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 مبطالت األظامل. -75

 اخلطبة األوػ

ؾِلح َؾالَ َهاِدَي إنَّ  َتِعقـُُه، َمنح ََيحِدِه الِلُ َؾالَ ُمِضلَّ َفُه، َوَمنح ُيضح َؿُدُه َوَكسح َد لِلِِ َكحح َؿح اْلح

ًدا َظبحُدُه َوَرُشوُفُه. يَك َفُه، َوَأنَّ ُُمَؿَّ َدُه الَ ََشِ َفُد َأنح الَ إَِفَه إاِلَّ الِل َوحح    َفُه، َوَأصح

 أما بعد. 

اتؼوا الِل حق تؼاته وال متوتن إال وأكتم مسؾؿون، ؾنهنا خر ما يؼدم  ؾقا أَيا ادممـون

ُؼزوِن َيزا ،به افعبد ظذ ربه تعاػ  زَوى َواتَّ اِد افتَّؼح َ افززَّ ُدوا َؾنِنَّ َخرح ؿال الِل تعاػ: ﴿َوَتَزوَّ

َباِب﴾ َفح  . ُأوِِل األح

نهنا والِل بئس زاد ادزر  يؼزدم ؾ،ظباد الِل احذروا افذكوب واآلثام صغرها وـبرها 

به ظذ ربه، ؾفي شبب ـل َش ودا  يف افدكقا واآلخرة، ومن صممفا وشو  ظاؿبتفا أن 

وفزذا ؾزنن الِل تعزاػ أمزر ادزممـغ  ؛مـفا ما حيبط افعؿل ويبطل افسعي ويبدد اجلفزد

: ﴿َيا ؾؼال تعاػ ،وهناهم ظن إبطال أظامهلم بؿعصقة الِل ورشوفه ،بطاظة الِل ورشوفه

﴾ اَمَفُؽمح ُشوَل َوال ُتبحطُِؾوا َأظح ِذيَن آَمـُوا َأضِقُعوا الِلَ َوَأضِقُعوا افرَّ َا افَّ . ؿال أبو جعػزر َأَيه

الِل ورشزوفه    :أي؛والتبطؾوا بؿعصقتؽم إيامهزا  "افطزي رمحه الِل ظـد هذه اآلية: 
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 .  "افؽػر بالِل حيبط افسافف من افعؿل افصافحؾنن ،وـػرـم بربؽم ثواب أظامفؽم 

ؾنن الِل تعاػ ؿد توظد ظزذ بعزا افزذكوب ،أَيا ادممـون ذروا طاهر اإلثم وباضـه 

بنحباط افعؿل وإبطال افسعي ؾؿن ذفك: االرتداد ظن دين الِل، وافؽػر بعد اإليامن، 

َتِددح ِمزـحُؽمح َظزنح ؿال الِل تعاػ: ﴿،ؾنكه أظظم ما يبطل األظامل وحيبطفا بافؽؾقة  َوَمنح َيرح

زَحاُب  ِخزَرِة َوُأوَفِئزَك َأصح َقا َواآلح كح اَمهُلُمح يِف افده اؾٌِر َؾُلوَفِئَك َحبَِطتح َأظح ـَ ِديـِِه َؾَقُؿتح َوُهَو 

ياَمِن َؾَؼدح َحبَِط َظَؿُؾُه َوُهوَ  ،افـَّاِر ُهمح ؾِقَفا َخافُِدوَن﴾ ُػرح بِاإلح يِف  وؿال تعاػ: ﴿َوَمنح َيؽح

يَن﴾ َاِِسِ ِخَرِة ِمَن اخلح ـَا إَِػ َمزا ، اآلح وؿال تعاػ ظن أظامل افؽػار وادؽذبغ: ﴿َوَؿزِدمح

ـَاُه َهَباً  َمـحُثورًا﴾ واآليات يف هذا ادعـى ـثزرة يف ـتزاب الِل  َظِؿُؾوا ِمنح َظَؿٍل َؾَجَعؾح

ؾؼزد حزبط ظؿؾزه  ،فزكتعاػ، دافة ظذ أن ـل من ـػر أو ارتد ظن ديـه ومات ظذ ذ

 وبطل شعقه ومآفه إػ جفـم وبئس ادصر. 

يؽزون  -جل وظزال -أَيا اإلخوة افؽرام إن االرتداد ظن دين الِل تعاػ وافؽػر بالِل

 بلمور ظديدة مـفا: 

افؼك بالِل تعاػ يف ظبادته شبحاكه أو ربوبقته تعاػ ذـزره أو أشزام ه وصزػاته ظزز  

ـَ  ُؿُروا َمَساِجَد الِلَِّ َصاِهِديَن َظَذ َأكحُػِسِفمح وجل ؿال الِل تعاػ: ﴿َما  ـَِغ َأنح َيعح ِ اَن فِؾحُؿؼح
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اَمهُلُمح َويِف افـَّاِر ُهمح َخافُِدوَن﴾ ِر ُأوَفِئَك َحبَِطتح َأظح ُؽػح ؾافؼزك يزا ظبزاد الِل حيزبط  بِافح

زذِ  ِمح افعؿل بافؽؾقة ؾال تـػع معه حسـة ـزام ؿزال الِل تعزاػ: ﴿َمَثزُل افَّ ِم َػزُروا بِزَر ـَ يَن 

 َذفِزَك 
ٍ
َسُبوا َظزَذ َيح  ـَ ِدُروَن ِِمَّا  ٍم َظاِصٍف ال َيؼح يُح يِف َيوح تح بِِه افرم َتدَّ َرَماٍد اصح ـَ اَمهُلُمح  َأظح

َبِعقُد﴾ الُل افح  . ُهَو افضَّ

وفتؼرير هذه اْلؼقؼة وهي أن افؼك حيبط افعؿل خاضب الِل شبحاكه كبقه ورشزوفه 

ؾؼزال تعزاػ  ،ؿه من افوؿوع يف افؽبا ر ؾضاًل ظن افزتؾط  بزلرا افؼزكافذي ظص

زِذيَن ِمزنح َؿبحؾِزَك  خماضبًا كبقه ُمؿدًا  صذ الِل ظؾقه  وشؾم : ﴿َوَفَؼدح ُأوِحَي إَِفقحَك َوإَِػ افَّ

يَن﴾ َاِِسِ َبَطنَّ َظَؿُؾَك َوَفَتُؽوَكنَّ ِمَن اخلح َت َفَقحح ـح َ  . َفِئنح َأَشح

افـاس إن افؼك بالِل تعاػ يف أفوهقته أو ربوبقته أو أشام ه أو صػاته، أمر خطر أَيا 

ظظقم خاؾه أوفو افعزم من افرشل وخاؾه افـبي  صذ الِل ظؾقه  وشؾم  ظزذ أصزحابه 

وال يظـن أحدـم أكه بؿـلى ظن افؼك أو ،ؾاحذروا افؼك ظباد الِل  ،ريض الِل ظـفم

َر الِلِ َؾال َيزلحَمُن  ؾنن،يف أمان من افوؿوع ؾقه  هذا خطل وضالل ؿال تعاػ: ﴿َأَؾَلِمـُوا َمؽح

وَن﴾ َاِِسُ ُم اخلح َؼوح َر الِلِ إاِلَّ افح  . َمؽح
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أَيا ادممـون إن افؼك افذي حيبط افعؿل بافؽؾقة هو أن جتعل لِل كدًا وهزو خؾؼزك 

أو حتب معه ، الِل ـلن حتب ؽر؛وذفك بلن تكف افعبادة أو كوظًا مـفا فغر الِل تعاػ 

أو تـزذر ،أو تذبح فغزره ،أو تدظو ؽره ،أو تتوـل ظذ ؽره ،أو تعظم ؽر الِل  ،ؽره

أو تطقع ؽره يف حتؾقل ما حرم الِل أو حتريم ما أحزل الِل تعزاػ. ومزن افؼزك  ،فغره

 ادحبط فؾعؿل اظتؼاد افعبد افـػع وافرض بغر الِل تعاػ وأن ؽره شزبحاكه ؿزادر ظزذ

جؾب ادـاؾع ودؾع ادضار اشتؼالالً. ومن افؼك أيضًا جحد ي  من أشام ه وصػاته 

 كعوذ بالِل من ذفك. 

ظباد الِل إن ِما حتصل به افردة ادبطؾة فألظامل ظدم اظتؼاد ـػر افؽػزار أو افكزك يف 

ؿال الِل تعاػ: ،ـػرهم أو تصحقح مذهبفم أو اظتؼاد جواز افتدين بغر دين اإلشالم 

ِمنح بِزالِلِ َؾَؼزِد ﴿ ُػرح بِافطَّاُؽوِت َوُيزمح َغيم َؾَؿنح َيؽح ُد ِمَن افح صح َ افره يِن َؿدح َتَبغَّ َراَه يِف افدم ـح ال إِ

ُوثحَؼى ال اكحِػَصاَم هَلَا َوالِلُ َشِؿقٌع َظؾِقٌم﴾ َوِة افح ُعرح َسَك بِافح َتؿح وؿزال  صزذ الِل ظؾقزه   اشح

من ؿال: ال إفه إال الِل وـػر بام يعبد من دون الِل حرم مافزه ودمزه وحسزابه »وشؾم : 

. ؾؽل من مل يؽػزر افؽػزار مزن افقفزود وافـصزارى رواه مسؾم« ظذ الِل ظز وجل

كعزوذ ،صك يف ـػرهم أو اظتؼد صحة ماهم ظؾقه ؾؼد ـػر بام أكزل ظذ ُمؿزد وؽرهم أو 

 بالِل من ذفك. 
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افردة ادحبطة فألظامل بغا ي  ِما جا  به افرشول  صزذ الِل ظؾقزه  وِما حتصل به 

اَمهَلُزمح   ،وشؾم  سًا هَلُزمح َوَأَضزلَّ َأظح َػُروا َؾَتعح ـَ ِذيَن  ُمح 8ؿال الِل تعاػ: ﴿َوافَّ   َذفِزَك بِزَلهنَّ

﴾ اَمهَلُمح َبَط َأظح َزَل الِلُ َؾَلحح ِرُهوا َما َأكح وب افصالة مثاًل ؾؼد ؾؿن ـره حتريم افربا أو وج .ـَ

 حبط ظؿؾه وـػر بالِل تعاػ. 

وِما حيصل به االرتداد ظن دين الِل االشتفزا  بق  من ديزن الِل تعزاػ أو ثوابزه أو 

ِزُ وَن    ،ظؼابه أو ما يتعؾق بذفك زَتفح ـحُتمح َتسح ـُ ؿال الِل تعاػ: ﴿ُؿلح َأبِالِلِ َوآَياتِِه َوَرُشوفِِه 

ـَ  َتِذُروا َؿدح  ﴾ال َتعح َد إِياَمكُِؽمح ُتمح َبعح ومـفا جحد ي  ِما جا  به افرشول  صزذ الِل  َػرح

ؾزنن هزذه ،ظؾقه  وشؾم ومـفا شب الِل تعاػ أو شب افرشول  صذ الِل ظؾقه  وشزؾم 

 كعوذ بالِل من ذفك.  ،األمور ِما حتصل به افردة وافؽػر بالِل تعاػ

خيقب شزعقفم افريزا  يف افعؿزل وهزو أن أَيا ادممـون إن ِما حيبط أظامل افعامؾغ و

ؿزال الِل تعزاػ يف حزق ادزرا غ  ،يطؾب افعبد بعؿؾه ثـا  افـزاس ومزدحفم وذـزرهم

َؿَثزِل  ـَ ِخزِر َؾَؿَثُؾزُه  ِم اآلح َقزوح ِمُن بِالِلِ َوافح ِذي ُيـحِػُق َماَفُه ِرَ اَ  افـَّاِس َوال ُيمح افَّ ـَ بـػاؿفم: ﴿

َواٍن َظَؾقحِه ُتَراٌب َؾَلَص  َسزُبوا َوالِلُ ال َصػح ـَ  ِِمَّا 
ٍ
ِدُروَن َظَذ َيح  ُه َصؾحدًا ال َيؼح ـَ اَبُه َوابٌِل َؾَسَ

َؽاؾِِريَن﴾ َم افح َؼوح . ويف حديث أيب أمامة ؿال: جا  رجل ؾؼال: يا رشزول الِل ََيحِدي افح

                                 



almosleh.com 

 
6 

أرأيت رجاًل ؽزا يؾتؿس األجر وافذـر مافه؟ ؿال: الي  فه. ؾلظاده ظؾقه ثالثزًا ـزل 

إن الِل ال يؼبل من افعؿل إال ماـان خافصزًا وابتغزي »فك يؼول: الي  فه. ثم ؿال: ذ

وهذا يػقد أن افعؿزل افزذي ال يبتغزى بزه وجزه الِل تعزاػ  ،رواه افـسا ي«به وجفه

حابط باضل ال يـػع صاحبه، ؾؽل من ظؿل ظؿاًل ضؾب ؾقه ؽر وجزه الِل تعزاػ ؾزنن 

  ؾقه من خال . ظؿؾه مردود ظؾقه وفقس فه ظـد الِل

أَيا ادممـون إن ِما حيبط افعؿل وجيعؾه هبزا  مـثزورًا اكتفزاك حرمزات الِل تعزاػ يف 

ألظؾؿن أؿوامًا من أمتي يلتون يوم افؼقامة بحسزـات »ؾعن ثوبان مرؾوظًا:  ،اخلؾوات

هباً  مـثورًا. ؿال ثوبان: يزا رشزول الِل صزػفم  أمثال جبال هتامة بقضًا جيعؾفا الِل

، جؾفم فـا أن ال كؽون مـفم وكحن ال كعؾم، ؿال: أما إهنم إخواكؽم ومن جؾدتؽم فـا

رواه «ويلخذون من افؾقل ما تلخذون وفؽـفم أؿوام إذا خؾوا بؿحزارم الِل اكتفؽوهزا

 . ابن ماجه بسـد صحقح
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 اخلطبة افثاكقة: 

 أما بعد. 

َزا  ،ِما يبطل افعؿل أَيا ادممـون ادن واألذى بافطاظاتؾنن  ؿال الِل تعزاػ: ﴿َيزا َأَيه

ََذى﴾ ِذيَن آَمـُوا ال ُتبحطُِؾوا َصَدَؿاتُِؽمح بِادحَنم َواألح . ؾَؿنح َمنَّ بصزدؿته وضاظتزه ؾؼزد افَّ

ثالثزة ال »ؾعزن أيب ذر مرؾوظزًا:  ،حبط ظؿؾه وخاب شزعقه وأوجزب ذفزك ظؼوبتزه

 ،ـررهزا ثالثزاً « م الِل يوم افؼقامة وال يـظر إفقفم وال يزـقفم وهلم ظذاب أفقميؽؾؿف

ادسزبل إزاره، وادـزان، »ؿال أبو ذر: خابوا وخرسوا مزن هزم يزا رشزول الِل؟ ؿزال: 

. ؾاتؼوا الِل ظباد الِل واصزفدوا ِمـَّزَة الِل رواه مسؾم«وادـػق شؾعته باْلؾف افؽاذب

ؾؾوال ؾضل الِل ظؾقؽم ما زـا مـؽم من أحزد أبزدًا وفؽزن ، ظؾقؽم أن هداـم فإليامن

 الِل يزـي من يكا  والِل شؿقع ظؾقم. 

ؾعن جابر بن ظبزد الِل  ريض الِل ،ظباد الِل إن ِما حيبط افعؿل ترك افصالة ادػروضة 

بزغ افرجزل وبزغ افؽػزر تزرك »ظـه  ؿال: ؿال رشول الِل  صزذ الِل ظؾقزه  وشزؾم : 

افعفزد افزذي بقــزا ». ويف ادسـد ؿال  صذ الِل ظؾقه  وشزؾم : سؾمرواه م« افصالة
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ظزذ ـػزر تزارك  وؿزد أعزع افصزحابة ، «وبقـفم افصالة ؾؿن ترـفا ؾؼزد ـػزر

ـزان أصزحاب ُمؿزد  صزذ الِل "ؾعن ظبد الِل بن صؼقق ريض الِل ظـه ؿال:  ،افصالة

. رواه افسمزذي بسزـد "يرون صقئًا من األظامل ترـه ـػر إال افصزالةظؾقه  وشؾم  ال 

مزن »أن افـبي  صذ الِل ظؾقه  وشزؾم  ؿزال:  "صحقح افبخاري"يف صافح. وؿد جا  

 .  «ترك صالة افعك حبط ظؿؾه

ؾفذه افـصوص أَيا ادممـون تػقد أن ترك افصالة مزن ُمبطزات األظزامل ؿزال ابزن 

والِل أظؾم  وافذي يظفر يف اْلديث "المه ظذ اْلديث األخر:افؼقم رمحه الِل ظـد ـ

أن افسك كوظان: ترك ـع ال يصؾقفا أبدًا ؾفذا حيزبط افعؿزل عقعزه،  بؿراد رشوفه 

ؾاْلبوط افعام يف مؼابؾة افزسك  ،وترك معغ يف يوم معغ ؾفذا حيبط ظؿل ذفك افقوم

، ؾعذ هذا أَيا ادممـون من ترك صزالة "واْلبوط ادعغ يف مؼابؾة افسك ادعغ،افعام 

من افصؾوات يف يوم من األيام ـلن يسك صالة افػجر من يوم أو افظفر أو افعك أو 

أمزا مزن ،ادغرب أو افعكا  ؾنن ظؿؾه ذفك افقوم حابط باضل وفو ـان أمثال اجلبزال 

 اخلذالن. كعوذ بالِل من ،ترك افصالة بافؽؾقة ؾفذا ـاؾر مرتد ـل ظؿؾه باضل حابط 

أَيا ادممـون إن ِما حيبط افعؿزل ويػسزد افسزعي افتزلِل ظزذ الِل تعزاػ ادصزاحب 

إن »فؾعجب ؾعن جـدب  ريض الِل ظـه ؿال: ؿال رشول الِل  صذ الِل ظؾقه  وشزؾم : 
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مزن ذا افزذي يتزلػ ظزع أال »وإن الِل تعاػ ؿزال: ،رجاًل ؿال: والِل ال يغػر الِل فػالن 

 .  «ؽػرت فػالن وأحبطت ظؿؾك أؽػر فػالن؟ ؿد

أن افتعامزل بافربزا ِمزا حيزبط افعؿزل  -رمحفزم الِل-أَيا ادممـون ذـر أهزل افعؾزم 

واشتدفوا فذفك بام جا  ظن ظا كة ريض الِل ظـفا أهنا ؿافت: دا أخزت بلن زيد بزن ،

ؾغي زيدًا أكزه أرؿم باع ظبدًا بثامكام ة كسقئة واصساه بستام ة كؼدًا ؿافت فؾتي أخزهتا: أب

 ؿد أبطل جفاده مع رشول الِل  صذ الِل ظؾقه  وشؾم  إال أن يتوب. 

واظؾؿوا أن من افسقئات ما ،وال تلـؾوا افربا أضاظػًا مضاظػه  ،ؾاتؼوا الِل ظباد الِل

 .ؾذروا طاهر اإلثم وباضـه ـام أمرـم الِل تعاػ بذفك ،يذهب اْلسـات

 

 

 

                                 


