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 بسن اهلل الرمحي الرحين
 حمود سعيد رسالى حفظه اهلل تعاىل: هوقع فضيلة الشيخ

http://www.rslan.com  
يقدم 

التعليق على 
 القصة الكاهلة خلوارج عصرًا

 إبراهين بي صاحل احمليويد: للشيخ
http://www.rslan.com/vad/items.php?chain_id=323 

 مقدمة، وبٌان كٌفٌة نشوء منهج الخوارج فً العصر الحاضر من حٌث الجملة (1

 مقدمة المؤلف  .
 قوام الدٌن بأمرٌن  .
 منهج الخوارج من حٌث الجملة: المدخل  .
 المنهج الخارجً ٌقوم على ركنٌن  .
 من األصول التً قرروها  .

( المرحلة األولى)شرارة التفسٌر السٌاسً المنحرف لإلسالم  (2

 منهج الخوارج من حٌث التفصٌل: المطلب األول  .
 دعوة المرسلٌن تقوم على أربعة محاور  .
 بداٌة ظهور التفسٌر السٌاسً لإلسالم  .
 (المرحلة األولى)شرارة التفسٌر السٌاسً المنحرف لإلسالم : المسألة األولى  .
 أسباب النزاع بٌن األنبٌاء وأممهم حسب فهم المودودي  .
  من مخالفات جسٌمة (المصطلحات األربعة)بعض ما وقع فً رسالة المودودي  .
 دها المودودي لمن بعده .  تكفٌر حكام أهل القبلة جمًٌعا من غٌر استثناء: من القواعد التً قعَّ

ذكر بعض القواعد التً ابتدعها المودودي، وبعٍض من بدع وضالالت سٌد قطب  (3

 بعض ما وقع فً رسالة المودودي من مخالفات جسٌمة  .
 دها المودودي لمن بعده .  تكفٌر حكام أهل القبلة جمًٌعا من غٌر استثناء: من القواعد التً قعَّ
 عدم وجود جماعة للمسلمٌن: من القواعد التً ابتدعها  .
  (شهادة الحق)المخالفات الشرعٌة الواردة فً رسالة  .
 الطعن فً علماء األمة بدعوى أنهم علماء : من األصول المدمرة التً أحدثتها كتب المودودي

.  سالطٌن
 شهادة فهمً هوٌدي على بداٌة ظهور فكرة الحاكمٌة فً كتب سٌد قطب  .
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 ذكُر بعٍض من بدع وضالالت سٌد قطب  .

دور سٌد قطب فً هذه المرحلة، وأسباب تأثر خوارج العصر بفكره، ووقفة مع من ٌنكر  (4
نسبة هذا الفكر إلٌه 

 دور سٌد قطب فً هذه المرحلة: المسألة الثانٌة  .
 مقدمة فً فكر سٌد قطب  .
 بٌان مالمح فكر سٌد قطب  .
 من أصول سٌد قطب المنحرفة  .
 أسباب تأثر خوارج العصر بفكر سٌد قطب أكثر من غٌره: المسألة الثالثة  .
 تساؤل وإجابة  .
 وقفة مع من ٌنكر نسبة هذا الفكر لسٌد قطب: المسألة الرابعة  .

األصول الخارجٌة التً أسست علٌها المرحلة األولى، وبداٌة المرحلة الثانٌة وأهم كتب  (5
الفكر الخارجً فٌها، وصواًل إلى المرحلة الثالثة 

 األصول الخارجٌة التً أُسست فً هذه المرحلة، وكانت نتاج فكر المودودي وسٌد : المسألة الخامسة
.  قطب ومن تبعهما فً ذلك

 البداٌات العملٌة للفكر الحروري المعاصر: المسألة السادسة  .
 المراحل العملٌة األولٌة لهذه المرحلة تنقسم إلى قسمٌن  .
 ًبداٌة المرحلة الثانٌة: المسألة األولى: المطلب الثان  .
 أدلة استمداد هذه المرحلة جذورها من المرحلة األولى  .
 فكر المرحلة الثانٌة قام على ركنٌن  .
 أهم كتب الفكر الخارجً للمرحلة الثانٌة: المسألة الثانٌة  .
  (الفرٌضة الغائبة)األسس التً تضمنها كتاب  .
  (حتمٌة المواجهة)استعراض سرٌع لما جاء فً كتاب  .
 من سمات هذه المرحلة: المسألة الثالثة  .
 أعمال المرحلة الثانٌة: المسألة الرابعة  .
 مقدمة: المطلب الثالث: المرحلة الثالثة  .
 أركان هذه المرحلة: المسألة األولى  .

 1سمات المرحلة الثالثة من مراحل خوارج عصرنا  (6

 سمات هذه المرحلة حسب االستقراء: المسألة الثانٌة  .
 ًمن أسباب انتشار الفكر الحروري فً آفاق العالم اإلسالم  .
 الجرأة الشدٌدة فً وصف المجتمعات اإلسالمٌة بأنها دار كفر وحرب: من سمات هذه المرحلة  .
 ؤى كثًٌرا فً بث المنهج الخارجً: من سمات هذه المرحلة .  استخدام الرُّ
 العداء الشدٌد للعلماء: من سمات هذه المرحلة  .
 ظهور قٌادات علمٌة للفكر الخارجً، وقٌادات عملٌة: من سمات هذه المرحلة  .
 تلمٌع أشباه طلبة العلم، وأصحاب التخصصات الدنٌوٌة، ومجاهٌل الشبكة : من سمات هذه المرحلة

.  العنكبوتٌة
 استخدام الكذب لتمرٌر باطلهم: من سمات هذه المرحلة  .
 ظهور الدعوة إلى إحٌاء سنة االغتٌاالت فً أوساط أهل القبلة: من سمات هذه المرحلة  .
 عدم تطبٌق قواعدهم التكفٌرٌة على وتٌرة واحدة: من سمات هذه المرحلة  .
 إنزال أحكام ووقائع تارٌخٌة معٌنة على واقع عصرنا: من سمات هذه المرحلة  .
 ظهور التأثر بكتابات المودودي وسٌد قطب: من سمات هذه المرحلة  .

 



 

 3 

 2سمات المرحلة الثالثة من مراحل خوارج عصرنا  (7

 قتال الكافر المرتد أولى من قتال الكافر ): التركٌز الشدٌد على قاعدة: من سمات هذه المرحلة
.  (األصلً

 العٌش فً األوهام، وإقناع النفس واألتباع أن النصر على األبواب: من سمات هذه المرحلة  .
 (من لم ٌكفِّر الكافر فهو كافر): ظهور قاعدة: من سمات هذه المرحلة  .
 إسقاط العذر بالجهل عن الحكام، وأعوانهم، وجٌوشهم، وأنصارهم: من سمات هذه المرحلة  .
 التركٌز الشدٌد على وجوب إقامة دولة اإلسالم: من سمات هذه المرحلة  .
 ظهور الفظاظة فً األفعال، والبذاءة فً األقوال: من سمات هذه المرحلة  .
 ظهور الدعوة إلى اللصوصٌة، واستباحة أموال أهل القبلة: من سمات هذه المرحلة  .
 حصول ثورة االتصاالت، والتً كان لها أثر كبٌر فً بث المنهج الخارجً: من سمات هذه المرحلة  .
 ظهور بعض الدعاة المشهورٌن، ومساهمة بعضهم فً تأجٌج منهج : من سمات هذه المرحلة

.  الخوارج

بٌان دور الجهاد األفغانً فً المرحلة الثالثة، وأثر بعض الدعاة فً تأجٌج المنهج  (8
الخارجً 

 بٌان دور الجهاد األفغانً فً هذه المرحلة: المسألة الثالثة  .
 أسباب انتشار الفكر التكفٌري فً الساحة األفغانٌة  .
 األدلة القطعٌة على دور الساحة األفغانٌة فً نشر منهج التكفٌر والتفجٌر  .
 أثر بعض الدعاة فً تأجٌج المنهج الخارجً: المسألة الرابعة  .

( سٌد فضل)إمام بن عبد العزٌز الشرٌف : من رؤوس الفكر الخارجً فً هذه المرحلة (9

 رؤوس الفكر الخارجً فً هذه المرحلة: المسألة الخامسة  .
 أسباب اختٌار كتب ومقاالت سٌد فضل  .
 كشف عوار فكر سٌد فضل الخارجً، والرد علٌه  .
 أوجه الرد على ضالالت سٌد فضل  .
 بٌان جرٌمة أنصار الطواغٌت عند سٌد فضل  .
  رحمه هللا - قصة مقتل عبد هللا بن خباب بن األرت  .-
 سٌد فضل وآثار الحكم بالقوانٌن الوضعٌة  .

وقفات مع ضالالت وهوس سٌد فضل الخارجً، وأوجه الرد علٌه  (10

 أصول الخوارج المتقدمٌن  .
 من لم ٌكفر الكافر فهو كافر: من أصولهم  .
 تقسٌم سٌد فضل ما ٌقع على المسلمٌن من أحكام، من جهة موقفهم من الحاكم الكافر  .
 تقسٌم سٌد فضل للساكتٌن من جهة أحكام اإلٌمان والكفر إلى ثالثة أقسام  .
 ًوقفات مع ضالالت وهوس سٌد فضل الخارج  .
 سر التفجٌرات، وسفك الدماء فً دٌار أهل القبلة  .
 سؤال إلى سٌد فضل وبقٌة أزارقة عصرنا  .
 ٌُستخلص منه .  كالم اإلمام الشافعً عن تحصن العدو، وما 
   ما الفرق بٌن ضحاك عصرنا وضحاك العصور المتقدمة؟
 أسباب تحول أهل القبلة عند سٌد فضل من مسلمٌن إلى خلٌط، وأوجه الرد علٌه  .
  التشوف الشدٌد للتكفٌر دفع بخوارج عصرنا إلى تكفٌر الحكام وطوائفهم اعتماًدا على نوعٌن من

.  األدلة
 الحكم العادل فً سٌد فضل على حسب قواعده  .
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شهوة التكفٌر واستحالل الدماء عند سٌد فضل، وأدلة عدم تراجعه  (11

 أقوال العلماء فً مسائل اإلجماع والفرق بٌنها وبٌن قاذورات الخوارج  .
 تأثٌم سٌد فضل ألهل القبلة جمًٌعا  .
 تكفٌر سٌد فضل لعلماء األمة  .
 حكم من استحل المعصٌة  .
 من النصوص الواردة فً فضل قتال الخوارج  .
 ما قاله سٌد فضل فً حكم التحاكم إلى القوانٌن الوضعٌة  .
 سلب سٌد فضل لوصف اإلسالم من الدٌار المسلمة  .
 ما انتقده أبو محمد المقدسً على كتاب الجامع لسٌد فضل  .
   ما صحة تراجع سٌد فضل؟
 جمع سٌد فضل بٌن عقٌدة الخوارج والكذب  .

أبو محمد المقدسً : من رؤوس الفكر الخارجً فً هذه المرحلة (12

 أبو محمد المقدسً: من رؤوس الفكر الخارجً فً هذه المرحلة  .
 من أسباب اختٌار المقدسً كمثال فً باب التفكٌر واستباحة الدماء  .
 من أصوله وأقواله الضالة المنحرفة  .
 من تكفٌره بالمعصٌة  .
 تكفٌر المقدسً للحكام والحكومات  .
  فً حكم الدراسة الجامعٌة المختلطة ألبً محمد المقدسً- رحمه هللا - فتوى الشٌخ ابن باز  .
 من حماقات المقدسً وشذوذ فتاوٌه  .
 ًمن أصول المقدس  .
 أهم مؤلفاته التكفٌرٌة  .
  ووقفات معه(ِملَّة إبراهٌم)ملخص كتابه ،  .
 (الكواشف الجلٌة فً كفر الدولة السعودٌة): من مؤلفاته التكفٌرٌة كتاب  .
  والرد علٌها(الكواشف الجلٌة)ذكر المحاور التً ٌدور علٌها كتابه ،  .
 الرد على تكفٌره دولة السعودٌة بزعم أنها تحكم بغٌر ما أنزل هللا  .
  الرد على تكفٌره دولة السعودٌة بسبب انضمامها إلى هٌئة األمم المتحدة وبقٌة المنظمات العربٌة

.  وغٌرها
 (الرسالة الثالثٌنٌة فً التحذٌر من الغلو فً التكفٌر): من مؤلفاته التكفٌرٌة رسالة  .
 مقتطفات من كتابه تبٌن غلو المقدسً فٌه  .
 أسباب تكفٌره للجٌوش، وإباحة دماء جمٌع الجٌوش  .
 تكفٌره لكل أئمة مساجد المسلمٌن الذٌن ال ٌوافقونه فً منهجه الحروري  .
 ترجمة أبً محمد المقدسً من رجل زامله فً الكوٌت  .

أبو قتادة : من رؤوس الفكر الخارجً فً هذه المرحلة (13

 أبو قتادة: من رؤوس الفكر الخارجً فً هذه المرحلة  .
   من هو أبو قتادة؟
 فتواه الخطٌرة فً جواز قتل الذرٌة والنسوان؛ درًءا لخطر هتك األعراض، وقتل اإلخوان  .
 تأثٌر هذه الفتوى على الساحة الجزائرٌة  .
 موافقة فارس الزهرانً ألبً قتادة فً فتواه  .
 موافقة أبً بكر ناجً ألبً قتادة فً فتواه  .
 موافقة أبً محمد المقدسً ألبً قتادة فً فتواه  .
 والرد علٌها(هكذا فلٌكن الجهاد): فتواه الثانٌة ما أورده بعنوان ،  .
 فتواه الثالثة فً تكفٌر أئمة المساجد فً بالد اإلسالم وعلمائها، وأوجه الرد علٌها  .
 بعض األصول التً قررها أبو قتادة فً رسائله ومقاالته، والرد علٌها  .
 م .  أبو قتادة ٌبحث عن دلٌل لجواز شرب السُّ



 

 5 

أسامة بن الدن : من رؤوس الفكر الخارجً فً هذه المرحلة (14

 أسامة بن الدن: من رؤوس الفكر الخارجً فً هذه المرحلة  .
 ثناؤه على رؤوس التكفٌر والتفجٌر فً المملكة السعودٌة  .
 تكفٌره لثالثة من والة أمور السعودٌة تكفًٌرا صرًٌحا، وأوجه الرد علٌه  .
 من ألفاظ ابن الدن القبٌحة فً حق العلماء  .
 من أقواله وأفعاله فً حق الدولة السعودٌة، وأوجه الرد علٌها  .
 من أفعاله المخالفة للشرٌعة  .
 بعض أقوال العلماء فً أسامة بن الدن  .

أٌمن الظواهري، أبو ٌحٌى اللٌبً، حامد : من رؤوس الفكر الخارجً فً هذه المرحلة (15
عبد هللا العلً 

 أٌمن الظواهري: من رؤوس الفكر الخارجً فً هذه المرحلة  .
 من األصول واألقوال التً قررها أٌمن الظواهري، وأوجه الرد علٌها  .
 من عجائب فتاوى الظواهري  .
 (محمد قائد)أبو ٌحٌى اللٌبً : من رؤوس الفكر الخارجً فً هذه المرحلة  .
 وما فٌها من الرؤى الغرٌبة (مبشرات): رسالة أبً ٌحٌى بعنوان  !
 ً(دفع المالم عن مجاهدي المغرب الكرام): من أهم كتب أبً ٌحٌى اللٌب  .
 حامد عبد هللا العلً: من رؤوس الفكر الخارجً فً هذه المرحلة  .
 ًثناء الظواهري العطر على حامد العل  .
 ًوما فٌها من ثناء على رؤوس التكفٌر (فٌا سماء زغردي، وأبشروا بالنصر): مقالة حامد العل ،

.  والتفجٌر
 ً(من هم الخوارج؟ وما هً المعاهدات الشرعٌة؟): مقالة حامد العل  .
 (القرود الستة): من أخبث مقاالت حامد العلً فً التهٌٌج على حكام المسلمٌن مقالة بعنوان  .
 فتوى حامد العلً ألتباعه فً تأصٌل الخروج على الحكام، والدعوة إلى سفك الدماء  .
  فً مسألة الخروج- رحمه هللا - المقارنة بٌن كالم حامد العلً وكالم العالمة ابن عثٌمٌن  .
 ا فً مقاله .  (الحسبة على الحاكم): إبطال حامد العلً ألحادٌث نصح الحاكم سّرً

المسألة الجزائرٌة، وموقف خوارج العصر من بالد التوحٌد  (16

 المسألة الجزائرٌة، وأسباب اختٌار أحداث الجزائر كمثال ألفعال خوارج العصر  .
 ألبً مصعب السوري (شهادتً على الجهاد فً الجزائر): مقتطفات من كتاب  .
 بعض اعترافات القوم أنفسهم  .
 دور علمائنا فً إخماد فتنة الجزائر  .
 خالصة المسألة الجزائرٌة  .
 موقف خوارج العصر من بالد التوحٌد  .
 نماذج مما سطرته أٌادٌهم بحق بالد التوحٌد  .
 ب عن ِحٌاضه ٌن والذَّ .  جهود الحكومة السعودٌة فً رفعة الدِّ
 ختام مبحث نشوء منهج الخوارج  .
 األدلة القطعٌة على تسلسل هذا الفكر، وأن الالحق غَرَف أصوله من دلو السابق  .

صفات خوارج عصرنا وأفعالهم  (17

 أنهم حدثاء األسنان: من صفات خوارج عصرنا  .
 رداءة عقولهم: من صفات خوارج عصرنا  .
 جرأة عجٌبة على كل من ٌخالفهم من أهل العلم والفضل والصالح: من صفات خوارج عصرنا  .
 أنهم ٌكفِّرون الخالئق، وخاصة الحكام: من صفات خوارج عصرنا  .
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 االعتقاد الجازم بعدم وجود دار مسلمة على وجه األرض حتى مكة : من صفات خوارج عصرنا
.  والمدٌنة

 أنهم ٌقتلون أهل اإلسالم: من صفات خوارج عصرنا  .
 الدعوة إلى الهجرة: من صفات خوارج عصرنا  .
 اعتقادهم الجازم أن قتلى مخالفٌهم كفار على التعٌٌن: من صفات خوارج عصرنا  .
 الٌقٌن التام بأن أتباعهم فً الجنة، وأنهم شهداء: من صفات خوارج عصرنا  .
 إظهار شًء من الحق للتوصل إلى الباطل: من صفات خوارج عصرنا  .
 الضعف الشدٌد فً الفقه عن هللا، وعن رسوله صلى هللا علٌه وسلم: من صفات خوارج عصرنا  .
 استخدامهم للقٌاس كثًٌرا: من صفات خوارج عصرنا  .
 التعجل فً إطالق األحكام: من صفات خوارج عصرنا  .
 حسن القول وسوء الفعل: من صفات خوارج عصرنا  .
 الغدر: من صفات خوارج عصرنا  .
 هجر المدارس، والجامعات، والوظائف الحكومٌة: من صفات خوارج عصرنا  .
 ٌة: من صفات خوارج عصرنا .  السرِّ

 1أوجه الشبه بٌن خوارج العصر والخوارج المتقدمٌن  (18

 أوجه الشبه بٌن خوارج العصر والخوارج المتقدمٌن من حٌث اإلجمال  .
 أوجه الشبه بٌن خوارج العصر والخوارج المتقدمٌن من حٌث التفصٌل  .
 مسألة الحكم بغٌر ما أنزل هللا: الوجه األول  .
 ًالمسارعة إلى التكفٌر: الوجه الثان  .
 كثرة ولوغهم فً دماء أهل القبلة، والتعطش الشدٌد إلراقة الدماء: الوجه الثالث  .
 اشتراكهم فً استحالل دماء أهل الذمة: الوجه الرابع  .
 إسقاط العلماء، وتشوٌه صورتهم عند األتباع: الوجه الخامس  .
 عدم وجود العلماء بٌنهم: الوجه السادس  .
 حداثة السن: الوجه السابع  .
 عدم الندم على أفعالهم، وأنهم ٌرونها من القربات: الوجه الثامن  .
 تكفٌر من ال ٌشاركهم فً قتال الفتنة: الوجه التاسع  .
 اتهام العلماء بالجبن والخوف: الوجه العاشر  .
 عدم رفع رؤوسهم لفهم العلماء فً القرآن: الوجه الحادي عشر  .
 هجران الُجمع والجماعات: الوجه الثانً عشر  .
 تسمٌة خروجهم على حكام المسلمٌن باألمر بالمعروف والنهً عن المنكر: الوجه الثالث عشر  .
 اعتقادهم أن قتال المسلمٌن من أوجب الواجبات: الوجه الرابع عشر  .
 الدندنة حول األموال وتوزٌعها: الوجه الخامس عشر  .
 استباحة قتل أطفال المخالفٌن ونسائهم: الوجه السادس عشر  .
 اإلنكار على حكام المسلمٌن جهًرا: الوجه السابع عشر  .
 قتل بعضهم بعًضا، وتصفٌة بعضهم بعًضا عند أدنى اختالف: الوجه الثامن عشر  .
 أنهم ٌعتبرون قتٌلهم الذي ٌقتل فً الفتنة، والخروج على الحاكم المسلم شهًٌدا: الوجه التاسع عشر  .
 أن من ٌسفك الدم عندهم؛ فهو متأول إذا كان مخطًئا: الوجه العشرون  .
 وصف المجتمعات اإلسالمٌة بأنها دار كفر: الوجه الحادي والعشرون  .
 ٌُقتلون شر قِتلة، وال ُترفع لهم راٌة- قدًٌما وحدًٌثا - إن الخوارج : الوجه الثانً والعشرون  .
 البذاءة فً األقوال، والفظاظة فً األفعال: الوجه الثالث والعشرون  .
 قتلهم للرسل والسفراء: الوجه الرابع والعشرون  .
 َسنُّ االغتٌاالت: الوجه الخامس والعشرون  .
 االعتقاد أنهم الفرقة الناجٌة، وال ٌوجد غٌرهم على الكتاب والسنة: الوجه السادس والعشرون  .
 جعل ما لٌس بسٌئٍة سٌئةً : الوجه السابع والعشرون  .
 إطالق التكفٌر فً مسائل الحكم بغٌر ما أنزل هللا دون تفصٌل: الوجه الثامن والعشرون  .
 القتل للثأر: إحٌاء ُسنة من سنن الجاهلٌة، وهً: الوجه التاسع والعشرون  .
 أنهم ٌتقربون إلى هللا بما هو سبب لبغضهم: الوجه الثالثون  .
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 الدعوة إلى الُعزلة والهجرة: الوجه الحادي والثالثون  .
 قتال كل من رضً بحكم السلطان: الوجه الثانً والثالثون  .
 قتل كل مسلم ال ٌوافقهم: الوجه الثالث والثالثون  .
 ٌُعلم لهم شوكة، ونكاٌة فً قتال الكفار: الوجه الرابع والثالثون .  أنه ال 
 دعواهم أن الدار دار كفر، والقتل فٌها مباح: الوجه الخامس والثالثون  .
 لَْبُس الحق بالباطل: الوجه السادس والثالثون  .
 خلع البٌعة التً فً رقابهم، ومباٌعة بعضهم البعض: الوجه السابع والثالثون  .
 الٌقٌن التام أنهم أصحاب الجنة، وأن مخالفٌهم من أصحاب النار: الوجه الثامن والثالثون  .
 االستدالل ببعض الظواهر على صحة معتقدهم: الوجه التاسع والثالثون  .
 ٌة فً أعمالهم وأقوالهم: الوجه األربعون رِّ .  السِّ
 عدم اشتراط الراٌة فً الجهاد: الوجه الحادي واألربعون  .
 تقسٌم الناس إلى مؤمنٌن وكافرٌن: الوجه الثانً واألربعون  .
 إسقاط قاعدة المصالح والمفاسد: الوجه الثالث واألربعون  .
 الطعن فً أئمة الهدى، ووصفهم بأنهم أئمة ضالل: الوجه الرابع واألربعون  .
 ن لهم؛ ألفسدوا فً األرض، وقطعوا السبل: الوجه الخامس واألربعون .  أنه لو ُمكِّ
 (كفار)، والمخالفون لهم (أهل اإلٌمان)تسمٌة أنفسهم بـ : الوجه السادس واألربعون  .
 التكفٌر بالكبٌرة: الوجه السابع واألربعون  .
 قتل أتباعهم لمجرد الشبهة والجاسوسٌة: الوجه الثامن واألربعون  .
 على عدم إعطاء الزكاة للخلفاء واألمراء- سلًفا وخلًفا - اتفاق الخوارج : الوجه التاسع واألربعون  .
 َجْعلُ ما هو حسنة سٌئة: الوجه الخمسون  .
 امتحان الناس فً الحكام: الوجه الحادي والخمسون  .
 ذم من مدحه هللا ورسوله صلى هللا علٌه وسلم: الوجه الثانً والخمسون  .
 آبائهم وأمهاتهم - تكفٌر الخوارج ألقرب الناس إلٌهم : الوجه الثالث والخمسون  .-
 استحاللهم نساء أهل القبلة، واغتصابهن بدعوى أنهن سباٌا: الوجه الرابع والخمسون  .
 القٌام بالمظاهرات لغرض إسقاط الخلفاء: الوجه الخامس والخمسون  .
 استحالل أموال أهل القبلة: الوجه السادس والخمسون  .
 تزوٌر الخط والختم، ونسبة ذلك إلى الخلفاء: الوجه السابع والخمسون  .
 وصف سكان دٌار اإلسالم بأنهم خلٌط: الوجه الثامن والخمسون  .
 الجهل المطبق بالشرٌعة: الوجه التاسع والخمسون  .
 توافقهم فً االستدالل: الوجه الستون  .
 تقدٌمهم محاربة أهل القبلة على ملل الكفر: الوجه الحادي والستون  .
 استبدال أسماء الحكام والخلفاء بأسماء قبٌحة ومنفِّرة: الوجه الثانً والستون  .
 الغمز واللمز بالحكام فً خطبهم ورسائلهم: الوجه الثالث والستون  .
 االعتماد على القٌاس فً االستدالل: الوجه الرابع والستون  .
 منازعة األمة فً بعض المسائل المختلف فٌها، وعدم العذر لمن أخذ : الوجه الخامس والستون

.  بالرأي اآلخر
 الربط بٌن شرعٌة الراٌة، وشرعٌة السكان: الوجه السادس والستون  .
 ٌُصدع فٌها باألذان خمس المرات فً : الوجه السابع والستون وصف دٌار المجتمعات المسلمة؛ التً 

.  الٌوم واللٌلة؛ بأنها أصبحت دار كفر
 اشتراكهم مع أسالفهم فً إساءة األدب مع رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم : الوجه الثامن والستون

ا ومًٌتا ًٌّ .  ح
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صفات منهج اإلخوان فً بالد الحرمٌن، وذكر بعض فتاوى العلماء الربانٌٌن فً اإلخوان  (20
والقطبٌٌن فً الجزٌرة والخلٌج العربً 

 اإلخوان المسلمون سبب البالء الذي وقع فً بالد الحرمٌن  .
 تارٌخ دخول اإلخوان لبالد الحرمٌن، وتغلغلهم فً دول الخلٌج  .
   موقف اإلخوان من دعوة الشٌخ محمد بن عبد الوهاب فً المملكة، وكٌف تعرف منهجهم؟
 صفات ومالمح منهج اإلخوان فً بالد الحرمٌن وفً غٌرها  .
 ًفتاوى العلماء الربانٌٌن فً اإلخوان والقطبٌٌن فً الجزٌرة والخلٌج العرب  .

مناط وضابط الحكم عند أهل السنة فً إطالق صفة الخارجً  (21

 ًمناط وضابط الحكم عند أهل السنة فً إطالق صفة الخارج  .
 الخوارج طبقات فً الغلو  .
 ًآثار الصحابة والسلف والعلماء فً تحدٌد مفهوم الخارج  .
  وما فً هذا األثر من الفوائد-رضً هللا عنه - أثر صبٌع بن عسل، وقصته مع عمر ،  .
  ٌُشترط التكفٌر بالكبٌرة على من ٌطلق علٌه صفة .  (خارجً)هل 
  وما فٌه من الفوائد-رضً هللا عنها - أثر معاذة وسؤالها لعائشة ،  .
  وما فٌه من الفوائد-رضً هللا عنهما - أثر أبً ذر مع عثمان ،  .
  وما فٌه من الفوائد-رضً هللا عنهما - أثر عقبة بن وساج مع عبد هللا بن عمرو ،  .
  فً وصف الخوارج- رضً هللا عنهما - أثر ابن عمر  .
  وما فٌه الفوائد-رحمه هللا - أثر التابعً الجلٌل سعٌد بن جبٌر ،  .

األحادٌث واآلثار الواردة فً الخوارج، وفقهها وفوائدها  (22

 جمع األحادٌث واآلثار الواردة فً الخوارج، وفقهها وفوائدها  .
 الخطر الفكري لفرقة الخوارج  .
 ذكر األحادٌث الواردة فً الخوارج وفقهها وفوائدها  .
 الخاتمة  .
 الرد على شبهة الخوارج فً مسألة التترس  . 


