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 كبائر العبادات -2

  :عدم التنزه من البول 

بَِحائِط  ِمْن ِحيَطاِن ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  قال: َمرَّ النَّ  اْنـُهـمَ هللاُ عَ  َرِضيَ  َعِن اْبِن َعبَّاس  

 بِـي  ا، فَقَاَل النَّ ِهـمَ قُبُورِ  فِـيِن يُعَذَّبَاِن نَـيْ َمِدينَِة، أْو َمكَّةَ، فََسِمَع َصْوَت إْنَساال

ا ال ُهـمَ ، َكاَن أَحدُ لَـىبَ »ثُمَّ قال: «. ر  بِـيكَ  فِـياِن َوَما يُعَذَّبَاِن يُعَذَّبَ ملسو هيلع هللا ىلص: »

ثُمَّ دََعا بَِجِريدَة ، فََكَسَرَها «. ِشي بِالنَِّميَمةِ يَـمْ ، َوَكاَن اآلَخُر ِلـهِ ِمْن بَوْ  تِـرُ يَْستَ 

َم ـ، لِ ٬: يَا َرُسوَل الَـهُ ِقيَل ا ِكْسَرةً، فَ ْنـُهـمَ ُكل ِ قَْبر  مِ  لَـىِن، فََوَضَع عَ تَـيْ ِكْسرَ 

هُ لَعَ »فَعَْلَت َهذَا؟ قال:  أْن  لَـىبََسا. أْو: إتَـيْ  لَـمْ ا َما ْنـُهـمَ فََّف عَ يُـخَ أْن  لَـّ

 .(1)متفق عليه .«بََسايَـيْ 

  :ترك الصالة 

 .[59مريم: ]   ( ڭہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ)قال هللا تعالى:  -1

ُجِل بَـيْ إنَّ »يَقُوُل: ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ : َسِمْعُت النَّ قالَ  ْنـهُ هللاُ عَ  َرِضيَ  َجابِر   َوَعنْ  -2 َن الرَّ

ْرِك وَ بَـيْ وَ   .(2)أخرجه مسلم .«َك الصَّالةِ تَـرْ ُكْفِر الَن الش ِ

  :التخلف عن الصالة مع الجماعة 

ْفِسي َوالَِّذي نَ : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا ْنـهُ هللاُ عَ  َرِضيَ  َعْن أبِـي ُهَرْيـَرةَ 

ا، لَـهَ َؤذََّن فَـيُ َطَب، ثُمَّ آُمَر بِالصَّالةِ فَـيُـحْ ُت أْن آُمَر بَِحَطب  َهـَمـمْ ِدِه، لَقَْد بِـيَ 

َق عَ  لَـىُؤمَّ النَّاَس، ثُمَّ أَخاِلَف إفَـيَ ثُمَّ آُمَر َرُجالً   لَـْيـِهـمْ ِرَجال  فَأَحر ِ

هُ : أُهـمْ أَحدُ  لَـمُ يَعْ  ِدِه، لَوْ بِـيَ ، َوالَِّذي نَْفِسي تَـُهـمْ وبُـيُ  ً دُ َعْرقيَـجِ  نَـّ ً َسِمين ا ، أْو ا

                                                 

 . (292ومسلم برقم )واللفظ له، (, 216أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 . (82برقم )أخرجه مسلم ( 2)
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 .(1)متفق عليه .«ِعَشاءَ ال ِهـدَ ِن، لَشَ تَـيْ ِن َحَسنَ تَـيْ ِمْرَما

  :مسابقة اإلمام في الصالة 

َما يَأَْمُن الَِّذي : »ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوُل ا الَ : قَ الَ قَ  ْنـهُ هللاُ عَ  َرِضيَ  َعْن أبِـي ُهَرْيـَرةَ 

َل هللاُ ُصورَ يُـحَ قَْبَل اإلَماِم، أْن  تِـهِ َصال فِـيَرأَْسهُ  فَعُ يَـرْ  ِ ُصوَرِة  فِـي تَـهُ و 

 .(2)متفق عليه .«ار  ِحـمَ 

  :المرور بين يدي المصلي 

َمار  ال لَـمُ لَْو يَعْ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا الَ : قَ قالَ  ْنـهُ هللاُ عَ  َرِضيَ  ْيـم  ُجهَ  بِـيأ َعْن 

ِمْن أْن  لَـهُ  ْيـراً ، لََكاَن أْن يَِقَف أْربَِعيَن خَ لَـْيـهِ َماذَا عَ  ل ِـيُمصَ الَن يَدَيِ بَـيْ 

ً قال أبُو النَّْضِر: ال أْدِري، أقَاَل أْربَِعيَن يَْوم«. ْيـهَن يَدَ بَـيْ رَّ يَـمُ  ، اً ، أْو َشْهرا

 .(3)متفق عليه .أْو َسنَةً 

  :منع الزكاة 

 جئ جئ جئ جئ جئ جئي ي  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی)  قال هللا تعالى: -1

 .[180آل عمران: ]   (جئجئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ )وقال هللا تعالى:  -2

 .[35-34التوبة: ]  (  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

ِ  :الَ قَ  ْنـهُ ذَر   َرضَي هللاُ عَ  بِـيأ َوَعنْ  -3 َوالَِّذي : »الَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلصاْنتَـَهْيُت إِلَـى النَّبِـي 

 لَـهُ َما ِمْن َرُجل  تَُكوُن  -أْو َكَما َحلَفَ -هُ ْيـرُ غَ  لَـهَ ِدِه، أْو: َوالَِّذي ال إِ بِـيَ نَْفِسي 

ي َحقََّها، إِال أ ِقيَاَمِة، أْعَظَم َما الا يَْوَم بِـهَ  تِـيَ إِبٌِل، أْو بَقٌَر، أْو َغنٌَم، ال يَُؤد ِ

                                                 

 . (651ومسلم برقم )واللفظ له، (, 644ري برقم )أخرجه البخا ،متفق عليه( 1)

 .، واللفظ له(427ومسلم برقم ) (, 691أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 . (507ومسلم برقم ) (,510أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)
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مَ ا، كُ نِـهَ ا، َوتَْنَطُحهُ بِقُُروفِـهَ ، تََطُؤهُ بِأْخفَانَـهُ تَُكوُن َوأْسمَ  ا َجاَزْت أْخَراَها لَـّ

ىأوالَها، حَ  لَـْيـهِ ُردَّْت عَ   .(1)متفق عليه .«َن النَّاِس بَـيْ يُْقَضى  تَـّ

َما ِمْن َصاِحِب ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا الَ : قَ الَ قَ  ْنـهُ هللاُ عَ  َرِضيَ  ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيأ َعنْ وَ  -4

ي َزَكاكَ  عَُل َصفَائَِح، فَـيُـجْ نَاِر َجَهنََّم،  فِـي لَـْيـهِ َي عَ ْحـمِ إِال أ تَـهُ ْنز  ال يَُؤد ِ

ى، حَ بِـينُـهُ ا َجْنبَاهُ َوجَ بِـهَ ْكَوى فَـيُ  يَْوم  َكاَن  فِـيَن ِعبَاِدِه، بَـيْ ُكَم هللاُ يَـحْ  تَـّ

، ثُمَّ َخـمْ ِمْقدَاُرهُ  ا إِ  بِـيلَـهُ ى سَ يَـرَ ِسيَن أْلَف َسنَة  ا إِ ال لَـىإِمَّ  لَـىَجنَِّة َوإِمَّ

 .(2)أخرجه مسلم .«النَّارِ 

  :ترك الصيام 

 .[183]البقرة: (   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڻ ڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ)  قال هللا تعالى: -1

 :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلص هللاِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ  ن ِـىإِ  :قَالَ  اْنـُهـمَ هللاُ عَ  َرِضيَ  اْبِن ُعَمرَ  َوَعنِ  -2

 الصَّالَةِ  َوإِقَامِ  هللاُ  إِالَّ  لَـهَ إِ  الَ  أَنْ  َشَهادَةِ  س  َخـمْ  لَـىعَ  نِـىَ بُ  اإِلْسالَمَ  إِنَّ »

َكاةِ  َوإِيتَاءِ  ِ  َرَمَضانَ  َوِصيَامِ  الزَّ  .(3)متفق عليه .«تِ البَـيْ  َوَحج 

  :ترك الحج 

آل ]  ( ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ)قال هللا تعالى:  -1

 .[97ن: عمرا

اإلْسالُم  نِـيَ بُ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬: قَاَل َرُسوُل االَ ا قَ ْنـُهـمَ اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللاُ عَ  َوَعنِ  -2

: َشَهادَةِ أْن ال إَخـمْ  لَـىعَ  ، َوإقَاِم ٬َرُسوُل ا اً دُمـَحـمَّ إال هللاُ َوأنَّ  لَـهَ س 

                                                 

 . (990ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1460أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 . (987برقم )ه مسلم أخرج( 2)

 .(، واللفظ له22) (16ومسلم برقم )، (8أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)
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َكاةِ، و ِ، َوَصْوِم َرَمَضانَ الالصَّالةِ، َوإيتَاِء الزَّ  .(1)متفق عليه .«َحج 

  :ترك ذكر هللا 

 .[205األعراف: ]  (ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ)قال هللا تعالى:  -1

ِ  ْنـهُ عَ  ةَ َرِضَي هللاُ ْيـرَ أَبي ُهرَ َوَعْن  -2 ً ِلسَمـجْ َما َجلََس قَْوٌم » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبي   ا

فَإِْن  ،ةً تِـرَ  لَـْيـِهـمْ إِالَّ َكاَن عَ  ي ِـِهـمْ نَب ىلَـيَُصل وا عَ  لَـمْ ِه وَ فِـي يَذُكُروا هللاَ  لَـمْ 

 .(2) أخرجه أحمد والترمذي .«لَـُهـمْ َوإِْن َشاَء َغفََر  بَـُهـمْ َشاَء َعذ

                                                 

 . (16ومسلم برقم )واللفظ له، (, 8أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 .، وهذا لفظه(3380برقم )وأخرجه الترمذي (, 9580برقم )أحمد أخرجه  صحيح/( 2)
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