:مبطلاتالطبة الول
...المد ل والصلة على رسول ال وعلى آله وصحبه
..أما بعد
فيا أيها الؤمنون اتقوا ال حق تقاته ول توتن إل وأنتم مسلمون ،فإنا خي ما يقدم به العبد على ربه -
).تعال -قال ال  -تعال  ) :-وAتAزAوHAدNوا فCإ?ن HCخAيMر AالزHAاد FالتHAقBوAى وAاتHAقGون FيAا أGولFي الBأCلBبAاب? ()1
عباد ال احذروا الذنوب والثام صغيها وكبيها فإنا وال بئس زاد الرء يقدم به على ربه ،فهي سبب
كل شر وداء ف الدنيا والخرة ،ومن شؤمها وسوء عاقبتها أن منها ما يبط العمل ويبطل السعي ويبدد
الهد ولذا فإن ال  -تعال -أمر الؤمني بطاعة ال ورسوله وناهم عن إبطال أعمالم بعصية ال ورسوله
فقال  -تعال  ) :-يAا أCيHNهAا الHCذFين AآمAنNوا أCطFيعNوا اللHCه AوAأCطFيعNوا الرHAسNول CوAل تNبMطFلGوا أCعMمAالCكGم.(2)(Mقال أبو جعفر
الطب ي  -رحه ال  -عند هذه الية :ولتبطلوا بعصيتكم إياها )أ ي ال ورسوله( وكفركم بربكم ثواب
.أعمالكم فإن الكفر بال يبط السالف من العمل الصال
أيها الؤمنون ذروا ظاهر الث وباطنه فإن ال  -تعال -قد توعد على بعض الذنوب بإحباط العمل
وإبطال السعي فمن ذلك :الرتداد عن دين ال ،والكفر بعد اليان ،فإنه أعظم ما يبطل العمال
ويبطها بالكلية قال ال  -تعال  ):-وAمAن MيAرMتAدFد MمFنMكGم MعAن MدFين?ه FفCيAمNت MوAهNو AكCافFر zفCأGولCئFك AحAب?طCت MأCعMمAالGهNمM
فFي الدHNنMيAا وAالBآخFرAة FوAأGولCئFك AأCصMحAاب NالنHAار? هNم MفFيهAا خAالFدNون (3)(Cوقال  -تعال ) :-وAمAن MيAكBفGر Mب?الBإيAان FفCقCدM
حAب?ط CعAمAلGه NوAهNو AفFي الBآخFرAة FمFن AالBخAاسFر?ين (4)(Aوقال  -تعال -عن أعمال الكفار والكذبي) :وAقCدFمMنAا إ?لCى
مAا عAمFلGوا مFن MعAمAل• فCجAعAلBنAاه NهAبAاء• مAنMثGورا}() (5واليات ف هذا العن كثية ف كتاب ال  -تعال ،-دالة على
أن كل من كفر أو ارتد عن دينه ومات على ذلك فقد حبط عمله وبطل سعيه ومآله إل جهنم وبئس
.الصي
أيها الخوة الكرام إن الرتداد عن دين ال  -تعال -والكفر بال  -جل وعل  -يكون بأمور عديدة
:منها
الشرك بال  -تعال  -ف عبادته  -سبحانه  -أو ربوبيته  -تعال  -ذكره أو أسائه وصفاته  -عز وجل

-

قال ال  -تعال ) :-مAا كCان CلFلBمNشMر?كFي AأCن BيAعMمNرNوا مAسAاج?د AاللHCه FشAاهFدFين AعAلCى أCنMفGسˆه?م Mب?الBكGفBر? أGولCئA F
ك
حAب?طCت MأCعMمAالGهNم MوAفFي النHAار? هNم MخAالFدNون (6)(Cفالشرك يا عباد ال يبط العمل بالكلية فل تنفع معه حسنة
كما قال ال  -تعال ) :-مAثCل GالHCذFين AكCفCرNوا ب?رAب?Hه?م MأCعMمAالGهNم MكCرAمAاد ŠاشMتAدHAت Mب?ه Fالر?Hيح NفFي يAوMم• عAاصFف Šل
).يAقBدFرNون CمFمHAا كCسAبNوا عAلCى شAيMء• ذCلFك AهNو AالضHAلل GالBبAعFيد7)(N
ولتقرير هذه القيقة وهي أن الشرك يبط العمل خاطب ال  -سبحانه  -نبيه ورسوله الذ ي عصمه من
الوقوع ف الكبائر فضل} عن التلطخ بأرض الشرك فقال  -تعال -ماطبا} نبيه ممدا}  -صلى ال عليه وسلم
 ) :-).وAلCقCد MأGوحFي Aإ?لCيMك AوAإ?لCى الHCذFين AمFن MقCبMلFك AلCئFن MأCشMرAكBت AلCيAحMبAطCن HAعAمAلGك AوAلCتAكGونAن HAمFن AالBخAاسFر?ين8)(A
أيها الناس إن الشرك بال  -تعال  -ف ألوهيته أو ربوبيته أو أسائه أو صفاته ،أمر خطي عظيم خافه أولو
العزم من الرسل وخافه النب  -صلى ال عليه وسلم  -على أصحابه  -رضي ال عنهم  -فاحذروا الشرك
عباد ال ول يظنن أحدكم أنه بنأى عن الشرك أو ف أمان من الوقوع فيه فإن هذا خطأ وضلل قال -
).تعال ) :-أCفCأCمFنNوا مAكBر AاللHCه FفCل يAأBمAن NمAكBر AاللHCه Fإ?لHCا الBقCوMم NالBخAاسFرNون9)(C
أيها الؤمنون إن الشرك الذ ي يبط العمل بالكلية هو أن تعل ل ندا} وهو خلقك وذلك بأن تصرف
العبادة أو نوعا} منها لغي ال  -تعال -كأن تب غي ال أو تب معه غيه أو تعظم غي ال أو تتوكل
على غيه أو تدعو غيه أو تذبح لغيه أو تنذر لغيه أو تطيع غيه ف تليل ما حرم ال أو تري ما أحل
ال  -تعال  .-ومن الشرك البط للعمل اعتقاد العبد النفع والضر بغي ال  -تعال  -وأن غيه  -سبحانه
 قادر على جلب النافع ودفع الضار استقلل} .ومن الشرك أيضا} جحد شيء من أسائه وصفاته نعوذ.بال من ذلك
عباد ال إن ما تصل به الردة البطلة للعمال عدم اعتقاد كفر الكفار أو الشك ف كفرهم أو تصحيح
مذهبهم أو اعتقاد جواز التدين بغي دين السلم قال ال  -تعال ) :-ل إ?كBرAاه AفFي الدHFين? قCد MتAبAيHAن AالرHNشMدN
مFن AالBغAي? HفCمAن MيAكBفGر Mب?الطHCاغGوت FوAيNؤMمFن Mب?اللHCه FفCقCد FاسMتAمMسAك Aب?الBعNرMوAة FالBوNثBقCى ل انMفFصAام AلCهAا وAاللHCه NسAمFيعz
عAلFيم (10)(zوقال  -صلى ال عليه وسلم )) :-من قال :ل إله إل ال وكفر با يعبد من دون ال حرم ماله
.ودمه وحسابه على ال  -عز وجل  (11)((-رواه مسلم
فكل من ل يكفر الكفار من اليهود والنصارى وغيهم أو شك ف كفرهم أو اعتقد صحة ما هم عليه

.فقد كفر با أنزل على ممد نعوذ بال من ذلك
وما تصل به الردة البطة للعمال بغض شيء ما جاء به الرسول  -صلى ال عليه وسلم  -قال ال
تعال ) :-وAالHCذFين AكCفCرNوا فCتAعMسا} لCهNم MوAأCضAل HCأCعMمAالCهNم (8) MذCلFك Aب?أCنHAهNم MكCر?هNوا مAا أCنMزAل CاللHCه NفCأCحMبAط CأCعMمAالCهNم)(M
 .(12 -.فمن كره تري الربا أو وجوب الصلة مثل} فقد حبط عمله وكفر بال  -تعال
-

وما يصل به الرتداد عن دين ال الستهزاء بشيء من دين ال  -تعال -أو ثوابه أو عقابه أو ما يتعلق
بذلك قال ال  -تعال ) :-قGل BأCب?اللHCه FوAآيAاتFه FوAرAسNولFه FكGنMتNم MتAسMتAهMز?ئGون * Cل تAعMتAذFرNوا قCد MكCفCرMتNم MبAعMد Aإ?يAان?كGم)(M
 (13ومنها جحد شيء ما جاء به الرسول  -صلى ال عليه وسلم  .-ومنها سب ال  -تعال -أو سب
الرسول  -صلى ال عليه وسلم  -فإن هذه المور ما تصل به الردة والكفر بال  -تعال -نعوذ بال من
.ذلك
أيها الؤمنون إن ما يبط أعمال العاملي وييب سعيهم الرياء ف العمل وهو أن يطلب العبد بعمله ثناء
الناس ومدحهم وذكرهم قال ال  -تعال -ف حق الرائي بنفاقهم) :كCالHCذ Fي يNنMفFق NمAالCه Nر?ئCاء¡ النHAاس? وAل
يNؤMمFن Nب?اللHCه FوAالBيAوMم? الBآخFر? فCمAثCلGه NكCمAثCل? صAفBوAان ŠعAلCيMه FتNرAاب zفCأCصAابAه NوAابل فCتAرAكCه NصAلBدا} ل يAقBدFرNون CعAلCى شAيMء•
مFمHAا كCسAبNوا وAاللHCه Nل يAهMد Fي الBقCوMم AالBكCافFر?ين .(14)(Aوف حديث أب أمامة قال :جاء رجل فقال :يا رسول
ال أرأيت رجل} غزا يلتمس الجر والذكر ماله؟ قال :لشيء له .فأعاده عليه ثلثا} كل ذلك يقول:
لشيء له .ث قال)) :إن ال ل يقبل من العمل إل ما كان خالصا} وابتغي به وجهه(() (15رواه أبو داود
والنسائي وهذا يفيد أن العمل الذ ي ل يبتغى به وجه ال  -تعال -حابط باطل ل ينفع صاحبه ،فكل من
.عمل عمل} طلب فيه غي وجه ال  -تعال -فإن عمله مردود عليه وليس له عند ال فيه من خلق
أيها الؤمنون إن ما يبط العمل ويعله هباء منثورا} انتهاك حرمات ال  -تعال  -ف اللوات فعن ثوبان
مرفوعا} )) :لعلمن أقواما} من أمت يأتون يوم القيامة بسنات أمثال جبال تامة بيضا} يعلها ال  -عز
وجل  -هباء• منثورا} .قال ثوبان :يا رسول ال صفهم لنا ،جلهم لنا أن ل نكون منهم ونن ل نعلم ،قال:
أما إنم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل ما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بحارم ال
.انتهكوها(() (16رواه ابن ماجه بسند صحيح
:الطبة الثانية

..أما بعد
فإن ما يبطل العمل أيها الؤمنون الن والذى بالطاعات قال ال  -تعال ) :-يAا أCيHNهAا الHCذFين AآمAنNوا ل تNبMطFلGوا
صAدAقCاتFكGم Mب?الBمAن? HوAالBأCذCى() .(17فمAن MمAن HAبصدقته وطاعته فقد حبط عمله وخاب سعيه وأوجب ذلك
عقوبته فعن أب ذر مرفوعا})) :ثلثة ل يكلمهم ال يوم القيامة ول ينظر إليهم ول يزكيهم ولم عذاب
أليم(( كررها ثلثا} قال أبو ذر :خابوا وخسروا من هم يا رسول ال؟ قال)) :السبل إزاره ،والنان،
والنفق سلعته باللف الكاذب(() (18رواه مسلم .فاتقوا ال عباد ال واشهدوا مFنHAة Cال عليكم أن هداكم
.لليان فلول فضل ال عليكم ما زكا منكم من أحد أبدا} ولكن ال يزكي من يشاء وال سيع عليم
عباد ال إن ما يبط العمل ترك الصلة الفروضة فعن جابر بن عبد ال  -رضي ال عنه  -قال :قال
رسول ال  -صلى ال عليه وسلم )) :-بي الرجل وبي الكفر ترك الصلة(() (19رواه مسلم .وف السند
قال  -صلى ال عليه وسلم )) :-العهد الذ ي بيننا وبينهم الصلة فمن تركها فقد كفر(() (20وقد أجع
الصحابة  -رضي ال عنهم  -على كفر تارك الصلة فعن عبد ال بن شقيق  -رضي ال عنه  -قال:
"كان أصحاب ممد  -صلى ال عليه وسلم  -ل يرون شيئا} من العمال تركه كفر إل الصلة" .رواه
الترمذ ي بسند صال .وقد جاء ف الصحيحي أن النب  -صلى ال عليه وسلم  -قال)) :من ترك صلة
).العصر حبط عمله(()21
فهذه النصوص أيها الؤمنون تفيد أن ترك الصلة من مبطات العمال قال ابن القيم  -رحه ال  -عند
كلمه على الديث الخي :والذ ي يظهر ف الديث وال أعلم براد رسوله أن الترك نوعان :ترك كلي
ل يصليها أبدا} فهذا يبط العمل جيعه ،وترك معي ف يوم معي فهذا يبط عمل ذلك اليوم فالبوط
العام ف مقابلة الترك العام والبوط العي ف مقابلة الترك العي ،فعلى هذا أيها الؤمنون من ترك صلة
من الصلوات ف يوم من اليام كأن يترك صلة الفجر من يوم أو الظهر أو العصر أو الغرب أو العشاء
فإن عمله ذلك اليوم حابط باطل ولو كان أمثال البال أما من ترك الصلة بالكلية فهذا كافر مرتد كل
.عمله باطل حابط نعوذ بال من الذلن
أيها الؤمنون إن ما يبط العمل ويفسد السعي التأل على ال  -تعال  -الصاحب للعجب فعن جندب
رضي ال عنه  -قال :قال رسول ال  -صلى ال عليه وسلم  :-إن رجل} قال :وال ل يغفر ال لفلن
وإن ال  -تعال -قال )) :من ذا الذ ي يتأل علي أل أغفر لفلن؟ قد غفرت لفلن وأحبطت عملك(()

-

22).

أيها الؤمنون ذكر أهل العلم  -رحهم ال  -أن التعامل بالربا ما يبط العمل واستدلوا لذلك با جاء عن
عائشة  -رضي ال عنها  -أنا قالت :لا أخبت بأن زيد بن أرقم باع عبدا} بثمانائة نسيئة واشتراه
بستمائة نقدا} قالت للت أخبتا :أبلغي زيدا} أنه قد أبطل جهاده مع رسول ال  -صلى ال عليه وسلم -
.إل أن يتوب

فاتقوا ال عباد ال ول تأكلوا الربا أضاعفا} مضاعفه واعلموا أن من السيئات ما يذهب السنات فذروا
ظاهر الث وباطنه كما أمركم ال  -تعال -بذلك

