بعض جّٕد فضٗمة الصٗخ

يف الشد عمى أِن البذع ٔاألِٕاء بكن أطٗافّي

كتب أسذ بَ وٕسى )املمقب بأسذ السٍة(إىل أسذ بَ الفشات:
((اعمي ٖا أخ٘ أَُّ وا محمين عمى الكتاب إلٗك وا ركش أِن بالدك وَ صاحل
سٍَّةٔ ،عٗبك
وا أعطاك اهلل وَ إٌصافك الٍاسٔ ،حسَ حالك مما أظّشت وَ ال ُّ
ألِن البذعٔ ،كثشة ركشك هلئَ ،طَعٍِك عمّٗي ،فَقَىَعَُّي اهلل ِبكَٔ ،شَذَّ بك
سٍَّةَٔ ،قََّٕاك عمّٗي بإظّاس عَِٗبِِّي ٔالطعَ عمّٗي ،فَأرَلَُّّي اهلل بٗذك،
ظّش أِن ال ُّ
عتَذ بْ وَ أفضن
س َتتِشَٖ ،فأبصش ٖا أخ٘ بثٕاب رلكٔ ،ا ِ
ٔصاسٔا ببذعتّي وُ ِ
حسٍاتك وَ الصالة ٔالصٗاً ٔاحلج ٔاجلّادٔ ،أَٖ تقع ِزٓ األعىاه وَ إقاوة
سٍَّة سسُٕه اهلل صمى اهلل عمْٗ ٔسمئ ،قذ قاه
كتاب اهلل تعاىل ٔ ،إحٗاء ُ
كٍِت أٌَا َُِٕٔ يفِ
سسٕه اهلل صمى اهلل عمْٗ ٔسمي (( :وََِ أَحَٗا شَ ِٗئّا وَِِ سُ ٍَّتِ٘ ُ
جٍَّة كََّاتََِٗ ٔ -ضي بني أصبعْٗ ٔ -قاه :أَُّٖىَا دَاع دَعَا إِلَى ُِذَى فَاتُّبِعَ
ا ِل َ
َ اتَّبَعَُْ إِلَى ًَٖٕ الِقَِٗاوَة)).
عَمَْٗ،كَاَُ لَُْ وِثِنَ أَجِشِ وَ ِ
نقله ابن عبد الوهاب في مفيد المستفيد عن ابن وضاح –رحمهم الله جميعا-

 .1انضٔعح انؼهًٛةخ عمةى  ) 105ثؼُةٕاٌ إترذةبا انشةبٌ ثةجؼي ًةباد عًبػةخ ا سةٕاٌ
ٔفٓٛب
 مؼدمة إمجافقة ظـ مجاظة اإلخقان ادسؾؿغ أم اجلامظات ادـحرؾة ادعارصة.
 مـ هق حسـ افبـا ممشس مجاظة اإلخقان ادػسديـ.
 مقؿػ اإلخقان ادسؾؿغ مـ دظقة افتقحقد.
 مجاظة اإلخقان ادسؾؿغ ال هتتؿ بافعؾؿ افؼظل.
 اإلخقان ادسؾؿقن يـادون بقحدة األديان واحلرية ادطؾؼة.
 اإلخقان ادسؾؿقن وجفؾفؿ بطريؼة أهؾ افسـة ذم معامؾة احلؽام.
 اإلخقان ادسؾؿقن ال يػرؿقن بغ افسـة وافشقعة.
 اإلخقان ادسؾؿقن وتؽػر ادسؾؿغ وخروج مجاظات افتؽػر مـ ظباءهتا.
 افتـظقؿ افرسي وضريؼة افبقعة ظـد مجاظة اإلخقان ادسؾؿغ.
 اإلخقان ادسؾؿقن يتعبدون بافتؼقة وافتؾقن .
 اإلخقان ادسؾؿقن يزكقن ـؾ افدظقات بؿقزا هنؿ ويؽػرون مـ خيافػفؿ.
 كامذج مـ ؾتاوى افعؾامء ذم اف تحذير مـ اإلخقان ادسؾؿغ.
 .2انضٔعح انؼهًٛخ عمى  )105ثؼُٕاٌ إانضعع انًٌٛخ فة ٙشلةا اَذغافةبد انةغمةخ انة جٛةخ
ٔفٓٛب
 مـ هق شقد ؿطب ممشس اجلامظات افؼطبقة .
 افؼطبققن حياربقن أهؾ افسـة ويداؾعقن ظـ ادبتدظة أمحد افـؼقب أنؿقذجا
 شقد ؿطب يبقح افـظام االصساـل

 شقد ؿطب يرى اإلشالم مزيج مـ افشققظقة وافـرصا كقة
 شقد ؿطب يرى األخقة االكساكقة افتل تـادي هبا املاشقكقة
 أضقا ر شقد ؿطب مع ظؼقدة وحدة افقجقد
 شقد ؿطب يدكدن حقل حرية االظتؼاد
 شقد ؿطب يسقي بغ أهؾ افزـاة وأهؾ اجلزية
 شقد ؿطب يطعـ ذم افعؾامء ويـعتفؿ بافدراويش
 شقد ؿط ب يؽػر افبؼية ـؾفا
 شقد ؿطب يعتز مساجد ادسؾؿغ ـؿعابد اجلاهؾقة جيب اظتزاهلا
 شقد ؿطب يعتز ذبائح ادسؾؿغ افذيـ يؽػرهؿ ـذبائح أهؾ افؽتاب
 شقد ؿطب ال يصع اجلؿعة فعدم وجقد اخلالؾة
 شقد ؿطب يرى مذهب اخلقارج ذم اإليامن ؾقؽػر بادعصقة افقا حدة
 جمؿؾ املآخذ ظذ شقد ؿطب ومقؿػ مدظل افسؾػقة مـف
 .3انضٔعح انؼهًٛخ عمى  )105ثؼُٕاٌ إشلا انجبٚب انًزٕاعٚخ ف ٙأفكبع ان بئةةخ انـةغٔعٚخ
ٔفٓٛب
 حمؿد رسور يرى أن ـتب افعؼقدة ؾقفا ـثر مـ اجلػاء.
 حمؿد رسور يصػ ـبار افعؾامء بلهنؿ ظبقد فؾعبقد .
 مدح حمؿد رسور فؾسايب افذي أجاز فؾؿسؾؿ أن يتفقد أو يتـرص .
 مدح افرسورية دـ يستفزئ باحلجاب اإلشالمل .
 حمؿد رسور يقا ؾؼ اخلقا رج ذم افتؽػر بادعايص .
 افرسورية يعتزون هقئة ـبار افعؾامء ؾؽرة ماشقكقة أو ـفـقتقة.

 افرسورية يطعـقن ذم ظؾامء افسـة ويداؾعقن ظـ أهؾ افباضؾ.
 افتعؾقؼ ظذ حتذير افشقخ مؼبؾ بـ هادي افقا دظل مـ افرسورية.
 .4كغح شزبة إ انًٕعص انؼظة انؼال فًٛب اَزةةض ػهةٗ ثؼةي انًُةبْظ انضػٕٚةخ يةٍ انؼةبئةض
ٔاألػًبل نهؼبيخ انُجً– ٙعدًّ اهلل.-
 .5كغح شزبة إ انًٕعص انؼال ف ٙانزُج ّٛػهٗ أس بء انظبل نهؼبيخ ػجض اهلل انضٔٚق
 .6كغح شزبة إؿٛض م ت ْٕ يوضع ركةٛغ انًجزًؼبد ا ؿبيٛخ نهؼبيخ عثٛغ انًضسهٙ
 .7انغص ػهٗ صػبح انةزُخ ف ٙصسٕل انلٛؼخ تنٗ يوغ طٔ انشٕٚوغح).
 .8دكى انةٛبو ثزًضٛم انوذبثخ ٔيـهـم ػًةغ ثةٍ انش ةبة ٔانةغص ػهةٗ انةغًةبٔ٘ ٔػًةغٔ
سبنض ٔؿهًبٌ انؼٕصح.
 .9انغص ػهٗ فزٕ٘ ػجضانًةوٕص ف ٙعفغ انذجبة ًٔٔغ األهٕاد ف ٙااَزشبثبد.
 .10أ ٍٚفزبٖٔ ػجضانًةوٕص ٔفٕػ٘ انـؼٛض فْ ٙظِ األًٔبع؟
 .11نًبطا ؿٛض م ت هبع ػبيب يلزغشب ث ٍٛعًٛغ انجًبػبد؟
 .12انؼبع ٔانلُبع ػه ٙيٍ ٔهةك ؿٛضاً ٔيضدك م جبً.
 .13ث ٍٛانلٛز عثٛغ ثٍ ْبصٖ ٔانؼٕصح ٔانذٕان.ٙ
ْ .14م روخ انًةبعَخ ث ٍٛؿٛض م ت ٔانُٕٔ٘.
 .15انغص ػهٗ هبح انوبٔ٘ ٔانذٕانٔ ٙانزذظٚغ يٍ شزت أْم انٌبل.
 .16انغص ػهٗ انـغٔعٔ ٍٛٚػجض انًةوٕص ٔػًغٔ سبنض.
 .17شٛا ركٌٕ ؿهةٛبً ٔأَذ رضُ ٙػهٗ ا سٕاٌ انًـهٔ ٍٛؿٛض م ت ؟
 .18انضُبء ػهٗ انلٛز يذًض أيبٌ انجبي ٔ ٙانغص ػهٗ يذًض ؿغٔع.
 .19نًبطا هبعد دباً ٚب ػجضانًةوٕص؟
 .20انغص ػهٗ ؿٛض م ت ف ٙركةٛغِ ٔرجٓٛهّ نهًجزًؼبد.
ْ .21م ؿٛض م ت اػزظع ػٍ أس بئّ؟
 .22ا ٚب ػجض انًةوٕص  .صيبء عٛلُب دغاو ٔ .مزم عُٕصَب تعغاو.

 .23انغص ػهٗ انشبعع ٙانةًٕٕ٘ ؿبيخ ػجض انةٕ٘ ف ٙرذغ ٌّٚػهٗ انجٛق ٔمٕنّ اَزٓٗ
ػوغ انـهًٛخ.
 .24انغص انةٕ٘ ػهٗ ثؼي ًباد انةغًبٔ٘.
 .25انزذظٚغ انًج ٍٛيٍ يذًض َبهغ ٔمُبح يكًهٔ ٍٛانغص ػهٗ طؼُّ ف ٙا يبو اثٍ شضٛغ.
 .26انزذظٚغ يٍ مُبر ٙانٌبل انجؼٚغح ٔعاثؼخ.
 .27رغثٛخ انُجٕح ٔانؼهًبء أو رُظٛى انةبػضح ٔا سٕاٌ.
 .28ا سٕاٌ انًـهًٌٕ  -أصػٛبء انـهةٛخ  -انزكةٛغ - ٌٕٚتَُ ٙثغآء يًب روُؼٌٕ ٔركةغٌٔ
ٔرةجغٌٔ.
 .29رغاعؼبد ؿٛض م ت ث ٍٛانةجٕل ٔانغفي.
 .30انغص ػهٗ ػجضاهلل انلغٚا انظ٘ عيٗ ػهًبء انًًهكخ ثأَٓى ػًبء نهـه بٌ.
 .31مًغ انًؼبَض ثإظٓبع عٓم انزكةٛغ٘ ػبهى ػجض انًبعض.
 .32انغص ثبنٕصبئق ػهٗ ػجضانغدًٍ ػجضانشبنق ف ٙرلج ّٓٛنًذًض يغؿ ٙثؼضًبٌ انشهٛةةخ
انغاكض ٔثٛبٌ دبل يذًض يغؿ.ٙ

 .1أس ٙا رهًُ ٙإعؿبنخ ْبصئخ نكم يٍ سبنةُب ف ٙيٕمةُب يٍ يلبٚز انضٕعاد .
 .2انزًٕٛخ ثبنجغْبٌ نهةغق ث ٍٛػنخ اثٍ دجغ ٔاَذغاا دـبٌ.
 .3رُج ّٛانغبفم انٕؿُبٌ ثبَذغافبد يذًض دـبٌ.
 .4أ ٍٚأَزى ٚب دـبٌ يٍ يؤرًغ انلٛلبٌ؟
 .5انغص ٔانزٕثٛز ػهٗ ثٛبٌ يذًض دـبٌ "هلل صى نهزبعٚز".
 .6انٕعِٕ انؼلغح انذـبٌ ف ٙثضػٛخ ثٛغ صٛبة دـبٌ

.

 .7كةبء انةهٕة ثبنغص ػهٗ يذًض دـٚ ٍٛؼةٕة.
 .8انغصٔص ٔاألصنخ انةبطؼخ ػهٗ رأٛٚض يذًض دـٚ ٍٛؼةٕة نًؼزوً ٙعاثؼخ.
 .9يضعؿخ انغثبَٛخ أو يضعؿخ انذؼثٛخ.

 .10دةٛةخ رٕثخ يذًض دـٚ ٍٛؼةٕة ث ٍٛاأليؾ ٔانٕٛو.
 .11عؿبنخ تنٗ يلبٚز انضٕعاد انذٕٔ ُٙٚانؼضٔ٘ ٔدـبٌ ٔغٛغْى).
 .12عؿبنخ ػبعهخ تنٗ انذٕٔ ُٙٚدـبٌ نٕا انؼهًبء األشبثغ نش جذ انؼَبصمخ ػهٗ انًُبثغ.
 .13رجوٛغ األيخ ثشوٕيخ انذٕ ُٙٚيغ أْم انـُخ.
 .14انزغٚبق ف ٙانغص ػهٗ أثبطٛم انذٕ ُٙٚاث ٙتؿذق.
 .15رظشٛغ أْم ااًٚبٌ ثذةٛةخ انشبعع ٙػًغ ػجض انغدًٍ ٔانغص ػه ٙانذٕ ُٙٚانةزبٌ .
 .16انجٛبٌ انٕاًخ انةٕ٘ نضدي افزغاءاد يو ةٗ انؼضٔ٘.
 .17انغص انًضٔ٘ ػهٗ آسغ اَذغافبد يو ةٗ انؼضٔ٘.
ْ .18م انلٛز يو ةٗ انؼضٔ٘ ؿهةٙ؟
 .19انغص ػهٗ ٔدٛض ثبنٗ ْم شبٌ انبنكبئ ٙيضسهٛبً؟
 .20شلا انُةبة ػٍ دةٛةخ رغاعغ انؼضٔ٘ ػٍ رأٛٚض األدؼاة .
 .21انغص انجضٚغ ػهٗ َجظ يو ةٗ انؼضٔ٘ ألْم انـُخ ثأَٓى "عًبػخ انزجضٚغ"!!.
 .22انغص ػهٗ دبػو كٕيبٌ انًزٕٓع .
 .23رذظٚغ انشبٌ ثجٛبٌ اَذغاا دبػو كٕيبٌ ف ٙصفبػّ ػٍ دـٍ انجُب يؤؿؾ ا سٕاٌ.
 .24انغص األٔل ػهٗ تثغاْٛى انذًبدً.ٙ
 .25انغص انضبَ ٙػهٗ تثغاْٛى انذًبدً.ٙ
 .26شلا انشة ٙف ٙيُٓظ أث ٙثكغ انذُجه.ٙ
 .27انزؼهٛق انًج ٍٛػهٗ ػبمخ أث ٙثكغ انذُجه ٙثٕعض٘ غُٛى.
 .28رضجٛذ مهٕة األدجبة ثبنزؼهٛق ػهٗ شبو انةوبة ف ًٍٛنى ٚذكى ثبنكزبة ٔفٛةّ انةغص
ػهٗ أث ٙثكغ انذُجه.)ٙ
 .29انغص انًشزوغ ػهٗ أث ٙانذـٍ انًأعث.ٙ
 .30انغص ػهٗ انًأعثَٔ ٙبصع ثكبع  .هجغا أْم انـُخ فإٌ يٕػضشى انجُخ.
 .31دكى نؼت انًبشًخ ٔانغص ػهٗ أي ٍٛاألَوبع٘.
 .32انغص ػهٗ ػًغ ػجضانؼؼٚؼ انةغك.ٙ

 .33عبء انؼ ٍُٛٛف ٙانغص ػهٗ انشبعع ٙأدًض ثٍ أث ٙانؼ.ٍُٛٛ
 .34شلا افزغاءاد أث ٙانؼ ٍُٛٛػهٗ انلٛز عثٛغ ٔانـةهة ٍٛٛفة ٙصفبػةّ ػةٍ ؿةٛض م ةت
ٔانة ج.ٍٛٛ
 .35انغص ٔانزةٕٚى ػهٗ ثؼي ثضع أؿبيخ ػجض انؼظٛى.
 .36انغص انةٕ٘ ػهٗ ػجض انؼظٛى ثٍ ثضٔ٘.
 .37رذظٚغ انًـزغكض يٍ أشبصًٛٚخ ػاص ٔيلغفٓب يذًض هبنخ انًُجض.
 .38انةةغصٔص انةٕٚةةخ ػهةةٗ صػةةٕح انًغبيـةة ٙانغصٚةةخ نهزةغٚةةت ثةة ٍٛأْةةم انـةةُخ ٔانلةةٛؼخ
ٔا ثبًٛخ.
 .39صدي يب افزةغاِ هةبح أثةٕ ػغفةخ انكةظاة ػهةٗ ا يةبي ٍٛانةةٕػاٌ ٔيذًةض ثةٍ ػجةض
انْٕبة.
 .40عًبػخ يزًٛؼح ٔكؼبعاد ػائةخ!!
 .41انغص ثٓضٔء ػهٗ أْى كجٓبد يجٛؼ٘ انشغٔط .
 .42رذظٚغ أْم ا ًٚبٌ يٍ انةوبم دبػو كٕيبٌ ٔثغَبيجّ ف ٙعيٌبٌ.
 .43ث ٍٛانؼهًبء انًذَضِّصٔ ٍٛيلبٚز انضٕعاد انًذْضِص.ٍٛ
 .44انزؼهٛق انةٕ٘ ػهٗ رغاعغ أث ٙانذـٍ انًأعث ٙػٍ مٕنّ ف ٙصٕعاد انشغٚا انؼغث.ٙ
 .45انغصٔص انـهةٛخ ػهٗ كجٓبد أْم انزًٛٛغ ٔانذؼثٛخ.
 .46انُوبئخ انه ٛةخ نهذظع يٍ طٔ٘ انةٕاػض انًذضصخ انٌؼٛةخ.
 .47انغصٔص انًضٔٚخ ػهٗ طؼٍ انًـؼغٖ فٗ شبرت انٕد ٙيؼبٔٚخ عًٗ اهلل ػُّ.
 .48تنٗ انذٕٔ ُٙٚدـبٌ ٔانؼضٔ٘ ٔانًةضو نًبطا ا رزجغأٌٔ يٍ ؿٛض م ت؟!
 .49شلا انًغأغبد فًٛب اصػبِ ػبئي انةغَ ٙيٍ رغاعؼبد.
 .50انغص انةٕ٘ ػهٗ يو ةٗ انؼضٔ٘ ف ٙيٕمةّ يٍ عًبػخ انزجهٛغ ٔانضػٕح.
 .51ثغاءح شزبة انزٕدٛض ٔاثٍ ػجضانْٕبة يٍ افزغاءاد يو ةٗ انؼضٔ٘ انهََّؼبة.
 .52انزذظٚغ يٍ مُبح انغدًخ ٔثٛبٌ دبل يذًض عارت انُبثهـٔ ٙغٛغِ يٍ صػبرٓب.

 .1انضٔعح انؼهًٛخ عمةى  )104ثؼُةٕاٌ إشلةا انًـةزٕع نجٛةبٌ ًةبل ؿةهةٛخ ااؿةكُضعٚخ
ٔدؼة انُٕع ٔفٓٛب
 كشلة شؾػقة االشؽـدرية ووالدهتا مـ رحؿ اإلخقان ادسؾؿغ.
 ؿقل شؾػقة االشؽـدرية بافبقعة وافسؿع وافطاظة فؼقؿ اجلامظة .
 مقؿػ شؾػقة االشؽـدرية مـ احلؽام واظتبارهؿ والة ؽر ذظقغ.
 تـاؿض شؾػقة االشؽـدرية ذم مسللة ادشارـات افسقاشقة .
 اؾساءات برهامل مـظر شؾػقة االشؽـدرية ظذ صقخ اإلشالم ابـ تقؿقة.
 جفؾ شؾػقة االشؽـد رية بؿسائؾ افتقحقد وظدم افتػريؼ بغ ما هق بدظة وما هق ـػر .
 مقؿػ يارس برهامل ومجاظتف مـ ـبار افعؾامء .
 شؾػقة االشؽـدرية يؼقفقن بؼقل ادرجئة ؾقجعؾقن افعؿؾ ذط ـامل .
 مقؿػ شؾػقة االشؽـدرية مـ أهؾ افبدع واألهقا ء .
 جمؿؾ املآخذ ظذ شؾػقة االشؽـدرية وحزب افـقر.
 .2انلٓت انـهةٛخ ف ٙانغص ػهٗ دؼثٛخ ا ؿكُضعٚخ.
 .3انزؼهٛق ػهٗ روٕٚغ ثغْبئ ٙؿؼٛض ػجضانؼظٛى يغ انُوبعٖ.
 .4انغص ػهٗ رُبمٌبد ثغْبي ٙانز ٙنٍ رُزٓ.ٙ
 .5انغص ػهٗ آسغ رُبمٌبد دؼة انُٕع انغٛغ ؿهة.ٙ
ْ .6كظا ٚغثٌٕ ػهٗ انذؼثٛخ ف ٙاػزكبا ؿهةٛخ ااؿكُضعٚخ
 .7رهٌٕ ٔشظة انذؼث ٍٛٛأيضبل ثغْبئ ٙاثٍ أث ٙانؼ.ٍُٛٛ
 .8يٍ رُبمٌبد يلبٚز انضٕعاد ْم انغبٚخ رجغع انٕؿٛهخ؟

.

 .9رجوٛغ انًزؼبي ٙثكلا انشة ٙيٍ يُٓظ ٚبؿةغ ثغْةبي ٙعصا ػهةٗ رؼهٛةبرةّ ػهةٗ شزةبة
ا يبعح ف ٙهذٛخ يـهى)
 .10انًهشن انًةٛض ف ٙثٛبٌ دبل ؿهةٛخ ا ؿكُضعٚخ ٔأدًض فغٚض.
 .11تنٗ انذؼة انـكُضع٘ فةّ انٕامغ ث ٍٛػهًبء انـُخ ٔصػبح انةزُخ.
 .12فغقٌ ثُُٛب ٔث ٍٛدؼة انُٕع ف ٙيؼبيهخ ٔاح اايٕع.
 .13يٕصق || انكبكا انًج ٍٛنزُبمٌبد ٚبؿغ ثغْبي ٙدة ٍٛثةضََّع ا سةٕاٌ انًـةهًٔ ٍٛطو
ؿٛض م ت ٔانـغٔعٍٛٚ
 .14شلا انضػبٖٔ انجبطهخ ف ٙافزغاءاد ٚبؿغ ثغْبي ٙػهٗ يٍ َجظْى ثبنًضاسهخ

 .1انضٔعح انؼهًٛخ عمى  )103ثؼُٕاٌ إتًبءاد ؿهةٛخ نجٛبٌ يُٓظ انجًبػخ ا ؿبيٛخ
 كشلة اجلامظة اإلشالمقة وأهؿ ـتبفؿ وأبرز صخصقاهتؿ
 كبذة ظـ أضقار اجلامظة اإلشالمقة (افطقر األول وافثاين)
 افطقر افثافث مـ أضقار اجلامظة اإلشالمقة ومرحؾة ادراجعات
 اجلامظة اإلشالمقة ظذ مذهب األصاظرة ذم اإليامن ؾقجعؾقن األظامل ذط ـامل
 ؿقل اجلامظة اإلشالمقة بلن افديـ هق ادحرك األشاد فؾثقرات
 ؿقل اجلامظة اإلشالمقة بجقاز ادامرشات افديؿقؿراضقة
 دمقيز اجلامظة اإلشالمقة فؾتعددية احلزبقة واشتدالهلؿ ظؾقفا بافؼدر
 ؿقل اجلامظة اإلشالمقة بلن ادقاجفة ادسؾحة ؿد تؽقن إحدى اخلقارات
 اجلامظة اإلشالمقة جيعؾقن اخلروج ظذ احلؽام مـقط بادصافح وادػاشد
 .2انضٔعح انؼهًٛخ عمى  )103ثؼُٕاٌ إم ا انةبئضح ف ٙثٛبٌ اَذغاا رُظٛى انةبػضح
 كبذة ظـ كشلة تـظقؿ افؼاظدة وممشسقف وأبرز ؿقاداتف

 جمؿؾ أؾؽار تـظقؿ افؼاظدة وظالؿتف بسقد ؿطب وـتبف
 ظالؿة تـظقؿ افؼاظدة بنيران دوفة افراؾضة
 أؾؽار أشامة بـ الدن افتؽػرية وضعـف ذم ظؾامء افسـة
 أؾؽار أيؿـ افظقاهري وشقد إمام واخلالف بقـفام
 ظالؿة مدظل افسؾػقة بتـظقؿ افؼاظدة وأشامة بـ الدن
 .3انضٔعح انؼهًٛخ عمى  )103ثؼُٕاٌ إانٌبل انةبدق ػُض رُظ ًٙٛأَوةبع ثٛةذ انًةةضؽ
ٔصاػق
 كبذة ظـ تـظقؿ داظش وافػرق بقـف وبغ تـظقؿ افؼاظدة
 أؾؽار أيب بؽر افبغدادي وبعض اكحراؾات تـظقؿ داظش
 ؾتاوى ـبار افعؾامء ذم افتحذير مـ تـظقؿ داظش
 كبذة خمترصة ظـ تـظقؿ أنصار بقت ادؼدس
 .4انضٔعح انؼهًٛخ عمى  ) 102ثؼُٕاٌ إانؼضح ٔانؼزبص ف ٙثٛبٌ اَذغاا عًبػخ انجٓبص ٔفٓٛب
 كشلة مجاظات اجلفاد ووجف افشبف بقـفؿ وبغ أجدادهؿ مـ اخلقا رج افؼدامك
 ؿقل مجاظة اجلفاد بؽػر ـؾ مـ مل حيؽؿ بام أنزل اهلل ـػرا أـز وافرد ظؾقفؿ
 ؿقل مجاظة اجلفاد بلن دور اإلشالم أصبحت ديار ـػر وافرد ظؾقفؿ
 تؽػر مجاظة اجلفاد احلؽام واجلققش باظتبارهؿ ضائػة ممتـعة وافرد ظؾقفؿ
 ؿقل مجاظة اجلفاد بقجقب اجلفاد ظذ ـؾ مسؾؿ إذا دهؿ افعدو أي بؼعة ذم أرض اإلشالم
 ؿقل مجاظة اجلفاد بعدم اصساط إذن اإلمام ذم اجلفاد
 ؿقل مجاظة اجلفاد بجقاز افعؿؾقات االكتحارية وجعؾفا مـ صقر االكغامس وافرد ظؾقفؿ
 دمقيز مجاظة اجلفاد ؿتؾ ادسؾؿغ بحجة تسس وافرد ظؾقفؿ

 مجاظة اجلفاد جيعؾقن االشتعاكة بافؽػار مـ ادقاالة ادؽػرة وافرد ظؾقفؿ
 جفؾ مجاظة اجلفاد بتػصقؾ افسؾػ ذم ؿضقة ادقاالة وافتقيل وادظاهرة وافرد ظؾقفؿ
 مجاظة اجلفاد وؿقهلؿ بعدم افعذر باجلفؾ ذم مسللة احلؽؿ وؽرها
 جفؾ مجاظات اجلفاد بلحؽام أهؾ افذمة وافرد ظؾقفؿ
 .5كغح عؿبنخ انزكةٛغ ٔثٛبٌ س غِ ٔأصنخ طنك نهؼبيخ أدًض انُجً- ٙعدًّ اهلل-
 .6كغح عؿبنخ انـهة ٌٕٛثغٚئٌٕ يٍ األػًبل ا عْبثٛخ نهؼبيخ أدًض انُجً- ٙعدًّ اهلل
 .7كغح عؿبنخ أدكبو انًؼبْضٔ ٍٚانًـزأيُ ٍٛنهؼبيخ أدًض انُجً- ٙعدًّ اهلل-
 .8كغح عؿبنخ دكى يةبطؼخ يُزجبد أػضاء ا ؿبو نهؼبيخ أدًض انُجً- ٙعدًّ اهلل-
 .9يضعؿخ اثٍ اصٌ أو يضعؿخ اثٍ ػجض انْٕبة عدًّ اهلل ؟
 .10يب مٕنكى ف ٙأؿبيخ ثٍ اصٌ؟
 .11أؿبيخ ثٍ اصٌ ث ٍٛانؼٕاطا ٔاألهٕل؟
 .12انزلٓٛغ ثبنذكبو ػهٗ انًُبثغ ٔيُٓظ أؿبيّ ثٍ اصٌ.
ْ .13م أؿبيخ ثٍ اصٌ أغبظ انكبفغٍٚ؟
 .14ااَذغاا ٔانٌبل ػُض رُظٛى صاػق ٔانةبػضح ٔثٛذ انًةةضؽ ٔا سةٕاٌ ٔانةغص ػهةٗ
يٍ مبل تٌ صاػق ػهٗ انذق ٔا دـبٌ.
 .15انزؼهٛق ػهٗ فجٕع صاػق ٔدغمٓى نه ٛبع يؼبط انكـبؿجخ.
 .16أسوغ انكبو ف ٙثٛبٌ ًبل يةز ٙانزكةٛغ ٍٛٚؿٛض تيبو .
 .17كةةكغ انٌةةذٛخ شةةم هةةبدت ؿةةُخ ٔانةةغص ػهةةٗ ثٛةةبٌ انججٓةةخ انـةةهةٛخ ثلةةأٌ تػةةضاو
انًةـض.ٍٚ
 .18تنٗ صاػق َج ٙانًغدًخ أو أٚبصٚكى انًضيًخ؟
 .19ػجؼٔا ػٍ صػٕح انًُبثغ فهجأٔا نهةُبثم.
 .20مبرم اهلل انزكةٛغ ٔ ٍٚانزةجٛغ.ٍٚ

 .1يها سبم ثةٌٛخ انؼظع ثبنجٓم ٔانغص ػهٗ كجٓبد يٍ ا ٚلزغطٌٕ تمبيةخ انذجةخ مجةم
ركةٛغ انًـهى انًؼٔ ، ٍٛفّٛ
 افرد ظذ أيب افعال راصد صاحب ـتاب ضقابط تؽػر ادعغ
 افرد ظذ مدحت آل ؾرا ج صاحب ـتاب ؾتح افعع احلؿقد ذم ذح مػقد ادستػلد
 ـشػ اخلداع ادزري ذم بس مدحت آل ؾرا ج فؽالم افطزي
افبغ بغ تؽػر افـقع وتؽػر ادعغ
 افػرق ن
 افرد افقاضح ادخترص ظذ صبفات مـ مل يؼر بلن اجلفؾ ظذر
 .2كغح شزبة إعفغ انًبو ػٍ اائًخ ااػبو نلٛز ااؿبو اثٍ رًٛٛخ –عدًّ اهلل-
 .3كغح عؿبنخ أهٕل انذضاصٚخ نهلٛز انؼبيخ عثٛغ انًضسه- ٙدةظّ اهلل-
 .4كغح عؿبنخ انةغق ث ٍٛانذضاصٚخ ٔانـهةٛخ نهلٛز انؼبيخ عثٛغ انًضسه– ٙدةظّ اهلل-
 .5كغح عؿبنخ طؼٍ انذضاص ف ٙػهًبء انـُخ نهلٛز انؼبيخ عثٛغ انًضسه– ٙدةظّ اهلل-
 .6صفغ كجٓبد انذضاصٚخ انهئبو ٔصفبع ػٍ األئًخ األػبو.
 .7انُوبئخ انًُٛةخ نهغص ػهٗ انذضاصٚخ ان بػُ ٍٛف ٙأث ٙدُٛةخ.
 .8انغص ػهٗ أدًض ثٍ ػًغ انذبػي.ٙ
 .9انغص ػهٗ ؿؤال دٕل انذبػي..ٙ
 .10يها سبم ثبنضفبع ػٍ انؼبيخ األنجبَٔ ٙانظة ػُّ.
 .11يها سبم ثبنضفبع ػٍ انؼبيخ عثٛغ انًضسهٔ ٙانظة ػُّ.
 .12انهٕاػو انلضاص ف ٙانغص ػهٗ يذًٕص انذضاص.
 .13نٕصخ دضاصٚخ أهبثذ ثؼي انًُزـج ٍٛنهـهةٛخ.

 .1انضٔعح انؼهًٛخ عمى  )87ثؼُٕاٌ إاعزًبع انجٕٛف ا ؿبيٛخ ػهٗ غؼٔ ان غق انوةٕفٛخ
ٔفٓٛب
 ذح ؾتاوى ـبار ظؾامء األزهر حقل األرضحة وافؼبقر وادقا رد وافـذور
 ذح ؾتاوى افؾجـة افدائؿة ذم افصقؾقة وافتصقف
 ذح رشافة افدر افـضقد ذم إخالص ـؾؿة افت قحقد فؾعالمة افشقـاين -رمحف اهلل -
 ذح رشافة حؼقؼة دظقة ابـ ظبد افقهاب ورد األباضقؾ ظـفا فؾعالمة ظبد افؾطقػ آل افشقخ
 ذح رشافة ذم جقاب صقخ اإلشالم ظـ(احلديث ادروي ذم األبدال)
 ذح رشافة ذم جقاب صقخ اإلشالم ظـ افؼائؾغ(إكام األوامر وافـقا هل رشقم افعقا م)
 ذح رشافة األذـار واألوراد افتقجاكقة فؾعالمة حمؿد تؼل افديـ اهلاليل -رمحف اهلل -
 ذح رشافة حؼقؼة افتصقف فؾعالمة افػقزان -حػظف اهلل -
 ذح رشافة هذه هل افصقؾقة فؾعالمة ظبد افرمح ـ افقـقؾ -رمحف اهلل -
 ذح رشافة افتصقف ادـشل وافظفقر فؾشقخ إحسان إهلل طفر -رمحف اهلل -
 .2كغح إس بة يةزٕح نلٛز يلبٚز ان غق انوٕفٛخ نهؼبيخ ػجض انغدًٍ انٕشٛم.
 .3كغح عؿبنخ إشجبئغ اثٍ ػغث ٙنهؼبيخ ػجض انغدًٍ انٕشٛم -عدًّ اهلل-
 .4كغح عؿبنخ إيوغع انزوٕا نهؼبيخ ػجض انغدًٍ انٕشٛم -عدًّ اهلل-
 .5كغح عؿبنخ إٔعٓب نٕعّ يغ انوٕفٛخ نهؼبيخ ػجض انغدًٍ انٕشٛم -عدًّ اهلل-
 .6ثبنؼهى ٔانجٛبٌ صك دوٌٕ يؤرًغ انلٛلبٌ
 .7انغص ػه ٙيذًض يزٕن ٙانلؼغأ٘.
 .8انغص ػهٗ ػه ٙعًؼخ انًةز ٙانـبثق.
 .9انغص انلبف ٙػهٗ رجٕٚؼ ػه ٙعًؼخ ن هت انًضص يٍ انذـٔ ٍٛانذوبف.ٙ

 .10عصا ػهٗ ػه ٙعًؼخ ثم األنجبَ ٙتيبو ٔتٌ شغِ انهئبو.
 .11عصا ػهٗ ػه ٙعًؼخ ٔهٛخ يةز ٙانوٕفٛخ نهًجزهٗ ثبنؼبصح انـغٚخ!!
 .12انغص ػهٗ دجٛت انٕٓٛص انجةغ٘ انوٕف ٙانكظٔة.
 .13انغص ػهٗ ؿؼض انضْ ٍٚبنٔ ٙأدًض شغًٚخ.
 .14ثٛب ٌ دبل يجغٔك ػ ٛخ ٔأدًض ػجضِ ػٕى.
 .15انةٕل ف ٙانٌبل أدًض ػجضِ ػٕى.
 .16انغص ػه ٙيةزغٚبد يةز ٙؿٕعٚب أدًض انذـٌٕ.
 .17انغص انةٕ٘ ػهٗ يٍ أعبػ اادزةبل ثبنًٕنض انُجٕ٘
 .18يشزوغ عص٘ ،ف ٙثٛبٌ عُبٚخ انـةبا ػهٗ انؼهٕ نهظْجٙ
 .19عصا ػهٗ كغٚا دبرى انؼَٕ ٙصفغ اافزغاءاد انغٕٚخ ػٍ أئًخ انضػٕح انُجضٚخ.

 .1كغح شزبة صفبع ػٍ انـُخ ٔعص كجّ انًـزلغمٔ ٍٛانكزبة انًؼبهغ ٍٚنًذًةض ثةٍ أثةٙ
كٓجخ
 .2األصنخ انةٕاطغ ٔانجغاْ ٍٛف ٙتث بل أهٕل انًهذض ٍٚنهؼبيخ انـؼض٘ عدًّ اهلل
 .3كغح عؿبنخ كجٓبد دٕل انـُخ نهؼبيخ ػجض انغػاق ػةٛة- ٙعدًّ اهلل-
 .4انغص ػهٗ اؿبو انجذٛغ٘ ٔاثغاْٛى ػٛـةٗ ٔػًةغٔ سبنةض ٔغٛةغْى يةٍ اهةذبة انًضعؿةخ
انؼةهٛخ.
 .5انغص انجضٚض ،ػهٗ اؿبو انجذٛغ٘ انجهٛض.
 .6ا ؿبو ص ٍٚػضل ثبرةبقٔ ،نٛؾ ص ٍٚيـبٔاح ثةإطبق إعصا ػهةٗ صػةٕاد انًـةبٔاح ثةٍٛ
انغعم ٔانًغأح .
 .7تنٗ اؿبو ثذٛغ٘ يُٓجُب ػةم هغٚخ يةغ َةةم هةذٛخ ٔيُٓجةك ػةةم يشةغا يةغ َةةم
يذغا

.

 .8ػوغ انـةٍٕ ٔ انزغصٖ أو ػوغ انذٌبعح ٔانًضَٛخ؟!

 .9انغص ػهٗ تثغاْٛى ػٛـٗ فَ ٙة ٙانلغٚؼخ ا ؿبيٛخ ٔانشبفخ انلغػٛخ.
 .10تَّ ا عْبة أٓٚب انضاػٌٕ نشهغ انذجبة.
 .11دغٚخ انةكغ أو دغٚخ انكةغ؟
 .12مٕح ا ؿبو ث ٍٛػضأح انؼهًبَٛخ ٔتؿبءح انجًبػبد انجضػٛخ.
 .13دكى مزم يضيُ ٙانشًغ ٔانغص ػهٗ افزغاء انجذٛغ٘ انًكبثغ ػهٗ انؼبيخ أدًض كبشغ.
 .14عصا ػهٗ انجذٛغ٘ ٔػٛـٗ صٕعحٌ ػهٗ يُجؼُب انوبف.ٙ
 .15انجٛبٌ انلبف ٙف ٙانزذظٚغ يٍ ػًغ ػجض انكبف.ٙ
 .16يضعؿخ عيٌبٌ ٔانغص ػهٗ تثغاْٛى ػٛـٗ ان بػٍ ف ٙدكًخ انوٛبو.
 .17عؿبنخ نإلػبئَ ٍٛٛوٛذخ ػبيخ نهًـهً.ٍٛ
 .18انغص ثإٚجبػ ػهٗ صػبٖٔ يذًض انجبػ نهًـبٔاح ف ٙانًٛغاس
 .19انغصٔص انةٕٚخ ػهٗ كجٓبد انؼهًبَٛخ كجٓز ٙانغق ٔانـٛا إًَٔطعب.

 .1انضٔعح انؼهًٛةخ عمةى  )106ثؼُةٕاٌ إاعزًةبع انجٛةٕف ا ؿةبيٛخ ػهةٗ غةؼٔ عًبػةخ
انزجهٛغ انوٕفٛخ ٔفٓٛب
 مؼدمة إمجافقة ظـ مجاظة افتبؾقغ وافدظقة
 ـقػ كشلت مجاظة افتبؾقغ وافدظقة؟
 مـ هق حمؿد إفقاس ممشس مجاظة افتبؾقغ وافدظقة؟
 مجاظة افتبؾقغ يرون وجقب تؼؾقد ؿادهتؿ وأن ذفؽ هق شبقؾ افـجاة
 أوجف افشبف وافعالؿة بغ افتبؾقغ وافدظقة وافؼادياكقة
 افعالؿة بغ مجاظة افتبؾقغ وافدظقة واالكجؾقز
 مجاظة افتبؾقغ يدظقن ظؾؿ افغقب جلفؾفؿ بتقحقد افربقبقة
 جفؾ مجاظة افتبؾقغ وافدظقة بؿسائؾ تقحقد األفقهقة

 مجاظة افتبؾقغ وافدظقة ظذ مذهب األصاظرة ذم األشامء وافصػات
 مقؿػ مجاظة افتبؾقغ وافدظقة مـ افبدع واخلرا ؾات
 ظالؿة مجاظة افتبؾقغ وافدظقة بغالة افصقؾقة وذـر بعض أورادهؿ
 مجاظة افتبؾقغ وافدظقة يؼقفقن بقحدة افقجقد
 مقؿػ مجاظة افتبؾقغ وافدظقة مـ اخلرض
 مبافغة مجاظة افتبؾقغ وافدظقة ذم االهتامم بادـامات وافرؤى
 األصقل افستة افبدظقة ظـد مجاظة افتبؾقغ وافدظقة
 أشافقب افدظقة ظـد مجاظة افتبؾقغ وافدظقة
 مػفقم اجلفاد ظـد مجاظة افتبؾقغ وافدظقة
 ؾتاوى افعؾامء ذم افتحذير مـ مجاظة افتبؾقغ افدظقة
 .2كغح شزبة إانةٕل انجهٛغ ف ٙانزذظٚغ يٍ عًبػخ انزجهٛغ نهؼبيخ دًٕص انزٕٚجغ٘.
َ .3وٛذخ ْبصئخ تنٗ رجهٛغٙ
 .4ادظع ؿٕق انًجزضػخ!!
 .5أٓٚب انزجهٛغ ٙأعجُ..ٙ

 .1كغح شزبة إعًبػخ ٔادضح ا عًبػبدٔ ،هغاٍ ٔادض ا ػلغاد نهؼبيخ عثٛغ انًضسهٙ
 .2انزؼهٛق انغائق ػهٗ رذظٚغ انؼبيخ انٕاصػ ٙيٍ ػجض انغدًٍ ػجض انشبنق.
 .3انغص ثبنجُٛبد ػهٗ صػٕٖ ػجض انغدًٍ ػجض انشبنق ثجٕاػ رؼضص انجًبػبد.
 .4صفبع ػٍ شزبة انزٕدٛض ٔعص ػهٗ ػجض انغدًٍ ػجض انشبنق انجهٛض.
 .5انغص ػهٗ ػجض انغدًٍ ػجض انشبنق انًشبصع ف ٙارٓبيّ نهؼهًبء ثؼضو فٓى انٕامغ.
 .6انغص ػهٗ مٕل ػجض انغدًٍ ػجض انشبنق انًؼبَض تٌ انزذؼة ٚغعغ نهًوبنخ ٔانًةبؿض.

 .7انضفبع ػٍ اثٍ ػجض انْٕبة ٔانغص ػهٗ ػجض انغدًٍ ػجض انشبنق انكظاة.
 .8انغص انجُبء ػهٗ طؼٍ ػجض انغدًٍ ػجض انشبنق ف ٙشجبع انؼهًبء.
 .9انغص انـضٚض ػهٗ رٕٓ ٍٚػجض انغدًٍ ػجض انشبنق يٍ شبو انؼهًبء ف ٙانزٕدٛض.
.10

انةٕل انًةٛض ف ٙانغص ػهٗ مٕل ػجض انغدًٍ ػجض انشبنق ف ٙرةـٛى انزٕدٛض.

.11

ٔعطخ ػجضانغدًٍ ػجضانشبنق ٔػضو رةغٚةّ ث ٍٛانُوةخ ٔا َكةبع ٔانشةغٔط ػهةٗ

انذبشى.

 .1كغح شزبة انلٛؼخ ٔانزلٛغ نهؼبيخ تدـبٌ تنٓ ٙظٓٛغ.
 .2كغح شزبة ث بٌ ػةبئض انلٛؼخ نًذًض ثٍ ػجض انـزبع انزَٕـٕ٘.
 .3رٕع ّٛانجٛذ ف ٙانزؼهٛق ػه ٙعؿبنخ فٌم أْم انجٛذ-نلٛز ا ؿبو اثٍ رًٛٛخ.
 .4رلُٛا األطَ ٍٛف ٙانزؼهٛق ػه ٙعؿبنخ يةزم انذـ ٍٛنلٛز ا ؿبو اثٍ رًٛٛخ.
 .5انزؼهٛق ػه ٙعؿبنخ ػٚبعح انةجٕع ٔااؿزُجبص ثبنًةجٕع-نلٛز ا ؿبو اثٍ رًٛٛخ.
 .6انزؼهٛق ػه ٙتنةبو انذجغ نًٍ ػش ٙؿبة أث ٙثكغ ٔػًغ نإليبو انذبفظ انـٕٛط.ٙ
 .7عؿبنخ انُبْٛخ ػٍ طؼٍ أيٛغ انًؤيُ ٍٛيؼبٔٚخ عً ٙاهلل ػُٓى أعًؼ.ٍٛ
 .8انزؼهٛق ػهٗ عؿبنخ كجٓبد دٕل انوذبثخ ٔانةغص ػهٓٛةب أو انًةؤيُ ٍٛػبئلةخ عًةٗ
اهلل ػُٓب )) نلٛز ا ؿبو -عدًّ اهلل.-
 .9رُج ّٛانظش ٙف ٙانزؼهٛق ػهٗ عؿبنخ تعكبص انغج ٙتنٗ يةظْت أْةم انجٛةذ فة ٙهةذت
انُ ٙٛهه ٙاهلل ػهٔ ّٛؿهى نهلٕشبَ ٙعدًّ اهلل.
.10

كغح عؿبنخ انُوٛغٚخ طغبح ؿٕعٚخ أٔ انؼهٕ ٌٕٚشًب ؿةًبْى انةغَـة ٌٕٛنلةٛز

ا ؿبو اثٍ رًٛٛخ.
.11

كغح شزبة انش ٍٕ انؼغٌٚخ نألؿؾ انزة ٙمةبو ػهٓٛةب صٚةٍ انلةٛؼخ ا يبيٛةخ

ا صُٗ ػلغٚخ نًذت انض ٍٚانش ٛت.
.12

كغح عؼء ف ٙشزبة ت ٌٚبح انجغْبٌ ف ٙيؼغفخ ػةبئض أْم األصٚبٌ نهـكـك. ٙ

عًغ انلٕاعص ف ٙانزؼهٛةبد ػهٗ انغص ػهٗ انغافٌةخ اثةٍ ػجةض انْٕةبة -عدًةّ

.13
اهلل-
.14

دلض انؼـبشغ تنٗ يجهؾ اثٍ ػـبشغ ف ٙفٌبئم ػبئلخ عًٗ اهلل ػُٓب.

.15

كغح شزبة انغؿبنخ ف ٙأدكبو انٕاٚخ نلٛز ا ؿبو عدًّ اهلل.

.16

كغح يـأنخ فٚ ًٍٛةٕل تٌ ػهٗ ثٍ أثٗ طبنت أٔنٗ ثبأليغ يٍ أثةٗ ثكةغ ٔػًةغ

نلٛز ا ؿبو عدًّ اهلل.

 .1ؿهـهخ رٛـٛغ انكغٚى انغدًٍ ثجٛبٌ دبل يذًض ؿؼٛض عؿبٌ ٔفٓٛب
 افؽقا صػ اجلؾقة ببقان رسؿات رشالن و وفده افعؾؿقة.
 افبقان افقاضح ظذ ـذب رشالن افػاضح.
 اكحرا ؾات رشالن ادـفجقة ذم افتعامؾ مع أهؾ األهقا ء افردية.
 إطفار افدفقؾ ظذ اكحراف رشالن ذم ؿقاظد اجلرح وافتعديؾ.
 حػظ اهلل مرصكا ووؾؼ جقشـا ورد ـقد رشالن وحزبف فـا.
 تـبقف اخلالن إػ أن احلدادية حزب رشالن.
 .2ؿهـهخ انغصٔص انًٕصةخ انؼهًٛخ ػهٗ أس بء عؿبٌ انؼةضٚخ ٔفٓٛب
 مقثؼا|| هتقيـ رشالن مـ افؽالم ذم افتقحقد.
 مقثؼا|| واضح افبقان ذم أوجف افشبف بغ شقد ؿطب ورشالن .
 مقثؼا|| رشالن ييسء األدب مع افصحابة ريض اهلل ظـفؿ .
 مقثؼا|| ضعقكات رشالن ذم األنبقاء ظؾقفؿ افسالم.
 مقثؼا|| اددارج ذم ـشػ ما واؾؼ ؾقف رشالن اخلقا رج .
 مقثؼا|| ـشػ ادراوؽات ؾقام يدظقف رشالن مـ ترا جعات!!

 مقثؼا|| خربت شبؽ وشؼط رشالن بؽتاب جمـقن فقذ حؼقؼة أم خقال؟
 .3ؿهـهخ صفغ ثٓزبٌ عؿبٌ فًٛب اصػبِ يٍ رغاعؼبد ٔيب أدضصّ يٍ رهجٛؾ ٔعٔغبٌ
 دؾع هبتان رشالن وتلـقد تقرضف ذم افطعـ ذم مقشك وؽره مـ األنبقاء ظؾقفؿ افسالم||
(مقثؼا بصقتف)
 دؾع هبتان رشالن حقل ظبارة ؾققاضلء اهلقى اهلقى وما ؾقفا مـ إمجال وبطالن || (مقثؼا
بصقتف)
 دؾع هبتان رشالن ذم ادظائف صحة وصػ اهلل بلن فف مؼاال بافؾسان|| (مقثؼا بصقتف )
 دؾع هبتان رشالن ذم كسبتف (افذوق افشػقػ واحلس افؾطقػ) هلل ثؿ فؾؼرآن|| (مقثؼاا
بصقتف)
 دؾع هبتان رشالن وإثبات جفؾف بـسبتف (افشـؼ باحلبؾ) فؾرمحـ|| (مقثؼا بصقتف)
 دؾع هبتان رشالن وإثبات هتقيـف مـ افتقحقد وؿقفف بحرية افعؼقدة واجلز اخلػل بافزهان||
(مقثؼا بصقتف)
 دؾع هبتان رشالن وإثبات تؽػره ألبـاء األمة بافذكقب واآلثام || (مقثؼا بصقتف)
 دؾع هبتان رشالن وإشاءتف أليقب ظؾقف افسالم وما تقرط ؾقف مـ ـذب وتدفقس وبس
فؾؽالم || (مقثؼا بصقتف)
 دؾع هبتان رشالن وتقثقؼ ـذبف ذم ؿضقة إخقة يقشػ ظؾقف افسالم|| (مقثؼا بصقتف )
يدوخ) فؾرمحـ ،وـقػ بس افؽالم ؾقف وخان؟! || (مقثؼا
 دؾع هبتان رشالن ذم إثبات ؾعؾ ( ن
بصقتف)
 .4يةبطغ ٔيذبًغاد يُٕػخ ف ٙانغص ػهٗ انغؿبَٛخ
 هؽذا ـان افعؾامء ؾاكظر يا رشالن ـقػ أنت ظـفؿ بؿعزل؟!

 افرد افعؾؿل افصحقح ظذ تبديع رشالن دـ يعدد األئؿة ذم افساويح.
 مقثؼ ًة|| افردود افـػقسة ظذ اؾساءات رشالن ووصاياتف افرخقصة
 رشافة وبقان إػ ادػؾس رشالن!
 افػرق اجلقهري بغ افعالمتغ األفباين واددخع وبغ احلؾبل ورشالن وامللريب
 افرد ظذ صبفة شؼقؿة ذم افتػريؼ بغ ضالالت رشالن اجلديدة وافؼديؿة
 كصقحة وإمجال فبقان ما وؿع ؾقف رشالن مـ اكحراف وضالل
 ملاذا يش نغبقن ظؾقـا؟!!
 ردا ظذ شمال افبعض :ملاذا مل ترد ظذ رشالن إال بعد أن تؽؾؿ ؾقؽ؟
 مقثؼا|| افرد بافزهان ظذ ـؾ مـ داؾع ظـ افؾص ظبد اهلل بـ رشالن.

 .1انًشزوغ انًةٛض ف ٙثٛبٌ اَزةبم طهؼذ ػْغاٌ ألثة ٙػجٛةضح ثةٍ انجةغاح ٔسبنةض ثةٍ
انٕنٛض -عً ٙاهلل ػًُٓب-
 .2ثذش ف ٙيـأنخ ػةضص عشؼةبد انزةغأٚخ ٔدكةى هةبح انزٓجةض ٔفٛةّ انةغص ػهةٗ ثؼةي
يجبػفبد طهؼذ ػْغاٌ.

 .3انغصٔص انةٕٚخ ػهٗ تثبدخ طهؼذ ػْغاٌ ااسزبٍ ٔانُظغ نٕعّ انًغأح األعُجٛخ !
ٚ .4ب عثٛغ انـُخ  ..دبكبك صى دبكبك عصا ػهٗ سبنض ػجض انغدًٍ ٔأدًض ثٍ ػًغ ثبػيٕل.
 .5انغصٔص انةٕٚخ ػهٗ تثبدخ طهؼذ ػْغاٌ ااسزبٍ ٔانُظغ نٕعّ انًغأح األعُجٛخ!
 .6انةٕائض انضًُٛخ يٍ نةبءار ٙثًلبٚز انًضُٚخ انغثٛغ  -يذ ٙانض - ٍٚانجشبع٘)
 .7انغص انًشزوغ انًًِّٓض ػهٗ طهٛؼخ عص ػبصل انـٛض.
 .8صفبػب ػٍ انغثٛغ ا يبو ٔ ،عصا ػهٗ ػبصل انـٛض ٔكٕٛر انجٛبٌ يُبهذخٌ ٔثٛبٌ ،أو ػجشٌ
ْٔظٚبٌ؟)

 .9ػظة انكبو ف ٙأنجبَ ٙانلبو دـُخ األٚبو.
.10

اهلل انًـزؼبٌ ػهٗ عص يب ف ٙانجٛبٌ يٍ ثٓزبٌ.

.11

اؿزُلبق انغٚذبٌ ف ٙانغص ػهٗ يذًض ثٍ ػهٗ عٚذبٌ.

.12

َذٍ أٔنٗ ثبألنجبَ ٙيُكى.

.13

فزٕٖ انؼبيخ انةٕػاٌ دةٕل ػجبعرُةب فة ٙاألنجةبَ ٙا يةبو ٔعص ػهةٗ يةٍ اؿةزضل

ثذبصصخ انًهك ؿؼٕص ػهٗ ػؼل ا يبو.
.14

سبهخ نةبئ ٙثبنؼبيخ انًضسهٔ ٙانغص ػهٗ ظهى ٔعٕع ثٛبٌ ػبصل انلٕعثج.ٙ

.15

تَُ ٙثغاء يًب ٚةزغٌٔ عصا ػهٗ يب ارًُٓب ثّ كٕٛر انجٛبَبد).

.16

كغٍ انكًةبل ثة ٍٛانـةهةٛخ ٔا ععةبء عصا ػهةٗ هةبدت يذبًةغح "ثُٛةٔ ٙثةٍٛ

انلٛز ْلبو ").
.17

انؼؼل ث ٍٛانـهةٛخ ٔااػزؼال.

.18

َوذٔ ٙرٕع ٙٓٛف ٙانغص ػهٗ انلٛز انٕهٛةٗ.

.19

تٌٚبح انجٛبٌ ف ٙأشبطٚت طهؼذ ػْغاٌ.

.02

ػلغ يٍ أًٔخ انجٛبٌ ف ٙانزؼةٛت ػهٗ مٕل انضشزٕع طهؼذ ػْغاٌ.

