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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 
أن السلف كانوا مع زهدهم وعبادهتم وعلمهم بسعة رمحة اهللاَّ  − رمحني اهللا وإياكم− فاعلموا 

ِ  ﴿: خيافون أال يتقبل منهم, قال تعاىل هبِّ ُمْ إِىلَ رَ ةٌ أَهنَّ لَ جِ ُمْ وَ لُوهبُ قُ ا آتَوا وَّ تُونَ مَ ؤْ ينَ يُ ذِ الَّ مْ وَ
ونَ  عُ اجِ   60املؤمنون ﴾رَ

ا هم الذين يصومون ويتصدقون «: وعند البخاري من حديث عائشة ريض اهللا عنها مرفوعً
 .»وخيشون أال يتقبل منهم

واملرويات عن السلف يف ذلك كثرية مما يدل عىل إخالصهم وخوفهم من اهللاَّ تعاىل, لذلك 
حبوط  ,ومسألةردّ العمل مسألة: تانلمسأ هلامن األمور اخلطرية التي ينبغي التنبه كان 

 ﴿:األعامل, وهذه املسألة بنيّ اهللاَّ تعاىل خطرها وعظم شأهنا ورضب لذلك مثالً  فقال تعاىل
لِّ  ن كُ ا مِ هُ فِيهَ َارُ لَ ا األَهنْ تِهَ ْ ن حتَ ي مِ رِ ْ نَابٍ جتَ أَعْ يلٍ وَ نَّةٌ مِّن نَّخِ هُ جَ ونَ لَ مْ أَن تَكُ كُ دُ دُّ أَحَ وَ  أَيَ

ُ اهللاُّالثَّمَ  بَنيِّ لِكَ يُ ذَ قَتْ كَ َ رتَ ارٌ فَاحْ ارٌ فِيهِ نَ صَ َا إِعْ اهبَ أَصَ اء فَ فَ عَ ةٌ ضُ يَّ رِّ هُ ذُ لَ ُ وَ كِربَ هُ الْ ابَ أَصَ اتِ وَ  رَ
ونَ  رُ كَّ تَفَ مْ تَ لَّكُ عَ اتِ لَ مُ اآليَ كُ   266البقرة ﴾لَ

رضب :  قالويف صحيح البخاري عن عبيد بن عمري رمحه اهللاَّ عن ابن عباس ريض اهللا عنهام
لعمل رجل كان يعمل بطاعة اهللاَّ ثم أحرق الشيطان : اهللاَّ مثالً لعمل, قيل أي عمل ? قال

 .عليه عمله
عسى اهللاَّ تعاىل أن حيفظنا وحيفظ علينا  − بعض األسباب املؤدية إىل حبوط العمل وهنا أذكر 

 .ديننا
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 :األعامل حمبطات تنبيه العامل إىل 
واملرض القاتل ال حمالة إال أن يتوب صاحبه,  العضالوهو الداء  :تعاىلالرشك باهللا : أوالً 

تَ  ﴿: ومن تاب, تاب اهللاَّ عليه, قال تعاىل كْ َ ئِنْ أَرشْ بْلِكَ لَ نْ قَ ينَ مِ ذِ إِىلَ الَّ يْكَ وَ يَ إِلَ دْ أُوحِ قَ لَ وَ
ينَ  ِ َارسِ نَ اخلْ ونَنَّ مِ تَكُ لَ لُكَ وَ مَ بَطَنَّ عَ يَحْ  65الزمر ﴾لَ

لُونَ  ﴿: ىل عن أنبيئه والصفوة من خلقهوقال تعا مَ عْ انُواْ يَ ا كَ م مَّ نْهُ َبِطَ عَ واْ حلَ كُ َ وْ أَرشْ لَ  ﴾وَ
مْ  ﴿:وقال تعاىل 88األنعام هِ سِ ىلَ أَنفُ ينَ عَ دِ اهِ دَ اهللا شَ اجِ سَ واْ مَ رُ مُ عْ كِنيَ أَن يَ ِ رشْ انَ لِلْمُ ا كَ مَ

ونَ  الِدُ مْ خَ يفِ النَّارِ هُ ُمْ وَ هلُ امَ بِطَتْ أَعْ ئِكَ حَ لَ رِ أُوْ فْ كُ  17التوبة ﴾بِالْ
بالتوحيد الذي إن من سنن اهللاَّ تعاىل التي ال تتغري أن اهللاَّ ال يقبل من عباده عمال إال أن يأتوا 

البخاري عن عائشة ريض اهللا عنها أهنا سألت النبي صىل  , فقد روهو حق اهللاَّ عىل العبيد
ا مات يف اجلاهلية يطعم  اهللا عليه وآله وسلم عن عبد اهللاَّ بن جدعان وكان رجالً مرشكً

ما نفعه « :الطعام وينرص املظلوم وله من أعامل الرب الكثري, فقال صىل اهللا عليه وآله وسلم
ا رب اغفر يل خطيئتي يوم الدين  .»ذلك, إنه مل يقل يومً

افِرٌ  ﴿: قال تعاىل :الردة عن دين اإلسالم :ثانيًا وَ كَ هُ تْ وَ يَمُ ن دِينِهِ فَ مْ عَ نكُ دْ مِ دِ تَ رْ مَن يَ وَ
ابُ ال حَ ـئِكَ أَصْ لَ أُوْ ةِ وَ رَ اآلخِ يَا وَ نْ ُمْ يفِ الدُّ هلُ امَ بِطَتْ أَعْ ـئِكَ حَ لَ أُوْ ونَ فَ الِدُ ا خَ مْ فِيهَ  ﴾نَّارِ هُ

ينَ : وقال تعاىل 217البقرة ِ َارسِ نَ اخلْ ةِ مِ رَ وَ يفِ اآلخِ هُ هُ وَ لُ مَ بِطَ عَ دْ حَ قَ نِ فَ يامَ رْ بِاإلِ فُ كْ مَن يَ ﴿ وَ
 5املائدة ﴾

 .مثل أن يقوم الرجل فيصيل فيزين صالته ملا ير من نظر الناس إليه,  الرياء: ثالثا 
يَا  ﴿: اة الدنيا وهو رش أنواع الرياء, قال تعاىلأو يريد بعمله احلي نْ َيَاةَ الدُّ يدُ احلْ رِ انَ يُ نْ كَ مَ

ونَ  سُ بْخَ ا ال يُ مْ فِيهَ هُ ا وَ ُمْ فِيهَ هلَ امَ مْ أَعْ يْهِ فِّ إِلَ ا نُوَ ينَتَهَ زِ ةِ إِالَّ * وَ رَ ُمْ يفِ اآلَخِ يْسَ هلَ ينَ لَ ذِ ئِكَ الَّ أُولَ
وا فِ  نَعُ ا صَ بِطَ مَ حَ لُونَ النَّارُ وَ مَ عْ انُوا يَ ا كَ اطِلٌ مَ بَ ا وَ  16−15هود ﴾يهَ

ن ثوبان ريض اهللا عنه, أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله ع. انتهاك حمارم اهللا يف اخللوة: رابعا
ليأتني أقوام من أمتي يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال هتامة بيضاء فيجعلها «: وسلم قال
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ا, فقال هم منكم : هم لنا يا رسول اهللاَّ نخشى أن نكون منهم? فقالصف: وااهللاَّ هباءً منثورً
يصلون كام تصلون ويصومون كام تصومون ويأخذون من الليل ما تأخذون, غري أهنم إذا 

 )1(. »خلوا بمحارم اهللاَّ انتهكوها
م بِاملَْنِّ   ﴿:تعاىل قال.  املن بالعمل الصالح: خامسا اتِكُ قَ دَ واْ صَ بْطِلُ نُواْ الَ تُ ينَ آمَ ذِ َا الَّ ا أَهيُّ يَ

رِ  مِ اآلخِ يَوْ الْ نُ بِاهللاِّ وَ مِ ؤْ الَ يُ اء النَّاسِ وَ ئَ هُ رِ الَ قُ مَ نفِ ي يُ الَّذِ األذَ كَ   264البقرة ﴾وَ
اداس  رفع الصوت فوق صوت النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم: سً

نُوا  ﴿:بعد وفاته كرفعه يف حياته قال تعاىلعليه الصوت وقد عدّ العلامء رفع  ينَ آمَ ذِ َا الَّ ا أَهيُّ يَ
بَ  ْ مْ لِبَعْضٍ أَن حتَ كُ ضِ رِ بَعْ هْ جَ لِ كَ وْ قَ هُ بِالْ وا لَ رُ هَ ْ ال جتَ تِ النَّبِيِّ وَ وْ قَ صَ مْ فَوْ اتَكُ وَ وا أَصْ عُ فَ رْ طَ ال تَ

ونَ  رُ عُ أَنتُمْ ال تَشْ مْ وَ كُ لُ امَ هذا يف حال حياته وبعد مماته ألنه : قال القرطبي 2احلجرات ﴾أَعْ
ندَ  ﴿:حمرتم حيًا وميتًا صىل اهللا عليه وآله وسلم فقال تعاىل ُمْ عِ اهتَ وَ ونَ أَصْ ضُّ غُ ينَ يَ ذِ إِنَّ الَّ

رٌ عَ  أَجْ ةٌ وَ رَ فِ غْ ُم مَّ  هلَ وَ ُمْ لِلتَّقْ لُوهبَ نَ اهللاَُّ قُ تَحَ ينَ امْ ذِ ئِكَ الَّ لَ ولِ اهللاَِّ أُوْ سُ  3احلجرات ﴾ظِيمٌ رَ
فعرب بغض الصوت مع أن الغض للبرص, وهذا أعىل مراتب األدب مع رسول اهللا صىل اهللا 

 .عليه وآله وسلم
قال : رو مسلم يف صحيحه من حديث جندب بن عبد اهللا قال. التأيل عىل اهللا: ابعً سا

لفالن, فقال اهللا من ذا أن رجال قال واهللا ال يغفر اهللا «: رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم
 .»الذي يتأىل عيلّ أن ال أغفر لفالن قد غفرت لفالن وأحبطت عملك

 :كراهية يشء مما جاء به النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم وإن عمل به: امنً اث
ُمْ  ﴿:قال تعاىل هلَ امَ بَطَ أَعْ أَحْ لَ اهللاَُّ فَ ا أَنزَ وا مَ هُ رِ ُمْ كَ لِكَ بِأَهنَّ  9حممد ﴾ذَ
كالذي يعتقد أن الرشع ال ,يشء من رشع اهللا تعاىل وهدي نبيه األمني حمبط للعمل فكراهية

ا ورجعية م اهللا به ورسولهيصلح يف هذه األزمنة ويرونه مجودً كَ م حَ كْ لو : , أو يقول عن حُ
 .كان عىل هيئة كذا لكان أفضل

                                           
  )5028(وصححه األلباني في الصحيحة رواه ابن ماجه   ) 1(
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, إنه عىل كل يشء أسأل اهللاَّ تعاىل أن حيفظنا وحيفظ علينا ديننا, ونسأله التوفيق والرشاد
 .قدير

اللهم أعنا عىل حسن عبادتك, وأعنا عىل أن نخلص لك وال نرشك بك شيئا, اللهم إنا نعوذ 
. بك من موجبات الزلل, وحمبطات العمل, ونسألك الثبات عىل احلق حتى نلقاك يا كريم

 .وصل اللهم وسلم عىل عبدك ورسولك حممد وعىل آله وأصحابه
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