
  
  
  
  
  

الـفــر
ُ ُ

وقــات
ُ َ

ِ األثر
َ َ

يـة
ُ َّ

  
بني

َ
  

أصح
َ

 الدِاب
َّ

وة السـع
َّ

لـ
َ

يـِفـ
َّ

  ة
ِوأدعياء  السـلِ

َ َّ
فية السر
ُ ُّ َّ

وريةِ
َّ
ِ  

  
مائة فرق بني الس(

َّ
لٍ

َ
ِيف

َّ
ة والس
ُّ

ر
ُ

وري
َّ

  ة
ِملخصة م

ٌ
حوار هادئ مع س((ن 

ُ
ر
ُ

  )))وري
  
  






 

 

- - 


  



  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

u  
  
  
  
  
  
  
  
  


  

 



 - ١  - 

 

  

فـال
ُ

روقــ
َ

  ــات
رقم 
       الفرق

١  
  
  
٢  
  
٣  
  
٤  

  
٥  
  
  
  
٦  
  
٧  
  
٨  
  
٩  

  
  
١٠  
  
  
١١  
  
١٢  
  
١٣  
  
١٤  
  
  
١٥  
  
١٦  
  
  
  
١٧  
  
  
١٨  

 ا؛ كما فهمه اتباع الكتاب والسنة عقيدةً ومنهج
السلف الصالح أصحاب القرون الثالثة األولى، مع عدم 

  .التفريق بين العقيدة والمنهج
  بالكتاب والسنة بفهم السلف، دون االكتفاء

  .الحاجة لفكر الجماعات واألحزاب األخرى
  مطابقة الظاهر مع الباطن في العقيدة والمنهج

  .ولباس أهل السنة والجماعة
  بين الجماعات واالختالف التفريق بين االختالف

  . وما أشبههبين المذاهب الفقهية
  تطبيق قاعدة)Â Á À ¿(]٢:املائدة[ 

  .فهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالحعلى 
  
  
  التفريق بين االختالف في أصول أهل السنة

  .واختالفهم في الفروع
  االهتمام بالتصفية والتربية، وإرجاع الناس

  .للتوحيد، وتصفية المجتمع من البدع والشركيات
 ألوهية/ ربوبية: (جعل التوحيد ثالثة أقسام /

  ).أسماء وصفات
 من ربوبية التوحيدكمية داخلة في جعل الحا 

جهة وضع الحكم، وفي العبادة من جهة تنفيذ 
  .الحكم

  الحاكمية، والتفصيل في مسألة عدم التهوين من
  .الدقيقةمسألة هذه ال

  
  الحكم بغير ما أنزل اهللا(مسألة التفصيل في( ،

  .ظلما وفسقًا: كفرا، وتارة تكون: وأنها تارة تكون
 تفسير آية :)y x w v u t( ]٤٤:املائدة[ 

  .بفهم السلف، وتصحيح أثر ابن عباس في اآلية
 والتفصيل عدم تكفير الحكام على إطالقه ،

  .فيهم؛ مع اإلقرار على وقوع الظلم والفسق منهم
  وبيان أن )تبديل شرع اهللا(مسألة تفصيل ،

الحكم بغير ما أنزل اهللا في بعض األصول ال يجعله 
  .تبديالً للشرع

  التفريق بين الكفر األكبر والكفر األصغر
  .الحكم بغير ما أنزل اهللامسألة في ) الكفر العملي(
  نيكفرون بالقول والعمل واالعتقاد، وال يلزم م

وصف الكفر األصغر بالكفر العملي أنهم ال 
 وإلقاء المصحف ، كالسجود للصنم؛يكفرون بالعمل

  .بالقاذورات
 لنسبة لحكام الدول عدم الكيل بمكيالين با

  .اإلسالمية، بل الكيل بميزان الكتاب والسنة
  
 وبيان أن الكفر)الجحود( عدم حصر الكفر بـ ، :

  ).نفاق/ شك/ إعراض/ استكبار/ تكذيب(

   اتباع الكتاب والسنة في بعض األمور، والتفريق
  .العقيدة والمنهجبين 

  
 الخلط بين الجماعات واألفكار واألحزاب، وخلطها 

  .مع المنهج السلفي
  مخالفة الظاهر مع الباطن، واستخدام شعار أهل

  .السنة وأقوالهم ولباسهم كوسيلة لتطبيق أفكارهم
  جعل االختالف بين الجماعات كالخالف بين

  .المذاهب الفقهية
  تطبيق قاعدة)Â Á À ¿(]٢:املائدة[ 

نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا (على قاعدة 
؛ ليتم الخلط بين الجماعات )فيما اختلفنا فيهبعضا 

  .واألفكار األخرى
 عدم التفريق بين األصول والفروع.  

  
  عدم االهتمام بالتصفية والتربية، بل يتم

  .التربية على المنهج الحركي
  توحيد (جعل التوحيد أربعة أقسام، وإضافة

  !!كجزء مستقل) الحاكمية
  ا )توحيد الحاكمية(جعلوحده، والتركيز  قسم

  .، وعدم التفصيل في ذلكعليه
  
 مسألة اتهام أهل السنة بالتهوين من هذه ال

، وعدم االلتفات للتفصيل )الحكم بغير أنزل اهللا(و
  .الشرعي في هذه المسألة

  الحكم بغير ما انزل (مسألة عدم التفصيل في
  .، والتكفير المطلق لمن ال يحكم بما انزل اهللا)اهللا
  آيةتفسير :)y x w v u t(] ٤٤:املائدة[ 

  . ألثر ابن عباس- غالبا- على أهوائهم، وتضعيفهم 
 مع عدم التفصيل؛تكفير الحكام بشكل عام .  

  
  تبديل شرع اهللا(تكفير الحكام بشبهة(.  

  
  
 والكفر عدم التفريق بين الكفر األصغر 

  .الحكم بغير ما أنزل اهللامسألة في األكبر 
 ة أنهم ال يكفرون بالعمل؛ لوصفهم اتهام أهل السن

  ).الكفر العملي(الكفر األصغر بـ 
  
  
  ،الكيل بمكيالين لحكام الدول اإلسالمية

والثناء على بعضهم ألغراض حزبية، وتكفير 
  .اآلخرين

 إلزام أهل السنة أنهم يحصرون الكفر   
  ).الجحود(بـ 
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 التكفير والحاكمية( العذر بالجهل في مسائل.(  
 التفريق بين المتعمد والمخطئ في مسائل 

  ).التكفير(
 التفريق بين المختار والمكره في مسائل 

  ).التكفير(
ر يكون  التفريق بين التولي والموالة، وأن التكفي

  .بتولي الكفار
 هل السنة من المرجئة، ونبذهم لهم، وبيان أ براءة

فرقة ضالة، وبيان أن : ضاللهم، والحكم عليها أنها
  .ليس مذهب المرجئة) شروط تكفير الحكام(
 تارك الصالة(مسألة  اإلقرار بوجود الخالف في( ،

  .وأن قول من لم يكفره ال يلزم منه موافقة المرجئة
وأن )ترك الصالة(لتهوين في قضية  عدم ا ،

  .صاحبها معرض للوعيد الشديد
 جعل المصطلحات الحادثة تحت ميزان الكتاب 

فصيل الكالم فيها ، وبيان توالسنة وكالم السلف، و
  .المقصود بها

 ،م السلفي، وما سار عليهااللتفات لتاريخ العال 
  .وبراءة العالم السلفي من التهم الباطلة

يق في الخالف في فروع العقائدوالخالف في  التفر
  .أصولها
            براءة السلفية وعلمائها مـن مرجئـة الفقهـاء، وأنهـم 
  . من اإلرجاء كلهن و رذـيح
 براءة أهل السنة من ألقابهم، وأن السلفية تفخر 

بلقبها المستمد من اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف 
  .األمة
 ؛ إال )لحكامجواز الخروج على ا( عدم القول بـ

كفرهم البواح، ووجود القدرة واالستطاعة : بشرط
  .والسالح، ووجود مصلحة أكثر من المفسدة من ذلك

يقولون باإلجماع في حرمة الخروج على الحكام .  
 جعل الفتنة الواقعة بين الصحابة مختلفة عن 

فتنة الخوارج ، وأن الخالف بين الصحابة يسكت 
  . على الحكامعنه، و هو ليس من الخروج

 عن الصحابة والسلف الصحيحة االستدالل باآلثار 
  تجعلهمبي الصالح، وأن مخالفة الصحابي لقول الن

  .ال يأخذون بقوله؛ كما هو مبسوط في األصول
  ،التحذير من علماء السلطان علماء السوء

وتحذيرهم من البطانة السيئة، وأن أهل السنة هم 
لمعروف وتنهى عن بطانة خير وصالح؛ تأمر با

  .المنكر
 يقولون بالسمع والطاعة بالمعروف، مع عدم 

  .الخروج على الحكام
 السلفية تتورع في دماء المسلمين، وحقن الدماء 

  .عندهم مهم جدا جدا
  
 العلماء : في اآلية أنهم) أولي األمر( تفسير

  .واألمراء

  التكفير والحاكمية( عدم العذر بالجهل في.(  
 المتعمد والمخطئ في مسائل ريق بين  التفمعد

  ).التكفير(
 التفريق بين المختار والمكره في مسائل  عدم

  ).التكفير(
 التفريق بين التولي والموالة، وتكفير  عدم

  .الحكام بحجة تولي الكفار
  اتهام السلفيين بأنهم مرجئة؛ ألنهم ال يكفرون

  .الحكام
  
 تارك الصالة(ون اتهام السلفيين الذين ال يكفر (

  .من عالمات المرجئةمسألة باإلرجاء، وجعل ال
  تارك الصالة(اتهام السلفيين الذين ال يكفرون (

  .أنهم يهونون من تركها
  جعل المصطلحات الحادثة في فروع مسائل اإليمان

  .رجاءمطية لوصف السلفية باإل
  
 م السلفي، وما سار عليهعدم االلتفات لتاريخ العال 

  .ن تطبيق الكتاب والسنة، واتهامه بالتهم الباطلةم
  جعل الخالف في فروع العقائد كالخالف في أصول

  .العقائد
  من مرجئة - في أقل أحوالهم-جعل السلفية 

  .الفقهاء
  هل السنة بألقاب للتنفير منهم، وتبديعهم، أتلقيب

  .ووصفهم بألقاب لبعض رموز علماء الدعوة السلفية
  
 ؛ سواء )جواز الخروج على الحكام (القول بـ

  .كفروا أم لم يكفروا
  
 إنكار اإلجماع في حرمة الخروج على الحكام.  
  االستدالل بالفتن الحاصلة بين الصحابة بجواز

  .الخروج على الحكام
  
  االستدالل بآثار ضعيفة وأقوال آلحاد الصحابة

:  والتي ظاهرها،التي فيها مخالفة للكتاب والسنة
  . الخروج، مع أنها ال تفيد الخروج على الحكامجواز
 سالطين، وأنهم بطانة  الاتهام السلفيين أنهم علماء

  .سيئة
  
  
  اتهام السلفيين بأنهم يقولون بالسمع والطاعة

  .بإطالق، مع مخالفة النصوص
  عدم تورعهم في دماء المسلمين؛ بتجويزهم

م الخروج على الحكام؛ مع ورعهم في دم البق ود
  .الحيض والنفاس

  فقطالعلماء: في اآلية أنهم) أولي األمر(تفسير  ،
  .األمراء معهمجعل وتضعيف قول من 
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 فية، الخروج على الحكام غير خالمسألة  جعل
والقول بها موجب للخروج عن قول أهل السنة 

  .والجماعة
 جعل أحاديث السمع والطاعة بالمعروف صالحة 

ومصلحة لكل مكان وزمان، وتطبيقها في كل عصر 
  .وزمان، وعلى حكام هذا الزمان

 عدم اإلنكار العلني على الحكام، بل ينصحون 
  .لهم بالسر

 العلن وعلى  عدم نصح الحكام على المنابر وفي
  .مواقع ووسائل التواصل االجتماعي

فق في نصح الحكاماستخدام اللِّين والر .  
 عدم تأليب الشعوب ضدحكامهم، وال يزرعون 

الريبة والشك فيهم، ويحرمون الخروج عليه، ويحثون 
  .على اجتماع الكلمة والجماعة

 باب وأن )إنكار المنكر على الحكام( فَهم ،
باليد والسالح له شروطه المذكورة تغيير المنكر 

  .سابقًا، وأن اإلنكار باللسان له شروطه أيضا
اإلنكار القلبي لمخالفات الحكام، وهو :  عندهم

واجب، وهو أقل اإلنكار، ومن ال ينكر المنكر 
  .بقلبه ليس بمؤمن

حديث وأنها ))كلمة حق عندسلطان جائر((:  فَهم ،
:  وال يعني ذلكتكون عنده وأمامه ال من خلفه،

  .تثوير الشعوب ضد الحكام
لمن قُتل عند خروجه ) الشهادة: ( عدم إطالق لفظ

إن من قتله الحاكم : على الحكام، بل يقولون
إلنكاره بوجهه المنكر وأمامه؛ فهو خير شهيد؛ كما 

  .في األثر
 وأنهم شر أنواع )الخوارج القعدية( التحذير من ،

  .الخوارج
ى ما يقع من المنكرات  عدم موافقتهم عل

والمحرمات المنتشرة، ووجوب إنكارها علنا على 
الحاكم : العامة، وبإنكارها على العموم يدخل فيها

والمحكومين، دون خروج أو تهييج للعامة على 
  .الحكام

 ،يقولون بأن فساد الشعوب أدى إلى فساد حكامهم 
  .وأن أمراءهم أعمالهم

والسنة مبايعة الحكام لخدمة الكتاب .  
 تطبيق أحاديث الخوارج عليهم، والنهي عن أفعالهم 

  .في كل عصر، وأنهم كلما خرج منهم قرن قُطع
 جعل الخروج على الحكام بالكلمة والفعل، وأن 

 يذ(الكالم يؤدي للخروج بالسالح، وهذا مبدأ 
  ). الخويصرة الخارجي

رج، والتشديد من  التشديد في التحذير من الخوا
  .الخروج على الحكام

 االهتمام بمناظرة الخوارج والرد عليهم، مثل 
  .اهتمام ابن عباس بمناظرتهم والرد عليهم

الجهاد منضبط بضوابط، وغير منفلت:  عندهم.  

   خالفية، ) الخروج على الحكام(مسألة جعل
  .خالف فيها مستساغلوا
  
  لصحيحينا((القول أن الحاديث الواردة في(( 

وغيرهما خاصة بذلك الزمان، وال تنطبق على 
  .حكام زماننا وواقعنا

 اإلنكار العلني على الحكام.  
  
  نصح الحكام على المنابر وفي العلن وعلى مواقع

  .ووسائل التواصل االجتماعي
 استخدام الشدة والقسوة في نصح الحكام.  
 ليب الشعوب ضد حكامهم، وزرع الريبة والشك أت

  .فيهم، ويحثون على الخروج والفرقة
  
 االستدالل بإنكار المنكر باليد واللسان والقلب   

  . على الحكام- على إطالقهم- 
  
  اتهام أهل السنة أنهم ال ينكرون بقلوبهم، وأنهم  

 يرضون بما يفعله الحكام من مخالفات - أيضا- 
  .للكتاب والسنة

  جيز ت ))كلمة حق عندسلطان جائر((استدالل بأن
  .اإلنكار  العلني والخروج على الحكام

  
 لمن قُتل عند خروجه على ) الشهادة: (إطالق لفظ

  .الحكام
  
  
  موافقتهم للخوارج القعدية، وأنهم يقولون

  .بالخروج، ويزينونه للعامة، وهم يجلسون في بيوتهم
  اتهام أهل السنة والجماعة أنهم يوافقون على

  .في الدول اإلسالميةانتشار المنكرات والمحرمات 
  
  
  
 يقولون أن فساد الحكام هو سبب فساد الشعوب.  

  
 مبايعة الحكام للدنيا والكراسي والمناصب.  
 جعل أحاديث الخوارج في فترة معينة فقط.  

  
  جعل الخروج هو فقط بالسالح، والخروج بالكلمة

  .ليس خروجا
  
 التقليل من شأن التحذير من الخوارج والخروج على 

  .الحكام، وأن في الخوارج وخروجهم الخير والنفع
 عدم االهتمام بمناظرة الخوارج.  

  
  القول بالجهاد على اإلطالق؛ بال ضوابط وال

  .قواعد
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في الجهاد في سبيل اهللا) إذن ولي األمر: ( اشتراط.  
ية والجاهليةمال يجوزون القتال تحت الراية الع .  
 الطاغوت(و) الطغاة( عدم وصف الحكام بـ( ،

الحكم بغير ما أنزل اهللا، : ويقولون أن من الطغيان
  .بالشروط المعروفة عند أهل العلم من أهل السنة

الدعوة السلفية(السنة بـ  وصف دعوة الكتاب و( ،
  .واالفتخار بها

االهتمام باالجتماع على الكتاب والسنة .  
 عدم السرية في العمل الدعوي، والجهر بالدعوة 

  .إلى الكتاب والسنة
 االهتمام بالدعوة السلفية في كل األزمنة 

  .واألمكنة والمواسم والمناسبات
عن  عدم االنشغال بالسياسة الحالية البعيدة 

 وعدم استغالل التهييج السياسي ،الكتاب والسنة
للعامة، واالهتمام بالسياسة الشرعية وفق الكتاب 

  .والسنة
 ،استغالل خطب الجمعة للدعوة للكتاب والسنة 

والنهي عن تكفير حكام المسلمين، والتحذير من 
  .الخروج على الحكام

 استغالل المجالت والصحف وغيرها لخدمة 
  .سنةالكتاب وال

 استغالل مواقع ووسائل التواصل االجتماعي لنشر 
  .العمل بالكتاب والسنة

 فق فهم السلف الصالح وعلى منهج أهلفهم الواقع و 
  .السنة والجماعة

 االهتمام بكتب الدعوة السلفية لنصر الكتاب 
  .والسنة، دون االجتزاء والبتر في الكالم والنقل

  
ني االنشغال بالعلم الشرعي الس.  

  
؛ ال ة عدم تقسيم السلفية، وبيان أن السلفية واحد

  .سلفيات
 طلب العلم عند العلماء الكبار، ومتابعتهم على 

  .منهجهم والثبات عليه
  
تقدير العلماء الكبار، وعدم التقليل من شأنهم .  
التحذير من أهل البدع لرفع شأن الدعوة السنية .  
وغيرهمانا التحذير من فكر سيد قطب وحسن الب .  
 ،االهتمام بنشر كتب أهل السنة والجماعة 

  .والتحذير من نشر كتب أهل البدع
 عدم االهتمام بالمناصب السياسية والحقائب 

  .الوزارية والنيابية
  
 الحصول على الشهادات األكاديمية، ودخول 

الجامعات والمدارس والمراكز لنشر علم الكتاب 
  .والسنة الصحيحة

السنة من الخيانة والعمالة والبرطلة براءة أهل .  

  في الجهاد) إذن ولي األمر: (عدم اشتراط.  
 في الجهاد) ظهور الراية ووضوحها: (عدم اشتراط.  
  كالطاغية فرعون- ) الطغاة(وصف الحكام بـ - ،

  ).طواغيت هذا الزمان(وأنهم 
  
  مع إظهارهم أن )السلفية(تجنب وصف دعوتهم بـ ،

  .؛ ألنهم يفرقون بين العقيدة والمنهجعقيدتهم سلفية
 االهتمام بالتكتل الحزبي والتجميع الحركي.  
 السرية في العمل الدعوي.  

  
  االهتمام بالدعوة الموسمية؛ التي تكون عند

  .الفوضى السياسية واالضطراب المجتمعي
  االنشغال بالسياسة الحالية، وصرف عقول طلبة

  .اسي لهمالعلم  إليها، والتهييج السي
  
  
  استغالل خطب الجمعة للتهييج السياسي، وحقن

العامة والدهماء بالخطب النارية، وزرع الحماس 
  .سياسي فيهمال
 استغالل المجالت والصحف وغيرها لخدمة 

  .التكتل الحزبي والعمل الحركي
 استغالل مواقع ووسائل التواصل االجتماعي 

  . لحزبيتهملتكثير المعجبين والمتابعين
  زعمهم أنهم هم يفقهون الواقع، واتهام علماء

  .بعدم فقه الواقعالدعوة السلفية 
  االهتمام بكتب الدعوة السلفية لتمرير التحزب

الحركي، واجتزاء وبتر الكالم والنقل عن أئمة 
  .الدعوة المخالف لمنهجهم

  عدم االنشغال بالعلم الشرعي السني، واستغالله
  .للعمل الحزبي

السلفية ألقسام؛ كالجهادية والسرورية  تقسيم 
  .والحركية والتقليدية

 استغالل طلب العلم عند العلماء الكبار ليكون 
مطية، مع مخالفتهم منهجهم؛ لدعم العمل الحزبي 

  .والحركي
تلميع رؤوس دعوتهم، وتسفيه العلماء الكبار .  
الثناء على أهل البدع ألغراض سياسية حزبية .  
سيد قطب وحسن البنا وغيرهما الثناء على .  
 االهتمام بنشر كتب سيد قطب وحسن البنا مع 

  .نشر أهل السنة والجماعة لدس السم في العسل
 استغالل المناصب السياسية، واالهتمام بالوصول 

إليها، والحصول على الحقائب الوزارية والنيابية 
  .لدعم العمل الحركي الحزبي

يمية والجامعات  استغالل الشهادات األكاد
والمدارس والمراكز لنشر العمل السياسي الحركي 

  .الحزبي
اتهام العلماء بالخيانة والعمالة والبرطلة .  



 - ٥  - 

 

  

  للتواصل مع املؤلف
٠٧٩٧٥٩٠٢١٠  

abohud@yahoo.com 
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ن وغيرهم على ميزان  تعيين المدرسين والمحاضري
  .االلتزام بالكتاب والسنة

 ،البعد عن المسرحيات والتمثيليات والرياضات 
واالهتمام بالدورات العلمية الدعوية الشرعية 

  .الموافقة للكتاب والسنة
 جمع األموال والزكوات والصدقات لخدمة 

الكتاب والسنة، وصرفها في مصارف الزكاة 
  .الشرعية

ية الفلسطنية على منهج الكتاب  االهتمام بالقض
  .والسنة بفهم سلف األمة

 االهتمام بالعلماء، ونشر علمهم في وسائل التواصل 
  .والتلفاز؛ لدعم ونشر علم الكتاب والسنة

 االهتمام بالرحالت والمخيمات الدعوية التي 
  .توافق الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح

السنة؛ دون  نقل فتاوى وكالم أهل العلم من أهل 
  .قطع وقص

 طباعة كتب أهل السنة والجماعة دون العبث 
  .بها، ودعم المؤسسات السنية الشرعية

عدم تجويز المظاهرات واالعتصامات واالنقالبات .  
 حماية المال العام، وعدم استعماله للنفع 

  .الشخصي
 ليس عندهم وجوه متعددة وال متلونة مع 

  .الحكام
لة ومؤسساتها، واالهتمام بأن  عدم محاربة الدو

  .تسير األمور على منهج قويم
الحفاظ على األمن والحرص على األمان .  
 السفر خارج البالد اإلسالمية ألجل الدعوة 

  .للكتاب والسنة
  
 التحذير من الدول الغربية ومخططاتهم في 

  .زعزعة األمن للدول اإلسالمية
  
؛ الذين ح محاربة أهل الغلو في الجرح والتجري

 ن و ذرـيحيبدعون أهل السنة والجماعة، وفي المقابل 
  .من أهل البدع األصلية

 تقليل الخالف بين أهل السنة والجماعة؛ لنصرة 
  .الكتاب والسنة

التحذير من الخاليا الحركية الحزبية النائمة .  
  
 االهتمام بالهيئات واللجان العلمية ودور اإلفتاء؛ 

  .لخدمة الكتاب والسنة
 التناصح بين أهل السنة والجماعة، وعدم 

تبديعهم وجرحهم، وإصالح الثغرات الواقعة من 
  .آحادهم، وتصحيح األخطاء الفردية

  المدرسين والمحاضرين والدكاتره على  تعيين
  .ميزان االلتزام بالحزبية واالنتماء للحركة

 عمل المسرحيات والتمثيليات والرياضات الدعوية 
  .حزبيةالحركية ال

  
 جمع األموال والزكوات والصدقات لدعم العمل 

  .الحركي الحزبي
  
 استغالل القضية الفلسطنية لخدمة العمل 

  .الحركي الحزبي
 استغالل العلماء في وسائل التواصل ومحطات 

  .التلفزة؛ لتقوية المنهج والدعوة الحركية الحزبية
 االهتمام بالرحالت والكشافة والمخيمات 

  .ب على العمل العسكري والحركيللتدري
قطع وقص فتاوى وكالم أهل العلم من أهل السنة .  

  
 طباعة كتب أهل السنة مع تغيير ما يخالف 

  .منهجهم، وعمل مؤسسات بأسمائهم تدليسا وتزويرا
تجويز المظاهرات واالعتصامات واالنقالبات .  
 استعمال المال العام لخدمة ونفع المصالح 

  .الحزبية
 الثناء على الحكام بوجوههم، والكالم عليهم 

  .عند غيبتهم
 شل حركة الدولة ومؤسساتها عن طريق التركيز 

  .على األمور الحساسة
زعزعة األمن واألمان بالوسائل المتاحة لديهم .  
 العمل على السفر خارج البالد اإلسالمية وأخذ 

الجنسيات من الدول األجنبية، واستغالل ذلك في 
  .مل الحركي والحزبيالع
 حث الدول الغربية لفتح المنابر لهم لتهييج 

العامة والشعوب للخروج على الحكام وعمل 
  .المظاهرات

 غالة الجرح والتجريح( وصف من يحذر منهم بـ.(  
  
  
 استغالل الخالف بين أهل السنة والجماعة لنشر 

  .منهجهم وفكرهم الضال
ي المواسم،  إيقاظ الخاليا النائمة لتنتشر ف

  .وتتكاثر في األزمنة الحرجة
 التقرب من الهيئات واللجان العلمية ودور اإلفتاء 

  .واختراقها؛ لخدمة العمل الحركي والحزبي
 ،استغالل ثغرات من وقع من أهل السنة والجماعة 

وتعظيم الخطأ الواقع من آحادهم؛ إلسقاطهم وإسقاط 
  .مدعوتهم، وفي المقابل رفع رموزهم وشيوخه

  

  


	الفروقات الأثرية 1
	الفروقات الأثرية 2

