
الطبة الولمبطلات :

...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   

1)(وAتAزAوHAدNوا فCإ?نHC خAيMرA الزHAادF التHAقBوAى وAاتHAقGونF يAا أGولFي الBأCلBبAاب? -: ( تعال - قال ال -تعال  ).

 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

أمر الؤمني بطاعة ال ورسوله وناهم عن إبطال أعمالم بعصية ال ورسوله-تعال - الهد ولذا فإن ال   
قال أبو جعفر).2)(يAا أCيHNهAا الHCذFينA آمAنNوا أCطFيعNوا اللHCهA وAأCطFيعNوا الرHAسNولC وAل تNبMطFلGوا أCعMمAالCكGمM-: ( تعال - فقال   

وكفركم بربكم ثواب) أ ي ال ورسوله(ولتبطلوا بعصيتكم إياها : عند هذه الية- رحه ال - الطب ي   
 .أعمالكم فإن الكفر بال يبط السالف من العمل الصال

قد توعد على بعض الذنوب بإحباط العمل- تعال- أيها الؤمنون ذروا ظاهر الث وباطنه فإن ال   
الرتداد عن دين ال، والكفر بعد اليان، فإنه أعظم ما يبطل العمال: وإبطال السعي فمن ذلك  

وAمAنM يAرMتAدFدM مFنMكGمM عAنM دFين?هF فCيAمNتM وAهNوA كCافFرz فCأGولCئFكA حAب?طCتM أCعMمAالGهNمM-:( تعال - ويبطها بالكلية قال ال   
CونNدFالAا خAيهFف MمNار? هHAالن NابAحMصCأ AكFئCولGأAو FةAرFآخBالAا وAيMنHNي الدF(تعال - وقال ) 3)(ف :-MدCقCف FانAإيBب?ال MرGفBكAي MنAمAو  

Aر?ينFاسAخBال AنFم FةAرFآخBي الFف AوNهAو NهGلAمAع Cب?طAى: (عن أعمال الكفار والكذبي-تعال - وقال ) 4)(حCا إ?لAنMمFدCقAو  
، دالة على-تعال- واليات ف هذا العن كثية ف كتاب ال ) 5)(مAا عAمFلGوا مFنM عAمAل� فCجAعAلBنAاهN هAبAاء� مAنMثGورا{  

 أن كل من كفر أو ارتد عن دينه ومات على ذلك فقد حبط عمله وبطل سعيه ومآله إل جهنم وبئس
 .الصي

يكون بأمور عديدة- جل وعل - والكفر بال -تعال - أيها الخوة الكرام إن الرتداد عن دين ال   
 :منها

-عز وجل - ذكره أو أسائه وصفاته - تعال - أو ربوبيته - سبحانه - ف عبادته - تعال - الشرك بال   



مAا كCانC لFلBمNشMر?كFيA أCنB يAعMمNرNوا مAسAاج?دA اللHCهF شAاهFدFينA عAلCى أCنMفGس�ه?مM ب?الBكGفBر? أGولCئFكA-: (تعال - قال ال   
CونNدFالAخ MمNار? هHAي النFفAو MمNهGالAمMعCأ MتCب?طAفالشرك يا عباد ال يبط العمل بالكلية فل تنفع معه حسنة) 6)(ح  

مAثCلG الHCذFينA كCفCرNوا ب?رAب?Hه?مM أCعMمAالGهNمM كCرAمAاد� اشMتAدHAتM ب?هF الر?HيحN فFي يAوMم� عAاصFف� ل-: (تعال - كما قال ال   
NيدFعAبBال GللHAالض AوNه AكFلCء� ذMيAى شCلAوا عNبAسCا كHAمFم CونNرFدBقA7)(ي ). 

نبيه ورسوله الذ ي عصمه من- سبحانه - ولتقرير هذه القيقة وهي أن الشرك يبط العمل خاطب ال   
صلى ال عليه وسلم- ماطبا{ نبيه ممدا{ -تعال - الوقوع ف الكبائر فضل{ عن التلطخ بأرض الشرك فقال   

) :-Aر?ينFاسAخBال AنFم HAنAونGكAتCلAو AكGلAمAع HAنCطAبMحAيCل AتBكAرMشCأ MنFئCل AكFلMبCق MنFم AينFذHCى الCإ?لAو AكMيCإ?ل AيFوحGأ MدCقCلA8)(و ). 

ف ألوهيته أو ربوبيته أو أسائه أو صفاته، أمر خطي عظيم خافه أولو- تعال - أيها الناس إن الشرك بال   
فاحذروا الشرك- رضي ال عنهم - على أصحابه - صلى ال عليه وسلم - العزم من الرسل وخافه النب   

-عباد ال ول يظنن أحدكم أنه بنأى عن الشرك أو ف أمان من الوقوع فيه فإن هذا خطأ وضلل قال   
9)(أCفCأCمFنNوا مAكBرA اللHCهF فCل يAأBمAنN مAكBرA اللHCهF إ?لHCا الBقCوMمN الBخAاسFرNونC-: (تعال  ). 

 أيها الؤمنون إن الشرك الذ ي يبط العمل بالكلية هو أن تعل ل ندا{ وهو خلقك وذلك بأن تصرف
كأن تب غي ال أو تب معه غيه أو تعظم غي ال أو تتوكل-تعال - العبادة أو نوعا{ منها لغي ال   

 على غيه أو تدعو غيه أو تذبح لغيه أو تنذر لغيه أو تطيع غيه ف تليل ما حرم ال أو تري ما أحل
سبحانه- وأن غيه - تعال - ومن الشرك البط للعمل اعتقاد العبد النفع والضر بغي ال -. تعال - ال   
ومن الشرك أيضا{ جحد شيء من أسائه وصفاته نعوذ. قادر على جلب النافع ودفع الضار استقلل{-   

 .بال من ذلك

 عباد ال إن ما تصل به الردة البطلة للعمال عدم اعتقاد كفر الكفار أو الشك ف كفرهم أو تصحيح
ل إ?كBرAاهA فFي الدHFين? قCدM تAبAيHAنA الرHNشMدN-: (تعال - مذهبهم أو اعتقاد جواز التدين بغي دين السلم قال ال   

zيعFمAس NهHCاللAا وAهCل AامAصFفMى ل انCقBثNوBال FةAوMرNعBب?ال AكAسMمAتMاس FدCقCف FهHCب?الل MنFمMؤNيAو FوتGاغHCب?الط MرGفBكAي MنAمCف H?يAغBال AنFم 
zيمFلAل إله إل ال وكفر با يعبد من دون ال حرم ماله: من قال-: ((صلى ال عليه وسلم - وقال ) 10)(ع  

رواه مسلم) 11-))(عز وجل - ودمه وحسابه على ال  . 
 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

-قال ال - صلى ال عليه وسلم - وما تصل به الردة البطة للعمال بغض شيء ما جاء به الرسول   
)(ذCلFكA ب?أCنHAهNمM كCر?هNوا مAا أCنMزAلC اللHCهN فCأCحMبAطC أCعMمAالCهNمM) 8(وAالHCذFينA كCفCرNوا فCتAعMسا{ لCهNمM وAأCضAلHC أCعMمAالCهNمM -: (تعال 

تعال- فمن كره تري الربا أو وجوب الصلة مثل{ فقد حبط عمله وكفر بال ). 12  -. 

أو ثوابه أو عقابه أو ما يتعلق-تعال - وما يصل به الرتداد عن دين ال الستهزاء بشيء من دين ال   
)(ل تAعMتAذFرNوا قCدM كCفCرMتNمM بAعMدA إ?يAان?كGمM* قGلB أCب?اللHCهF وAآيAاتFهF وAرAسNولFهF كGنMتNمM تAسMتAهMز?ئGونC -: (تعال - بذلك قال ال 

أو سب-تعال - ومنها سب ال -. صلى ال عليه وسلم - ومنها جحد شيء ما جاء به الرسول ) 13  
نعوذ بال من-تعال - فإن هذه المور ما تصل به الردة والكفر بال - صلى ال عليه وسلم - الرسول   

 .ذلك
 أيها الؤمنون إن ما يبط أعمال العاملي وييب سعيهم الرياء ف العمل وهو أن يطلب العبد بعمله ثناء

كCالHCذF ي يNنMفFقN مAالCهN ر?ئCاء¡ النHAاس? وAل: (ف حق الرائي بنفاقهم- تعال- الناس ومدحهم وذكرهم قال ال   
 يNؤMمFنN ب?اللHCهF وAالBيAوMم? الBآخFر? فCمAثCلGهN كCمAثCل? صAفBوAان� عAلCيMهF تNرAابz فCأCصAابAهN وAابل فCتAرAكCهN صAلBدا{ ل يAقBدFرNونC عAلCى شAيMء�

Aر?ينFافCكBال AمMوCقBي ال FدMهAل ي NهHCاللAوا وNبAسCا كHAمFيا رسول: جاء رجل فقال: وف حديث أب أمامة قال). 14)(م  
:فأعاده عليه ثلثا{ كل ذلك يقول. لشيء له: ال أرأيت رجل{ غزا يلتمس الجر والذكر ماله؟ قال  

رواه أبو داود) 15))(إن ال ل يقبل من العمل إل ما كان خالصا{ وابتغي به وجهه: ((ث قال. لشيء له  
حابط باطل ل ينفع صاحبه، فكل من-تعال - والنسائي وهذا يفيد أن العمل الذ ي ل يبتغى به وجه ال   

فإن عمله مردود عليه وليس له عند ال فيه من خلق-تعال - عمل عمل{ طلب فيه غي وجه ال  . 

ف اللوات فعن ثوبان- تعال - أيها الؤمنون إن ما يبط العمل ويعله هباء منثورا{ انتهاك حرمات ال   
عز- لعلمن أقواما{ من أمت يأتون يوم القيامة بسنات أمثال جبال تامة بيضا{ يعلها ال : ((مرفوعا{  

:يا رسول ال صفهم لنا، جلهم لنا أن ل نكون منهم ونن ل نعلم، قال: قال ثوبان. هباء� منثورا{- وجل   
 أما إنم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل ما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بحارم ال

رواه ابن ماجه بسند صحيح) 16))(انتهكوها . 
 :الطبة الثانية



 ..أما بعد
يAا أCيHNهAا الHCذFينA آمAنNوا ل تNبMطFلGوا-: (تعال - فإن ما يبطل العمل أيها الؤمنون الن والذى بالطاعات قال ال   

فمAنM مAنHA بصدقته وطاعته فقد حبط عمله وخاب سعيه وأوجب ذلك). 17)(صAدAقCاتFكGمM ب?الBمAن?H وAالBأCذCى  
ثلثة ل يكلمهم ال يوم القيامة ول ينظر إليهم ول يزكيهم ولم عذاب: ((عقوبته فعن أب ذر مرفوعا{  

السبل إزاره، والنان،: ((خابوا وخسروا من هم يا رسول ال؟ قال: كررها ثلثا{ قال أبو ذر)) أليم  
فاتقوا ال عباد ال واشهدوا مFنHAةC ال عليكم أن هداكم. رواه مسلم) 18))(والنفق سلعته باللف الكاذب  

 .لليان فلول فضل ال عليكم ما زكا منكم من أحد أبدا{ ولكن ال يزكي من يشاء وال سيع عليم

قال: قال- رضي ال عنه - عباد ال إن ما يبط العمل ترك الصلة الفروضة فعن جابر بن عبد ال   
وف السند. رواه مسلم) 19))(بي الرجل وبي الكفر ترك الصلة-: ((صلى ال عليه وسلم - رسول ال   

وقد أجع) 20))(العهد الذ ي بيننا وبينهم الصلة فمن تركها فقد كفر-: ((صلى ال عليه وسلم - قال   
:قال- رضي ال عنه - على كفر تارك الصلة فعن عبد ال بن شقيق - رضي ال عنهم - الصحابة   

رواه". ل يرون شيئا{ من العمال تركه كفر إل الصلة- صلى ال عليه وسلم - كان أصحاب ممد "  
من ترك صلة: ((قال- صلى ال عليه وسلم - وقد جاء ف الصحيحي أن النب . الترمذ ي بسند صال  

21))(العصر حبط عمله ). 

عند- رحه ال - فهذه النصوص أيها الؤمنون تفيد أن ترك الصلة من مبطات العمال قال ابن القيم   
ترك كلي: والذ ي يظهر ف الديث وال أعلم براد رسوله أن الترك نوعان: كلمه على الديث الخي  

 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

-الصاحب للعجب فعن جندب - تعال - أيها الؤمنون إن ما يبط العمل ويفسد السعي التأل على ال   
وال ل يغفر ال لفلن: إن رجل{ قال-: صلى ال عليه وسلم - قال رسول ال : قال- رضي ال عنه   

))(من ذا الذ ي يتأل علي أل أغفر لفلن؟ قد غفرت لفلن وأحبطت عملك: ((قال-تعال - وإن ال 



22). 

أن التعامل بالربا ما يبط العمل واستدلوا لذلك با جاء عن- رحهم ال - أيها الؤمنون ذكر أهل العلم   
لا أخبت بأن زيد بن أرقم باع عبدا{ بثمانائة نسيئة واشتراه: أنا قالت- رضي ال عنها - عائشة   

-صلى ال عليه وسلم - أبلغي زيدا{ أنه قد أبطل جهاده مع رسول ال : بستمائة نقدا{ قالت للت أخبتا  
 .إل أن يتوب

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


