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الهدامةالأفكارمحربةفيالحلمأهمية

ب5

ة@ا
دتهالحمد

للمتقين،والعاقبةالعالمين،رب

منوخيرتهورسوله،عبدهعلىوالسلاموالصلاة

محمدنبيناوحيهعلىوأمينهخلقه،
وعلىعبدالله،بن

يومإلىهداهمواتبعسبيلهم،سلكومنوأصحابه،آله

الدين.

وبعد:

وهوخير،كلمفتاحهوالعلمأنريبلا

ماوتركالله،أوجبماأداءإلىالوسيلة
حرم

فإنالله،

العزميؤكدمماوهوالله،وفقهلمنالعلمنتيجةالعمل

خير.كلعلى

جهادولاكفاح،ولاعمل،ولأإيمان،فلا.

إلا

لهاقيمةلاعلمبغيرالتيوالأعمال

إلىتجروقدوخيمة،عواقبلهاتكونبلفيها،ولانفع

فسادكبير.



الهدامةالأفكارمحربةفيالحلمأهمية
-

@

دينه،وينشرحقه،ويؤدكاالله،يعبدانما

المضللة،اتوالدعوالهدامة،لأفكاراوتحارب

كتابعنالمتلقىالنافع،بالعلمالمنحرفةوالأنشطة

@ه.رسولهوسنةوجل-عزالله-

اللهويتقىبالعلم،الفرائضتؤدىإنماوهكذا

عزالله-كتابفيالموجودةالحقائقتكشفوبهبالعلم

والسلام،الصلاةعليهمحمد،رسولهوسنةوجل-
بمثلولاياتولث@الوالعزيز:كتابهفيوعلا-جلقال-

.(33الايةالفرقان:أ@تفسلإإه@خسنلافحقإلاخئ@بر

فجميع
فيبهيلثسونوماالباطل،1أهليقذمهما

بأنوللغيرهمتوجيهاتهموفيالمضللة،دعواتهم
عزالله-عنجاءفيماغيرهمتشكيكهمفيأوالباطل،

ويكشفيندحضكله@م،الله،رسولوعنوجل-

أوأكمل،وبيانأوضح،بعبارةورسولهاللهعنجاءبما

الحق.وتؤيدالقلوبتملاقيمةبحجة

العزيزالكتابمنالمأخوذالعلملأنإلاذاكوما

يعلمعليم،حكيمعنصدرعلمالمطهرة،والسنة

ماويعلممشكلاتهم،ويعلمالعبادأحوال
نفوسهمفي



الهدامةلأفكارامحاربةفيالعلمأهمية

ب5

الباطلأهلبهيأتيماويعلمسليمة،أوخبيثةأفكارمن
سبحانه-.يعلمه-ذلككلالزمان،منيأتيفيما

الباطل،وكشفالحقلإيضاحكتابهأنزلوقد.
الصلاةعليهمرسله،إليهدعتماعلىالحججاقامة@

وا

ودينبالهدىلمج@،محمدأ،رسولهأرسلوقد

وهدئ،شيء،لكلتبياناالكريمكتابهوأنزلالحق،

للمسلمين.وبثرىورحمة

الباطل:أهلينثطالعلمباختفاء

اختفاءعندوينشطونالباطلأهليعمل@انما

قاليقول:ممنالميدانوخلوالجهل،وظهورالعلم

غيرهم،ضديستأسدونذلكفعندالرسول،وقالالله،
منيخشونهممنوجودلعدمةباطلهمفيوينشطون

عزالله-ذكروقدالبصيرة،وأهلوالإيمانالحقأهل

وتفصيلامواضع،فيإجمالاشيءكلكتابهفيوجل-

علتث)ونرلاوجل-:عزقال-أخرىمواضعفي

.(89الابة:النحل،أشئء@لكلنجيناالكتت

هذا
منه:أصدقلاالذيالعليمالحكيمكلام



برالعمماهب
الهدأمهلعارلااربهمص

بء

1الايةالاء،أاقيلا@اللهمنأصحدق)ومن 22).

علئثونرئامالوقوله:فيسبحانه-أوضح-

@للمسلمينوبشرىورخمةوهلأىشئءلكللئينااتكئب

.(89الآبةالنحل،أ

ورحمةهدىفيهشيء،لكلتبياناكونهمعإنه

ودعوةومناهجه،لسبلهدايضاحللحقبيانفهووبشرى

ومعإشارة،وأبينعبارةبأوضحإليه
هدىفهوذلك

والتوجهربهمذكرفيإليهيحتاجونماكلفيللعالمين

مساخطه.عنوالبعديرضيه،ماإلى

السعادةوسبيلالنجاحطريقلهموبثن
كونهمع

وبثرى،داحساناوهدىوإرشاده،بيانهفيرحمة

منإليهويرشدالحقائق،منيوضحبماللقلوبوتطمينا

إليهاوتطمثنالقلوب،لهاتخضعالتيالبصائر

وظهورهابوضوحهاالصدورلهاوتنشرحالنفوس،

ثنفؤعظةجائكمقدألاس)يأنهاسبحانه-:يقول-

@@للمؤمنينورخهأر@روروهدىفىلماوشفآءزتبهتم

.(57الايةيونر،أ

اللهأطيعوأصامنوآلذينايأيها@سبحانه-:ويقول-



الهد@مةالأفكلرمحوبةفي@لعلمأهية

ب@

ألئهإلىفرفوهشئضفىشزغنتمهانمننمالأئسوأنرلىالرشولوأطيعما

وأخسنضئر@قلكألأصواتيؤصبالئهتؤمنونكنغإنوألرسمول

.(59الآيةالنساء،أ@و@تأول@

شئءمنفيهأخنلقتم)وماسبحانه-:ويقول-

@يبأوإلةتو@لتعلئهرباللهفرلكمأدتةإلىفحكممز

1لابةاالثورى،أ

فيهماغخي@،نبيه،وسنةوجل-عركتابه-أنولولا

إليهماردهولكانإليهما،الناسرذلماوالكفايةالهداية

ردصانماكبيرا-علواذلكعناللهتعالىمفيد-غير

الهدايةمنفيهمالماوالخلافالتنازععندإليهماالناس

علىوالقضاءالمشكلات،وحلالواضح،والبيان

فقال-للإيمانشرطهذاأنذكرثمالباطل،

النساء،أألأخر@لؤ@وأبالئهتؤمنونكنغ)انسبحانه-:

5لآبةا

وأحسنوالاجلالعاجلفيللعبادخيرأتهذكر

والرسولاللهإلىفيهيتنازعونمارئصمأنعاقبقابعني

العالبة.فيلهموأحسنوالاخرة،الدنيافيلهمخير



ك@ا@ربحي-@هحمماصب
ر

السامه

@ب

والأهواء:الزيغيكشفوالسنةبالكتابالعلم

ومن
وسنةالعزيز،اللهكتابفيأنيعلمهذا

مالكلوبياناالمشكلات،لجميعحلاالأمين،رسوله

خصوماتهم،علىالقضاءوفيدينهم،فيالناسيحتاجه
علىوالقضاءالحق،إلىللداعيالنصرذلكفيأنكما

سبحانه-:يقول-ولهذاالواضحة،بالحجةخصمه

@و@تقسلا!وأخسنلالحقإلاجئن@بربمثليآتونثولا@الو

.(33الابةالفرقان،أ

يقدمون:ماكليعموالمثل:

حجة.يزعمونهاشبهةمن.

صحيحا.يذعونهمذهبومن.

مفيدة.أنهايزعموندعوةومن.

سنةبهجاءتوماالكتاب،هذايكشفهذلككل

فجميعوالسلام،الصلاةعليهرسوله
منيقدمونهما

مذاهبأومضللة،ودعواتوشبهات،مشكلات

وسنةالكتاببهذاالعلميكشفهذلككلهدامة،

والسلام.الصلاةعليهالرسول،

الضالةوالمبادىءالهدامةالأفكارأنومعلوم



الأفكلرالداتصاربةفيالحلمأهية

5-

بالباطلللحقوالملثسونكثيرة،المنحرفةوالمذاهب

الصدفيوالمؤلفونالباطل،دعاةوكذلكيحصونلا

لااللهسبيلعن
الله،إلايحصيهم

علىيلبسونوهم

الكلم.منيحرفونبماباطلهمالناس

الإذاعات،فيوالمتكلمونالخطباءكثرولقد

الصحافة،فيمجال:كلوفيالتلفازوفي

نحلته،إلىيدعوكلنافذة،كلوفيوالمجتمعات،

الباطل،إلىويدعوهغيرهولمثيفكرته،إلىوينادي

منمخرجولا
منهاللتخلصطريقولاالمحن،هذه

العظيمالميزانهذاعلىبعرضهاإلاعليهاوالقضاء

والسنة.الكتاب

تمحيصهاالعظيمالميزانهذاعلىعرضهاففي

منوهداهاغيها،منورشدهاباطلها،منحقهاوبيان

الباطلويندحروأهله،الحقينتصروبذلكضلالها،

تقدمفإذاوأهله،
المنكرونوالاشتراكيةالشيوعيةدعاة

المكذبونمادة،والحياةإلهلاوالقائلون:اللهلوجود

الأدلةمنفيهوردوماالله،لكتابوالمنكرونبالحق

العظيمةوقدرتهالبارىءوجودعلىوالعقليةالنقلية



منواقرؤاالله،كتابإلىفارجعواالثامل،وعلمه

وأنه@سبحانهوجوثه-دلائلإلىيرشدمااياته

والخالقلهاوالموجدالأشياء،لهذهالحكيمالصانع

لها-

وحدانيته:علىتدلخلقهفيالله

إلىالكريم-كتابه-فيسبحانه-أرشد-وقد

وبينذلك،
أنه

وأنهالعليم،الخلاقوأنهالعالمين،رب

ويقيمالحق،ينصروأنهشيء،كلخالق
ذلكعلىالأدلة

الحق.طالبعليهاليعتمدكتابه،منكثيرةمواضعفي

الهلأؤصد@إلهلهكزا@سبحانه-:يقول-.

1الآيةالبقرة،أ@هوو@الرج@ارخمنهوالأ ثم.(63

لارضىوأألشفؤتظقفى)إنبعدها:نه-سبحايقول-

يخفعبماآلخرفىتخرىأل@تىوآففقكوألئهارافلواصنف

متهابغدلأزضابهفأخيانآءمنالشمامنأدنهأنزلوماألتاس

أقشخروألشمابألريحوتصريفد+ئؤ@لمنفيهاوبث

الابةالبفرة،أ@@يغقلونتقؤسلأيمخوالازضالشملبيق

1 6

ألثاس)يأيهاوتعالى-:تباركويقول-



الأفكرمحلربةفيالعلمأهمية
ب

@تتقونلعلكخقتدكثممنوآلذينظقكئمالذىرئبهمأغبدو(
ألئم!مننزلو(بنأ2لشمأءفرسثاوأالأزضل@جعلثذىا

نتمو(أنداداد@هعغدوأفلالكغ@زقاألثمزتمنب@فأخرجمآ2

.(2،122الابتانأ@لبقرة،@@تغلمو@

هوالألآإلهائذىاللهإلهكمإنما@ويقول:.

.(98الابةطه،أ@عقئا@يثئو--

الأتعبحلأالأرثكوقفئ@)سبحانه:ويقول.

.(23الاية@،الأسر@أإنا@

@لنتعصوإتاكنغبد)إتاكويقول:.

لايةاأ@لفاتحه،

أنهسبحانه-بها-يرشدكثيرةآياتإلى
رب

بهذا.جاءتالرسلوأنالعالمين،ربوأنهالعباد،

فىبعثنا)ولقذوعلا-:جلقال-كما.

@الظعوت@شتنبمااللهأغبددأأتزسولاأثم@ل

.(36لايةاأ@لنحل،

من@إثمنأزسقنا)ومآتعالى-:ويقول-.

الأنبياء،أ@@فاغبدونأناإلاأللإلآإلهإليهلؤحماإلازسول

2الاية



الهدامةالأفكارمحاربةفيالحلمأممبة

هب

و)نالحقهواللهبأن)ذلكسبحانه-:يقول-.

@ال@بير@العكهواللهوأنالئطلد@نهمنيدعون

3لقمان،أ

لأنخلصاأدته)فاغبدوعلا-:جلويقول-.

(23،الايتانالزمر،أ@لص@فاالذينللهألاألدلى@

شئبمطل@خلق)ألئهسبحانه-:ويقول-.

1الابةالزمر،أ@@كيلشىءصعكوهو 62.

@واللهغتنخلقمن)هلسبحانه-:ويقول-.

.13الابةفاطر،أ

العبادة:يستحقالذيهووحدهالخالق

يتأملهاعندماكثيرة،مواضعفيالأدلةيبينثم

العقليبالدليلمؤيدالنقليالدليلأنيعرفالمؤمن
قوله:بعدسبحانه-ذكر-ولهذاالمحسوس،المشاهد

فقال:ذلكعلىالحجة@رلبهمأعبدوأألاسيأيها@

@@تتقونلعفكغقتلكنممنوالذينظقكنم)أ@ذى

.(21البفرة،أ

لناالخالقهذاأنوالمعنى:
أنالمستحقهو

وهذاالعباد،مصالحيرعىولأنهخلقنا،لكونهنعبده



الأنكار@لهداسةمحلربةفي@لحلمأهمية

ب@

لمفهمالصحيحة،والعقولالسليمةبالفطرمعلومأمر

بارثهم،خلقهمفقدأنفسهميخلقوا
الخالقهوفالته

)الذىسبحانه-:تجال-ثموالعقليةالنقليةبالأدلة

فأخرتيلشمأبآ4امنوأنزلبنأ،وألشمأةفرسئاالأزضلكمجحل

نتخو(أنداد3للهتخعدوافلالكئمرزقالثمزتمنأبه@

.(22لايةاة،بفرأ@@@تغلموت

الأشياءهذهتدرككيفوتعالى-سبحانهبئن-

إنسان.كلويدركهاالعقليدركهاالتيالمخلوقةالمشاهدة

ونسيرعليها،نناملنا،فراشأالأرضفجعل.

ونزرععليها،ونحملعليها،المواشيونرعىعليها،

ذلك.غيرإلىالمعادن،منهاونأخذالأشجار،عليها

ماء-السماءمنأنزلثم
أنزل@السحابمن

لنا.الثمراتبهفأخرجالمطر

المطر؟!أنزلالذيمن

الناسيأكلهاالتيالثمارهذهأخرجالذيمن

زرعوا!؟ماغيرومنزرعوامماوالدواب؟

قدرتهعلىالدالةالعظيمةاللهاياتمنكلها

العالمين.ربوأنهالعظيمة



الهدامةالأفكارمحاربةفيالملمأممة
-

ه

أوتادأجعلهاالتيبالجبالأرساهامستقرةرض

نحنونطمئنعليها،نعيشساكنةممهدةوجعلهالها

طاثراتنا،فضاثهافيوتطيرفوقها،وسياراتناودوابنا

بجميعونتمتع
خلقهاكذلكوالسماءفيها،خلقما

وجعلوالثوابت،السياراتبالكواكبوزينهافوقنا،

العظيم،الخالققدرةالعبادليعلموالقمر،الشمسفيها

لهشريكلاالذيالكبير،والعلي
سبحانهذلك-في

المنوعةوالثمارالكثيرة،المزروعاتهذه

معالعظيمة،والمصالحالكثيرةالمنافعفيهاالتي

وطعومهاوأحجامهاوألوانها،أشكالهااختلاف

@سبحانهالله-قدرةتظهرهناذلك،غيرإلىومنافعها

لهكز@)وجل-:عزقال-كماللعبادةواستحقا

ضققفىإنالزحيو@أرخمنهوإلأالهلاؤصدإله

ىتخرأنتىواقفقكوألتهارالتلواصتفوالآزضألشفؤت

بهفأخيافآعمنالشمآءمنأدنهأنزلوماالاسبماينفعالبخرفى

الريحوق@ريف@ل+ئةمنفيهاوبثمؤكابغدألأزعق

نقؤرلأيمخوالآزضآلشصقشبيقأتسخربوالشط



الهدامةالأنكلرمحاربةفيالملمأهية

@-

1الابنانالبفرة،أ@و@يغقلون 6،31 64).

يبينسبحانه-فهو-.
لنا

التيالاياتهذهفي
ألشنؤتضققفىن)إبها:ونحسونراهانشاهدها

1البفرة،لئهار@وأوألنلأوآصنفوآلآزض 64).

فيهاوماوارتفاعها،اتساعها،معالسماواتهذه

سعتهامعالأرضوهذهوغرائب،عجائب،من

ذلك.وغيروجبالأنهار،منفيهاوماوانبساطها،

منأنزلوماوالنهار،الليلاختلافثم.
السماء

من
ماء.

الناس،تنفعأشياءمنالبحارمنأخرجوما.

ظهرعلىأمسكهاالتيالبواخرمنماؤهايحملهوما

بلادمنأيضاوتحملهمالناس،حاجاتتحملالماء،

بلاد.إلى

منأنزلثم.
بعدالأرضبهفأحياماءالسماء

الرياحوتصريفدابة،كلمنفيهاوبثموتها

بينالمسخروالسحاب
والأرضى.السماء

وجوإلىترشدهتدبرهالمنالعظيمةالاياتهذه
د

وأنهالعدم،منوأوجدهخلقهالذيوخالقهابارئها،



الهدامةالأفكومحاربةفيالعلمأهمية

@ب

المخلوقاتهذهوأنوتعالى@سبحانهالعالمين-رب

)ومنوجل-:عزقال-كماسبحانهبهإلالهاقواملا

2الآيةالروم،ألأقرة@والازضالنماءتق@مأنءاينهء

التيوالدلائلنشاهدها،التيالاياتفهذه
السليمة،العقولذووبهاينتفعإنماونعلمها،نقرؤها

آخرفيسبحانه-قال-ولهذاالمستقيمة،والبصائر

1الآيةالبقرة،أ@@يغقلونتمؤ@لأيمخاالاية: 64).

الناس:أصدقهمالرسل

أصدقهموالسلام،الصلاةعليهموالرسل،

ودلتصدقهم،علىالأدلةأقامواوقدالناس

هذاوأنبهذا،أخبروناوقدذلكعلىالمعجزات
صنع

وأنهالرحيم،الرحمنوأنهوخالقنا،ربناوأنهالله،

ذلكغيرإلىالقدوس@،وأنهالسلام،
من

أسمائه

كتابهفيوعلاجلأخبركياوتعالى-سبحانهالحسنى-

جلشي-كلعلىالقادرالعليم،الحكيمأنهالعظيم،

والدهرية،الشيوعيةدعاةعلىردأبلغهذاوفيوعلا-،

الله.وجودأنكرواممنوغيرهماكية،لاشتروا

الموجوداتهذهوهلالمخلوقاتهذهفهل



الأفكر@لهد@هةمحاربةفيالحلمأهمة

ب@

تخلق

عاقل؟!هذايقول

لقال:نفسه!خلقلعاقلقلتلوالماءكوببل

القهوة،وكوبالشاي،كوبوهكذامجنون،إنك

بهذافكيفصنعها،منمعروفكلهاوالعصا،والملعقة

العدم،منسبحانه-الخالق-أنشأهالذيالعظيمالعالم

فهويحصى؟!لاماوالمنافعالآياتمنفيهوجعل

علواالظالمونيقولعماوتعالىسبحانهالمبدع

كبيرأ.

قدالخالقهذاثم
بين

وبينتبذاته،تليقأسماء

إليه،وأرشدواعليهودلواوأسماؤه،صفاتهالرسل

نبينارأسهموعلىصدقهم،علىالدلائلوقامت

الأنبياءأصدقوالسلام،الصلاةعليهمحمد،

العامة،والرسالةالعظيم،بكتابهاللهبعثهقدوأفضلهم،

شيء.كلبهاأوضحالتي



ه

الأفكر@لهدامةمحربةالعلمأهمية

جهنم@
الماسونية:إلىالدعوة

يردواأنيريدونالذينالماسونيةدعاةيأتيثم.

شيء،كلفيوالمساواةالبهيمية،الأحوالإلىالناس

لأعمال،اومحاسنلأخلاق،امكارمويحاربوا

حفايميزونلاكالبهائمليجعلوهم
أخيرولاباطل،من

عليهمالرسل،إليهدعتماخلافكلهوهذاشر،من
الكريمالقرآنعليهدلماوخلافوالسلام،الصلاة

العقولعليهدلتماخلافأيضأوهوالمعجز،

عليها،العباداللهفطرالتيالسليمةوالفطرالصحيحة،

بمكارمالاعترافعلىالناسفطرسبحانه-الله-فإن
اهةوكروالحق،والعدللأعمال،اومحاسنلأخلاق،ا

والأذى.والعدوانالظلم

الابن،منالأبتمييزعلىالعباداللهفطرلقد

البهاثمحتىالزوص@،منوالزوجةالأخت،منوالأخ@
هذاميزت

هذا.عن
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ب5

الإباحية:إلىالدعوة

لاوأنهالإباحية،ادعىمنكذلك.
علىحرج

شاء،مايعملأنحالأيفيالإنسان
ويستبيح

يشاءما

وقدوضالون،ملحدونكلهمومساوىء،مهازلمن

أنهوتعالى-سبحانهوبئن-المذهب،هذااللهأبطل

عباده،علىحقهلبيانةالكتبوأنزلالرسل،أرسل

وماالخبائث،منحرموماالطيبات،منأحلوما

بماالتمسكمنعبادهوتعالى-سبحانهبه-أوصى

خالفه.ماونبذالرسل،بهجاءت

منالمنزلةالكتبفيسبحانه-أوضح-ولقد

منوالهدىالحرام،منالحلالتفصيلالسماء

الشر.منوالخيرالمنكر،منوالمعروفالضلال،

كلهذلكعنأعرضواقدوالماسونيونلإباحيونفا

عليه،استقامواكريماخلقافلاظهورهم،وراءونبذوه

بهجاءتبمايأخذوافلمبه،صحيحأتمسكواعقلأولا

والهدىوالباطل،الحقبينوالتمييزالهدى،منالرسل

وا

نبيه،وسنة@وجلعزالله-كتابتأمل
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أنعرفالعالم،أحوالوتأ@لوالسلام،الصلاةعليه

الصلاةعليهمالرسل،بهجاءتفيماكلهالحق

ماوبيانالله،أباحمابيانمنوالسلام،
سبحانه،حرمه

الحلالوبينوالخبيث،الطيببينليميزوابعثواوأنهم

شرعبماوالحرام،
علىالمجتمعاتتسيرحتىالله،

الأخلاقوعلىورشاد،خيروعلىوبيان،هدى

عقلهللإنسانتحفظالتيالحميدة،والصفاتالكريمة

ولاذلك،وغيروزوجتهوذريتهونفسه،ومالهودينه،

الأحوالوتستقيمالمجتمع،فيأمنغيره،عليهيتعدى

حريته،إنسانلكلوتحصلالناس،ويأمنلأخلاق،وا

في
لهاللهيئرماوتعاطيوشرائه،وبيعهوعطائه،أخذه

الشرعية،بالطرقكسبماوتملكهالحلال،من

يضره.ولاينفعهبماوتصرفه

وأشباههم:القاديانيةإلىالدعوة
منوأما.

كدعوةأخرى:أفكارإلىدعا

ممنوأشباههمالقاديانية
أوجديد،نبياتباعإلىدعا

لأنزائفة،مضللةوأفكارهباطلةفدعواهجديدرسول

عليهمحمدا،أنالمبين،كتابهفيبينوجل-عزالله-
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فيذلكجاءوقدالنبيين،خاتموالسلام،الصلاة
بهوبشرتع@ه،الله،رسولعنالمتواترة،الأحاديث

ثحدأبآمحمد)ماكانتعالى-:قال-السابقةالنبوات

@،الأحز@أ@ألئبتنوضاتصاللهزسولولبهنزجالكغفن

4الاية

كلعليهمتلتبسالأنعام،أشباههناكولكن

حقبينيميزونولاشيء،كلعليهمويخفىدعوى

وضلال.هدىبينيفرقونولاوباطل،

الناعقون،بهوينعقالداعون،يدعيهمافكل

ارتفعولهذاوالبصيرة،العلملعدمعليهم،يلتجس

بدعواهأحمد(غلاممرزا)أعنيالرجلهذاصوت

الأنعام،أشباههممنالناسمنفاتبعهالباطلة،
فيكتبهوماقاله،ماوصذقوا

يخالفمماالباب،هذا

عنالسثةبهتواترتوماالعزيز،الكتابنص

خاتمكونهمنوالسلام،الصلاةعليهالمصطفى،

والمرسلين.الأنبياء

هممنعلىيشتبهوكيفهذا،مثليحدثكيف

والذينالعقول،أصحابمنهمالذينادم،بنيمن
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وأظهرها؟الأشياءأوضحمنوبطلانهويكتبون،يقرؤن

العجائبمنعبادهيريوجل-عزالله-ولكن

سبحانهقال-لب،ذيلكلوذكرىعظةفيهماوالعبر

فىاثتىاتقلبتعىرولبهنلابق@الغمىلافإنها@وتعالى-:

1الآيةالحج،أ@لصدو@ا 46.

وأشباههم:والبابيةالبهائيةإلىالدعوة
ادعواممنوأشباههم،والبابيةالبهائيةوهكذا.

فيوضلواباطلة،دعاوى
علىولثسواالسبيل،هذا

باطلهم،منإليهيدعونماالبشر،منالأنعامأشباه

أنهكبيرهمفزعم
أنهادعىثمنبي

العالمين.رب

أتباعا:لهانجدباطلةدعوةكل

.
ودعاة،أتباعألهمنجدباطلهم،ظهورومع

منهمالكثيركانوربماإليه،وتدعوباطلهمتروخ@وأندية

يتظاهرولكنهدعواه،فيمطلأنهويعلمالحقيعرف

لهلماالباطل،بتأييد
الحياةهذهفيذلكفيغرضمن

بالأنعام،أشبهوهمالباطل،طريقفيفتابعهمالدنيا،
)أموجل-:عزالله-قالكمامنها،أضلهمبل

لآدغمئمإلآهنمإندغفلوص@أؤي@متمعوتأنحئرهتمأنتخسب



الأنكر@لهدامةمحربةفي@لعلمبةأه@

ب5

.(44لايةاقان،أ@لفر@ميلا@جمأضلهتمبل

لجهنصذرأنا)ولقذوتعالى-:سبحانهوقال-

لأأغينجهاولهغلايفقهونقلوبالتملالالنئطيبن@ثيرائف

@ضلهئمبللالغصأؤلبهك؟بهالايسمعحننا@بموالنمبهايبضرون

1الايةالأعر@ف،أ@@الففلو@همأؤلبهك 79).

أصحابضلكمابعيدا،ضلالاهؤلاءضللقد

ود.بالنمرلنمروداوأصحابعون،بفرفرعون

ويشربويأكلويتغوط،يتبولالذيلمسكيناافهذ

إللهأ،يكونوكيفرئا،يكونكيفشيءكلمنويتألم

كماالأمرولكنأتباعه،وعلىعليه،هذايجوزوكيف

تعىالأبصرولبهنلقمىلا)فإنهاسبحانه-:الله-قال

انقلوب
ا

دأ@الضددد@فىلتى
حج،

.(46لابةا

أنتخسب)أتموتعالى-:سبحانهقال-وكما

هتم(@نهلبللالغمإلأ؟هتمإقيغقلوف@أؤي@تمعوتأتحثرهتم
.(4لابة،اقان،لفرأ@@حيلا@جم

اخسن@فل)ومنوجل-:عزقال-وكما
5الآيةالقصص،أ@اللهثفىههبغيرهوله

جميتبعهالزمانآخريأتيالذيالدجالوهكذا
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لمابصيرة،وأعمىجاهلكلمنغفير
منيروجه

علىتشتجهالتيالعادات،خوارقمنبهويأتيالباطل،

لأنعام.اأشباه
أتباعألهاتجدباطلةدعوةوكلنحلة،كل

السلفطريقأماهدى،ولاقلوب،بغيروأنصارأ

قاملماالنهار،رابعةفيالشمسمنأوضحفهوالصالح
والأدلةالنيرة،والحججالساطعةالبراهينمنعليه

منلكلالقاطعة،
طلبفيورغبةبصيرة،أدنىعنده

الحق.

بينوقد
الله

الأمينرسولهوسنةالكريم،كتابهفي
اللهبكتابالتمسكفييكونانوالفلاحالخيرأن

ووالسلام،الصلاةعليهالمصطفى،وسنةالعظيم،
ما

الأمةسلفعليهكان
عليهماللهرضوانالصحابةمن

هؤلاءعلىالحقدعاةفيردبإحسان،وأتباعهم

عليهرسولهوسنةالله،كتابمنعلموابماالمنحرفين

الصحيحةبعقولهمعلمواوبماوالسلام،الصلاة

هديعلىالسليمةوفطرهمالنافذة،وبصاثرهم
ما

منعلموهوماع@ي@ه،رسولهوسنةالله،كتابمنعلموه



الهد@مةالأفككلمحربةفي@لحلمأهمية
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قدرتهعلىالدلالةمنوجل-عزالله-مخلوقات

عليهمرسله،وصدقللعبادة،واستحقاقهوعظمته
دلماوهوالحق،هوبهأتواماوأنوالسلام،الصلاة

الحلادبيانمن@إ،لمجرسولهوسنةالله،كتابعليه

ومالعباده،اللهشرعوماوالضلال،والهدىوالحرام

ذلك.غيرإلىوالنار،الجنةمنبهأخبروماعنه،نهى

قدرته:علىتدلاللهمخلوقاتكل

وسائرالشيوعيين،منوغيرهمهؤلاءأنكرهماإن

وغيروالنار،والجنةوالنشورالبعثمنالملاحدة،

ذلك
للأدلةومخالفباطلكلهالآخر،اليومشؤونمن

حجتهمجميعاوهمالقطعية،
وباطلهمداحضة،

ووقوفهمالموتى،بعثعلىالدالةالأدلة

اللهخلقهماكلوأنتحصى،لاكثيرةالعالمينربأمام

@سبحانهقدرته-علىشاهدالدنياهذهفي
ووجوب

اللهينزلالميتةفالأرضوحده،بألوهيتهالاعتراف

ويخرجموتهابعدالنباتمنهافيخرجالمطر،عليها

شاءماوعلا-جلمنها-
الثمار.من
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بهذهعليناوأنعمالنبات،هذاأخرجفالذي

هذاأنزلالذيوتعالى-سبحانهالله-هوالثمار،

النباتأخرجتالتيالميتة،الأرضبهوأحياالمطر،

منويبعثهمالموتى،سيحييالذيوهووالثمار،

للحسابوجل-عزأمامه-واحدكلويقفقبورهم،

الدنيا.هذهفييداهاكتسبتوماعمل،ماعلى

ئمتراب،منآدمأبانااللهخلقالإنسان:هكذا
منسبحانه-خلقهم-الذرية،مهجاءت

ماء
ثممهين،

سويمما،إنسانإلىثممضغة،إلىثمعلقة،إلىتحولوا

له
ويكبريتدرجثموجوارح،دادراكوعقلوبصرسمع

ويفكرويعطي،فيأخذعظيما،إنسانأيصيرحتى

وينتج.ويتعلم،

الله-قدرةعلىتدلكلهاالعظيمةالآياتهذهان@

بأنإخبارهمفيالرسلصدقعلىوتدل@هوجلعز
يؤيد@سبحانهلديه-مجتمعأالاخرة-فيأيهناك-

ويجزيالحق،فيه
ويدخلهمالجزاء،بأحسنأهله

ويخلدهمأعداعه،ويذلالنار،عذابويقيهمالجنة،

الاباد.أبدالنارفي



الهدامةالأفكلرمحربةفي@لحلمأهحية
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والحسابوالنثوربالبعثالإيمانيجب

والنار:والجنةوالجزاء

ومنيظلم،منيشاهدالدارهذهفيعاقلكلإن

فيعليهيعتدىومنحقوقه،تؤخذ
وغيروبدنهماله

ينصفولمالحقوق،يرذولمالظالميموتثمذلك،

يضيعفهلالمظلوم،
المظلومينعلىالحقذلك

العظيمالخالقفإنكلا..المستضعفين؟المساكين

الموعدذلكموعدأ،للإنصافحددالعليم،الحكيم

حقهيعطلمالذيالمظلوم،فيهينصفالقيامة،يومهو

بماويعاقبهمنه،فينتقمالظالم،منكاملاالدنيافي

يستحق.

امتحاندارولكنهاجزاء،دارليستالدارهذهإن

فيهاينصفوقدوأحزان،وسروروعملوابتلاء،

يومإلىأمرهيؤجلوقدفيها،حقهفيأخذالمظلوم

الظالمين،هؤلاءمناللهفينتقمعظيمة،لحكمةالقيامة

اللهتخسفولا@وتعالي-:سبحانه،فال-كما

فيهقثتخصليؤويؤخرهمإئماألطفوتيفملعماغفلا

اهيم،إبرأ@لأبضر@ا
1لآيةا 42.
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في
المظلومين،اللهينصفالرهيب،اليومهذا

وقدالظالمين،منلهموينتقمجزاءهم،ويعطجهم

كماالدنيا،فيالعقوباتللظلمةسبحانه-الله-يجعل

للمظلومينذلكيؤجلوقدكثيرة،أممفيفعل

فيالحقوقتعطىثموالظالمين،
يومالعظيم،اليومهذا

حق.ذلكوكلالأبصار،فيهتشخصالذيالقيامة

يفوتلاشيء،كلعلىالقادرالعليمفالحكيم

بعثاهناكأنأخبرناولهذاحقهم،المظلومينعلى

هذاعلىقامتوقدوحسابا،جزاءهناكوأنونشورا،

والعقولالأمة،داجماعوالسنة،القرآنفيالأدلة

منبدلاأنهعلىدلتالسليمة،والفطرالصحيحة،

وأنحق،الجنةوأنحق،البعثوأنوحساب،جزاء

والسنةالسماوية،الكتببهجاءتذلككلحق،النار

المسلمون.عليهوأجمعالنبوية،

ومع
الصحيحة،والعقولالسليمة،فالفطرةذلك

ولمومظلومين،ظالميننشاهدوأننابذلك،تشهد

منهمتؤخذولمللمظلومين،الظالمينمنيقتص

فيهويجازىفيه،يحاسبونيوممنلهمبدفلاالحقوق،



الهدامةالافكارصحربةفيالحلمأهية
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ماعلىإنسانكل
قدم.

فيمجتهدينموفقينصالحينمؤمنيننجدو)ننا

نالهماينالوالمالخيرسبيل
الذينأولئكمنغيرهم

الله،عبادوظلمواالله،حدودتعدوا
معوهم

هذا،

منلديهم
والخدمالشاهقة،والقصورالعظيمة،لأموالا

لممحرومون،المتقينالأخيارمنغفير

منينالوا
منبدولاموعدمنبدفلاشيئا،هذا

لقاء
مع

العظيم،والأجرالعالية،المنازلمنفيهيعطونربهم،

جزاءالفضل،بأنولسبحانه-عليهم-ويتكرم

الكبير،الثوابفينالونالصالحة،وأعمالهمصبرهم،

العظيم،لإحسانواالجزيل،والخيرالعالية،والمنازل

ماعلىتحصى،لاالتيوالخيراتوالجواريوالقصور

صالح،عملمنقدمواماوعلىخير،منفعلوا

المفرطينالظالمينهؤلاءسبحانه-ويجازي-

شهواتها،وغرتهمالدنيا،إلىركنواالذينالمعرضين،

العذابمنيستحقونبمامفاتنها،وراءوانساقوا

لتفريطهم،إلاذلكوماالمصير،وسوءوالنكال،



الأفكار@لهد@مةمحاربةفيالحلماهمية
-

ه

نعمهومقابلتهمحدوده،وتعديهمالله،عنوإعراضهم

عنادبارهمدعبادهوظلمهمبالكفران،
فهؤلاءطاعته،

يستحقون.بماوجل-عزالله-يجازيهم

العقلصاحبتأملهاإذاالعظيمةالأموروهذه

حق،المعادأنعرفالسليمة،والفطرةالصحيح،

والوثنيونوالمثميوعيونالملحدونيدعيهماأنوعلم

أبطلمنالأبدان،ومعادالآخرة،ينكرونممنوغيرهم

واتضحالباطل،
وأقوالهمساقطة،دعواهمأنله

زائفة.

المضللة،والدعواتالئحلأصحابوهكذا

ذوتأملهاإذاالسبيلهذاعلىكلهاالهدامة،والأفكار

السليمة،والفطرةالنافذة،والبصيرةالصحيح،العقل

والسنةالكتابمنزيفها،أدلةوعرفبطلانهاعرف

خلقسبحانه-فإنه-الصحيحة،الكتبومنالمطهرة،

سبحانه-فإنه-الحق،علىالدلائلوأقامالشواهد،

كتابهمنالحق،علىالدلائلوأقامالشواهد،خلق

دادراك،فهممنالعقولفيأودعوبماجمسم!،نبيهوسنة

منفيهاوأوجدمخلوقات،منالدنياهذهفيخلقوبما



الهدامةالأفكاربةصحكلفيالعلمأهبة
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العليم،الخلاقوأنهبالحكمة،لهتشهدكائنات،
لأنوالمستحقشيءكلعلىالقادرالكريم،الرزاق

له.شريكلاوحدهيعبد

العلم:طالبواجب
علىيقبلأنكان،أينماالعلم،بطالبوالجدير

هضه،أكبرمنوتعقلهتدبرهيجعلوأنالله،كتاب
ومن

بقراءته،الكاملةالعنايةلهتكونوأنشواغله،أعظم

الساطعة،والبراهينالعظيمة،المعانيمنفيهماوتدبر

عليهدلماصدقوعلىالرسل،بهجاءتماصحةعلى

كانواأينماالسوء،أهليقولهمابطلانوعلىالكتاب،

ا.كانووكيفما

ونصرهالله،أعزهللهدىطلباالقرانتدبرومن.

هذا)إنوتعالى-:سبحانهقال-كمامناه،وبلغه

.(9الآيةالإسراء،أ@وأقوملفتى@يهدىاتقرعان

لقذيفءامنماهو)قلوجل-:عزوقال-

.(44الآبةفصلت،أوشفذ@هده

وتأملالمؤمن،تأملهاإذاالمطهرةالسنةوهكذا

معجمت،موقفه
والمدينة،مكةفيوخصومهأعدائه



الهدامةلأفكارامحاربةفيالحلمأهمية
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ومنوممتحنون،منصورونالحقأهلوأنالحقعرف

فيوالعوضالجزاءيفوتهفلنالدنيافيالنصرفاته

رسملنالننصرإنامالووجل-:عزقال-كماالاخرة،

لايؤمالاسثهد@يق@مؤموالديافى@طمؤةموأبمثذبؤ

الذار@وس@ولهمآدفغنةودهممغذرتهخالظديئينفع

.(5،152الابنانغافر،أ

فيللعاملينبالنصرسبحانه-الله-وعدفقد

ولينصربر@الووجل-:عزقال-الاخرة،فيوالثوابالدنيا
فىئم@إنائذينعريز@لقوثاللهإلثيصر@منالله

و)مر@)باتمغروفالر@ؤةوءاتوأأقامو)الصلؤةالأرض

الايتكالحج،أ@الأمور@عقبةوللهائمبهرونهو)عن

هاتينفيوتعالى-سبحانهالله-وعدفقد

ويؤ@ونالصلاة،ويقيمونللحق،يعملونالذينلايتين،ا

عنوينهونبالمعروف،ويأمرونلمستحقيها،الزكاة

النصريعموهوبالنصر،وعلا-جلوعدهم-المنكر،

منوالرضىوالنصرفيها،والتمكينالدنيا،في
الله-

وفيالأشهاد،يقوميومالقيامةيومسبحانه-
عزةهذا



الهد@مةالأفكلرمحاربةفيالعلمأهمية
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لجنة،بايفوزونليؤمنونفاللكافرين،وذلةللمؤمنين،

وجوههمتعلووالكافرون
تكونوالناروالندامة،الذلة

ومصيرهم.اهممثو

وعدم@وتعالى-:سبحانهيقول-المعنىهذاوفي

ألأزضفى@يستخلفنهوالصخلختوعملا@اصنو)منكؤالذيئالله

دينهمطنموليمكننقتلهخمنائذتأشتخلفما@
ائذه

لايشركوتيعبدوننىأقاخؤفهمبغدئنوليبدلنهمالمارلضى

(55الابةالنور،أشئأ@ب

كثيرة.المعنىهذافيوالآيات

الذينالموفقينالعلمأهلأحوالتأملومن.

فينبغوا
نبجهموسنةربهمكتابوتدبرواالأمة،هذه

منوعلمواعج@إ،
ماذلك

الله،كتابفهمعلىيعينهم

فهموعلى
منصحيحا،فهمأ،جم@هاللهرسولسنة

رضيالصحابة-
الله

لهموالتابعينوأرضاهم-عنهم

منبإحسان
منوعنهم،نقلوماكتبوافيماالإسلامأئمة

كأبيوالبصيرةوالوفاءالصدقأهلمننهجهمعلىسار
ابنالعلامةوتلميذيه:الله-رحمهتيمية-ابنالعباس

فيبرزواممنوغيرهمكثيرابنوالحافظالقيم،
هذا



الهدامةالأفكار@حاربةفيالعلماهبة
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منالميدان
الشأن.هذاأثمة

مابفهمعليهاللهوفتحأحوالهم،تأملمننعم

الاهرةوالعبرالعجاب،العجبرأىكخبوا،وماقالوا

والبراهينالنيرة،والقلوبالصحيحة،والعلوم

منشرشدالتيالساطعة،
السعادة،طريقإلىبهاتمسك

الاستتهامة.وسبيل

تحقيقسبحانه-الله-بتوفيقلهيحصلوبذلك

والمعرفةبالعلومنفسهوتحصينالمطلوبة،الغاية

بهوأنزلرسله،بهاللهبعثالذيالحق،إلىوالطمأنينة

الأمة.هذهسلفعليهودرجكتجه،

ويتضح
منخالفهممنأنله

الزيغدعاة
والحججالباطلةالشبهاتإلآعندهمليسوالصافىل،

جوع.منتغنيولاتسمنلاالتيالزائفة

هوالحقيقةفيالعلمطالبأنحقاويعلم.

وبرأهينهالظاهرة،بأدلتهالباطل،منالحقيميزالذي

مامنهاويأخذالمهتدين،الأئمةكتبويقرأالساطعة،

موافقتهوعدمبطلانهظهرماويتركاسق،وافق

الإمامالشيخالمبرزين:الأئمةهؤلاءومنللحق،



الهدامةالأفكربةمحكلفيالعلمأهمية
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محمد
القرنفيوأنصارهالله-رحمهعبدالوهاب-بن

وكتبواالميدان،هذافيبرزواقدبعده،وماعشرالئاني

الناسإلىالرسائلوأرسلواالناجحة،العظيمةالكتابات

رسائلهمفيالحقوأوضحواالخصوم،علىوردوا

ذلكمنجمعوقدوالسنة،الكتابمنبأدلتهومؤلفاتهم

جملةالله-رحمهقاسم-بنعبدالرحمنالشيخالعلامة

الأجوبةفيالسنيةالدررالمسمى:كتابهفيكثيرة

النجدية.

محمدالشيخكتبهاالتيوالأدلة
عبدالوهاب-بن

فيهارأىفيهاوتبصرتأملهامنوتلاميذه،الله-رحمه

التيالساطعةوالبراهينالباهرةوالحججالمبينالحق

الحقوتبينوشبهاتهم،الخصومأقوالبطلانتوضح

بأدلته

قدزمانهم،تأخرمععليهم-اللهرحمة

يتعلقماوأوضحواأدلته،وبيانالحقإظهارفيوفقوا

القبور،وعبادالوثنيةدعاةعلىوالردالتوحيد،بدعوة

فيوبرزوا
المستقيم،النهجعلىوكانواالسبيل،هذا

فيواستعانواالصالح،السلفنهج
بالأدلةالبابهذا



الهدامةلأفكارامحاربةفيالعلمأهمبة
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وعنواالنبوية،والسنةالكئابفيجاءتالتيالواضحة

الميدانهذافيوبرزواالتفسير،وكبالحدلثبكتب

اللهأظهرحتى
بهموأقامالباطل،بهموأذلالحق،بهحم

وقامتالإسلام،رايةبهمونشرغيرهم،علىا@جة

وخيرهنعمهمنأيديهمعلىاللهوأجرىالجهاد،راية

سالرفيالحقأهلوأصبحيحصى،لاماالجزيل

مةوسا،دعوتهم،وصحةكتبهم،عرفواالذينالامصار

فيألفوأبماويستعيخوندعوتهم،ينشرونمنهجهم،
فيالإسلاموأعداءالإسلام،خصومعلىالشأن،هذأ

والخرافات.والبدعالشركأهلمنمكان،كل



الهدامةالأفكارمحاربةفي@لعلمأهية
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الختام:وفي

لماجميعايوفقناأنوجل-عزالله-أسأل

هداةيجعلناوأنوأعمالنا،قلوبنايصلحوأنيرضيه،

الفقهيمنحناوأنمصلحين،وصالحينمهتدين،
في

ويعليدينهينصرأنوعلا-جلأسأله-كمادينه،
وأنمكان،كلفيالمسلمينأحوالويصلحكلمته،

المسلمينقادةيصلحوأنخيارهم،عليهميولي

الشريعةلتحكيميوفقهموأنمهتدين،هداةويجعلهم

وينصرخير،لكلأمرناولاةيوفقوأنإليها،والتحاكم

اللهوصلىكريم،جوادوعلا-جلإنه-الحق،بهم

وصحبه.الهوعلىمحمد،نبيناعلىوسلم
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الموضوع

الحلمأهمة

الفهرس

الباطل..أهلينثطالعلم

والأهواءالزيغيكشفوالسنةبالكتابالعلم

.@وحدانيتهعلىندلخلفهفياللهايات

العبالمحةيشحقالذيهووحدهالخالق

الناسأصدقهمالرسل

جهنمأبوابعلىدعاة

الماسونبةإلىالدعوة

لإباحيةاإلىالدعوة

شابههاوماالقاديانيةإلىالدعوة

وأشباههم..والبابيةالبهائيةإلىالدعوة
أتباعا،.....لهاتجدباطلةدعوةكل

علىتدلاللهمخلوقاتكل

ووالحسابوالثوربالبعثالإيمانيجب
ا

طابىواجب

الختاموفي

الهدامةالأفكلىمحاربةفي

1

2

2

2 7
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2واللىوالجنةلجزاء



 



أولآثممية

@عدسرلرص

@


	أهمية العلم في محاربة الأفكار الهدامة
	المقدمة
	الفهرس


