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 امحلد هلل وحده وصىل هللا وسمل وابرك عىل من ال نيب بعده، وبعد

 

َّه وحبمد هللا وتوفيقه وبتنظمٍي من الاحتإد العإملي لعلامء املسلمني ورابطة علامء املسلمني ورابطة املغرب  ن فإ 

براهميية واذلي شإركت فيه تسع العريب انعقد املؤمت ر ادلويل الأول حول موقف الأمة اال سالمية من ادلاينة اال 

لقإء لكامت متعددة حول هذه ادلاينة اخملرتعة ومإ ارتبط هبإ من خمططإت فقد صدر عن  عرشة دوةل وبعد ا 

 علامء الأمة والروابط العلمية املشإركة البيإن الآيت

 

آن الكرمي هو أأ  ن القرأ ه أأوالا ا  آن سورة ابمسه وسور بأأسامء أ ِله براهمي عليه السالم ويف القرأ عظم كتإٍب احتفى اب 

ئهَك  وبعض بَنهيهه واملسلمون مأأمورون ابتبإع َهْديه وَهْدي سإئر الأنبيإء علهيم الصالة والسالم قإل تعإىل ُأولَ َٰ

ْه ۗ قُل الَّ َأْسأَلُُكْ  َُداُُهُ اْقتَده ُ ۖ فَِبه يَن َهَدى اَّللَّ ه نيَ اذلَّ ْكَرٰى لهلَْعإلَمه الَّ ذه
ِ
ْن ُهَو ا

ِ
ا ۖ ا   عَلَْيهه َأْجرا

مَي  ْبَراهه
ِ
نَّ َأْوىَل النَّإسه ابه

ِ
براهمي عليه السالم ُه أأهل اال سالم واال ميإن قإل س بحإنه ا ن َأْوىَل النإس اب  وذلكل فإ 

 ُ آَمنُوا ۗ َواَّللَّ يَن أ ه ُّ َواذلَّ َذا النَّيبه ََّبُعوُه َوَه َٰ يَن ات ه نهنيَ لََّلَّ ُّ الُْمْؤمه  َويله

 

ن علامء املسلمني مع التعإون اال نسإن ي والتعإيش القإمئ عىل احلرية والعدل وعدم ازدراء الأداين أأو  اثنياإ ا 

الأنبيإء ومع احلوار اال نسإين لبنإء اجملمتعإت ولكهنم يقفون متحدين ضد حتريف اال سالم وتشويه الأنبيإء علهيم 

 ن املسلمنيالصالة والسالم وهذا هو دي

مَي َحنهيفاإ ۚ َوَمإ كَ  ْبَراهه
ِ
َ ا َّلَّ إ ِمه يَما يناإ قه تَقهمٍي ده س ْ اٍط مُّ َ ىَلٰ ِصه

ِ
َِّنه َهَداينه َريِبه ا ن

ِ
َن الُْمرْشهكهنيقإل س بحإنه قُْل ا  َن مه

 

ن أأسإس فكرة ادلين اال براهميي يقوم عىل املشرتك بني عقيدة اال سالم وغريه من العقإئد ويه فكر  ة اثلثاإ ا 

فراد هللا تعإىل ابلعبإدة بيامن الرشائع احملرفة قد دخلهإ  منإ يقوم عىل التوحيد والوحدانية وا  ذ اال سالم ا  ابطَّل ا 

 الرشك وخإلطهتإ الوثنية والتوحيد والرشك ضدان ال جيمتعإن

براهمي عليه السالم عىل دين جإمع لال سالم والهيودية والنرصانية زمع ابطل ومعتقد فإ سد قإل والزمع بأأن ا 

َن الُْمرْشهكه  إ َوَمإ َكَن مه ما ْسله كهن َكَن َحنهيفاإ مُّ انهياإ َولَ َٰ ايا َواَل نرَْصَ مُي ََيُوده ْبَراهه
ِ
 نيَ س بحإنه َمإ َكَن ا



 

كيع عَْْب تسويٍق دليٍن جديٍد يؤازر التطبيع الس يإيس هو أأمر  براهإم للتطبيع والرتَّ ن السعي دلمع اتفإقإت ا  إ ا  رابعا

 وموضوعاإ وأأصالا وفرعاإ ذكل أأن الأمة املسلمة مل تقبل ابلتطبيع الس يإيس منذ بدأأ أأواخر مرفوض شلكا 

الس بعينيإت من القرن امليالدي الفإئت ولن تقبل اليوم من ابب َأْوىَل مبشإريع التطبيع ادليِن وحتريف 

ه يَْبُغونَ  ينه اَّللَّ  املعتقدات وقد قإل تعإىل َأفَغرَْيَ ده

 

ليه خروج من مَّلَّ اال سالم  ن طإعة أأعداء املَّلَّ وادلين يف أأمر ادلين املبتدع والقبول به وادلعوة ا  إ ا  خإمسا

اح  اخلإمت النإخس للك رشيعٍة س بقته ولن يفلح قوم دخلوا يف هذا الكفر الرصُّ

يَن  ه َن اذلَّ يُعوا فَرهيقاإ ِمه ن تُطه
ِ
آَمنُوا ا يَن أ ه َإ اذلَّ رهينَ قإل س بحإنه اَي َأَيُّ ميَإنهُكْ َكفه

ِ
تَإَب يَُردُّوُُك بَْعَد ا  أُوتُوا اْلكه

وُُكْ عىََلٰ َأْعقَإبهُكْ فَتَنقَلهُبو  يَن َكَفُروا يَُردُّ ه يُعوا اذلَّ ن تُطه ِ
آَمنُوا ا يَن أ ه َإ اذلَّ هينَ وقإل جلَّ وعال اَي َأَيُّ  ا َخإِسه

 

دهإ  منإ يُبِده إ عىل الأمة أأن تعي أأن أأوهإم السالم ا  الهيود أأنفسهم وقد ِصح رئيس وزراهئم يف مؤمتر سإدسا

أأوهإم »بأأن اتفإقية صفقة القرن قد قوَّضت مإ أأطلق عليه « مس يحيون موحَّدون من أأجل ا ِسائيل»مجعية 

ن احلل الأمثل للزناع هو التعإيش »كام أأن وزير خإرجية أأمرياك احلإيل قد قإل يف الكوجنرس « حِله ادلولتني ا 

هنإء أأس بإب اخلالفالسلمي ومتإيش الطر  وعىل رأأس ذكل العقيدة اال سالمية بطبيعة « فني مع بعضهام بعد ا 

نْ  ا ِمه ا َحَسدا ميَإنهُكْ ُكفَّإرا
ِ
ن بَْعده ا ونَُك ِمه ْن َأْهله اْلكهتَإبه لَْو يَُردُّ ن احلإل قإل هللا تعإىل َودَّ َكثهرٌي ِمه ههم ِمه نده َأنُفسه  عه

َ لَهُُم الْ   َحقُّ بَْعده َمإ تََبنيَّ

 

إ حيذر العلامء احلكومإت اال سالمية من الاس تجإبة لهذه ادلعوات املغرضة ملإ تُمثِههل من عدواٍن سإفٍر  سإبعا

شعإل لنإر اخلالف والفتنة بني املسلمني  عىل عقيدة شعوهبإ ورضٍب للثقة اليت منحهتإ الشعوب حلكومإهتإ وا 

هإ مهن َب ممإ يؤدي ا ىل ا ضعإف أأمة اال سالم ومتكني عدِوه ه اْلَكذه نه افرَْتَٰى عىََل اَّللَّ مَّ إ كام قإل تعإىل َوَمْن َأْظمَلُ مه

نَي ) إلهمه ي الْقَْوَم الظَّ ُ اَل ََيْده ْساَلمه ۚ َواَّللَّ
ِ
ىَل ااْل

ِ
هه 7َوُهَو يُْدَعٰى ا ُّ نُوره ُ ُمِته ههْم َواَّللَّ أَفَْواهه ه به ( يُرهيُدوَن لهُيْطفهئُوا نُوَر اَّللَّ

ُروَن )َولَْو َكرهَه ا هه َولَْو َكرهَه الُْمرْشهُكو8ْلاَكفه ينه لُكِه ينه الَْحِقه لهُيْظههَرُه عىََل ادِله لْهَُدٰى َوده ي َأْرَسَل َرُسوَِلُ ابه ه َن ( ُهَو اذلَّ

(9) 

 



اثمناإ جيب عىل مس ئويل وزارات التعلمي واال عالم يف العإمل العريب واال ساليم الكف عن العبث مبنإجه تعلمي 

نة والتأأكيد عىل ثوابت العقيدة والرشيعة وحتصني النإش ئة من اال سالم  آن والس ُّ وتقدميه من خالل القرأ

الاحنرافإت والش ِبإت الفكرية والعقدية فإلش بإب أأمإنة بني أأيديك ويف أأعنإقك وسوف تسأألون عهنإ يوم 

 القيإمة

َ َوال ونُوا اَّللَّ آَمنُوا اَل ََتُ يَن أ ه َإ اذلَّ ونُوا َأَمإََنتهُكْ َوَأنُِتْ تَْعلَُمونقإل تعإىل اَي َأَيُّ ُسوَل َوََتُ  رَّ

 

إ يدعو املؤمترون العلامء وَطلَبة العمل وادلعإة وسإئر املُفكِهرين والُكتَّإب املسلمني للقيإم بواجِبم حنو ديهنم  اتسعا

قإ مة الندوات ومواهجة فتنة تبديل ادلين وتوعية الأمة هبذا اخلطر ادلاُه وحترير املقإالت والكتب وا 

واحملإرضات واخلطب اليت ترشح عقيدة التوحيد وتُبنِيه مإ ينإقضهإ وحتذر من فتنة هذه البدعة الضإةل وأأنه 

كراٍه أأو تأأويٍل يف قبول هذا البإطل  ليس هنإك من ا 

َن الْقَْتله  ْتنَُة أََشدُّ مه  قإل تعإىل َوالْفه

ِهُكْ ۖ فََمن شَ  ب ن رَّ ن َوَمن َشإَء فَلَْيْكُفرْ قإل س بحإنه َوقُله الَْحقُّ مه  إَء فَلُْيْؤمه

 

ا ينإدي العلامء املشإركون يف هذا املؤمتر ا ىل تشكيل هيئٍة مشرتكٍة من الروابط والهيئإت العلمية عىل  عإرشا

ِبإت والعقإئد ادلخيَّل عىل الأمة اال سالمية  مس توى الأمة تقوم بواجب ا صدار البيإَنت والرسإئل حول الش ُّ

 ت وحمكامت اال سالم ويكون لهإ مؤمتر س نوي جإمع يِت عقده يف شهر رجب من لك عإم جهريوحراسة الثواب

 

نه ويل ذكل والقإدر عليه  وهللَا تعإىل نسأأل أأن ينرص من نرص ادلين وأأن يعز عبإده املسلمني بعز اال سالم ا 

 وصىل هللا وسمل وابرك عىل نبينإ محمد، وأ ِل وحصبه أأمجعني

 

آخر دعواَن أأن امحلد هلل   رب العإملنيوأ


