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إن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه, وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال 
رشيك له, وأشهد أن حممداً عبده ورسوله, اللهم صل عىل حممد وعىل آل حممد, كام صليت 

 : , أما بعديف العاملني, إنك محيد جميد,وسلم تسليام كثرياعىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم 
 

فقد كانت خطبتنا األخرية تدور رحاها حول أسباب إحباط العمل بعد قبوهلا, واليوم 
نكمل عقد هذه السلسة بذكر األسباب التي توجب رد العمل وحرمان صاحبه من القبول, 

 :وهي أسباب متعددة نذكر منها
 :قال تعاىل: عاملط يف قبول مجيع األوهو رش :غياب اإلسالم املقبول عند اهللا. 1
ينَ ﴿ ِ َارسِ نَ اخلْ ةِ مِ رَ وَ يفِ اآلخِ هُ نْهُ وَ بَلَ مِ قْ الَمِ دِيناً فَلَن يُ سْ َ اإلِ ريْ بْتَغِ غَ مَن يَ  85آل عمران  ﴾وَ

لْ  ﴿: وقال تعاىل م مِّ هِ دِ نْ أَحَ بَلَ مِ قْ ارٌ فَلَن يُ فَّ مْ كُ هُ واْ وَ اتُ مَ واْ وَ رُ فَ ينَ كَ ذِ باً إِنَّ الَّ هَ ضِ ذَ ءُ األرْ
ينَ  ِ ُم مِّن نَّارصِ ا هلَ مَ ابٌ أَلِيمٌ وَ ذَ ُمْ عَ ـئِكَ هلَ لَ  بِهِ أُوْ تَدَ وِ افْ لَ  91آل عمران ﴾وَ

ابِ  ﴿:وقال تعاىل ذَ نْ عَ واْ بِهِ مِ تَدُ هُ لِيَفْ عَ هُ مَ ثْلَ مِ ِيعاً وَ ضِ مجَ ا يفِ األَرْ ُم مَّ وْ أَنَّ هلَ واْ لَ رُ فَ ينَ كَ ذِ إِنَّ الَّ
مِ  وْ ابٌ أَلِيمٌ  يَ ذَ ُمْ عَ هلَ مْ وَ نْهُ بِّلَ مِ قُ ا تُ ةِ مَ يَامَ قِ  36املائدة ﴾الْ

اناً  ﴿: قال تعاىل: البعد عن التقو وأسباهبا. 2 بَ رْ ا قُ بَ رَّ َقِّ إِذْ قَ مَ بِاحلْ نَيْ آدَ بَأَ ابْ مْ نَ يْهِ لَ لُ عَ اتْ وَ
الَ  رِ قَ نَ اآلخَ بَّلْ مِ تَقَ ْ يُ ملَ ا وَ َ مهِ دِ ن أَحَ بِّلَ مِ تُقُ نيَ ألَ  فَ نَ املُْتَّقِ بَّلُ اهللاُّ مِ تَقَ امَ يَ الَ إِنَّ نَّكَ قَ تُلَ  27املائدة ﴾قْ

هاً لَّن  ﴿: قال تعاىل: الفسق والتمرد عىل األوامر والنواهي الرشعية. 3 رْ عاً أَوْ كَ واْ طَوْ قُ لْ أَنفِ قُ
نيَ  قِ ماً فَاسِ وْ نتُمْ قَ مْ كُ مْ إِنَّكُ نكُ بَّلَ مِ تَقَ  53التوبة ﴾يُ

الَ  : لكسب احلراما. 4 نْهُ قَ َ اهللاَُّ عَ يضِ ةَ رَ رَ يْ رَ نْ أَيبِ هُ ولُ اهللاَِّ  :عَ سُ الَ رَ صىل اهللا عليه وآله قَ
بٍ طَيِّبٍ (( : وسلم سْ نْ كَ ةٍ مِ ْرَ لِ متَ دْ قَ بِعَ دَّ نْ تَصَ بَلُ اهللاَُّ إِ  الوَ  − مَ قْ إِنَّ  − الطَّيِّبَ  الَّ يَ ا وَ هَ بَّلُ تَقَ اهللاََّ يَ

مَّ  ينِهِ ثُ َبَلِ  بِيَمِ ثْلَ اجلْ ونَ مِ تَّى تَكُ هُ حَ لُوَّ مْ فَ كُ دُ يبِّ أَحَ رَ امَ يُ بِهِ كَ احِ ا لِصَ يهَ بِّ رَ    )1()) يُ
 .االبتداع يف الدين. 5

                                           
  .متفق عليه  ) 1(
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 .خيانة العهود واملواثيق. 6
الَ النَّبِيُّ  والدليل عىل هذه الثالث, :االنتامء إىل غري أبيه. 7  ((  :صىل اهللا عليه وآله وسلمقَ

ي ااملَْدِ نَةُ اهللاَِّ وَ عْ يْهِ لَ لَ عَ ا فَ ثً ْدِ  حمُ ا أَوْ آوَ ثً دَ ا حَ ثَ فِيهَ دَ نْ أَحْ رٍ فَمَ وْ ٍ إِىلَ ثَ ريْ َ عَ ا بَنيْ مٌ مَ رَ ةِ الملَْ نَةُ حَ ئِكَ
َعِنيَ  النَّاسِ أَمجْ ا وَ  الوَ فً ْ ةِ رصَ يَامَ قِ مَ الْ وْ نْهُ يَ بَلُ اهللاَُّ مِ قْ دْ  اليَ نيَ وَ  الً عَ لِمِ ةُ املُْسْ ذِمَّ َا وَ عَى هبِ ةٌ يَسْ دَ احِ

املَْ  نَةُ اهللاَِّ وَ عْ يْهِ لَ لَ عَ لِامً فَ سْ رَ مُ فَ نْ أَخْ مْ فَمَ اهُ نَ َعِنيَ الأَدْ النَّاسِ أَمجْ ةِ وَ ا وَ  الئِكَ فً ْ نْهُ رصَ بَلُ اهللاَُّ مِ قْ  اليَ
دْ  يْ  الً عَ لَ عَ الِيهِ فَ وَ ِ مَ ريْ ى إِىلَ غَ تَمَ ِ أَبِيهِ أَوْ انْ ريْ ى إِىلَ غَ نْ ادَّعَ مَ املَْ وَ نَةُ اهللاَِّ وَ عْ َعِنيَ الهِ لَ النَّاسِ أَمجْ ةِ وَ ئِكَ
ا وَ  ال فً ْ ةِ رصَ يَامَ قِ مَ الْ وْ نْهُ يَ بَلُ اهللاَُّ مِ قْ دْ  اليَ  )2( )) الً عَ
بْدِ اهللاَِّ بْنِ  :قوما وهم له كارهون من أمَّ  8−10 نْ عَ صىل أن رسول اهللا عباس ريض اهللا عنه عَ

الثة ال يقبل اهللا منهم صالة وال تصعد إىل السامء وال جتاوز ث(( :قال اهللا عليه وآله وسلم
وامرأة دعاها  ,قوما وهم له كارهون ورجل صىل عىل جنازة ومل يؤمر رؤوسهم رجل أمَّ 

  )3( )) .زوجها من الليل فأبت عليه
يَةِ ا (( : الشوكاينقال  اهِ رَ كَ لْم بِالْ عِ ل الْ نْ أَهْ ة مِ َاعَ لِكَ مجَ يَّدَ ذَ دْ قَ قَ ا وَ أَمَّ يّ , فَ عِ ْ بَبٍ رشَ ينِيَّة لِسَ لدِّ

ين فَ  ِ الدِّ ريْ ة لِغَ اهَ رَ كَ نيَ , وَ  الالْ ومِ ثَر املَْأْمُ ونَ أَكْ هُ ارِ كَ ون الْ ا بِأَنْ يَكُ وهُ أَيْضً يَّدُ قَ َا , وَ ة هبِ َ ربْ  العِ
ا د وَ احِ وَ ةِ الْ اهَ رَ تِبَار بِكَ الثَّ الاِعْ ِ وَ نَنيْ ا إِ الثْ ثِريً ا كَ ْعً ُّونَ مجَ متَ انَ املُْؤْ ا كَ ِ أَوْ ثَ  الَّ ثَة إِذَ نَنيْ انُوا اِثْ ا كَ ثَة الإِذَ

ا ة , وَ َ تَربَ عْ ثَرهمْ مُ ة أَكْ اهَ رَ تهمْ أَوْ كَ اهَ رَ إِنَّ كَ همْ الفَ ريْ ين دُون غَ ل الدِّ ةِ أَهْ اهَ رَ تِبَار بِكَ   )) .عْ
عن هبز بن حكيم عن أبيه عن جده  :من وجب عليه اهلجرة ومل هياجر مع القدرة. 11

مَ  ال((  :مرفوعا لَمَ عَ ا أَسْ مَ دَ كٍ بَعْ ِ نْ مُرشْ لَّ مِ جَ زَّ وَ بَلُ اهللاَُّ عَ قْ كِنيَ إِىلَ  الً يَ ِ قَ املُْرشْ ارِ فَ أَوْ يُ
نيَ  لِمِ    )4( )) . املُْسْ

                                           
  .متفق عليه  ) 2(
  وصححه األلباني لغيره رواه ابن خزيمة في صحيحه) 3(
  .رواه الترمذي وابن ماجه والحاآم وصححه اللباني  ) 4(
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 :وعاعن ابن عباس ريض اهللا عنهام مرف :عمدا احليلولة دون تنفيذ حد القتل يف القاتل. 12
املَْ  (( نَةُ اهللاَِّ وَ عْ يْهِ لَ لَ عَ يْنَهُ فَ بَ يْنَهُ وَ الَ بَ نْ حَ مَ دٌ وَ وَ وَ قَ هُ ا فَ دً مْ تِلَ عَ نْ قُ مَ َعِنيَ الوَ النَّاسِ أَمجْ ةِ وَ  الئِكَ

ا وَ  فً ْ نْهُ رصَ بَلُ اهللاَُّ مِ قْ دْ  اليَ    )5( )) .الً عَ
مرت بأيب هريرة امرأة : ل قا عبيد موىل رهمعن  :تطيب املرأة عند خروجها إىل املسجد .13

: إىل املسجد قال : إىل أين تريدين يا أمة اجلبار ? قالت : ورحيها تعصف , فقال هلا 
صىل اهللا عليه فارجعي فاغتسيل , فإين سمعت رسول اهللا : نعم قال : تطيبت ? قالت 

ال يقبل اهللا من امرأة صالة خرجت إىل املسجد ورحيها تعصف « : يقول  وآله وسلم
 )6(  »تى ترجع فتغتسل ح

قال رسول اهللا : عن أيب أمامة الباهيل , قال  :املكذب بالقدرو − املنان و − العاق .16− 14
العاق ,  :ثالثة ال يقبل اهللا عز وجل منهم رصفا وال عدال « :  صىل اهللا عليه وآله وسلم
  )7(»واملنان , واملكذب بالقدر 

صىل اهللا عليه وآله قال رسول اهللا  : صة قالتعن حف: إتيان العراف وسؤاله عن يشء. 17
 )8(.  "صالة أربعني ليلة له من أتى عرافا فسأله عن يشء مل تقبل  ":  وسلم

أهيا املسلمون اتقوا اهللا واحرصوا عىل حتقيق رشوط قبول العمل والتخلص من موجبات 
واْ اهللاَّ  ﴿ الرد واإلحباط قُ نُواْ اتَّ ينَ آمَ ذِ َا الَّ ا أَهيُّ ونَ يَ لِمُ سْ أَنتُم مُّ نَّ إِالَّ وَ ُوتُ الَ متَ اتِهِ وَ قَ قَّ تُ أقول  ﴾حَ

 ...ما تسمعون وأستغفر اهللا يل ولكم
لِيمُ  ﴿ عَ يعُ الْ مِ نَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّ بَّلْ مِ قَ نَا تَ بَّ  ﴾رَ
ابَ النَّ  ﴿ ذَ قِنَا عَ نَةً وَ سَ ةِ حَ رَ يفِ اآلخِ نَةً وَ سَ يَا حَ نْ نَا آتِنَا يفِ الدُّ بَّ  ﴾ارِ رَ
ينَ  ﴿ افِرِ كَ مِ الْ وْ قَ ىلَ الْ ا عَ نَ ْ انرصُ نَا وَ امَ دَ بِّتْ أَقْ ثَ اً وَ ربْ يْنَا صَ لَ غْ عَ رِ نَا أَفْ بَّ  ﴾رَ
ابُ  ﴿ هَّ وَ َةً إِنَّكَ أَنتَ الْ محْ نكَ رَ دُ ن لَّ نَا مِ بْ لَ هَ تَنَا وَ يْ دَ دَ إِذْ هَ عْ نَا بَ لُوبَ غْ قُ زِ نَا الَ تُ بَّ  ﴾رَ

                                           
  .رواه النسائي وابن ماجه وصححه اللباني  ) 5(
  .رواه أبوداود وابن ماجه وبن خزيمة وصححه األلباني  ) 6(
  .رواه ابن أبي عاصم في السنة، وابن بطة في اإلبانة، وصححه األلباني  ) 7(
  .رواه مسلم  ) 8(
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نَّا  ﴿ نَا آمَ نَا إِنَّ بَّ ابَ النَّارِ رَ ذَ قِنَا عَ نَا وَ نُوبَ نَا ذُ رْ لَ فِ اغْ  ﴾فَ
ينَ  ﴿ دِ اهِ عَ الشَّ تُبْنَا مَ اكْ ولَ فَ سُ نَا الرَّ بَعْ اتَّ لْتَ وَ نَّا بِامَ أَ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َنزَ نَا آمَ بَّ  ﴾رَ
يرٌ  ﴿ دِ ءٍ قَ ْ لِّ يشَ ىلَ كُ نَا إِنَّكَ عَ رْ لَ فِ اغْ ا وَ نَ نَا نُورَ ِمْ لَ نَا أَمتْ بَّ  ﴾رَ
  )م18/4/2008= هـ 11/4/1429اجلمعة (
 


