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التقوىاجمللد التاسع والعشرون،  العدد اخلامس، ذو القعدة وذو احلجة ١٤٣٧ هـ  أيلول / سبتمبر  ٢٠١٦ م

� غاية بعثة النبيا� هي هديُة لنا
 لرֲדم ��صال� �من ملعر�� 
حالتهم لر�حانية �ألخالقية، بأسلو) مفعم بالر%ة �للطف 
للني ل8 تعكس حالة حلب ل8 يكنها هؤال� ألبر5 خللق �
لنو5،   >� منها  لشوA إلخرجهم �  Cلظلما  F لتائهني هللا 
هللا عز�جل خاطب حبيبه Mمًد � موسيا ﴿فَال  ��فال غر� 
َتْذَهْب َنْفُسَك َعَلْيِهْم َحَسَرCٍ﴾ (فاطر ٩).  فهذS هي حلالة 
لشعو5ية لوجدنية لعاطفية لa 8تلج قلو) هؤال� ملصطفني 
 ألطها5 لذين ُ�صفو باملبلغني �ملبشرين �ملهديني، فلم ُيبعثو
 dصكو �عطا�   ��  
لنا تصنيف  �جل  من  عز�جل  هللا  من 
 ���حكاi كفرية. g يعطو علم شق لقلو)  5�� �صد �غفر
ִדم. kتفس ��لنا
 على مقاصدهم  ن لنويا حm nاسبو ما َتكُّ
ْلِحَساُ)﴾   َ�َعَلْيَنا   qُْلَبَال َعَلْيَك  باختصا5 قاu تعا<: ﴿َفِإنََّما 

لرعد٤١))
 kلتكفملسألة �جوS توجب  F � كاx�" لسلف uقدميا قا�
� مييل �< لوجه لذ} ���جه �حد مينع لتكفk فعلى ملف8 
 }ُمينع لتكفk، حتسينا للظن باملسلم "، �قالو:  "~ب الحتر
ستباحة �ما� ملصلني ملوحدين  ��هل لتأ�يل، فإ F kلتكفمن 

�لف كافر �هو� من خلطأ F سفك Mجمة  dتر F خلطأخطر، �
من �i مسلم �حد. [لشفا: ٢/ ٢٧٧]. كم هم �تقيا� هؤال� 
� من كفر �  �يعلمو لتكفk أل�م  يتو5عو� عن  فهم  لسلف؟ 
 uحا �صال�  هو  جبهم �  ��  �يعلمو �أل�م  كفر  فقد  مسلما 
 �ل�ها� باحلجة  �بيا� خطئه  �هديته  �موساته  لشخص   هذ
حلكم بر�ته � kلتكف�بال8 هي �حسن  بدال من �طالA 5صاصة 

�بالتا� هد5 �مه.
 iأليا  Sهذ F   جدkمنح� خط   kلتكف لقد خطى مسلك 
 لذ لنظر،   Cبوجها ملكفَّر  مع  �تلف  من  هو  لكافر  فأصبح 
إلميا� �مع � iإلسال �� هناd �اعة تؤمن بأ5كا� iليونسمع 
xلك ُيحكم على �فر�ها بالكفر �لر�� �من خالM uكمة �5ية 
ملوطنة  �بالتا� ميا5
 ضدهم  Aجلماعة حقو Sبنا� هذ�ليفقد 

الضطها� ملد� �لدي� �الجتماعي  ��... uشكا��تلف 
خلطk ��ى عنه، فلم mكم  �لد لقد حذ5 لرسوu � من هذ
�علن �نه  {�بر�� �كفر �حد �ال من �علن عن نفسه �نه مرتد 
إلسالi. لذ m gكم بكفر ملنافقني �عاملهم على لظاهر  dتر
حلقيقة كفر�. كما �نه � عت�  كل  F م��بالرغم من 
من تلفظ بال له �ال هللا مسلما مهما كانت لظر�� �لد�فع 
ملتلفظ   هذ  uيسأ  ��  � يبحث   g نه� تلفظه، كما   �5�
�� فعل ينقض لفظ لشها�� حm nكم  uقو ��عن �} فهم 

.Sبكفر
على  �خيلة    kلتكف بدعة   �� فيه  شك  ال  فمما   kخ��
غيا)  عصر   F �خاصة  سياسية  لد�فع  ��خلت �  ،iإلسال
لتحقيق  قويا  سالحا   iتستخد  uتز �ال  لرشد�،  خلالفة 
لبدعة  Sخلية �خا5جية، مما جعل هذ�هد� سياسية ألجند� �
مناهج  عليها  تأسست  ل8  لدينية  لثقافة   F �ساسيا   جوهر
لتعليمية، ليصبح 5جل لدين  Cملؤسسا F إلسالميةلتربية 
 >عيا � ��� يكو� مبلغا �لشيخ قاضيا �تكفkيا بدال من  ��

هللا متأسيا برسل هللا.
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