
 احذر مظامل اخللق

احلمد هلل العليِم اخلبري، السممميِ  الب،ممري، الد اِل ال،د أ، د أممالد  ل إ  ل   إ   دحدي إ أممأ ُ ل  إ  اظعلاما العبا ا  
 .عندي م،دار قطمري، د أالد  ل حممًدا عبدي درسول  صاحب احلوض دالشفاعة،  رسل    بالبشارة دالنذارة

  

أيا    كتبا اإلل ا على املآذِل ِذكع

ا   فأثار حابًّا يف ال،لوِب عظيما

   مأا اإلل ا املؤمننيا ب،ول ِ 

  وا علي  دسلِ موا تسليمااصل  

 :فاللالم صلِ  دسلم دبارك على نبينا حممد دعلى آل  دصحب   مجعني،  ما بعد

ٌء عاِظيمٌ  ﴿ :فأدصيكم دنفسي بت،وى   ا النَّاسا اتمَّ،اوا رابَّكامع ِ لَّ زالعزالاةا السَّاعاِة أايع  .[1احلج: ]﴾   اا  ا م الا

دهو حيمد   على هذا  -قبل سممممممممنوا   -كال رجل  تحدث عن مأض  صممممممماب    ا  كارثة األسمممممممالم    الا األحبة، 
املأض الذي  أممهل  بنفسمم  عن م،مميبة املا ، حيمد  ر ألن  ر ى صمماحب  يف صممالة األسممالم قد اسممأ اسممارة  زال ع 

الس  نيوي، فماذا هذا  ف ع،ل ، حىت  ن  نا،ل  ىل مسممتشممفى ال،ممحة النفسممية يف الطاف  املعأد  هسممتشممفى أممالار،
لِ  رادلا ما املافع : و اتادع لَّما، قاا ا لَّى  ا عالايعِ  داسممما و ا ِ  صممما ؟ قالوا: املافعِلسا عن اإلفالس األاأدير عانع  اِب هاأا معأاةا  الَّ راسممما سا

:  لَّ املافعِلسا ِمن  امَّيت  اأعيت  او ا  ، ِفينا مان إ ِ رعهاما ل  دإ ماتاعا، ف،ا ا يا ، الة،، دصمِ تاما هذا،  الِ،ياماِة ب،ما دزاكاة،، د اأعيت قدع أما
أابا هذا، فيماععطاى هذا ِمن حاساناتِِ ، دهذا ِمن حاساناتِِ ، فْلع فاِنيا ع  ما ُا  ا ا هذا، َد فا  دقاذا ا هذا، د اكالا ما ا هذا، دسما

 .م ع علي ، ُثاَّ طاِأحا يف النَّاِرور رداي مسلحاساناتا ا قمابعلا  لع  ما،عضاى ما علي   اِاذا ِمن ااطا اهامع فاطاأِحا 

، دهو مانع  ااذا غاأماؤاي  عمالا  ال،َّاحلةا   .يف هذا احلاد ِث: بيالا ماعىن العمافِلِس احل،ي،يِ 

 .ديف هذا احلد ث:  لَّ الِ،،اصا قد  أيت على مجيِ  احلسناِ ، حىتَّ إ  اب،ي منالا أيًئا، دالعياذ باهلل



لَّى  ا عالايع ِ  ،عبا    َُِّ صمما و ا ا : قاا ا راسمما َُّا عانع ا، قاا ا يا ا ممِ لَّما: ومانع  ح،وق العبا  اطرية جدًّار فعانع  اِب هاأا معأاةا رَا  داسمما
ء،، فمالعياتاحالَّلع ا ِمنع ا اليماوع ا، قمابعلا  اإا  اكاولا  يع ِ   ادع أمممممممما ٌة أِلاِايِ  ِمنع ِعأعَممممممممِ ٌم، ِ لع كاالا لا ا عاماٌل  ِ  كاانا ع لا ا ماظعلاما  نااٌر داإا ِ رعها

ِ لع ملاع تاكانع لا ا حاسانااٌ   اِاذا ِمنع سايِ ئااِ  صااِحِبِ  فاحاِملا عالا  ِتِ ، دا ِر ماظعلاما  .ِ ور  اأج  الباارييع صااِلٌح  اِاذا ِمنع ا ِب،ادع

 تارة  كول يف النفوس، د أممممممممممدي يف الدماء، دتارة يف تتنوع املظاملر قا  ابن رجب: ودالظلم احملأ :  اوة اإلسمممممممممال ، 
 .األموا ، دتارة يف األعأاضور ا.ه

حق املظلو  إ  سمممممممممم،ة هلأ  توبة الظامل، بل إ بد من التحلل من املظلو ، دقد  عاقب املسمممممممممملم بظلم   عبا   ،
مممما ع عالايَّ النَّارا، فماأا ا ع  أاافِيلا تما لكافأ،  د حيوال، ديف صممممحيح مسمممملم: وداعاأَِ ا امعأا اًة ِمن باِِن  سممممع َااا،  ا ِفيالا عاذَّبا يف ِهأَّة، 

ِْ األرعِضو، ديف صممممممحيح البااري مأفوًعا: ومان قماتالا ماعاهادً  ا ا تاأعكالا ِمن ااشمممممما الاا، داملاع تاداععالا ا فمالامع تاطعِعمع الا ا ملاع  اِأحع راباطاتمع
 ."ماِسرياِة  رعباِعنيا عاًماراِفحاةا اجلانَِّة، د لَّ ِرحياالا تاوجادا ِمن 

مممممي   عنالم   مممممي   عن   ىل عبد  بن  نيس َر دقد جاء يف حد ث ال،،ممممماص الذي ركب في  جابأ بن عبد  َر
: ماا  ىل الشما  أالًأا حىت أافال  ب  دفي : وحياعشاأا  ا العِعباا ا، دا ادعماأا بِياِدِي ِقبالا الشَّاِ ، عاأااًة حافااًة غاأعًإ بما  : قمالع ا ًما، قاا ا الع

:  اناا ا ماعا ا مانع قماأابا ا  اسمممممع ماعع ا مانع بماعادا كاما وع ،  اسمممممع : لايعسا ماعاالامع أممممميء دا مانااِ ي ماناا ، ِب،ممممما ًما؟، قاا ا ُا الدَّ َّالا، إا لع بماالع ِل ما
ٌد ِمنع  ا  لا اجلعانمَّةا، دا احمما اما ِل اجلعانممَِّة  ممادع د، ِمنع  اهمع ة،، داإا  مانعبا  مانعباِهي أِلاحما ِل النممَّاِر  اطعلابما ا ِهاظعلامما لا هممع امما ِل النمَّاِر  ممادع د، ِمنع  اهمع ِهي أِلاحما

ِ َّنَّاا ناأع  : داكايع ا دا : قمالع ا ِل اجلعانَِّة  اطعلابا ا ِهاظعلاماة،، حاىتَّ اللَّطعماِة، قاا ا ٌد ِمنع  اهع : ايت النَّارا دا احا ًما؟ قاا ا ناا ا  عاأااًة غاأعًإ بماالع حلعاسمممممما
ور رداي  محد دصحح  األلباين  .داالسَّيِ ئاا ا

  

دلذا فعلى املسمملم  ل  أ  املظامل  ما مباأممأة  د  وصممي حكيًما لري َّ مظلمت   ىل املظلو ، د سممأل  العفو، د ل مل  تمكن 
نا  كالدعاء حسمممفعلي   ل  فعل م  املظلو   -كعد  معأفة صممماحب احلق  د موت    -التافب من التحلل من املظلو  
 .ل ، داإستهفار ل ، دال،دقة عن 

نا ا راجاٌل  : صمممما أِماةا قاا ا دمان قذ  مسمممملًما  د مسمممملمة يف الدنيا، دمل  ما،امع علي  حد  ال،ذ ، جوزي يف اَاأةر فعانع ِعكع
ا  ا عِد  ناماا اجلعاارِ اةا تماععمالا بمانيع ممممممممممي   عنالما طاعااًماْ فمابمايمع َااا الِإبعِن عابَّاس، َر : اِلمع ِ ذع قاا ا  : ابعنا عابَّاس، أَّجالا:  اا زاانِياةا، فما،اا ا

ِاأاِةور صحح  األلباين نمعياا َتااد كا يف اَع  .ما ع ِ لع ملاع َتاادَّكا يف الد 



 دفضمممافل األعما  كال،مممالة دال،ممميا  داحلج دغريها، إ تكفأ  إ ال،مممهافأ عند مجالور  هل العلم، دتكفأ ح،وق   
ف،ة،  مما املعماصمممممممممممي املتعل،مة إ،وق العبما ، فمْبا إ تاكافَّأ  إ بالتوبة منالا، دمن أمممممممممممأدىل التوبة منالا: را   املظلم  ىل 

 . هلالار نفعِن   د  اكم بالكتاب دالسنة، دها فيالما من اَدى داحلكمة، داستهفأدا    ن  كال غفارًا

 :نبي  دعبدي دعلى آل  دصحب ،  ما بعداحلمد هلل دحدي دال،الة دالسال  على 

فْل ح،وق العبا  عظيمة داطرية ديف احلد ث: ) ماهعفاأا ِللشَّاِليِد كال  ذانعب، ِ إ الدَّ عنا(ر رداي مسلم، فت،ور  ل الشالا ة 
 !تكفأ أأب اخلمأ دالزنا دغريها، دإ تكفِ أ ح،وق الناس

مممممي   عن  قا :   ا غا ديف ال،مممممحيحني عن  ِب هأ أة َر ًة،  َّنَّ ًبا دإا ِفضمممممَّ ، دملاع نماهعنامع ذاها يعبماأا ناا اا تاتاحع ناا البما،اأا داإِلِبلا افمع ِنمع
لَّى  ا علي  دسمممممملَّما  ىل داِ ي ال،اأاى، دمع ا عابعٌد ل   ما  َُِّ صمممممما ناا م  راسمممممموِ  ا أافمع عاٌم، ،ا داملاتااعا داحلاوااِفةا، ُثاَّ انع،مممممما ا ا ل  ِمدع

ايا ل   حادا  دا ٌم عاافِأٌ   هع الع لَّى  ا علي  دسمملَّما  ذع جااءايا سمما َُِّ صمما لا راسمموِ  ا ناما هو حيااة  راحع بااِب، فابيمع ابا باِِن الضممِ  ، حىتَّ  صمما
لَّى  ا علي  دسمممملَّما: بالع، دالذي نمافع  َُِّ صمممما الاا اةا، فما،اا ا راسممممو ا ا ِنيًئا ل  الشممممَّ : ها ، فما،اا ا النَّاسا ُا العابعدا ي بياِدِي،  لَّ سممممِ ذل

تاِعلا علي  ناارًا فالااءا را  ما، لاتاشمممع ا املا،ااسمممِ الا بمع ، ملاع تا،مممِ يعبماأا ِمنا املاهاامِِ ا  او ا اا ابماالا لاةا الَّيت  صممما مع ُا ِمنا النيِ  جا الشمممَّ َِا ا ذل ٌل ِحنيا 
: هذا أممميٌء كانع ا  ، فما،اا ا ِ أااكانيع أااك،  دع بشمممِ لَّى  ا علي  دسممملَّما بشمممِ َُِّ صممما بعتا ا، فما،اا ا راسمممو ا ا لَّى  ا علي  دسممملَّما:  صممما  صممما

 ."ِمن ناار،  - دع ِأأااكااِل  -ِأأااٌك 

اِحباِتِ   * دا امِ ِ  دا ابِي ِ  *  ماوع ا  اِفأ  العماأعءا ِمنع  اِاي ِ  ﴿ :مظامل اخللق أمممأبا عظيم، قا  الط ي: عند قو    عبا   ، داصممما
 ."حذرًا من مطالبتالم   اي ها بين  دبينالم من التَّبعا  داملظامل" :[، قا 43 - 43س: ﴾ ]عب داباِني ِ 

ِلالا  او ا   بل تأمَّل كي   ا  الني صمممممملى   علي  دسمممممملم عن عد    التا ر كما يف احلد ث: ولاتماؤا  لَّ احلا،اوقا  ىل  هع
 .اِة ال،اأعناِءور رداي مسلمالِ،ياماِة، حىتَّ  ا،ا ا ِللشاِة اجلالعحاِء ِمنا الشَّ 

شمممممممممممأا اخلالفقا كل الم  و ا ال،يممامممِة، دالبالممافما  !فممْذا كممال هممذا حمما  البالممافم، فكي  بمماملكلفني؟  ديف حممد ممث آاأ: وحيا
دالدداب  دالطريا، دكل  أمممميء،، فيبلنا من عدِ  ِ   ل  أاذا لللمَّاِء من ال،أعناِء، ُث  ،و : كوين تأابًا فذلُ حني  ،و  

:  اا لايعتاِِن كانع ا تماأاابًاور )السلسلة ال،حيحة لأللباين(  .الكافأا

ِ لع كاالا ِم مع،اا ا  ﴿ :وذ باهلل من الشممميطال الأجيم ع  يعًئا دا ٌس أممما ِ  العِ،يااماِة فاالا تاظعلاما نمافع ةا لِيماوع  حابَّة، داناضممما ا العماواازِ نا العِ،سمممع
ناا ِِباا داكافاى بِناا حااِسِبنيا   .[، ُث صل وا دسلِ ماوا34﴾ ]األنبياء:  ِمنع ااأع ا ،  اتمايمع


