
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  

التحذير من وسائل التنصير
  بيان مهم من اللجنة الدائمة للبحوث

  العلمية واإلفتاء

  في المملكة العربية السعودية
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  المقدمة 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على املبعوث رمحة للناس أمجعني، خامت األنبياء 

أما . سولنا حممد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدينواملرسلني، نبينا ور 
  : بعد

فغري خاٍف على كل من نّور اهللا بصريته من املسلمني شدة عداوة الكافرين من اليهود 
واملتعصبني من النصارى وغريهم للمسلمني، وحتالف قواهم واجتماعها ضد املسلمني 

الذي بعث اهللا به خامت أنبيائه  - دين اإلسالم  -لريدوهم، وليلبسوا عليهم دينهم احلق 
  . إىل الناس أمجعني �ورسله حممدا 

وإن للكفار يف الصد عن اإلسالم وتضليل املسلمني، واحتوائهم، واستعمار عقوهلم، 
والكيد هلم، وسائل شىت، وقد نشطت دعوام، ومجعيام، وإرساليام، وعظمت فتنتهم 

معهد أهل الكتاب : " ائلهم ودعوام املضللة بعث نشرة باسميف زمننا هذا، فكان من وس
تُبعث لألفراد واملؤسسات واجلمعيات عرب صناديق الربيد يف جزيرة " يف دولة جنوب أفريقيا 

متضمنة برامج دراسية عن طريق املراسلة، وبطاقة  -أصل اإلسالم ومعقله األخري  -العرب 
، وعلى ظهر هذه النشرة )والزبور، واإلجنيل  التوراة،( اشرتاك بدون مقابل يف كتب 

   . .مقتطفات من هذه الكتب
هذا، وإن من عاجل البشرى للمسلمني استنكار هذا الغزو املنظم، والتحذير منه جبميع 
وسائله، وكان من هذه املواقف احملمودة وصول عدد من الكتابات واملكاملات إىل اللجنة 

من جمموعة من الغيورين آملني صدور بيان يوضح خطر  الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
فنقول وباهللا . هذه النشرات، وحيذر من هذه الدعوات الكفرية اخلطرية على املسلمني

   :التوفيق
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منذ أشرقت مشس اإلسالم على األرض وأعداؤه على اختالف عقائدهم ومللهم  
رصة؛ ليخرجوا املسلمني من النور يكيدون له ليال وارا، وميكرون بأتباعه كلما سنحت هلم ف

إىل الظلمات، ويقوضوا دولة اإلسالم، ويضعفوا سلطانه على النفوس، ومصداق ذلك يف  
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pκ$ {: وقال جل وعال š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (# þθãΨ tΒ#u βÎ) (#θãè‹ ÏÜ è? $Z)ƒÌ� sù zÏiΒ tÏ% ©!$# (#θè?ρé& |=≈tG Å3ø9 $# Ν ä.ρ–Šã�tƒ y‰ ÷èt/ 

öΝ ä3ÏΖ≈oÿ‡Î) tÌ� Ï�≈x. ∩⊇⊃⊃∪{ )٣(
  .  

النصارى احلاقدون، الذين كانوا وال يزالون يبذلون : وكان من أبرز أعداء هذا الدين
امجة قصارى جهدهم، وغاية وسعهم ملقاومة املد اإلسالمي يف أصقاع الدنيا، بل ومه

اإلسالم واملسلمني يف عقر ديارهم، ال سيما يف حاالت الضعف اليت تنتاب العامل 
  . اإلسالمي كحالته الراهنة اليوم

ومن املعلوم بداهة أن اهلدف من هذا اهلجوم هو زعزعة عقيدة املسلمني، وتشكيكهم 
ا يعرف خطأ بـ يف دينهم؛ متهيدا إلخراجهم من اإلسالم، وإغرائهم باعتناق النصرانية عرب م

يف النصرانية احملرفة اليت ما أنزل اهللا ا من " الوثنية " ، وما هو إال دعوة إىل "التبشري " 
  . منها براء -عليه السالم  -سلطان، ونيب اهللا عيسى 

وقد أنفق النصارى أمواال طائلة وجهودا كبرية يف سبيل حتقيق أحالمهم يف تنصري العامل 

%βÎ) šÏ¨ {: وجه اخلصوص، ولكن حاهلم كما قال اهللا سبحانه عموما، واملسلمني على ©!$# 

                                                 

  . ١٠٥: سورة البقرة آية  )١(
  . ١٠٩: سورة البقرة آية  )٢(
  . ١٠٠: سورة آل عمران آية  )٣(
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  وسائل وأساليب التنصير 

إقليمية، وعاملية، منذ قرن من الزمان، : وقد عقدوا من أجل هذه الغاية مؤمترات عدة
املقرتحات حول أجنع وإىل اآلن توافد إليهم املنصرون العاملون من كل مكان لتبادل اآلراء و 

  : الوسائل وأهم النتائج، ورمسوا لذلك اخلطط ووضعوا الربامج، فكان من وسائلهم
إرسال البعثات التنصريية إىل بلدان العامل اإلسالمي، والدعوة إىل النصرانية من خالل * 

توزيع املطبوعات من كتب ونشرات تعرف بالنصرانية، وترمجات لإلجنيل، ومطبوعات 
  . يف اإلسالم، واهلجوم عليه، وتشويه صورته أمام العامل للتشكيك

مث اجتهوا أيضا إىل التنصري بطرق مغلفة، وأساليب غري مباشرة ولعل من أخطر هذه * 
وقد ساهم يف تأثري هذا : عرب التطبيب، وتقدمي الرعاية الصحية لإلنسان: األساليب ما كان

ار األوبئة واألمراض الفتاكة يف البيئات األسلوب عامل احلاجة إىل العالج، وكثرة انتش
اإلسالمية، خصوصا مع مرور زمن فيه ندرة األطباء املسلمني، بل فقدام أصال يف بعض 

  . البالد اإلسالمية
وذلك إما بإنشاء املدارس : ومن تلك األساليب أيضا التنصري عن طريق التعليم

ة تعليمية حبتة يف الظاهر، وكيد واجلامعات النصرانية صراحة، أو بفتح مدارس ذات صبغ
نصراين يف الباطن، مما جعل فئاما من املسلمني يلقون بأبنائهم يف تلك املدارس؛ رغبة يف 
تعلم لغة أجنبية، أو مواد خاصة أخرى، وال تسل بعد ذلك عن حجم الفرصة اليت مينحها 

قة حيث الفراغ املسلمون للنصارى حني يهدوم فلذات أكبادهم يف سن الطفولة واملراه
ومن أساليبهم كذلك التنصري !! وأيا كان امللقى !! العقلي، والقابلية للتلقي، أيا كان امللقي 

وذلك من خالل اإلذاعات املوجهة للعامل اإلسالمي، إضافة إىل طوفان : عرب وسائل اإلعالم
الت البث املرئي عرب القنوات الفضائية يف السنوات األخرية، فضال عن الصحف وا

املرئية، واملسموعة، واملقروءة  : وهذه الوسائل اإلعالمية.. والنشرات الصادرة بأعداد هائلة
  : كلها تشرتك يف دفع عجلة التنصري من خالل مسالك عدة

  . الدعوة إىل النصرانية بإظهار مزاياها املوهومة، والرمحة والشفقة بالعامل أمجع -أ 
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  . عقيدم وشعائرهم وعالقام الدينية إلقاء الشبهات على املسلمني يف -ب 
نشر العري واخلالعة وييج الشهوات بغية الوصول إىل احنالل املشاهدين، وهدم  -جـ 

أخالقهم، ودك عفتهم، وذهاب حيائهم، وحتويل هؤالء املنحلني إىل عباد شهوات، وطالب 
 - دة والكفر باهللا متع رخيصة، فيسهل بعد ذلك دعوم إىل أي شيء، حىت لو كان إىل الر 

وذلك بعد أن خبت جذوة اإلميان يف القلوب، واار حاجز الوازع الديين يف  -والعياذ باهللا 
  . النفوس
وهناك وسائل أخرى للتنصري يدركها الناظر ببصرية يف أحوال العامل اإلسالمي، * 
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  . ٣٠: سورة األنفال آية  )1(
  . ٣٢: سورة التوبة آية  )2(
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  واجب المسلمين تجاه ذلك 

جتاه  فما واجب املسلمني!! تلك مكائد املنصرين، وهذا مكرهم إلضالل املسلمني
يكون التصدي لتلك اهلجمات الشرسة على اإلسالم واملسلمني ؟ ال شك  ذلك ؟ وكيف

أن املسئولية كبرية ومشرتكة بني املسلمني؛ أفرادا ومجاعات، حكومات وشعوبا للوقوف أمام 
هذا الزحف املسموم الذي يستهدف كل فرد من أفراد هذه األمة املسلمة؛ كبريا كان أو 

ونعم الوكيل، وميكننا القول فيما جيب أداؤه على سبيل  صغريا، ذكرا أو أنثى، وحسبنا اهللا
 - مع التسليم بأن لكل حال وواقع ما يناسبه من اإلجراءات والتدابري الشرعية  -اإلمجال 

  : ما يلي
تأصيل العقيدة اإلسالمية يف نفوس املسلمني من خالل مناهج التعليم، وبرامج  - ١

ها يف قلوب الناشئة خاصة، يف املدارس ودور الرتبية بصفة عامة، مع الرتكيز على ترسيخ
  . التعليم الرمسية واألهلية

بث الوعي الديين الصحيح يف طبقات األمة مجيعا، وشحن النفوس بالغرية على  - ٢
  . الدين وحرماته ومقدساته

التأكيد على املنافذ اليت يدخل منها النتاج التنصريي من أفالم ونشرات وجمالت  - ٣
  . لسماح هلا بالدخول، ومعاقبة كل من خيالف ذلك بالعقوبات الرادعةوغريها؛ بعدم ا

تبصري الناس وتوعيتهم مبخاطر التنصري وأساليب املنصرين وطرائقهم؛ للحذر منها،  - ٤
  . وجتنب الوقوع يف شباكها

االهتمام جبميع اجلوانب األساسية يف حياة اإلنسان املسلم، ومنها اجلانب الصحي  - ٥
ى وجه اخلصوص، إذ دلت األحداث أما أخطر منفذين عرب من خالهلما والتعليمي عل

  . النصارى إىل قلوب الناس وعقوهلم
أن يتمسك كل مسلم يف أي مكان على وجه األرض بدينه وعقيدته مهما كانت  - ٦

الظروف واألحوال، وأن يقيم شعائر اإلسالم يف نفسه ومن حتت يده حسب قدرته 
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ل بيته حمصنني حتصينا ذاتيا ملقاومة كل غزو ضدهم يستهدف واستطاعته، وأن يكون أه
  . عقيدم وأخالقهم

احلذر من قبل كل فرد وأسرة من السفر إىل بالد الكفار إال حلاجة شديدة؛   - ٧
كعالج، أو علم ضروري ال يوجد يف البالد اإلسالمية، مع االستعداد لدفع الشبهات 

  . والفتنة يف الدين املوجهة للمسلمني
تنشيط التكافل االجتماعي بني املسلمني والتعاون بينهم، فرياعي األثرياء حقوق  - ٨

الفقراء، ويبسطون أيديهم باخلريات واملشاريع النافعة لسد حاجات املسلمني، حىت ال متتد 
  . إليهم أيدي النصارى امللوثة مستغلة حاجتهم وفاقتهم

العال أن جيمع مشل املسلمني، وأن  نسأل اهللا الكرمي بأمسائه احلسىن وصفاته: وختاما
وأن حيميهم من مكائد . يؤلف بني قلوم، ويصلح ذات بينهم، ويهديهم سبل السالم

األعداء، ويعيذهم من شرورهم، وجينبهم الفواحش والفنت ما ظهر منها وما بطن، إنه أرحم 
  . الرامحني

كيده يف حنره، وأدر عليه اللهم من أراد اإلسالم واملسلمني بسوء فأشغله بنفسه، واردد  
  . دائرة السوء، إنك على كل شيء قدير

  . سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسالم على املرسلني، واحلمد هللا رب العاملني
 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء 
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  فهرس اآليات

  ٣  ...............................  وا عن سبيل اهللا فسينفقواإن الذين كفروا ينفقون أمواهلم ليصد

  ٣  ..........................  ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وال املشركني أن ينزل عليكم من

  ٦  ....................  وإذ ميكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو خيرجوك وميكرون وميكر

  ٣  .........................  ود كثري من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إميانكم كفارا حسدا من

  ٣  ..............................  ريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكمياأيها الذين آمنوا إن تطيعوا ف

  ٦  ...............................يريدون أن يطفئوا نور اهللا بأفواههم ويأىب اهللا إال أن يتم نوره
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