الجواب الشافي على الجار الطاغي المعتدي
الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن
يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له أما بعد اشهد أن الاله إال هللا و اشهد أن
محمدا رسول هللا بعته بالهدى ودين الحق ليضره على الدين كله اذا أتقدم إلخواني بهده
الرسالة إلزالة وكشف الشبهات والرد على تلبيس أولياء إبليس للحقيقة ,
أوال:الخلق هو السجية والطبع,وكما قال العلماء له صورتان –الصورة الظاهرة و-الصورة
الباطنة فاذا كانت الصورة الباطنية صالحة او سيئة فهي الرد الذي يعكس على الصورة
الطاهرة لقوله صلى هللا عليه وسلم(.....آالفي الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله
واذا فسدت فسد الجسد كله).
أنواع وحاالت حسن الخلق:
حسن الخلق يكون مع الخـــالق والخـلق-1من حسن الخلق مع هللا هو ان تصدق التصديق الجازم بما قاله هللا و رسوله
-2من حسن الخلق مع المخلوق فعرفه بعضهم انه نوعان
 -1كف األذى :
وهو أن يكف اإلنسان أداه عن غيره سواءا بالمال أو النفس او العرض فمن تعدى سواءا
بالمال أو النفس العرض فمن تعدى عن هده األشياء فهو سيء دميم الخلق..
وقال صلى هللا عليه وسلم(:إن دمائكم وأموالكم وإعراضكم عليكم حرام.كحرمة يومكم هذا
في شهركم هذا في بلدكم هذا.).حديت صحيحح.
ويعظم هذا االثم كلما كــثر وكان موجها إلى من له حق عليه اكبر .
وقال صلى هللا عليه وسلم (وهللا اليؤمن وهللا اليؤمن وهللا اليؤمن قـــالوا:قالوا من يارسول
هللا ؟ قال من ال يأمن جاره بوائقهه)
 -2بــذل النــدى:
وهو الكرم والجود وال يقتصر الكرم على المال فقط بل هو,في بذل النفس وبذل المال
والعلم.................
وقال تعالى( :ادفع بالتي هي أحسن )...االية  34سورة فصلت .

فهل العفو محمود في كل الحاالت مطلقا ومأمور به.؟
ولكن يقول الشيخ العثيمين رحمه هللا عن العفو يكون معلوما ادا كان محمودا لقوله تعالى
(وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره عل هللا انه ال يحب الظالمين) االية 40
سورة الشورى.
لكن ياخي فيجب ان تخضع عقلك لما يجري في الواقع فاذا كنت تسكب كرمك وتسامحك
في دلو مثقوب فأنت هنا قد اخطات فقد يكون عفوك وتصافحك في غير محله فيقول الشيخ
ايضا اذا كان الرجل المعتدي شريرا معروفا بالشـر والمكر والخداع...فلو عفوت عنه
لتمادى في شره فاألفضل أن في هدا الوضع أن يوضع هدا عند حده.
النقطة المهمة :
وقال العثيمين رحمه هللا :
(اذا كان رجال اعتدى او قتل فيأتي المعتدى عليه فيصفح عنه فهذا يجب ان يوزن في
الميزان فادا كان الشخص معروف بحسن خلقه وعرف انه لم يرتكب هده الفعـلة قصدا
فهدا العفو عنه أفضل .
أما اذا كان فعل هدا المعتدي قصدها ومعروف بخلقه الذميمة فهدا ال يجب العفو عنه الن
هللا تعالى خلق كل شيء بمقدار).

*4أخي العاق ل المسلم إليك بعض فتوى من باب دفع الص ائل :
عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال:جاء رجل الى النبي صلى هللا عليه وسلم قال:يارسول
هللا أرأيت إن جاء رجل يريد أخد مالي قال:التعطيه مالك قال:أرأيت ان قاتلني قال:قاتله
قال:ارايت إن قتلني ؟قال:فأنت شهيد قال:ارايت إن قتلته؟قال:فهو في النار( رواه مسلم)
 2442عن عبد هللا بن عمروا ان النبي صلى هللا عليه وسلم قال:من قتل دون ماله فهو
شهيد (متفق عليه)
وفي لفظ :من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد(رواه ابوداود)وغيره
وعن سعيد بن زيد قال:سمعت النبي صلى هللا عليه وسلم يقول( :من قتل دون دينه فهو
شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد)رواه أبو داود والترميذي وصححه
وكما تدل االحاديث المذكورة عن جواز المقاتلة لمن أريد إراقة الدم والفتنة في الدين واألهل

وحكي ابن المنذر عن الشافعي انه قال:من اريد ماله او نفسه او حريمه فله المقاتلةوليس عليه عقل وال دية وال كفارة
واالحــاديت مصرحة بأن المقتول دون ماله ونفسه وأهله ودينه شهيد,ومقاتلته اذا قتل
المعتدي فهو في النار الن األول محق والثاني مبطل قوله (دون) قال القرطبي:دون في
اصلها ظرف مكان بمعنى تحت,

والحمد هلل هدا ما قدرنا على جمعه إلخواننا المسلمين والحمد هلل إلزالة تلبيس أولياء
إبليس للحق الساطع في زمن كثر فيه الفتن والقيل والقال والضعف بالتبصر في ديننا
فينبغي علينا جميعا إن نخضع لكلمة الحق ولو كانت مرة ,فالحمد هلل الذي علمنا على انه
ماأصابنا ما كان ليخطئنا وما أخطئنا ما كان ليصيبنا فهذه هي الدنيا فهي للرجال الذين
يحملون الحق ويدافعون عليه لقوله تعالى (...وتعاونوا على البر والتقوى والتعاونو ا على
اإلثم والعدوان) االية  68سورة المائدة.
وقال( ص) في نصرة المسلم ألخيه المسلم  ":انصر أخاك ظالما او مظلوما "

فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد أال اله إال هللا واشهد أن محمد رسول هللا

كتبت هذه الرسالة من طرف العبد الفقير إلى هللا س,عبد الحق نسال هللا ان يتحقق بها تربية النفس
على قبول الحق .
مراجعة لغوية  :س/م .

المراجع : -1القران الكريم.
 -2االحاديث النبوية الصحيحة .
 -3فتاوى الشيخ العثيمين ,
-4فتاوى باب دفع الصائل .
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