
 

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 اقرؤوا وتتبروا ياأمة القرأن

Hm! JpÀB\nI kaqlta! 
Nn´tbmsS hmbn¡pI 

 

 
 عقوبة تارك الصلوة

\nkvImcw Dt]£n¡p¶h\pÅ in£ 
 

 روي عن رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم
dkqepÃmln(k)sbs¯m«v D²cn¡p¶p 

 
من تهاون في الصلوة عاقبه اهللا بخمسة عشر عقوبة ستة منها في الدنيا 

 رروجه من القبوثالثة عند الموت وثالثة في القبروثالثة عند خ
HcmÄ \nkvImcs¯ \nkmcambnI−mÂ AÃmlp Ahs\ 15 in£ 
sIm−v in£n¡pw 6 F®w Zp\nbmhnepw 3F®w acWkab¯pw 3 F 



 

 

®w J_vdnÂ sh¨pw 3 F®w J_vdnÂ \n¶v DbÀs¯gvt¶Â¡pt¼m 
gpamWv. 

 

فهي....أماستة التي تصيبه في الدنيا  

CltemI¯v sh¨pÅ 6 in£ 
 

آل عمله  3مسح اهللا سيم الصالحين من وجهه ي 2ينزع اهللا البرآة من عمره  1
6تمقته الخالئق في دارالدنيا  5ال يرفع له دعاء الي السماء 4ال يئجر من اهللا   

 ليس له حظ في دعاء الصالحين
1 Ahsâ BbpÊnÂ \n¶v _dI¯ns\ AÃmlp FSp¯v Ifbpw 2 
Ahsâ apJ¯v \n¶v kzmenlo§fpsS ASbmfw \o¡n¡fbpw 3 Ah 
sâ Hcp {]hÀ¯\¯n¶pw AÃmlp {]Xn^ew \ÂIpIbnÃ. 4 Ah 
sâ {]mÀ°\ BImit¯¡v DbÀ¯s¸SpIbnÃ 5 CltemI¯pÅ 
krãnIÄ Ahs\ \nkmcambn¡mWpw 6 kzmenlo§fpsS {]mÀ°\bn 
Â Ah\n¡v Hcp _Ôhpap−mhpIbnÃ. 
 

 أما الثالثة التي تصيبه عند الموت
acW kab¯v t\cntS−nhcp¶ 3 in£ 

 

يموت عطشان ولو سقي مياهأنه  3أنه يموت جائعا  2أنه يموت ذليال   
 بحار الدنيا ما روي عنه عطشه

1 Ah³ \nμy\mbn acWs¸Spw 2 Ah³ hni¶h\mbn acWs¸Spw. 
3 Ah³ZmlapÅh\mbn acWs¸Spw CutemI¯pÅkap{Z¯nse sh 
Åw apgph\pw Ah³ IpSn¨mepw Xocm¯ Zmlambncn¡pw Ah\p−m 
hpI. 
 

فهي..أما ثالثة التي تصيبه في قبره  
J_vdnÂ t\cntS−n hcp¶ 3 in£ 

 
 

يوقد اهللا علي قبره نارا  2يضيق اهللا عليه قبره ويعسره حتي تختلف ضلوعه 
شجاع األقرع يضربه علي ترك  يسلط اهللا عليه ثعبان يسمي 3في جمرها 

الصبح من الصبح الي الظهروعلي تضييع صالة الظهر من الظهر الي عصر 
  آلماضربه يغوص في األرض سبعين ذراعا  ..هكذا



 

 

 I_vdnÂ AhsâtaÂ hfsc t¢iIchpw _p²nap«pambncn¡pw A\p 
`hs¸SpI AhnsSs¯ in£bnÂ Ahsâ hmcnsbÃv tImÀ¡s¸Spw 2 
J_vdn\v Npäpw Xo I¯n¡s¸Spw. 3 ipPmAv AJvdAv F¶ t]cnepÅ 
Hcp ]m¼ns\ AÃmlpJ_vdnÂ Cd¡s¸Spw AXv kp_vlvv apXÂ Akz 
À hsc sIm¯ns¡m−ncn¡pw. fplvdv \nkvImcw Dt]£n¨Xnsâ t]cn 
Â fplvdv apXÂ AkzÀhsc ASn¨psIm−ncn¡pw. A§ns\ FÃm 
\nkvImcw Dt]£n¨Xnsât]cnepw CucoXnbnÂ sIm¯ns¡m−ncn 
¡pw. Hmtcm ASnIn«pt¼mgpw Ah³70 apgw`qanbnte¡v Xmgv¶v sIm 
−ncn¡pw. 
 

فهي...أما الثالثة التي تصيبه يوم القيامة  
Jnbma¯v \mfnÂ A\p`hn¡p¶ 3 in£ 

 

ينظر اهللا 2عليه من يصحبه ألي نارجهنم علي جمر وجهه يسلط اهللا   
 يحاسبه اهللا  3وجهه   تعالي أليه بعين الغضب يوم الحساب فيقع لحم

عز وجل حسابا شديدا أما عليه من مزيد ويأمراهللا به ألي النار وبأس 
 القرار

1 Aht\mSv IqsS \cIw hsc klhkn¡p¶hsc Ahsâ Iq«pImc 
\mbn AÃmlp \nban¡pw 2 IWs¡Sp¸v kab¯v tZjy¯nsâ t\m« 
ambncn¡pw Ah\nte¡v t\m¡s¸SpI. 3 AÃmlp Ahs\ tNmZyw sN 
¿p¶Xv AXnITn\amb coXnbnembncn¡pw. A§s\Ahs\ \cI¯n 
te¡v sIm−v t]mIm³IÂ]n¡pw AXv hfsc tamiamb Øew Xs¶! 

 

\nkvImcw Dt]£n¡p¶h\p−mIp¶ aäpImcy§Ä 
 قال رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم

{]hmNI³(k) ]dªp 
 

 من ترك صلوة الصبح فليس في وجهه نور
1 HcmÄ kzp_vlv \nkvImcw Dt]£n¨mÂ Ahsâ apJ v̄ {]Imiw 
D−mhpIbnÃ 
 

 من ترك صلوة الظهر فليس في رزقه برآة
2 HcmÄ fplvdv \nkvImcw Dt]£n¨mÂ Ahsâ `£W¯nÂ _dI¯v 
D−mhpIbnÃ. 
 



 

 

 من ترك صلوة العصر فليس في جسمه قوة
3 AkzÀ \nkvImcw Dt]£n¡p¶h¶v Ahsâ icoc iàn D−mInÃ 
 

 من ترك صلوة المغرب فليس في أوالده ثمرة
4 aKvcn_v \nkvImcw Dt]£n¨mÂ Ahsâ k´m\§fnÂ KpWw 
D−mIn Ã. 
 

 من ترك صلوة العشاء فليس في نومه راحة
5 HcmÄ Cim \nkvImcw Dt]£n¨mÂ Ahsâ Dd¡n\v Dt·iw 
D−mInÃ. 
 

 الصلوة ال يبارك اهللا في رزق يلهي عن 
6 \nkvImcs¯ th−Xv t]mse ]cnKWn¡mThcsS `£W¯nÂ 
AÃmlp _dI¯v sN¿nÃ. 
 

 
X¿mdm¡nbXv  : l\o^ apkvenbmÀ ]pd¯qÀ 

 
am\y kplr¯p¡sf, Cu ktμiw \n§fpsS kplr¯p¡Ä¡pw FÃm 
ktlmZc ktlmZcnamÀ¡pw t^mÀthUv sNbvXv kXy Zo\nsâ ZAvhm 
{]hÀ¯\¯nÂ ]¦mfnbmhpI. CXnsâ {]hÀ¯\¯nÂ ]¦mfnbm 
hp¶Xnsâ ImcWambn AÃmlp \½psS J_vdv PohnXw kt´mj¯n 
epw hnPbnIfnepam¡s«.Bao³. \n§fpsS hnes¸« kab¯pÅ {]mÀ 
°\bnÂ Ckvemw tIcf {]hÀ¯Iscbpw DÄs¸Sp¯Wsa¶v hn\ 
bt¯msS,,,,,,, 
 
 

CkvemanI hnizmk A\pãm\ ]T\ {]NcW 
cwK¯v kp¶ntIcf¯nsâ BZys¯ sh_vsskäv 

www.islamkerala.com 
E-mail : abdulla_cherumba@yahoo.com 
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