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 بسم هللا الرمحن الرحيم

يضلل فلن جتد له  هلل حنمده ونستعينه ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد هللا فال مضل له ومن إن احلمد     
 وعلى آله وصحبه أمجعني .... عبده رسوله  اً أشهد أن ال إله إال هللا و أن حممدولياً مرشداً و 

َ ِإنَّ اَّللََّ َخِبرٌي ِبَا تـَْعَمُلونيَا َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَـّقُ )   قال تعاىل َ َوْلَتنظُْر نـَْفٌس مَّا َقدََّمْت ِلَغٍد َواتَـُّقوا اَّللَّ  ( . وا اَّللَّ
َ َحقَّ تـَُقاتِِه َواَل ََتُوُتنَّ ِإالَّ َوَأنُتم مُّْسِلُمونَ ) وقال تعاىل   ( . يَا َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا اتَـُّقوْا اَّلله

 أما بعد 
 : ) هو مبطالت األعمال (ذن هللا تعاىل اإلخوة ... أيها اجلمع املبارك إن موضوع الدرس هلذه الليلة بإ أيها     

   : يقول ابن القيم رمحه هللا يف كتابه الوابل الصيبإن احلديث عن ما يبطل األعمال حديث مهم ويف ذلك 
 ده وحيبطه .إمنا الشأن يف حفظ العمل مما يفس ،العمل  وليس الشأن يف، حتصر  سداهتا أكثر من أنوحمبطات األعمال ومف

عليه العبد فمعرفة ما يفسد األعمال يف حال وقوعها ويبطلها وحيبطها بعد وقوعها من أهم ما ينبغي أن يفتش  ويقول أيضاً :
 وحيرص على عمله وحيذره .

 أعماله وتذهب حسناته وتذهب طاعته.إذاً معرفة مبطالت األعمال أمر ضروري حىت ال يقع اإلنسان فيها فتذهب  
حىت نتجنبها ونكون  عمال ال ي ورتت يف الكتا  والسنةذكر لكم بعض مبطالت األذا املنطلق أيها اإلخوة الكرام سأومن ه

 :على حذر منها 
 .الردة  -أواًل:
 .فإن اإلنسان إذا ارتد فقد حبطت مجيع أعماله وبطلت تلك األعمال      

نـَْيا َواْْلِخَرِة وَ َومَ  )قال تعاىل  ُأولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ْن يـَْرَتِدْد ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه فـََيُمْت َوُهَو َكاِفٌر َفُأولَِئَك َحِبَطْت َأْعَماُُلُْم يف الدُّ
 . ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن(

ِديَن َعَلى َأنـُْفِسِهْم بِاْلُكْفِر ُأولَِئَك َحِبَطْت َأْعَماُُلُْم َويف النَّاِر ُهْم )َما َكاَن ِلْلُمْشرِِكنَي َأْن يـَْعُمُروا َمَساِجَد اَّللَِّ َشاهِ وقال تعاىل 
 . َخاِلُدوَن(

على أمته فالرسول  على سبيل التغليظ وهو خياطب الرسول ، ولقد بلغ اخلطا  اإلهلي ذروته يف تقرير هذه احلقيقة الشرعية 
 رك حلبط عمله فكيف أنتم أيها الناس؟؟على شرف منزلته وعلى علو مكانته لو أش 

 اً فهو املعصوم الذي عصمه هللا .والن الرتة تستحيل منه شرع، يشرك لعلو مرتبته ال  لكنه 
  . اِسرِيَن()َوَلَقْد ُأوِحَي ِإلَْيَك َوِإََل الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلَك لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَمُلَك َولََتُكوَننَّ ِمَن الَْ  تعاىليقول 

ُهْم َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن( عن الرسل مجيعاً صلوات هللا وسالمه عليهم  اً ويقول تعاىل خمب   .)َوَلْو َأْشرَُكوا ََلَِبَط َعنـْ
فيمت وهو  )  مله ويعتب من الكافرين ألنه قال :الرتة فقد بطل ع ىرتد فمات علالبا  كثرية ، وال ي تبني أن من ا و اآليات يف

 . رتد ومات على رتته فقد بطلت مجيع أعماله نعوذ باهلل من اخلذالن( فمن اافر ك
" إذا مجع هللا األولني واآلخرين ليوم ال ريب فيه نات مناٍت من كان قد أشرك يف عمل يعمله هلل أحد فيطلب ثوابه  ويقول 

  رواه الرتمذي .عنده فإن هللا أغىن األغنياء عن الشرك" 
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 .رياء ال  -ثانياً :
 . أحاتيث عن املصطفى   ذلك أيضاً   لقد ورت ذم الرياء يف الكتا  والسنة آيات كثرية وجاء يف

 ( .الَِّذيَن ُهْم يـَُراُؤوَن َوََيْنَـُعوَن اْلَماُعونَ  الَِّذيَن ُهْم َعْن َصالِِتِْم َساُهونَ  )فـََوْيٌل لِْلُمَصلِهنيَ  ومن ذلك قول هللا تعاىل  
 ة يف ذلك ولعله يأيت بعض منها .ثري و أما األحاتيث ك

عندهم وله  اً أي يكون حضيض، علم يا عبد هللا أن الرياء مشتق من الرؤيا فاملرائي يُري الناس ما يطلب به احلضوة عندهم وا
 ء أنواع كثرية وهو حمبط للعمل بنص الكتا  والسنة.، والريافهو يعمل لرياه الناس ، منزلة 

َوال يـُْؤِمُن بِاَّللَِّ  )يَا َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تـُْبِطُلوا َصَدَقاِتُكْم بِاْلَمنِه َواأْلََذى َكالَِّذي يـُْنِفُق َماَلُه رِئَاَء النَّاسِ   تبارك وتعاىليقول هللا
ُ ال يـَْهِدي  َواْليَـْوِم اْْلِخِر َفَمثـَُلُه َكَمَثِل َصْفَواٍن َعَلْيِه تـَُراٌب فََأَصابَُه َواِبٌل فـَتَـرََكُه َصْلداً  ال يـَْقِدُروَن َعَلى َشْيٍء ِمَّا َكَسُبوا َواَّللَّ

 .اْلَقْوَم اْلَكاِفرِيَن( 
: أي ال تبطلوا صدقاتكم باملن واألذى كما تبطل صدقة من راءى هبا الناس ، فأظهر هلم أنه يريد وجه هللا ، وإمنا  قال ابن كثري

كَر بني الناس .... مث ضر  تعاىل مثل ذلك املرائي بإنفاقه ) فمثله كمثل قصده مدح الناس أو شهرته بالصفات اجلميلة لُيش
صفوان ( وهو الصخر األملس ) عليه ترا  فأصابه وابل ( وهو املطر الشديد ) فرتكه صلداً ( أي فرتك الوابل ذلك الصفوان 

لك أعمال املرئني تذهب وتضمحل صلداً أي أملس يابساً ، أي ال شيء عليه من ذلك الرتا  ، بل قد ذهب كله ، أي وكذ
 عند هللا . 

 . " إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك األصغر " ويف احلديث يقول 
" رواه  انظروا هل جتدون عندهم جزاءالناس بأعماهلم " اذهبوا إىل الذين كنتم تراءون يف الدنيا ف ىيقول هللا يوم القيامة إذا جاز و 

 أمحد
صالته ملا  خلفي أن يقوم الرجل فيصلي فيزينالشرك اوف عليكم عندي من املسيح الدجال أخأال أخبكم مبا هو  )  وقال 

 يرى من نظر الرجل ( .
 .الطاعات   ذهبويُ ، يستأصل األعمال ، فهو شر بالء : من الرياء  أخي املسلمفاحذر 

نم ألهنم استمتعوا بنتائج أعماهلم يف حياهتم أن تعلم أن املرائني أول ما تسعر هبم نار جه وِما خيوف من الرياء يا أخي الكرمي
 :احلديث املشهور   الدنيا ويدل على ذلك

ليه يوم القيامة رجل استشهد فيؤتى به إن أول الناس يقضى عيقول )  عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال : مسعت رسول هللا 
فقد  ولكن قاتلت ليقال جريء : كذبتقال ت ، ك حىت استشهدقاتلت في:  فعرفها قال : فما عملت فيها قال فعرفه نعمه

، به فعرفه نعمه فعرفها  وعلمه وقرأ القرآن فيؤتى ، ورجل تعلم العلم حب على وجهه حىت أُلقي يف النارقيل مث أمر به حىت س
أت وقر عامل  : كذبت ولكنك تعلمت ليقالقال ، تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن : قال ، فما عملت فيها : قال 

أعطاه من أصناف ورجل وسع هللا عليه و ،  مث أمر به فسحب على وجهه حىت ألقي يف النار، فقد قيل  قارئ  القرآن ليقال هو
ما تركت من سبيل حتب أن ينفق فيها إال أنفقت فيها لك : قال ، فما عملت فيها : قال ، فعرفه نعمه فعرفها ،  املال فيؤتى به

 رواه مسلمحب على وجهه حىت القي يف النار ( ليقال جوات فقد قيل مث أمر به فس كذبت ولكنك فعلت: قال ، 

 امسع يا من ترائي الناس ؟ : امسع يا أخي املسلم  
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 ؟؟ مسكني وترتك العزيز الكرميأن َيدح إنسان مثلك   من أجلو من تعمل من أجل الناس ؟  امسع يا
النار يوم القيامة ففر يا أخي املسلم من الرياء فرارك من األسد   ل من تسعر به، وأن املرائي هو أو  هذا احلديث يبني خطر الرياء

. 
 . ر العلماء فضاًل عن عامة العباتلها كباأمام غوائ  عن الوقوف  و الشهوة اخلفية يعجزفإن الرياء 

 فال يسلم من الرياء إال القليل .
 إن املرائي مل يعظم اخلالق ، بل عظم املخلوق ؟

 مل يعظم اجلبار املتكب ، وإمنا عظم احلقري الذليل . إن املرائي
 إن املرائي عظم الدنيا ، ومل يعظم اآلخرة .

إن املرائي مل يقدر ومل يعظم ومل خيش يوم القيامة ، يوم تبلى السرائر ، يوم تفتضح القلو  ، يوم يُعلم ما يف الصدور ، يوم 
 ر .يكشف عما يف القلو  ، يوم تعلم اخلفايا والسرائ

 إن املرائي قدر الدنيا وأهلها ، وعظم الدنيا وزخرفها .
 ( .َوَما َقَدُروا اَّللََّ َحقَّ َقْدرِِه )قال تعاىل  

 ) من مّسع مسع هللا به ، ومن يراء يراء  هللا به ( متفق عليه . قال 
ن يف الناس ، ويزيد يف العمل إذا : للمرائي ثالث عالمات : الكسل إذا كان وحده ، وينشط إذا كا علي بن أيب طالبقال و 

 أثين عليه وينقص إذا ُذمَّ .
 األرض طهر قلوبنا من النفاق و أعمالنا من الرياء و ثبتنا على صراطك املستقيم حىت يأتينا اليقني اوات و اللهم ر  السم

 .املن واألذى  -ثالثاً :
ذلك     العبد إىل ربه زلفى وتقي مصارع السوء كما جاء يفمن املعلوم أن اإلنفاق يف سبيل هللا من صنائع املعروف ال ي تقر 

 وقد مدح هللا عز وجل عباته املنفقني و أثىن عليهم يف آيات  أحاتيث عن املصطفى 
ْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َرّبِهِْم َوال َخْوٌف َعَلْيِهْم )الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن َأْمَواَُلُْم يف َسِبيِل اَّللَِّ ُثَّ ال يـُْتِبُعوَن َما َأنـَْفُقوا َمنهاً َوال َأذًى ُلَُ قال تعاىل 

 .َوال ُهْم ََيَْزنُوَن( 
 أذى ، ألن املن وال اً لمخلص الذي ال يتبع عمله منيبني أن ثوا  اإلنفاق إمنا هو ل  م الغيو وهبذا البيان القرآين من لدن عال

 ثوا  الصدقة ..واألذى مبطالت 
  ( .يَن آَمُنوا ال تـُْبِطُلوا َصَدقَاِتُكْم بِاْلَمنِه َواأْلََذى )يَا َأيُـَّها الَّذِ قال تعاىل 

 . من البشر واإلطعام لوجه هللا ال تنتظر شكراً  املسلم على اإلنفاق واإلعطاء رص يا أخيفاح
َا نُْطِعُمكُ  )َويُْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحبِهِه ِمْسِكيناً َويَِتيماً َوَأِسرياً قال تعاىل   ( . ْم ِلَوْجِه اَّللَِّ ال نُرِيُد ِمْنُكْم َجَزاًء َوال ُشُكوراً ِإَّنَّ

 عاق ومنان ومكذب بالقدر ( . -ذكر منهم  - وال عدالً  صرفاً ثالثة ال يقبل هللا منهم  ) قال  
 أجره" . حبطَ  بعملهِ  جبَ ومن أع   سقط شكرهُ  منه يف معروفٍ  منْ "                      وهلل در القائل
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 ترك صالة العصر  -بعاً :را
وهي  الوسطى عز وجل باحملافظة على الصالة وخص من بينها الصالة  أيها األخوة هلا ميزة خاصة وقد أمر هللا صالة العصر  إن

 ( . )َحاِفظُوا َعَلى الصََّلَواِت َوالصَّالِة اْلُوْسَطى َوُقوُموا َّلِلَِّ قَانِِتنيَ صالة العصر ، يقول هللا عز وجل 
 رواه البخاري(  من ترك صالة العصر فقد حبط عمله)  ، قال ك صالة العصر من أسبا  حبو  العمل فرت 

لألسف فقد تساهل هبا بعض الناس حينما خيرجون من الدوام فينام أحدهم وال ، و إن صالة العصر منزلتها عظيمة أيها الناس : 
  . يستيقظ هلذه الصالة

صالة العصر كأمنا وتر الذي تفوته  الذي يقول فيه )  لنيب ا عن حلديثعصر امسع هلذا ان تساهل يف صالة الولذلك أقول مل
 أهله وماله ( أي كأمنا فقد أهله وماله .

فتأمل أخي املسلم أن ترجع إىل بيتك فتجد أنك فقدَت أهَلَك وماَلَك ؟ إهنا مصيبٌة عظمى ، ورزية كبى ؟ كذلك من يرتك 
 أهله وماله . صالة العصر فإنه كأمنا فقد

 فهل بعد هذا اَلديث الشديد ينام إنسان عن هذه الصالة ؟ 
 هل بعد هذا اَلديث الذي فيه وعيد وترهيب يتساهل إنسان يف هذه الصالة ؟

 :العصر   صالةث الكثرية يف فضل املواظبة على وقد جاءت األحاتي
 .ع يف صالة العصر والفجر أن املالئكة جتتم فقد أخب 

 رواه البخاري ومسلم .ة ( من صلى البتين تخل اجلن أن ) وأخب  
اون هبا وخاصة أهنا من تهال يسلم أن يواظب على صالة العصر و أفلذلك على امل، و أحاتيث كثرية تبني فضل صالة العصر 

 .أسبا  النظر إىل وجه هللا الكرمي 
 صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا ( .لن يلج النار أحٌد )  يف احلديث قال !! هللا أكب  

مر ليلة البدر ، فقال إنكم إىل الق فنظر كنا عند النيب قال جرير )  يعين الفجر والعصر ولذلك جاء يف رواية 
كما ترون هذا القمر ال تضامون يف رؤيته فإن استطعتم أن ال تغلبوا على صالة قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا  ربكم سرتون
 رواه البخاري ومسلم . ( فافعلوا

 .إذاً من أسبا  رؤية هللا تبارك وتعاىل الذي هو من أعظم النعيم يف اجلنة احملافظة على صالة الفجر والعصر 
 إذاً باتر يا أخي املسلم باحملافظة على هذه الطاعة جعلين وإياك ممن يرزقون رؤية الرمحن يف اجلنان .

 .اَل هللا سبحانه وتعالتأيل على  -خامساً :
: وهللا ال يغفر  قال أن رجالً حدث )   لفالن ، عن جند  رضي هللا عنه أن الرسول  أي احللف باهلل على هللا بأنه ال يغفر

 . " كلَ مَ عَ  قد غفرت لفالن وأحبطتُ ، أغفر لفالن  هللا لفالن وأن هللا قال من الذي يتأىل علّي أن ال
 .فقال وهللا ال يغفر هللا لفالن العاصي تأىل على هللا .  بأنه  هذا الرجل حبط عملففي هذا احلديث : 

، رمبا هذا الشخص يكون ويرفع نفسه  نسان أن يستحقر الناس وأن يتأىللإل  ال جيوز ، ال جيوز لإلنسان أن يتأىل على هللا 
  . هلل تبارك وتعاىل منك أتقى منك وأورع منك وأخشى وأخشع

 البشر .. البشر من رمحة ر   طوانَّ خطيئة حتبط العمل ألهنم ق َ  على هللا هي فقول اإلنسان وتأليه  
 من فوائد هذا اَلديث :إن أخي املسلم .. .. .. 
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 مة واحدة أْوَتْت هبذا الرجل . كل... أن ميسك اإلنسان لسانه 
  :من كالم ابن القيم اجلميل يقول رمحة هللا  ولذلك

 على العبد . وأيسر حركات اجلوارح حركة اللسان وهي أضرهــا
بالكلمة ما تبني فيها يزل هبا إن العبد ليتكلم  )  النيب  قالولذلك أحبطت عمل هذا اإلنسان ، كلمة واحدة !! هللا أكب 

كلمة من سخط هللا ال يلقى هلا بااًل يهوي إن العبد ليتكلم بالار أبعد ما بني املشرق واملغر  ( ويف رواية عند البخاري ) الن يف
 هنم ( .هبا يف ج

(  بلغت يكتب هللا له هبا سخطه إىل يوم القيامة  و إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط هللا ما كان يظن أن تبلغ ماويف رواية ) 
 .رواه مالك 

ُفَؤاَد ُكلُّ ُأولَِئَك َكاَن )َوال تـَْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َوالْ ميسك لسانه كما قال هللا تعاىل ن أسلم املعلى ف
 .َعْنُه َمْسُؤواًل( 

 . )َما يـَْلِفُظ ِمْن قـَْوٍل ِإالَّ َلَدْيِه َرِقيٌب َعِتيٌد(وقال تعايل 
 .فيه مصلحة  نه عن مجيع الكالم إال كالم ظاهرهعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن حيفظ لسا: ايقول اإلمام النووي رمحه هللا 

 قال الشاعر : 
 ساَنَك أيها اإلنساُن        ال يـَْلَدغنهَك إنه ثعبانُ احفْظ ل

 كم يف املقابِر من قتيِل لسانِه        كانت ِتاُب لقاَءُه الشُّْجعانُ          
 وقال آخر :

 ُ  إذا شئَت أن حتيا سليماً من األذى           وحُظَك موفوُر وِعْرُضَك َصنيِه
 َك عوراٌت وللناِس أْلُسنُ فكلُّ      ْر به عورَة امرٍئ    لَساَنَك ال َتْذكُ 

 .قوالً وعمالً  مشاقة الرسول  -سادساً :
 بـَْعِضُكْم لِبَـْعٍض )يَا َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تـَْرفـَُعوا َأْصَواَتُكْم فـَْوَق َصْوِت النَِّبِه َوال ََتَْهُروا َلُه بِاْلَقْوِل َكَجْهرِ يقول هللا عز وجل 

 . ْعَماُلُكْم َوَأنـُْتْم ال َتْشُعُروَن(َأْن حَتَْبَط أَ 
هر بعضهم لبعض وليس هذا برتٍة ، كما جي هذه اآلية حيذر سبحانه املؤمنني من حبو  أعماهلم باجلهر لرسول هللا يف 
 .حيبط هبا العمل وصاحبها ال يشعر هبا  معصية بل

 ؟   ى قول النيبعل  يقدم قول غري النيب فيمنإذا كان هذا يف رفع الصوت فما الظن 
 ؟ ي النيب على هد  يقدم هدي غري النيب فيمنما الظن و 
 ؟  يقدم رأي شيخه على رأي النيب  فيمنما الظن و 

 ؟   أو يتعصب لشخص من األشخاص ويرتك رأي النيب يقدم رأي مذهبه على رأي النيب  من أو
أن على وحيرص كل احلرص ، من هذا األمر أن حيذر اإلنسان على  ، فيجبفاملسأله خطرية ؟ أليس هذا أوىل بأن حيبط عمله 

 . يعرف مبطالت األعمال
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 قال الشاعر : 
 عرفُت الشرَّ ال للشِر       لكْن لِـتَـَوقِهـيهِ 

      ْع فيهِ الرَي          مَن الشِر يـََقـ وَمْن ال يعرفُ       
 .انتهاك حرمات هللا يف السر  -سابعاً:

من أم ي يأتون يوم القيامة حبسنات أمثال اجلبال  أقواماً  نَّ مَ لَ عْ أنه قال ) أل وبان رضي هللا عنه عن النيب ففي احلديث عن ث
أما  فقال ، رسول هللا صفهم لنا جلهم لنا أال نكون منهم وحنن ال نعلم  : ياثوبان  لها هللا عز وجل هباءاً منثوراً ، قالفيجع

 م إذا خلوا مبحارم هللا انتهكوها ( رواه ابن ماجه .من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوا هنم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذونإ
 . إن كانت عندهم طاعات أمام الناسإذا خلوا مبحارم هللا انتهكوها و فهذا احلديث يبني أن هللا حيبط أعمال أولئك الذين   

شعائر هللا وجيتنب حمارم هللا يف السر والعلن وجيتنب اإلمث  ويعظم واخللوةفلذلك على املسلم أن يتقى هللا عز وجل يف اخللوة 
 .والفواحش ما ظهر منها وما بطن 

 ملعاذ )اتق هللا حيثما كنت ( .قال  ولذلك قال النيب 
يراه  هللاوحده ال يراه أحد يتذكر أن كان ل  لوحده أو أمام الناس ، فإذازمان يتقي هللا تائماً وأبداً يف كل مكان و  فعلى املسلم أن 

 .أن هللا مطلع عليه أن هللا يراقبه 
 قال الشاعر :

 رقيبُ  خلوُت ولكْن قل عليه       يوماً فال تقل  إذا ما خلوَت الدهرَ 
 وال أنَّ ما ختفيِه عنه يَغيبُ           ساعةً  وال حتسنبَّ هللَا يَغَفلُ 

 .فني اتيان الكهان والعر إ -ثامناً:
 .قبول صالته أربعني يوماً  ممن أتاهم فسأهلم بعد هذا الزمن ولذلك توعد الرسول  الذي ولألسف كثر من الناس يف

 رواه مسلم .ة أربعني يوم ( من أتى عرافاً فسأله عن شيء مل تقبل له صالأنه قال )  فقد جاء يف احلديث عنه 

ر والعياذ باهلل ألن علم الغيب من أما من صدقهم فله وعيد آخر وهو الكف، هذا الوعيد أيها اإلخوة ملن أتاهم وسأهلم 
َعثُوَن( قال تعاىل خصائص هللا  ُ َوَما َيْشُعُروَن َأيَّاَن يـُبـْ  .)ُقْل ال يـَْعَلُم َمْن يف السََّماَواِت َواأْلَْرِض اْلغَْيَب ِإالَّ اَّللَّ

 رواه الرتمذي وهو حديث صحيح(  فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد  اً من أتى عرافاً أو كاهن)  يقول النيب 

فحذاري حذاري أخي املسلم  ل ؟؟؟و أخي املسلم .. .. وفقك هللا ملا َيبه ويرضاه هذا حال السائل فكيف املسؤ       
 . الكهان والعرافني واملنجمني " أن تأيت
 .اإلدمان على المر  -تاسعاً :

  .هنا حتول بني املرء وعقله ، أل خطيئة أن اخلمر أم اخلبائث ورأس كلمعلوم فإنه كما هو  
َا اْلَْمُر َواْلَمْيِسُر َواأْلَْنَصاُب َواأْلَْزالُم فقال سبحانه أمر هللا عز وجل يف كتابه العزيز يف اجتناهبا   وقد )يَا َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَّنَّ

 .( رِْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْيطَاِن فَاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ 
أهنا سبب يف لعنة هللا على كل متعامل معها على أي وجه من الوجوه وكان جزاء من شرهبا أن حيبط عمله إال  وبني الرسول 

 حاً فإن تا  تا  هللا عليه ( .من شر  اخلمر مل تقبل له صالة أربعني صبا)  يقول  اً ،أن يتو  توبة نصوح
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 خلمر إن مات لقي هللا كعابد وثن ( ." مدمن ا فقد قال وقد جاء التهديد والوعيد يف مدمن اخلمر  
 .أو زرع أو صيد  اقتناء الكلب إال كلب ماشية -رًا:عاش 

" ينقص من عمله كل يوم قريا  " ويف رواية  اً كلب  اقتىنمن )  النيب  : قال ففي الصحيحني عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال
 "كلب زرع : " أو  واية ويف ر ( طان إال كلب حرث أو ماشية اقري 
المتناع املالئكة من تخول :  قيلالكلب فقال رمحه هللا :  مام النووي رمحه هللا السبب يف نقص األجر القتناءوقد ذكر اإل 

 .فيه كلب  اً علوم أن املالئكة ال تدخل بيت، ومن املالبيت بسببه 
إن ذلك عقوبة الختاذه ما يزهي عن اختاذه  : وقيل،  ياهممن ترويع الكلب هلم وقصده إ ما يلحق املارين من أذىً  :وقيل  

 .وعصيانه يف ذلك 
 .االبتداع بالدين  -اَلادي عشر :

 : أنه البد للمسلم يف عباتته من أصلني حىت يقبل العمل  الناس علم أخي املسلم اعلموا أيها ا
 أوالً : اإلخالص هلل عز وجل .

 . ه الرسول ثانياً : اإلتباع ألمر هللا الذي بعث ب
إذا فتباع البد من إخالص وا لألجر ألنه ، فاالبتداع مبطل للعمل حمبطذين األصلني هو االبتداع يف الدين و األمر الذي ينايف ه

  والدليل ما جاء يف الصحيحني من حديث عائشة رضي هللا عنها قالت : قال رسول هللا ، بطل العمل  أحدمهانقص 
 مرنا فهو رت ( . ليس عليه أعمل عمالً  من) ويف رواية ملسلم ما ليس منه فهو رت ( رنا هذا م) من أحدث يف أ

  . فهذا القول النبوي يعد من أصول اإلسالم وقاعدة من قواعده بل هو شطر الدين  
 أنهلل عز وجل وأن حيرص  خالصاً أي عباتة أن يكون  يف أن يكون عمله من صالة أو حج أوولذلك على املسلم أن جيتهد 

 . النيب  اً يكون متبع
ُلوَُكْم َأيُُّكْم َأْحَسُن فليست العبة بكثرة العمل وإمنا باإلخالص واإلحسان ، كما قال تعاىل  )الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواَْلََياَة لَِيبـْ

 أكثر من شكله وصورته . ومل يقل أكثركم عماًل ، والسلف رمحهم هللا كانوا يهتمون بإصالح العمل وبإخالصه وإحسانه(  َعَمالً 
 : اقتصات يف سنة خري من اجتهات يف بدعة . فلقال بعض الس
 .التكذيب بالقدر وكذلك عقوق الوالدين  -الثاين عشر :

ا  بالقدر ( كذّ و عاق لوالديه ومنان :  ) ثالث ال يقبل هللا منهم صرفاً وال عدالً  قال  حديث واحد  وقد جاءت هذه يف
 رواه أمحد .

ما أصابه مل يكن ليخطئه وما ويعلم أن ، بالقدر خريه وشره   حىت يؤمنعبٍد  بالقدر حابط عمله ال يصح إميان كذ فإن امل
 فقد حبط عمله وكان من اخلاسرين. بالقدرمن كذ  ، فمل يكن ليصيبه رفعت األقالم وجفت الصحف  أخطأه

ري ظامل هلم ولو رمحهم كانت رمحته خري هلم من أعماهلم لو أن هللا عذ  أهل مساواته و أهل أرضه عذهبم وهو غ )  قال  
أن ما علم أن ما أصابك مل يكن ليخطئك و هللا منك حىت تؤمن بالقدر وت قبلهيف سبيل هللا ما  ولو أنفقت مثل أحد ذهباً 

 ا لدخلت النار ( رواه أبو تاوت .أخطأك مل يكن ليصيبك ولو مت على غري هذ
 ا أيضاً أيها اإلخوة .. .. .. ومن مبطالت األعمال وخنتم هب
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 .الثالث عشر : العبد األبق و املرأة الناشز حىت ترجع إَل طاعة زوجها 
 ترجع ( وامرأة عصت زوجها حىت، واليه حىت يرجع إليه  عبد آبق من م وسهمااثنان ال جتاوز صالهتما رؤ )  فقد قال النيب 
 رواه احلاكم .

: ) لو كنت آمراً أحداً أن يسجد ألحد ألمرت املرأة  حلرص على طاعة زوجها ، وقد قال فعلى املرأة املسلمة أن حترص كل ا
 رواه الرتمذي .أن تسجد لزوجها ( . 

ه  ذه بع  ض حمبط  ات وم  بطالت ال   ي ذك  رت يف الق  رآن أو الس  نة ، فيج  ب عل  ى اإلنس  ان أن يعرفه  ا ح  ىت ال حي  بط عمل  ه وه  و ال 
 يشعر .

والعمـل الصـاو و   عـز وجـل يرزقنـا العلـم النـافع هإياكم مبطالت األعمال ونسألأن يقينا و  إخوة اإلَياننسأل هللا عز وجل 
مـن سـلك طريقـاً يلـتمس بـه علـم ) اعة هللا وِمـن اجتمعـوا يف سـبيل طلـب العلـم فقـد قـال ـــأن نكون ِمـن اجتمعـوا علـى ط
 ( .سهل هللا له به طريقاً إَل اجلنة 

 وصلى هللا وسلم على نبينا حممد .
 


