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ذا الكافر اِلالك؟ َ التَّمجيُد ِلم  "!بيان عن منديال "ِلم

 :احلمُد هلل، والّصالة والّسالم على نبّينا حمّمد وعلى آله وصحبه؛ أّما بعد
فهلك يف هذه األايم "مانديال" الكافر، وقد قيل إنّه ملحٌد أو نصراين، كما هو مشهور يف اإلعالم، وقد 
ابدرت صحٌف حملّيٌة وغري حملّية وقنوات عربّية إىل متجيده والبكاء عليه، وليس للرجل ما ُُيمد عليه إّّل ما 

ى األذى يف ذلك، مع أنّه مل يتفّرد ابجلهد يف هذا يُذكر عنه ِمن تصّديه ملقاومة العنصريّة يف بالده، وصربه عل
 .الّسبيل

 
﴿َوِإَذا قُ ۡلُتۡم  :وّل ميتنع يف الّشرع ذكر الكافر مبا فيه ِمن خصال محيدة، بل هذا ِمن العدل يف القول

مع جتاهل  ولكن هذا ّل يسوّغ الّتبجيل والّتمجيد واإلطراء املشعر ابّلحرتام والوّلء، [152األنعام:]َفٱۡعِدُلوْا﴾
أسوأ الّسيئات، وهو الكفر، وجتاهل سيّئاته يف سياسة بالده، وقد نقل بعُض الثقات أنّه دعي إىل اإلسالم 
فأصّر على كفره، مما جيعل كفره أغلظ ِمن كفر عوام الّنصارى، فكيف إذا كان ملحًدا؟! ونَ َقل الثقُة أيًضا أنّه 

 !شرب اخلمورنشر الفساد يف البالد؛ ِمن الزان، والفجور، و 
 

كما -إّّل لرضى أمريكا وهيئة األمم عنه  -الذي طفح به اإلعالم العريب هلذا اهلالك-وما هذا الّتمجيد 
، وألنّه عندهم نصراين، فلو كان مسلًما ما انل هذه اإلشادة وهذا الّتعظيم والّتضخيم، وقد ُنِسَب إىل -يظهر

أبلغ ِمن  -وهو الدعاء له ابلرمحة  -والرّتحُم على الكافر بعض الكّتاب اجلّهال الرّتحُم على هذا الكافر، 
َما { :واملؤمنني عن اّلستغفار للمشركني، قال تعاىل -صّلى هللا عليه وسّلم-اّلستغفار، ولقد هنى هللا نبّيه 

ُْم َأْصَحاُب َكاَن لِلنَِّبِّ َوالَِّذيَن َآَمُنوا َأْن َيْستَ ْغِفُروا لِْلُمْشرِِكنَي َوَلْو َكانُوا أُوِل  َ هَلُْم َأهنَّ قُ ْرََب ِمْن بَ ْعِد َما تَ َبنيَّ
َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّ اَّللََّ ََثِلُث َثاَلثٍَة َوَما { :والّنصارى كفاٌر مشركون، قال تعاىل ،113التوبة: }اجلَِْحيم

 73املائدة:}ِمْن إَِلٍه ِإّلَّ إَِلٌه َواِحدٌ 
 

ُم  على الكافر إن كان يعتقُد أنّه على ديٍن صحيح: فقد وقع يف انقض ِمن نواقض اإلسالم، فإن وهذا املرتحِّ
ا، وإن كان ّل يعتقد صّحة دين هذا الّنصراين: فرتمحُه عليه جهٌل وضالل، وقد ارتكب  : كان مرتدًّ ُعرِّف وأصرَّ

حذروا أيّها اإلعالميون ِمن زّلت اللسان حمرًما يف دين اإلسالم إبمجاع العلماء، فاتقوا هللا أيّها املسلمون، وا
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ُهْم َأمْجَِعنيَ ف َ { :والقلم؛ فإّنكم مسؤولون عّما تقولون وتكتبون ا َكانُوا يَ ْعَمُلونَ  * َورَبَِّك لََنْسأَلَن َّ -92]احلجر:}َعمَّ
 ه 1435-2-5حرر يف: [. 93

 
 :أماله 
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