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 أبو ھریرة  أن رسول اهللا

















 












)    سبحان اهللا (





 "         يتبع امليت ثالثة فريجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله 
   )متفق عليه وماله وعمله فريجع أهله وماله ويبقى عمله 








        َوننلَا بالٌ وم نفَعلَا ي موـِليمٍ    * يِبقَلٍْب س ى اللَّهأَت نِإلَّا م 

 )٨٩ ـ  ٨٨ : الشعراء(   



















 "   أول ما حياسب به العبـد يـوم

"  وإن فسدت فسد سائر عمله     عملهئر  القيامة الصالة فإن صلحت صلح سا     
 ٢٥٧٣: صححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري برقم 
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     والْم مهداء أَحى ِإذَا جتوِن      حِجعار بقَالَ ر ا   * تاِلحاً ِفيملُ صملِّي أَعلَع

كْترت




     ـوـةٌ ها كَِلمهكَلَّا ِإن

)١٠٠ ـ  ٩٩: املؤمنـون  (  قَاِئلُها وِمن وراِئِهم برزخ ِإلَى يوِم يبعثُونَ 


















    َونِمنؤالْم أَفْلَح قَد *ونَ      الَِّذيناِشعخ لَاِتِهمِفي ص مه  )
ــون   )٢ ـ  ١:املؤمن





  
     الصالة ثالثة أثـالث

الطهور ثلث والركوع ثلث والسجود ثلث فمن أداها حبقها قبلت منه وقبل           
ة لالسلـس )   منه سائر عمله ومن ردت عليه صالته رد عليه سائر عملـه          

  ٢٥٣٧: حة يالصح



 :صلوا كما رايتموىن اصليمتفق علیھ





  صل صالة مودع كأنك تراه

١٩١٤: السلسلة الصحيحة  . فإن كنت ال تراه فإنه يراك



 


  للعبد بني يدى اهللا عز وجل موقفان موقف بني يديـه

سبحانه وتعاىل يف الصالة وموقف بني يديه يوم القيامة يوم لقائه فمن قام حبق          
ن ذا املوقـف ومل يوفـه   املوقف األول هون عليه املوقف األخر ومن استها     

 "حقه شدد عليه ذلك املوقف
   أَِن الْحمد ِللِّه رب الْعالَِمنيناوآِخر دعوا

  

 
 
 

  ئاواتى

  ةکانومردو
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