بذذن مبذذد الملذذ ، نقذذين سن

ذذّماا رار-هللا منيمذذ  ضذذة  ، رتذذرق  ملييمذذ  ررضذذه عذذا ، رسن

ذّمي  ذن لذ  يررضذه  ذن الشذيعة  يذ ديّ    لررضي   يذ ،، نسن

.تفتس بي   ليه



اإلسذذذذذذذذذذذذذم ميلية، :األنلذذذذذذذذذذذذذى

ع لذذذذت بة   ذذذذذة  سذذذذذم مي  

.بن جعفر الو وق

هةة ععةو وفةاة ثم انقسمت الرافضةة نةنة 

:جعفر الصادق، إىل طائفتني

عية، الماساية أن الم :الث فية

ع لذذذت بة   ذذذة  اسذذذ  ال ذذذ   

بذذذذذذذذن جعفذذذذذذذذر الوذذذذذذذذ وق، نهذذذذذذذذ  

.أسال اتثني مشرية



:فصار املنتسبون للتشيع يف عرصنا ثالث طوائف

اإلسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذم ميلية، :الث فيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة

تذذذ، اشذذذتيرم تسذذذميتي   ذذذ  ك

.المم تم ب لب طنية

الزيديذذذذذذة، نهذذذذذذ  ليسذذذذذذاا :األنلذذذذذذى

عذر  برارضة نت ب طنية ب  ه  أ

، رذذذرق الشذذذيعة  لذذذى أهذذذ  السذذذنة

ة ب سذذذذذذذذذتثن ق ط وفذذذذذذذذذة الج رنويذذذذذذذذذ

.أسال ال اثية، ري  رنارر

اتثنذذذذذذذذذذذذذ  مشذذذذذذذذذذذذذرية، :الث لثذذذذذذذذذذذذذة

وذذرف  اشذتيرم تسذذميتي   ذذ  م

مذذذة ب لشذذذيعة، نهذذذي  ذذذ  ال مي

.ب طنية أيض  



: املطلب الثالث
فرق االثني 

:عرشية

ية، أصذذذال: افبثذذذن  ذذذن اتثنذذذي مشذذذرية رذذذرق كثيذذذرة،  نيذذذ 

.نأالب رية، نشيخية، نكشفية، نغيره 

ميذذذة،  عتمذذذد الت:اتسذذذعت اتثنذذذ  العشذذذرية ألسذذذب    نيذذذ 

نكثذذذذذذرة ال ذذذذذذر  ملذذذذذذى األومذذذذذذة، نافضذذذذذذااق المل ذذذذذذدين  ذذذذذذ 

ان صذذفاري ، نمجذذز شذذياالي  مذذن تنميذذة المذذره،، نرمذذد

. الماا ين الو ي ة لتم يص الرناي م نت ميمي



ثنةةةةة لفرقةةةةةولية ةةةةةاألكولية ةةةةة لية    ةةةةةول ةةةةة ليا

كناةةةةهلعشةةة  ولا لها اةةةهلية؛ ها ةةةوبلايأل ةةة  لا

.شري ةّ  ل؛ ًفهل  للانكوليألةذهبلياثن لع



يمنعذذذذان اتجتيذذذذ و، نيعملذذذذان بوالبذذذذ ره ، نيذذذذرنن أن  ذذذذ   ذذذذ : األالبذذذذ ريان

وذذ ر،  ذذن ت ال ذذ   ، التيذذري،، اتستب)كتذذ، األالبذذ ر األربعذذة منذذد الشذذيعة 

ان مذن كلي  ص ي ة ع عية الودنر من األومة، نيعر ذ( ي ضر، الفميه

رنن المذذذرفن  ذذذ    مذذذ   اتقتجذذذ  ، نين ذذذرنن اإلجمذذذ ب نوليذذذ  العمذذذ ، نت يذذذ

.صّ ة أصال الفمه

:  ذذ  هذذ  المذذ ولان ب تجتيذذ و، نبذذون أولذذة األق: األصذذاليان أن المجتيذذدنن

 ذذ   ذذ  ال تذذ   نالسذذنة ناإلجمذذ ب نوليذذ  العمذذ ، نت ي  مذذان بوذذ ة كذذ 

 ميذذذن ناإلجمذذذ ب ن ن أثبتذذذا،  ت أفذذذ  تذذذراه   ذذذ    مذذذ   الت. ال تذذذ، األربعذذذة

. ليةين عشان ثباته نين زمان    ت ممه قت  يضم   أثر، ب ل

.عاقدلجرىلاكنلههيكنليألفرقتكنلردادلامنهزعهتلايكفكرلايشنك



جعفذذر أّلذذف رييذذ  شذذيخي من صذذر الخذذال بذذين الفذذريمين

وذذذاي، ال ذذذن المبذذذين  ذذذ  ت: )ك شذذذف ال  ذذذ  كت ب ذذذ  بعنذذذاان

ر أفيذذذذذذ  ريذذذذذذه من صذذذذذذ( المجتيذذذذذذدين نتخ دذذذذذذة األالبذذذذذذ ريين

 نل أن بينمذذذ  شذذذيخي  الب را ذذذ  ي ذذذ. الخذذذال  لذذذى ثمذذذ فين

رى أن يمل   ن  س و  الخال رموره   لى ثمذ ن  ألفذه يذ

  ال عذن هرا الخال يمدح    شياخ ال ررين نيفذت  بذ 

.ملى الشيعة



شذذف هذذرا الخذذال الذذري نعذذع بذذين هذذ تين الفذذرعتين عذذد ك

أ ذذذذار ا كثيذذذذرة  ذذذذن قمذذذذ ون المذذذذره، اتثنذذذذ  مشذذذذري ب  ذذذذ 

.ارتف ب التمية    صالة النزاب



:املبحث الرابع

العدوان الباطني عىل 
عقائد األمة



أوالً

مصادرعىلالباطنيالعدوان
:التلقي

:ريمالعدوان الباطني على القرآن الك: المطلب األول

ا زوًرا صاغ الباطنيون هذا العدوان على هيئة روايات نسببوه

ديًنببا لبببعآ  ا البيببم  حببت إلولببم داببى بعت ببدات  صبببلم

بب    ويتضب  هبذا العبدوان(اإلبابيبةديب  )بست ًًل يسبوون  

:التاليةالوسائل خًلا



:القرآينالنصعىلواالفرتاءالعدوانمحاولة:األوىلاملسألة

قص إ وم فريتهت علبب  ال بوا نبهن هبذا ال با ن نبا

وبلببا،   و ن ال ببا ن ال ابببل عنببد علبببب  نبب   نببب 

عده    حت  ورح  األئوة ب  ن-رض  هللا عن -طالب

.وهو اليوم عند بهديهت الونتظا

( ا نإلريببببق ال بببب)انتببببد  البببباوافآ ال ببببوا ن ريببببة 

ا  نهبببت لبببت ي بببدوا بببب: وسبببببهافبببب  ال بببان ال بببا    

عون  و لبب  ل خلببو، ي نعببون نبب   إببباعهت علببى بببا يببد،

كتببببببباا هللا بببببببب  البببببببنص علبببببببب   ئوبببببببتهت و كبببببببا 

.ع ائدهت



  قببام خببيخهت اليباسبب  ن وببس هببذه األسبباطيا  بب 

ريبق فصل الخيباا فبب  دحببات إل: )كتاا سواه

يبد    البذ  كفبق فيب  عب  ع (كتاا را األرنباا

  ون بل الفيعة االحن  عفرية فب  إلريق ال ا ن

إصببببريلات خببببيوخهت نتواإاهببببا  واإهببببت  صببببلاا

.رسببببببببوا هللا نتلري بببببببب  والتواطبببببببب  علببببببببب   لبببببببب 

ن   ب  ي    فب  نيان نيًلن هذه ال رية  ن عل 

ن ببببب  خوسبببببة  عبببببوام -رضببببب  هللا عنببببب –طالبببببب 

وإسببببعة  خببببها خلي ببببة بياًعببببا وال ببببا ن ي  ببببا   بببب 

الوسببببايد  بببب  كببببل ب ببببان  وهببببو يبببب م النببببا  نبببب   

ًًل كوبببا والوصببا ق نببي  يديببب   فلببو ر ي فيببب  إبببدي

كبببان ي ببباهت علبببى  لببب   ف يببب ق إ بببوا الاافضبببة  

ا زائبًدا دن    الوصلق  افً : يسوغ لهت  ن ي ولوا

 و ناقًصا  و ببداًل 



:دعواهم أن القرآن ليس حجة إال بقيّم: املسألة الثانية

 ببببا ن  اولببببم الباطنيببببة االحنببببا عفببببرية الوسببببا  نل يببببة ال

و ن : ن ال بببا ن ال ي بببون   بببة دال ن بببي،ت: "العظبببيت  ن بببولهت

وا   وسبببو، "علًيبببا كبببان قبببي،ت ال بببا ن وكانبببم طاعتببب  ب تاضبببة

.كتاا هللا نال ا ن الصابم  واإلبام نال ا ن الناطق



:يه أحدزعمهم بأن األمئة اختصوا مبعرفة القرآن ال يرشكهم ف: املسألة الثالثة

ب  قاا نهذه الدعوي دبا دن 

صببببلى -نببببهن الاسببببوا : ي ببببوا

لبت يبلبم ببا -هللا علي  وسبلت

نبببببيا دليببببب   ودببببببا  ن ي  بببببذا 
  

.ال ا ن

 ن زعوببم الفببيعة الباطنيببة

هللا قببببببببد اخببببببببتص  ئوببببببببتهت 

ا ن االحنبب  عفببرية نعلببت ال بب

  كلبببببببب   واختصببببببببهت نتهويلبببببببب 

وببب  طلببب علببت ال ببا ن ببب  

.غياهت ف د ضل، 

هبببذه البببدعوي فيهبببا بخال بببة 

َو َنَيْلَنبببببببا د َلْيبببببببَ  }: ل ببببببوا هللا

ببا   َبببا َبببْيَ  ل لن  ن ببْيَا الببْذْكَا ل ت 

تْ    فالبيبببببببان 44: النلبببببببل{ د َلبببببببْيه 

اونهت للنا   ال للذي  يلصب

.ت   االحن  عفرية و ده



:امهدعواهم بأن قول اإلمام ينسخ القرآن ويقيد مطلقه ويخصص ع: املسألة الرابعة

صإخصي قفلهتهللا دي إغييا قألئوتهت ناد،عوا

 و  بلونسخنلبيل   وإ ييدب ول  ونيانال ا ن عام

لنبو لاستواارواإلبابةين يس لت-ي تاونكوا-الو  ألن

.بنهاباإبة علىنل



:قولهم بأن ُجل القرآن نزل فيهم ويف أعدائهم: املسألة الخامسة

ك ا  يات ال ا ن نيلم      ئوتهت االحن : قالوا عفبا و ب نهن  

. وليائهت و عدائهت

نيببة هللا و خببذت بعبب  بعببايت اللغببة العر كتبباا  بب  فتفببم لببو 

لبب  ونل بم عبب  اسبت ببب   سبواا هبب الا األئوبة االحنبب  عفبرية ف

!إ د لهت  كًاا



:النبويةالسنةعلىالباطنيالعدوان:الثانيالمطلب

:هورسولاللهكقولاإلمامقولإنقولهم:األوىلاملسألة

يبببببببببببيعت الباطنيبببببببببببة  ن علًيبببببببببببا واللسببببببببببب  

واللسبببببي  وحوانيبببببة بببببب   ريبببببة اللسبببببي 

وإاسبببببببببعهت الوهبببببببببد  الوعبببببببببدوم   نهبببببببببت 

.كاألنبياا  قولهت وفعلهت و  ، 

: لبببذل   ا،فبببوا ب هبببوم السبببنة  ف بببالوا هببب 

كببل بببا يصببدر عبب  الوعصببوم ببب  قببوا  و )

م هنبا وي صبدون نالوعصبو( فعل  و إ ريا

دهت األئوببة االحنبب  عفببرية  وهببت  بب  اعت ببا

.بعصوبون    كل باا لهت العورية



:ةاملسألة الثاني
إيداع الرشيعة عند األمئة املعصومني

:لمبعد وفاة الرسول صىل الله عليه وس

ليببببب  صبببببلى هللا ع- خببببباا البببببباطنيون نبببببي   إبببببباعهت  ن رسبببببوا هللا 

ببا  نل،ببم يببيًاا ببب  الفببريعة  وكببتت الباقببب  و ودعبب  اإلبببام عل-وسببلت يًّ

ذا فهظها علب ، بن  ييًاا فب   ياإ   وعند بوإ   ودع  اللس   وه ب

  حببت يعهببد نالباقببب  لوبب- سببب اللايببة-كببل دبببام ي ظهببا بنبب  يببيًاا 

وا هذا ب   ركان دين .هتيلي  داى  ن صار عند دبابهت الونتظا  وعد،



ا اليعبب  وهببت نهببذا االعت بباد يريببدون إغييببا ديبب  هللا  ويسببتليم  يًضبب

لفببريعة  ب  رسببوا هللا صببلى هللا عليبب  وسببلت  نهنب  كببتت يببيًاا ببب  ا

نْبَ  }: وخالق قوا هللا ب  ر  نبي َا د َلْيبَ  ب 
بوا  نَلْبْم َببا     َود ن يَا  َيَُّها الا س 

.: الوائد { ل ْت إَْ َعْل َفَوا نَل ْغَم ر َساَلَت   



:ردهم ملرويات الصحابة:   املسألة الثالثة

بببب  عبببدوانهت  نهبببت ال يعتبببباون بببب  السبببنة دال ببببا صببب ، لهبببت بببب  طبببا   هبببل 

صببب ة البيبببم  وهبببذا الوببببد   ببب  رفبببآ باويبببات الصبببلانة ي ضببب  دابببى ف بببدان

اا عبب  التببواإا  بب  ن ببل الفببريعة بببا دابببوا يلصبباون اعتبببارهت للصببلة نوببا يبب

  نعد وا د بنهت وهو عل ، دون غياه  والذ  ي علون  الوصدر الو يد للتل 

.-صلى هللا علي  وسلت-وفا  الاسوا 



: تهاو  ي  (نل ايات الاقاا) وحق اليا  عندهت با يسو  

 ن النببببببواا عبببببب  اإلبببببببام يتل ببببببون  سببببببئلة النببببببا  ويببببببهإونهت 

  وهب  (اتالتوقيع)نهيونتها ناست اإلبام الونتظا ويسوونها 

عنبببدهت ك بببوا هللا ورسبببول    تببب  دنهبببت يايلونهبببا علبببى ببببا 

.ر و  نإسناد صلي      اا التعارض

:املسألة الرابعة
وما                 ( حكايات الرقاع)تلقيهم السنة عن 

:يسمونه بالتوقيعات الصادرة عن اإلمام



وهبب  إل بب  ر   اإلبببام الويعببوم فببب  ك يببا ببب   بببور الببدي 

ببببا   علبببت الغيبببب  وإل ي ببب  ألعلبببب  والليبببا   وإصبببور قدرإببب  

.خيعت   وخ ااه ألبااضهت  وديانت  ألسئلتهت

   يسا الوتهبل لهذه التوقيعات ياي فب  ك يا بنها ال هل   

بسبببائل الفبببريعة  بوبببا يبببدا علبببب   ن واضبببعها بببب  ال هلبببة 

.ال ذاني 



:املسألة الخامسة

دينهتعود يعلوهاالعلت  هليعافهاالبصادرلهتالباطنيوندو،ن

الل ي ةهذهكفقوقدلها سندالالوصادروهذهاعت ادهت و سا 

صوليي  األوطائ ةاألخباريي طائ ةني خًل نفب ي ن للتهت  عًلم

انيد سفاختاعوابعنعنة غيا سانيدهت نوهونالسااألخباريونفهناح

.لهتالسنة هللن داإ ااً لهت ويودالريااو سواا

ر انفصال الشيعة عن جامعة املسلمني مبصاد
:لهم يف التلقي هي عمدتهم، وعليها يعولون



ول عودإهت فب    ادي هت  رنعة كتب عليها بدار الع
:عندهت

  (إهبببببذيب األ  بببببام)  (بببببب  ال يلضببببباه ال  يببببب )  (ال افبببببب )
(.االستبصار    اختلق ب  األخبار)

:و لل وا نهذه ال تب  رنعة كتب بتهخا 
  (ارنلببار األنببوار ال ابعببة لببدر  خبببار األئوببة األطهبب)  (الببوا  )
  (وسببببببببائل الفببببببببيعة داببببببببى إلصببببببببيل بسببببببببائل الفببببببببريعة)
(.بستدرك الوسائل)

اج وهنببببباك كتبببببب ك يبببببا  قبببببالوا دنهبببببا فبببببب  االعتببببببار واال ت ببببب
.كال تب األرنعة  يًضا



ساااول االثناااا عةااارية طاتعاااة ال يع ناااي   ااادي    

  ل ، ومعرفااة صاا -صاالى هللا عل اال وساالم-هللا 

 آثا  من سق مل والب   عن معان ل، وال يع ني

واي ال الص ا ة وال ا ع ن،  ل عمادياا ماا يا عم  

، عاان  عاال الاال الب اال ولاا ل ياال الاال الب اال

اااروا نملاااة مااان الااال الب ااال ال لةاااي    ال فقاااد يعا

.رألنام لم يصدقوا  دعوى  مامة االثني عة

،،



:األمةإجماععلىالعدوان:الثالثالمطلب

عامد  اإلجماع هو األصل الثالث بعد  التاداو لالةدال الد    

يدل اثنادا عليد  يد   العلدا لالد  قد لاد   اللدع اللديعل ال ا ا

علددد  ل الايدددل  دددق هددد ا األصدددل العألددديا الددد     مددد  األ دددل

.ل و  ها



ية مقاالت االثنا عرش
التيييييي     يييييي  
عدوانهم عىل أصل 
:اإلجيييييييييييييييييي  

:دعواها أن الح ل ي  اول اإل امد ث ي  اإلجماع: المةألل األللى

 دد اح   يددل اإلجمدداع عادد ها علدددم اددول اإل ددام ث 

اع علدم نفس اإلجماعد لدعواها اث ا اج باإلجمد

.تةميل ث  ةمم لها

ألحض ث تخلدددو  دددق م دددام نمدددا   عمدددوند ل عادددم ا

.ه ا اسامراح تعطيل    أ اإلجماع



: ا خالف العا ل ففي  الرشاد: المةألل الثانيل

 األدددر فيددد  ملدددىجمهدددوح المةدددلميق اإلجمددداع عاددد  

مجمدداع األ ددل  ألن األ ددل ث  متددق أن ت امدد  ع ددى

.ضاللل نما دلع ع ى ذلك الاصوص

ع تددد عا أن  خالفدددل مجمدددا ائفدددل اثنادددة علددد  ل 

المةددددددلميق هدددددددو الح ددددددلد  ادددددددم اعا ددددددرلا   ددددددد أ 

الف المخالفددل أصددال   ددق أصددول الاددرجي  عادد  اخددا

  حلا ددداتهاد لجددداهم عاددد ها نصدددوص نثيدددر  ت نددد

.ه ا الم  أ لت عو ملي 



:ثانيًا

العدوان الباطن  عىل أصول 
اإلميان

:األولاملطلب
:باللهاإلميانعىلالباطن العدوان



:املسألة األوىل
:مقالتهم يف  وحيد الربوبية

ق أرباب ااألئمل صادحهاي اإل ا يلجعل

أّلهواقال  األللىالة ئيللأ يواهللاددلن

ا .تعالىهللادلن قعلي 

دددا  دددل  يددد   ا ملهي   دددق عدائددد ها أن هادددال جددد ه 

األئمددددل بدددد عمهاد أ عطددددوا بدددد  ادددد حام  طلدددددل 

.ناإل ياه لاإل اتلد لالخلق لالرزق



:  املسألة الثانية
:مقالتهم يف  وحيد العبادة

 فهدددددوم الاو يددددد  عاددددد  الدددددرلاف  هدددددو مفدددددراد 

 ها األئمل اثناة علر باإل ا لد لاللدرل عاد

ا غيرها ا ل انم  .هو أن  اخ  الااس م ا  

غيددددرلا نصددددوص الدددددر ن الاددددة تددددأ ر بع دددداد  هللا

ل ددددددد اد ملدددددددى اإل مدددددددان ب  ا دددددددل علددددددددة لاألئمدددددددلد 

لالاصدددددوص الادددددة تاهدددددم عدددددق اللدددددرل جعلدددددوا 

.ألئملالمدصود بها الاهة عق اللرل ي  لث ل ا



:املسألة الثالثة
اعتقيياد م أن ال يي  ملىل امل ييا د 

:أعظم من ال   ملىل بيت الله

ل لليةدددع ر ددداح  ا دددر الحةددديق عاددد  هددد ثه أف ددد

   ددق الحددس فحةددأد بددل أف ددل األعمددالد جدداه يدد 

تدون أف ل  ا  "حلا اتها أن ر اح  ا ر الحةيق 

". ق األعمال

يق من ر دداح  ا ددر الحةدد: "جدداه يدد   التدداي   لغيددرا

  تع ل عل  ق   لد لأف ل  ق علد  ق عمدر 

".ل  ل



عيدوانهم : املسألة الرابعية
:عىل قبلة املسلمني

تددددول حلا دددام اثنادددة علددد  ل عدددق بيدددع هللا

د دا ذلديال   هيا  ا ألحض الحرامد أنها ليةدع مث ذنب  

.ن باله

ددددددا أن التع ددددددل لددددددا تأخدددددد   تدددددددول حلا دددددداتها أ   

لدددع بهدددا بالاصددديحل لتاواضددد  ألحض نددد باله فح

اعع ل–نما  دولون–العدوبلد بل من العدوبل 

.ع ى نل  اه لأحض  ا ع ا ن باله



قيولهم: املسألة الخامسية
:يف أس ء الله وصفا ه

:الا ةيا

دددداد ندددان بددد ه لهدددوح الابلددد ي  يددد  اإلسدددالم  دددق الدددرلاف د لهدددو اعا

دددل  الدددرلاف  ع  دددى ندددداتهاد للددد ا ادددرح ابدددق المرت دددم اليمدددا   أن ج 

.الا ةيا مث  ق اخالط  اها بالمعا لل

ان عليد  نا انادلوا  ق تل ي  الخالق جل لعدال بدالمخلوق الد   ند

ثناددددا ألائلهددددا ملددددى تلدددد ي  المخلددددوق بالخددددالقد ف عمددددوا أن األئمددددل ا

. علر ها أسماه هللا الحةام الاة ذنرها ع  لجل ي  نااب



:التعطيل

ا لدل يد  تغير  د ه ها يد   ألاخدر المائدل الثالثدل  تدأنر ا بمد هأ المع

اداو لالةدالد تعطيل ال احئ س حان   ق صفات  الثابال ل  فدة الت

   لسدداح شدديوخها علدددم الاعطيددل  ددق المائددل الرابعددلد لاعامدد لا يدد 

.ذلك علدم ناأ المعا لل



:املطلب الثاين
:ةالعدوان الباطن  عىل اإلميان باملالئ 

ا لألئملجعلوا ▪ . ق  الئتل الر مق خ   

ها د لأن  يدات-حضدة هللا عاد -أن المالئتل خ لدوا  دق ندوح علددة زعموا▪

بدددددل  اوافدددددل ع دددددى  ح دددددل علددددددةأل لاثسددددداغفاح للددددديعا   ألن هددددد ا بمثا

. عا ها لشرابها

ر أن  ددق  الئتددل الددر مق  ددق ث لليفددل لهددا مث ال تدداه علدددم ا ددزعمددوا ▪

الهاد لهددا الحةديقد لالادردد لا احتدد د بدل من المالئتدل تاددولى حعا دل أ فد

. ق نانوا  علمون المالئتل تة ي  األئمل



:املطلب الثالث
:العدوان الباطن  عىل اإلميان بال تب

.األئمةإلىجاللهجلالعزةربمنبوحيالسماءمننزلتمقدسةكتًباهناكأنزعموا
:الدعاوىهذهعننبذة

:فاطمةمصحف

 ىص-الرسوللفا بع  صحفن للالليعلناأت عة

 نالدر  ثللهوفا ملد صحف ةمون -لسلاعلي هللا

 قي فلليس رامدنالثلحسول ع  اع ىهللاأن ل ال  

.لا   رفالدر ن



:لوح فا مل

  له ا عا ها غير  صحف فا مل  فل  صفام أخرى  ل اها أند

.ندد ل ع ددى الرسددول لأهدد اا لفا مددل ملددى غيددر ذلددك  ددق ألصدداف 

دعدددواها ندددد لل اناادددة علددددر  صدددحيفل  ددددق الةدددماه تا ددددمق 

.صفام األئمل



:ال فر

لدددا لعددداه  دددق أبدبم فيددد  ع: "ال فدددر األبدددي د تددددول حلا ددداتها بأنددد 

ة الا يددددديق لالوصدددددييقد لعلدددددا العلمددددداه الددددد  ق   دددددوا  دددددق باددددد

".مسرائيل

  ال فددر األ مددرد الدد    حمددل المددوم األ مددرد لالدد   سددي  عث بدد

هددداد لتاوعددد  الراف دددل بهددد ا ال فدددر الصدددالحيق  دددق سددد ر  ااألب لف   

.ه ا األ ل لخلفهاد ألن   حتة أسطوح  اثنادام الموعود 



:الجامعة

  عمددددون أن علددددا الالدددد     ددددق الحددددالل لالحددددرام  وجددددود يدددد  

.ال ا عل

:مجموع الكتب الوهمية عند األئمة

أ المد سدل ي     ث  و ل لها  رل   التلياة  لير ملى التاد

.الوهميل الاة ل ى األئمل



للسيلنل ةلتواأنالدوم حالللهت ا

ل لزأنبع األئملدي  عاد هالاث يع

د" اها ث ما"العأليااإلسالمنااوخلوذلك

. نالدر   ملهيلناأتا ل  عمونفرا وا



:  املطلب الرابع
:العدوان الباطني عىل اإلميان بالرسل

ني غينر الرسل أفضل البشر وأحقهم بالرسالة، ومن  اتققنف فن

مننا نقننل األنبينناك نهنننض أفضننل مننوهم ومهنناود ا لهننم فقننف ن ننر، ن

.اإلجمنننننننننننناي تونننننننننننننء  لنننننننننننن  غيننننننننننننر واحننننننننننننف منننننننننننن  ال ومنننننننننننناك



عددددددوان البددددداطن  ن 
الدددرواعىل عدددىل   دددل 

ثدل اإلميان بالرسدل تم 
:يف

:املسددد لأل ا وى
أل تفضدد ل ا ا  دد

:عىل ا نب اء

أصننه  ت ضننيل األةمننة ا عونني تشننر تونننء األنبينناك منن 

ن نر من  مذهب الشي ة، والروادات توفهم فنني  لن  أ

.أن تحصء

وهنننذل ال قينننفق هننني تقينننفق غننن ق النننرواف ، نمنننا  نننر  

. ل  ن ير م  األةمة



:ألالثان املس لأل
:ا  ألمعجزات

زتمنننننننها أن أ دتدنننننننف أةمنننننننقهم بنننننننالم   ات  إلعبنننننننات 

هنننم الح نننة :-نمنننا تقنننه   وادننناتهم-إمنننامقهم، فاألةمنننة 

.البالغة تونء م  دون الهماك وفهق األ ض



:املطلب الخامس
:خرالعدوان الباطني عىل اإلميان بال  م ال 

:نهالهم فـي هذا الركن العظيم أقوال منكرة، وبدع كثيرة، م

تهم أنهننم صننرفها ا دننات الننها دق فننني اليننهق ا  ننر إ نن  تقيننف

.فني الرج ة، وهي حيوة إلنكا  اليهق ا  ر بالكوية

اتققننننادهم أن األةمننننة دحضننننرون توننننف المننننهت، وأن أو  مننننا 

.دهأ  توض ال بف فني القبر هه حب ا عوي تشر



  دشننننموها الحشننننر دنننننهق "  ننننم"اتققننننادهم أن أهننننل مفدوننننة 

هم إ ننن  القيامنننة، و  تق نننرض لههلنننض، بنننل دوققونننهن مننن   بنننه 

.لهمال وة ب  وساةط، بل إن أحف أبهاب ال وة  ف ُ صص

ينف ج وها أمه  الحهاب، والصراط والمي ان، وال وة والوا  ب

يهنننا األةمنننة، وأن ال ونننة  صنننرر توننننء النننرواف    دشنننا نهم ف

.أحف ألنها ألةمقهم، نما أن الوا  هي ألتفاةهم



:املطلب السادس
:العدوان الباطني عىل اإلميان بالقدر

دوكننرون القفردننة الم ق لننة، الننذد د ققننف البننانويهن تقيننفق

ب ا إ نن   وننهللا أ ألف ننا  ال بنناد، و ننف نهننبها هننذل ال قيننفق نننذ

.أةمقهم م  آ  البيت



:ثالثًا

العددددوان البددداطني بابمددددا  
:   ل منكرة

ننننروا ج مينننن  ابقننننفي البننننانويهن مقننننا ت ج وههننننا أصننننه   لننننفدانقهم، ون  

نننا ومحكنننهمي  مننن  لنننفن الصنننحابة إ ننن  تصنننرنا هنننذا، المهنننومي  حكام 

ا لننب   آ  البيننت، مننا دوننني وفيلمخننال قهم لهننا، ونهننبهها مكننر ا ونيننف 

:بيان أ طرها



:اإلمامأل: ا  ل ا ول

ليننض اإلمامننة توننف الشنني ة هنني األصننل الننذأ تننفو  تويننض أحننادد هم وترجنن  إ

.تقاةفهم، وتومس أعرل فني ساةر توهمهم



:  املس لأل ا وى
:مف  م اإلمامأل

أو  مننن  أسنننس م هنننهق اإلمامنننة تونننف الشننني ة هنننه ابننن  سنننبأ، 

ي، النننذأ بنننفأ دشننني  القنننه  بنننأن اإلمامنننة هننني وصنننادة مننن  الوبننن

ومحصنننننه ق بالهصننننني، وإ ا ته هنننننا سنننننهال د نننننب البنننننراكق مونننننض 

.وتك يرل

مهن، لإلمامننة غبدننب   د رفننض المهنننوالهننب يوهننذا الم هننهق 

.فهه ادتاك لوبهق األةمة، تبروا توض بو ظ آ ر وهه اإلمامة



:املس لأل الثان أل
:منزلأل اإلمامأل

قني ليهت م  أصه  الفد  المهألة اإلمامة توف أهل الهوة

.  ده  المكوف ال هل بها، نما  ر ل جم  م  أهل ال وم

ب   لها شأن آ ر، فنولكوها توف الشي ة بم ههمها الهب ي

فننر هم  هننب إ نن  أن اإلمامننة أجننلد األمننه  ب ننف الوبننهق، وهننذا مننا 

.تويض شي ة تصرنا

ومنننا تقنننر ل مصننناد هم فنننني القوقننني وجمونننة مننن  شنننيه هم أن 

.اإلمامة ت وه تل  مرتبة الوبهق



:املس لأل الثالثأل
حكا من  نكدر ممامدأل 

: حد االثني عرش

ف من  دحكم الشي ة ا عوا تشبدة تل  نل م  أنكر إمامة واحن

ر اإلمامننة أةمننقهم ا عونني تشننر بننالك ر والخوننهد فننني الوننا   وموكنن

  نموكنننر الوبنننهق، بنننل موكنننر إمامنننة واحنننف نمننن  أنكنننر نبنننهق جميننن

.األنبياك

ظنم و هب ب ضهم إ   القنه  بنأن إنكنا  إمامنة ا عوني تشنر أت

.  م  إنكا  الوبهق

وبهننذا ن ننروا جمينن  المهننومي ، فهننم فننني هننذا البنناب  ننها  

ا موهم في باب القك ير .وتيفدة، بل هم أشف تطرف 



: ا  ددددل الثدددداي
دعددد اعا ع ددد أل 

:  م ا

وا بننني  نننن ق أ ونننن ق  سنننهلض، وبننني  مننن ا ادتنننها تصنننمة أةمنننقهم  وسننناوهللا

.دوهب إ   أةمقهم

و ف  ر  الم وهني إجمناتهم توننء امقوناي صنفو  أأ م صنية من  اإلمناق

أ، سننننهاك نانننننت صننننغيرق أو نبيننننرق تلنننن  سننننبيل ال مننننف أو الهننننهه أو الخطنننن

.ودمقو  و هي  ل  في اتققادهم وله شاك أ  ل 

صنبد  وهذل الصه ق لنم تقحقنهللا ألنبيناك أ و سنوض، نمنا دنف  توننء  لن 

.القرآن، والهوة، وإجماي األمة



:ا  ل الثالث
:المق أل



:مف  م المق أل: املس لأل ا وى

:  المق أل

، إظها    ف منا فنني البنان 

و لنننن  بننننأن دقننننه  أو د  ننننل

.  ف ما د ققف

:  المق أل عند الش عأل

إظهنننا  منننذهب أهنننل الهنننوة 

، (النننننننننننذأ دروننننننننننننض بنننننننننننان   )

ونقمننننان مننننذهب الرافضننننة 

.الذأ درونض هه الحهللا



ننا دهننق موهن تقيننقهم منن  المهننومي ، منن  أن الققيننة فنني اإلسنن  ق غالب 

ناق  }: إنما هي من  الك نا ،  نا  ت نا   ُهم  ُتقهللا ُقنها  ِمنو  ن تهللاقَّ
َّ أهللا ، :انآ  تمنر { إِ 

.قولهذا درى ب   الهوف أنض   تقية ب ف أن أت  أ اإلس 

ا أن دما سننهن تقيننقهم فننني تصننر تنن  اإلسنن ق وانقشننا ل، حقننء زتمننه

ا  بونض، ننل ننان دهنق مل الققينة من  الخو ناك  – ضي أ تونض –تويًّ

هنننننذا ل  ننننن هم تننننن  ت هننننننير مهافققنننننض إل هاننننننض الخو ننننناك الراشننننننفد  

.ومباد قض لهم وجهادل م هم



: ألحكا المق: املس لأل الثان أل

ني أجم  أهل ال وم تونء أن الققينة   صنة فن▪

حننا  الضننرو ق، ولكنن  منن  ا قننا  ال  دمننة فنني

.هذا المقاق فهه أفضل

ننا فننني سننوهب المهننوم، بنن  ▪ ننا تام  ل تم ننل نه  

ا  هننني حالنننة فرددنننة مت قنننة، مقروننننة با ضنننطر 

.وال    ت  اله رق

، ليهننت   صننة وإنمننا  ننن  منن  أ نننان ددننوهم▪

بننل ج وههننا هنني الننفد  نوننض، و  ددنن  لمنن   

ننا   دغ ننر تلنن  حننف تقيننة لننض، وتننفوا ترنهننا  نب 

.الشرب بالوض

توننننننفهم حالننننننة مهننننننقمرق، وسننننننوهب الققيننننننة ▪

.جماتي داةم

:المق أل عند الش عأل :المق أل يف دتن اإلسالم



:  األصل الرابع
:املهدية والغيبة

وهييييييادهم بييييييلدهلدحسنييييييسددو يييييي د    يييييي ده   يييييي   د

هيييييخدوهئ  لعييييددح يييي دو د ييييدخدو  ييييدد ده م سفيييييةد يييي  د

يييييلد يييييينده ليييييسهخديييييي  ده  يييييل دو دي و يييييدخدوهيييييلد يييييييهادإلى

.ي  ظ وندمسد ددوئ ونددح  دغلب د



ي"– ميلمملده  يلد دم ي –ح  دوفلةده    ده      د  د يلدي 

هثيدد ددئَ فخدو لدي  فد ددو  دظله خدفلق  لدملدظم دم دمل د

". ئسهدن   دو مد

لدوح يييبلد  يييبدهميييل يد مييي ده  يييل  خدو  ييي   دنم ميييل د  مييي

 د صييب سهدحيياد مييلهخدو ددييي دم يي هلدحيي وند مييله د  ييددهييسده   يي

.ملند هلده رض

:املسألة األوىل
ة نشأة فكرة الغيب 
:وتطوره               



 يلدوق د هبتدهذهده    دمذههلدش ةدفيد م دهإلملمي خد ميلده ث

هد يييلندقييي د ئ ييية م ييي ي دفيييلدمسهد ند    ييي ده   ييي   دو ييي  

 يدخدمس  هخدو   د م هد ص سح ده سقيتدوشي ةدب يلده  ي للن

.دف لديظم دو  هدفيدإلل دخدو دم فدده  ممسردح  دوفل 

دي ي فد ملدم لندغلب ددفإ دد لندمسمعده  ي ي دوه   ميلنخدو 

دخدو يبلده ذ دي ماده صي  دحي" ه بلي"م ل دد  دم دي ببس ددحي

غلي د  ملندم لندغلب ددمي دشيل  ددهيسدئسفيددمي د ئبيلرهلد  

.حم ل د



يةد صيسادومبل ةده ث ادم  ي دفياده مم ي دوه غلب د  نعد  ي

ل ملدم س ل خدفل  ل  د  ث هلدم ده    خدوه    دم د ديي

.ه م س ل 

يييلدممييي ي لدمييي دو ييي  يييلدحلقل  وه م يييس د ييي ماد ند ميييلدم  ظييي  هدإل 

إصيي د ح ييلوث خدو  ييددفييي: يبييلاد ييد( ح  ل ييفدحيي دحم ه ييف)

مظييللدميي دئ ه ييلندوه صييل خدوهييذهدملييلحهد  ييسه ده مييذهلد

!!ه ث ادم   



دد نده ممييي  د  هدرنيييعدمييي دغلب ييي" ه م بيييلده "وردد ييي يملدفييييد

خدفل  يلدي  خدش ي  دهإل ياهدفلميلدي   يهدحاإ يلهده ملي ه 

.ه مل ه دوفهده ئسةده مذهبل د دوفهده ب هح دوه   ل

لدش ي  دهإل اهدفلميلدي   يهدحائيذده   يي  دمي د هيلديغّل د يض 

دو ييي ده   يييليخدفييياديبب ميييلدمييي ملخدحيييلد نده   يييلدوه بضيييل دفييييا

دم لييددصييلنده-ه م  ظيي ديبييلهدم يييةدغليي دشيي ي  ده مصييل ةد

.-و  ل

:املسألة الث نية
رشيعة مه ديه  
:املنتظ               ر



 ي ديبسهدحل   وهندملندمب  ل ده م ي مل دوم يلن هلدح 

 مل د ملد مييلد  ل ييملخدفلبييسهدح م ليي دهيي هدو ح يييلدفيييده  يي

.ه   ي ل 

-صييييييلندهدم لييييييددو يييييي ل-ثييييييلدي  ييييييدد يييييييندقبيييييي در ييييييسادهد

مملدفيييدوصييلإبلددفلح نممييلدغضييل درببييل دفل  قممييلدويييذ ي

.ه  يح

نييسدهخديبييسهدحب ييلدمييلهدشييلملد   يي وده   حيييادوه   صييلادو

سادو  ييي دفييييده  يييل  دمييي ده  ييي يد ثلييي خدغلييي د ند ئبيييلرهلد بييي

.حا ملد لم صسندفاديببةدم ملد  ده  يرده ل ل 

:املسألة الث لثة
س   مة مه   ديه  
:املنتظ               ر



:  األصل الخ مس
:البداء

ميييي دميييي وهنده ي لدقيييي ده بلب ليييي د  ييييب ده بيييي ه د ييييينده

لد يييند  ييلينخدوهييسدفييياده صييلدمبليي ةديمسدييي خدثييلده  بيي

  هفض ده  ل ل ل د وده مح ل ي خدثلد صبحدم د صساده

.ه ث ادم  ي 



الب    داء   
اللغ   ة ل     
:معني ن

.  اةده    ده   ي .ه ظمسردح  ده ح ل 

ادم ييةدوه ب ه دحم  للددي   يهد بهده  ملدوإي و ده   يلخدو اهميلدم يل

.هد ب ل دخدو  ب دد يندهد ب ل ددم د مظلده    



 ييةدو ييلندشييلسشده  ييل  ديم ييسند  بييلمملدحييانده  و يي د يي  سند مييلخدإ

ه سميسدد  ملدإ دوهد  بدح ب ل د   خدف ملد لدي  بهدشا دم د  ب

از دهش  ةده  بلعدم د  بخدف لوادمؤ  سده مذهلده ح وجدمي ده مي

.حل بسادحا ددق دح هد  دد ب ل ددملدهق ضةد غلل دهذهده سم 

دف  ييي هدح دمببيييس   ل   يييخخدح يييلده  يييل  دي يييلواد ندي ييي د  بييي ه د ييياويا 

ه ئبيلرخدو   دروهيل ملد د   هدمعدهذهده  اويل د  ملدنيل  دميم دحيلي

.وه ئبلرد دي ئ ملده   خدحل   ل 



: األصل الس دس
:الطينة

ادهييذهده  بليي ةدميي دمبييل  ملده  يي ي خدومبلعيي هلده  يي

.ي سهصسندح  مل ملدإ ةدم دملم مل



ئ يييهدمييي دبل ييي دئلصييي خدوه  ييي ادئ يييهدمييي دبل ييي –حييييمممل– نده  يييل اد

 د ئييي  خدونييي  ده مييييجدحيييل ده لل  يييل دحسنيييددم يييل خدفميييلدفيييياده  يييل ادمييي

و مل  دم لٍصدون هعلدهسدم د اث هدحلل  ده   اخدوملدفيده   ادم دصاح

.هسدح بلد اث هدحلل  ده  ل ا

هيييلدفيييإ هد يييلندييييسهده بللمييي دفيييإند يييل ل دومسحبيييل ده  يييل  د سميييعدم ييييةد 

.ه    خدوإ  ل د هلده    د   لةد   ل  

: وملخصه 



ميكن أن يستنبط سبب القول بهذه العقيدة 

ل  دمييي ده  ييي   دوه  ييي لو ده  يييادونميييتد  عمييي خدفل  ييي

 خدي ييي سندمييي ده غميييل دقيييسمملدفيييياده مسحبيييل دوه  بيييلع

يودومييي ده ميييلدوه ب يييهده يييذ د دي  فيييسند يييببدخدو  ييي دي ييي

 ي ادفييد ملمملد  بد  دد يند اث دبل  ده  ل ادحلل  ده 

.ه ح ب ده وين



0

فدي ييسند لقضييتدمبليي ةده لل يي د   ييملدح   ييملخدف ليي▪

ميييييييي ده غيييييييي  دفييييييييياده م لصيييييييياد–ميييييييي دهييييييييذهدإل ييييييييدد

 فضلدبل  دود بم دئ ب ؟-وه مسحبل 

 لقضييييييتده  ييييييل  دمييييييذهبملدفيييييييدد ف ييييييلاده  بييييييلد د ند▪

مب ضيييةدهيييذهده ئبيييلرد ندي يييسنده  بييي دم بيييسر هدم يييية

ل ييي خدف  يييددو يييلود يييددهئ ليييلر د  د ف ل يييددحمب ضيييةده ل

مييييييعد ندمييييييذهبملد نده  بيييييي ديح ييييييهدف  ييييييدد مييييييذهلد

.ه م  ي  



ادوهييييذهده م بييييلددحل لل يييي دمحييييل فد   يييي ،،

حدو ده  حييل يدو دي  ييهدمييعده  بييلده صيي ي

دمييييي د صيييييسص ه  لييييي ةده  ييييي لم خدفضيييييا 

.ه   عدو صسادهإل اه



:املبحث الخامس

العدوان الباطني عىل 
خيار األمة



ع تناول العدوان الرافيض الباطني جمي 

ل ة م   ، وفيام ييل أمثفئات املسلمني

:بغيهم وعدوانهم



صلححححححححح     ل ححححححححح  –صححححححححل هللا    ححححححححح     

صلحححح   –هححح  ينحححوا  ننححح ي ين  ححح  -و حححل 

، وآم حح ي هللاحح  ومحح ـ ي  لححح   نححح - ل حح  و ححل 

وه  ينوا   ض      ه  و ضح ي   ح  مح 

.هللاري ينمه جرا  ويألنص   و  ئر ينصل هللا  يأل

الع   دوان : أوًل 

الباطني ع ىل

:  الصحابة



ح  هححء ا ينصححا م ينمة حح  م ي حح ا    حح

مصحححححححح ض  ينري محححححححح  ينم  محححححححح م نحححححححح اه  

.  ه  ون  ه  وـكا ره 

ه   أوي أنح    اقن حم مح أنهح :  ب  نح 

  ينط حححح   ححححح  س حححح ل   و حححح     حححح ن

. ط   ي في ين  قل   نهم 

ي  لحححححح   نححححح   ونمححححح  يمححححح حق قلححححح هللاه   نححححح  

ي ضاح  ه  ينج م يننرآنح  ينارا  ينوا    ل 

وأطاححح وي نححح   ينمج  ححح    حححح  أ ضحححه ، ونححح 

  اسححححح ط   ي ي ن صححححح    لححححح ه  يـةحححححووي مححححح

.ه ين ش ع مط   و     ي ن لن ق أغريض



 حم ونص صه  وأق ي  ش  خه   حح  ين 

صلححححححح   –مححححح  صححححححل هللا    حححححح     

و  حححححح  ط  حححححح  خلاححححححح ا - ل حححححح  و ححححححل 

ينمسححححححححلم   و  حححححححح  ينجهحححححححح ض م هحححححححح  

وين  حححح و  مححححع يأل حححح يا ضحححح ه  شحححح ه م 

. ل ه  هللاون 

و     لح  هوي ينطراحق ينم  صحرو  مح ه 

 نحح  خرجححم نهحح  س ححب ـاحح ـ محح  جحح ا  ححح 

.ن  س  ه  ينن ام  في ين ويا و  ا ينم



 ئ  ينم ححروأ أ  م  حح  ين شحح ع وينححر   قحح

،  لحححح  ض ححح   مل ححح  أهحححم ين  حححم، ونصحححرـه 

 ك حححححل انححححح   هللاححححح نه  ا  ححححح و   لحححححح  أهحححححم 

!ين  م؟

الع   دوان : ثانيً   ا

الباطني عىل آل

: البيت



ض ححح   ين شححح ع   ححح  هحححء ا هححح  نمجحححرض ين   اححح  وي  ححح  ، 

مر ل  ين    س :  م  مري م ين   م ين  ط   

 ص     ،  إ  س   نم ي ن  ينم      م  ارا  واش ه : وه 

ححح  ا  ين  حححم وي نححح   لحححح  نصححح  ، و   سححح   م شححح      م غم 

  نحح   جححر  م حح   لححح  موه حح ،   حح  احح مك  محح  ين حح    هللاحح

.خ ح   ل  ين   م ين  ط     نحح  مر ل  ينةلع وينسل



ث ح  س حب ينشح    ي  حح  ينمروا ق ينم  مح م 

هللا  و   شرا  ـلك  هللا نرضم  لى مج مع ينصحل 

ي م  أهم هللا م         صحلى -ـس ث   أ   

.-   ل   و ل 



م هللاح نط   وين كا حر جم لح  مح  هللام    ينش    خصَّ

س ح  -صلى    ل   و ل -أهم هللا م        

 ضحح  -ين  حح  ين  حح ا، ويهللا  حح    حح   و   حح   

.-    ه 

اشحمله  -صلحح     ل ح  و حل –وهللا  ق ين    

ححححححوسر   حححححح م    ححححححةع ينشحححححح    و حححححح نه ،  حححححح  اق

أ  اكحح  ي حح ث   محح  ين كا ححر، هللاححم وناحح  هللا مححه 

مححح   ححح ي -صلحححح     ل ححح  و حححل –هللا ححح ق ين  ححح  

.  طم 



  حح  سمح  هللاحح  وي هللا كا حر أمهحح ق ينمحءم    أ وي  ين

ي وي ح م ،    ن  اسح ث  -صلح     ل   و ل –

ححح   مححح ه  مححح ه   حححح  نص صحححه ، ونكححح ه  اةص 

 ضحح  -  ئشحح  و اصحح  هللا نححوع وينل حح  وين كا ححر 

.جم    -    ه 

ـق حححح   ي ث حححح  وسححححون  ينلسحححح  هللاحححح   لححححح  ينححححو  

   ل حح   شححرا   م مهحح د ا حح و أنهحح    ـسحح ث    ألنهحح

  خط  نن  م  هللامص نل  م  وا 



ا  نححح  هحححء ا ضحححرو م ين حححريام مححح   ك مححح ق

سحححححم  ياححححح  : "ينمسحححححلم   و كححححح مه ،  نححححح ن ي

"قـر ع ق م  يا  ينن ئ   ص   ه  ط غ 

الع  دوان: ثالثً  ا

الباطني ع ىل

حك              ا  

املس       لمني 

:  وحكوماتهم



ا  نححححح و  أ  سحححححم  ك مححححح  ـنححححح ع  هححححح   ك مححححح  غ حححححر شحححححر      سمهححححح  

  طحح غ ق، و   سحح   احح    نللححق وا مححم هللاحح ، ومحح  ا حح اع هححوي ينلحح س   هحح

.مشرك ظ ن  مس لق نلةل ض في ين   

   شحر، ارو  أ  ينم    ين ح ط   ااح ق أ كح ع ينلح   أنهح  أئمح ه  ي ث ح

  وآا ق أ ك ع ينلريع ه  أئم  ينج  ، وهح  سحم مح  ـح لى  لحح  ينمسحلم 

.م      أئم ه 

 محححر، أهللاححح  هللاكحححر، و: ينةلاححح ا ينث ثححح  ينريشححح و  :  أا هحححء ا ينلكححح عو لحححح  

.- ض      ه -و ثم   



  نح لي أمحر و نم  ا ا  ينش     نع هللا ن    ح  ينشحر    وينسحمع وينط  ح

أو مححح  انححح ع من مححح )ينمسحححلم   فحححي ي  نححح ضه  وهححح  ينمهححح   ينم   حححر، 

ي  نحح ض  ، وسححم شحح    اجحح ض ين   حح  نحح  فححي( سححب ن راحح  و احح  ينان حح 

.وق ن  وأض    

سثححر م حح و أ حح  نصحح ا ينشحح    وم  ضئهحح  ـاححر   لححى سححم شحح    م ححو أ

مسحلم  ،  شر قرن    نح  ين  ع أ  اءم  هللاصحل  هللا  ح  خل اح  مح  خلاح ا ين

هللا ون ح ، و  ا  ن  هللالزوع ينسمع وينط    نح ، هللاحم ا محم  لحى ي ضحري  هللاح  و

.سلم    نم  رص  أو ـ سرق     



وين حححححححريام مححححححح  ينلك مححححححح ق وينلكححححححح ع   ـم حححححححع 

أ  ه  م  ين خ    ح   ل  وظ ئاه  و مح ع

لحححح ـ مصحححح نله ، ن لن ححححق سسححححب نط ئا حححح  أو  ن

.ضر  هللا ن ون 



الع دوان : رابًعا

الباطني ع ىل

قض              ا  

املس       لمني 

:  وأحكامهم

محححح   حححح وينه   لححححح  قمحححح م ينمسححححلم   وأقمحححح  ه 

ينكاحححححححر هللالكمهححححححح  وأ كححححححح مه ،   ـ ححححححح طه  هللا  م مححححححح  

.ين  طل  هللاز مه 

  وج اححح ه  ـ ححح  قمححح م ينمسحححلم قححح امه نص صحححه  

و ك مه  ط يغ حم، وأ  أ كح مه  هللا طلح ، ومح  ا خحو 

 ح   ن  هللا ي ط ه   إنم  ا سم ينلحريع، وهحوي ينلكح  ا

مححححح   يننحححححرو ، وـ  قححححححب ينمسحححححلم    لحححححح  قمححححح م 

.يألج   



سهبععععع س  وفعععععع ووضعععععسو المعععععنوسهمعععععة  و   مععععع  و   ععععع  و

أ ععع و) ععع وفععع هموسه   عععنو: "سهك  لعععنو عععلوسهممعععلم لوف ععع هنس

".ف  هوسه ش د( سهمنن

وس فةوبخالف  وض بطوه  وي  فننوبهوسهح !قيز مننوأنَّ

صعع لاو -و عع وبععةه و عع وفعع ه نسو عع وسعع نو ل ععهو لععن و و

ةه وفخ جعنسوبع،و- لع    و ضنسنو-وأصح بهو- ل هوولل 

. لوسه يلو أًل ،ووذه و نوسهضال وسهمب ل

: خامًسااااااااااااا

العااااااااااا  ا  

الباااي ع  اا  

:أمة اإلسالم



وأ  ع وإجم    و لعع وكك  ع وسه ع إلوسملعال  نوسل ع ،

 عععلوأ ععع وسهنععع  وأجم ععع ل،ووس فبععع وسوسهمخععع ه  لوه ععع 

. لوسهمملم لوأش وشً سو لوسه  ندووسهنص  ى

بع س  و   عنوس فألتوسفب  وبنصنصوفعع وسهفك  ع ووسه

 ووأحكعععع لوبعععع هل لوشعععع  لن،وو صععععنصوف صععععنوكفنعععع و

.سهف   لسه  إلوسملال  نو  لاولب  وسهفخص صوو

: سادساااااااااااااً 

العااااااااااا  ا  

الباااي ع  اا  

الفاااااااااااااا   

:اإلسالمية

س فعععععععع و عععععععع وس   وه ئععععععععم وف ً عععععععع و ععععععععلو ععععععععنس    ،و

. ف ل نن   وويك  و   وأيًض 



جععععع  وفعععععع وو صنصععععع  وسهبععععع س  وسه   عععععنو عععععلو

لوأفعةوأ ص  وسهممعلم ل،وو ويمعفونننوإ و ع

بم ف عععععع   ،ووكـكععععععع وفععععععع و  عععععع  ف  و كععععععنو

لوسهمك  نووسهم يننوسهمنن  وث و  ودو  م و ع

.بالدوسهمملم ل

العاا  ا  : سااااعاً 

البااااي ع  ااا  

أمصار املسلمني

 الحكم اأنها دار

:كف 



ونه ك   كنأ  إنَّو":- ص د   أ  -(سهك فيأصن )فيج  

."ض ً  لب  ل ن  أفبثسهم يننأ  وإنج   ،ب هله

ي،سهو نوسه  ن نفصم نسهحك  ةسص و ك ريخأنَّووسه ج 

هص ن سيمولننسهن تذه فيل م و سهم يننأ  س نوه  

.سهمملم ل لسهمخف   

ذه ل ين كننو  ةس، ص   حف ويك  ونيل نننزسهنسو  

.ديًن   هأصبحتسهف وسهمص   نوسهم س ننسهف  نظ فيإ 

:مكة  امل ي ة



 وج  تو نع   و وسيع توسو ع  وفعع وذلو صع وو جع  وأ ل ع ووسهفحعةي

هوصلععععع و و ل عععع– ععععلولععععكن   و مععععن  وسففعععع س وإ ععععلاو لععععن و و

.،ووإ لاو حم وسهب   ،ووإ لاو  يوسه ض -ولل 

و ععععةاوسه وسيعععع توس  ععععتو بعععع وسهح بععععنوسملععععم   ل نو عععع لويحفمعععع وأنَّ

  وك ريخو صع ،وو ع وككعننوب ع   ،وو ع وك ب ع و علوح ع   وو ع  

 لو لعععع و صععع ووأ ل ععع وبمعععب ولععع ناودوهعععنوإفعععنس   وسملعععم   ل 

.  لاوي وسه    وصالحوسه يل

و ل هوص لاو -أيلو ةاوسهنصنصو م وو دوفيووص نو لن و و

.فيو ص ووأ ل  -ولل 

:مرص  أهلها



و    عع و ععلو" أ عع وسهئعع لوشعع و ععلوأ عع وسهعع ول: "جعع  وفععع وسهك فععع و

.سهنصنصوفيول وأ ل  ووه ن  

،وأيلو ةاوسهنصنصو م وو دوفع وفض وسهئ لووأ ل  و لوأح ديث

.و  وصنموسه لم  وفيوفضل  و لوسف وف صن

جعععع  و نعععع   وذلوسو عععع وهبلعععع سنوسملععععاللووأ ل عععع وفععععع وشعععع إلوس   

.و رب  ،وو ويمفونننولنىوبل  ووسح  وو  وسهكنفن

 عع د وذهعع وأنوبععالدوسملععاللوه رب عع و ععلوسه لعع ووسميمعع نوهعع وك بعع 

 وسبععلولععبـوسهعع فاوسهخب وععن،ولععنىوسهكنفععنوسهفعع وبل ععتوب عع وبفععـث 

.سه  ندي

:الشام  أهلها

الع  ا     ال ا  

املسلمني كلها إال 

: اح ة



  ولععج وسهبعع  ن ننوفععيوو صعع د   وسهم فمعع

:لدونوفنفوأووح   و صنًص و  ي  وكفضم

كمنععععععع و عععععععبإلو بعععععععن و  مععععععع  وسملعععععععالل،و▪

 ووأوه عععع وفل  فعععع و لععععن و وأبععععع وبكعععع

!- ض و و ن  -و م و

 إلو  بف  وفيوو  لوسهحج  وسهنبنين،ووصع▪

نوإنوسهعععةيلويو نعععن: فععع   و عععن وسهمعععلم

 ل ععهوصعع لاو -فععيوصععح بنو لععن و و

.ف  ف  وسهو لوفيو لنهه-ولل 

العاا  ا : ثام اااً 

الباااي ع  اا  

أماااااااااااااا ا  

:املسلمني



:السادساملبحث 

والية الفقيه ودورها 
يف عودة الغزو الباطني



لالعقيدد الالطنيةيددثلا عةددةلتقدد  ثل قدد  ل ثلالعنمددثلال   ددتلدددألَّ  

المسدددددددلمي لمة يدددددددثلبأسددددددد ن لمعيةدددددددي لبأ دددددددمن   لتلددددددددأل

وتددددد قد التددددد لامادددددن د ليلءمدددددنلامادددددن لَّ طيدددددن  الوت دددددما  ل

.ءع مثل  لليالوفضل  لف قلفضللَّ طين لي



يلَّحدددد لمة ددددالاامدددن لال ن ددددال ددددل لددددةل مةددداللا عةددددنلتقدددد  ثلَّ ل

حددد تلددددأل–ال الفدددثلحادددأل  دددئهلمددد لم طاددد الوتددد لا دددا نت ال

مدد لال ن ددال سددمخللقددي م  لَّ   تيًعددنلَّ ل أمدداوال-زتم دد 

. ا ل البعضلال الحينتلال نصثلب ال لءل ن



ن للمنصدددثلبمسدددفق دددن   ا ددداقئلالدددئَّالتةددد لالقددديعثلَّ لو  دددثل

الاافادددن لوَّمهنل دددنالءمدددنل قدددمللا  دددايال لت ددد لممددد لم ن ددد

مللاأل طدددنعلمددداللالةددداو لواألوتدددنةالَّمدددنلال   دددثلالعنمدددثلالادددةل قددد

السين ددددثلوةتنمددددثلال ولددددثالف ددددةلمدددد لم ددددن  لال ن ددددالودددددةل

.م ت فثلحاأل ئجاللم لغيطا 



للبةقدلللمنل  نولتلالقئو لت  لغيطثلالم  ا؛لب َّتلف دئالالقد 

سدي م  الوظن فلالم  الللفقي ل حظألبنلقط للتة لءهيئلم 

ء  ل ف دددئاالم ن دددط نالوبددد َّلال ميةددةل ةدددنقالب دددا لالفددددةل سددائا

يعةالوبضئو الةتنمثلقولدثلبئ ن دثلاامدن للا طيدملالمدادالالقد

وتدددد لحقدددد لمطئ ا دددد لوق  لدددد للددددالنالوددددد لبددددالنلتدددد لمددددئهلتدددد ل

 ن دالا اظدن لالفددةلردئو المقئ اتلق ة  الومنلفلوصن نلَّ ما ل

.بنل ئوهوت  لالاعجيلل

 ثللدد لوبددالنلفددق لتقيدد التمدد  لو  ددثلالفقيدد لتةدد لا عةددةلتقدد ل

.  ج لتطللالقئ لالهنلثلتقئ



بنل   دددددددددددثالقددددددددددد لل: األول

.للفقي العنمثل

 ددثل  ن لدددةلَّ دد ل ل:الثاااي
.عةال ولثلة لالفقي لالقي

:ارتكزت نظرية الخميني عىل أصلني

.ن و ح  لب ج بلينتا  لال نتثلالم لقثلأل   ل  ابلاام



فسددنقلمددادط  التلدددألةذل دد للودددا لالمقنلددثلم مددثلوم يددئال

دألتلدددوُ قدددئلبدددأ لةجمدددنعليدددن فا  لءدددللالقدددئو لالمنرددديثلءدددن ل

الةمددن لمعددي لوالدداال ددنزت تلدددألردداللثالوَّ ل َّ  دد ل دديلالددة ل

ددئود لمدد لَّجلدد لَّدددللالسددةثل اتدداللَّعطددتلالاددنو للوال يدد  اًللوءفو

  لفسددددنق لب ردددد قل ددددن الفقدددد لاردددد ئواللل ددددئوهلتليدددد لبقدددد ل

.بعم  لو  ثلالفقي 



وقددقاقت ددواات  ددتةامددقبق ا دد اق دد 

ولتنهددددددتالدددددد انتدددددد ا  ت  دددددد ا دددددد اق دددددد ا

لدددعااادددقواا( نددد الاالوب ددد  )و( اآليدددتة)

ات  ددددد اال وقنددددد اسوماةولددددد ا  ددددد  ق ا

،،(.يبن امقبق )



:املبحث السابع
وسائل الغزو الباطني



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 



: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



:املبحث الثامن

آثار الغزو الباطني 
عىل العامل اإلسالمي



:-صلـى هللا عليه وسلم–إحداث الشرك في أمة محمد 

ر فـي إن الشيعة الباطنية هم أول من أحـدث الشـرك وعبـاال ال بـ 

األمـــة المحمد ـــةت و ـــد هحـــ ل ألـــ  هم وـــــ  أيمـــ  م إلــــى ألـــ   وــــ 

قب رهـــــات وولـــــع ا لـــــبل  روا ـــــاب من ـــــ  ة أليمـــــة أهـــــ  البيـــــ  

.لم اندل م يره م ال ثنية

ـــا للشـــركت وقـــد أصـــبح  مشـــاهد الشـــيعة وملاراه ـــا اليـــ   م طن 

.سرى هبا البالء إلى  عض ا ار أه  ال نة

:أثّر الغزو الباطني عىل العامل اإلسالمي يف مجاالت عدة، أبرزها

:أواًل 
:معاملهومن،والفكرالعقدياملجال



:الصد  عن ا ن هللا

عا ـــة   ـــعى الـــرواوض إلــــى ههميـــر ســـ ااهم وال ـــرو   لـــبل   د

نــد أن شــبوة الشــيعة هــبا مبر اــد  روا ــاب ع: مفااهــاكبيــرل وكاة ــة 

مــا أهــ  ال ــنةت وانبــد   ــبل  الــبعضت و ــن أن  ا ــن ا ســال  هــ 

ا وـــ   الع ــ ت و برجــ ا    لــه أول ــ  المب ــدع نت ورأوا ةلــ  واســد 

.من ا سال  إلى ا لحاا واللندقة



د إ  ار  دعة الروض علـى أن ا ا سال  هـ  مـن أع ـم أسـباص الصـ

فــي عــن ســبي  هللات لمــا هح  ــه مــن نراوــابت وهناق ــابت وشــبوة

.ع ايدها

عطــ  كـبل  إقامــة اولــة اف ــاب وـــ  إ ـرانت ال ــ  هشــ    ا ســال  وه

 ــن صــ رل مبالفــة ل طل عــاب الم ــلمينت مــن شــعنه أن  صــد  عــن ا

ا هللات وُ ْشـــا  األمـــة عـــن هح يـــا أهـــداو ات وال ـــ مر مـــ  العـــدو  مـــ

.  دا مصالح ا



اهبـبب اع ن  الدول االس عمار ة   ب  االهجاهاب البدعيةت حيث

ـــ ة علــــى من جر ـــا وــــ  سياســـاه ا مـــن ه ـــار ر الم  شـــرقين المبني 

د  وهـــــان ل صـــــاعد المـــــ. اراســـــة هار بيـــــة وطايفيـــــة ألمـــــة ا ســـــال 

هللات الشــيع  وـــ  العــالم ا ســالم  يثــار  وـــ  الصــد عــن ســبي 

  ـ  و   ر اللندقة الم ن عةت ال    نبد    ا الم ـلم نت وهـبا  

.في الم علة ال الية



:   ر ورق اللندقة وا لحاا

كاة ــر الراو ــ-رحمــه هللا-ةكــر شــيس ا ســال   ة هــ  أن هصــد ا أ

.أع م  اص واهليل إلى الهفر وا لحاا

ي ـا عـن يل الب يـ ت هـ  إن  روا اب االثن  عشر ة ال    لعم ن هل  

ن ــــا المنــــام الماليــــم ل  ــــ ر األوهــــار الااليــــةت والفــــرق الملحــــدل  أل

مـــة جمعـــ  حمالـــة يراء الفـــرق الشـــيعية الشـــاةلت وال ـــ  ور قـــ  األ

.وأو دب علي ا أمرها

ــرق كميــرل اشــ  رب   ال  هــا ومــن هنــا انبمــا مــن االثنــ  عشــر ة وت

.وكفرها  كالنصير ةت والبا يةت والب ايية وأيرها



الح ا الشـيعة ال  بمنـ ن  شـرعية أد  اولـة إسـالمية م مـا كـان صــ

وعـــــدل ات و ـــــرْون أن البليفـــــة علــــــى العـــــالم ا ســـــالم  طـــــاأ بت 

- عنـهرلـ  هللا-و   من ن من ةل  نالوة علــ   ـن أ ــ  طالـر 

.ونالوة الح ن

عـــةت ون يجـــة ل ـــب  الع يـــدل ال ـــ  مـــن ثمارهـــا و ـــدان الـــ الء والطا

ه وكــر  األميــر والمــعم ر ن مــن الم ــلمينت وجــد عــدو األمــة لــال  

.هالمنش ال في الشيعةت وح ا   اسط  ا الهمير من أأرال

:ثانيًا
:السيايساملجال



ـــر للعناصـــر الشـــ( ال   يـــة)كمـــا أن  ع يـــدل  يعية هير  

إحهـــا  البطــــا والمــــبامرابت حيـــث ه  ــــر المــــ ال 

لــه والطاعــة  مــا  الم ــلمينت وهعمــ  علـــى الهيــد

.ولألمة في الباطن

شــ دب ال قــاي  واألحــداث أن ال شــي  كــان مــعوى

لهـــــ  مـــــن  ر ـــــد الهيـــــد ل ســـــال  وأهلـــــه  كـــــالفر 

. والي  ا



التيوالواقعالتاريخأحداث

ريكثوراءالشيعةأنعىلتدل

:ةباألمحلّتالتيالفنتمن

علــى لما ان  ه الك  الشا ت كان الراو ة وي ـا أنصـار ا وأع انـا لـه▪

.إقامة ملهه

.وقب  ةل  إعان  م لجد  جنهيلنـان على الم لمين▪

ر إةا اق  ـــــ  الم ـــــلم ن والنصـــــارىت  ناصـــــرون النصـــــارى  ح ـــــ▪

.ا مهانت و هره ن و   مداين م كما كره ا و   عها وأيرها

و د رأ نا ورأى الم لم نت أنه إةا ):   ل شيس ا سال  رحمه هللا عن م

مملــة مــن األ(. اْ ُ لــي الم ــلم ن  عــدو، كــاورت كــان ا معــه علــى الم ــلمين

:على ةل 



ا علـــ▪ ى  يــ  كــان ا مــن أع ــم األســباص فــي  اســ يالء النصــارى قــد م 

.الم د 

لـــة اســـ مرب اولـــ  م مصـــدر ا للفـــ ن والشـــرور ح ـــى اليـــ   مـــن او▪

اف ـــــاب وــــــ  إ ـــــران ومن مـــــاه م فـــــي  لبنـــــان ونال ـــــاهم وــــــ  اول 

.البلي  وأيرها

مـا عـار  انفصال  اك  ان الشرقية كان وراء  الهيـد الراو ـ ت ك▪

ن ـا هحـد   اك ـ ان هطبيـا الشـر عة ا سـالمية ألشي م الشيعة في

.من ش  اه م وهعاقب م على جرايم م



 ــر الن: و هفــ  لل قــ ـ علـــى شــرورهم

والدولة في يثار الدولة الصف  ة الاا رلت

،،.البمينية الحالرل



ال هاو ت جع  ا سال  األص  وـ  عالقة الم لمين ال ا وا  مار و

.وقد  جي  الصحا ة أع م هب  الص ر

ا مــــن أهــــداـ العــــدو الم ــــر    األمــــةت  ــــ الحم هــــدو  كــــان هــــبا ال

 ــبا واندســ ا وـــ  ال شــي  وأعملــ ا مــن ناللــه ال ــد  وال بر ــر ل

.األسا  الم ين

ة علــى لبا كان من الم  فيض أن عالقة الشيع  مـ  أيـر  مبنيـ

 ــ  حــر ا  ــباء  ــعد وســيلة والعــداء والاــدر الــبد  صــ  لحــد ال 

.ه ر   ا لله هعالى

:ثالثاً 
:االجتامعياملجال



أن ــــم ال    راعــــ ن عــــن -رحمــــه هللا-أشــــار ا مــــا  الشــــ كا ي 

روض اق ـــراـ أد جر مـــة  الم ـــلمينت و ـــي ن كيـــ   فعـــ  الـــ

ية  صــــاحبهت واس شــــ د لــــبل   ــــبعض مشــــاهداهه الشبصــــ

.حيث كان  عيش م  هب  الف ة في اليمن



ٌم إن هذه الشهادة من الشووكا  ألنوه   و: قد يقول قائل
!للرافضة، فال تؤ ذ عليهم؟

أن أهـــ  ال ـــنة أعـــدل وأه ـــى مـــن ال قـــ   وــــ   : الجـــ اص

 لـــــم هـــــب  الط ايـــــ ت و ـــــد أثب ـــــ  ةلـــــ  ال قـــــاي ت كمـــــا 

ا ال  نصـ  أن م هنصـف نا مـ: ) ع رو ن هم  بل  وي  ل ن

ـــا   ت وأيرهـــا مـــن الروا ـــاب وــــ  ك ـــب م ال ـــ( ع ـــنا  ع  

ما هصـ  هع رـ أله  ال نة  ح ن البلا وال م ت  ين

.الراو ة   د هب  األوصاـ



0

أن :  ال ـــبر وراء أنالق ـــم ال ـــي ة وارههـــا  م للمنهـــراب

ر وحـــر علــــ  ح ـــنة ال   ـــ" وال ـــة ا مـــا "الـــد ن عنـــدهم 

ب  مع ــا ســي ةت ومــالم  صـــل  هــبا األســا  و ــ ب ى هـــ

.البصيصة وي م



: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


