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مسلم

مسلم     االستسالم هللا بالتوحيد واالنقياد
  . شرك والرباءة من اهله له بالطاعة واخللوص من ال





 االستسالم هللا بالتوحيد














بالطاعةواالنقياد له 














    واخللوص مـن الـشرك






   رك شرك إال ت د وال ین العب یس ب  ل
الصالة فإذا تركھا فقد أشرك















          ـاِبـِل الِْكتأَه وا ِمـنكَفَـر ِإنَّ الَِّذين
ي ناِر جهنم خاِلِدين ِفيها أُولَِئك هـم شـر          والْمشِرِكني فِ 

   )٦ : البينةالْبِريِة 
     والرباءة من اهله.














 "    بني الرجل وبـني
" الصالة الكفر ترك 
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  ِإن  وا فَِإنَّ اللَّهكْفُرت   نكُمع غَِني 

       اِدِه الْكُفْرى ِلِعبضرلَا يو )   ٧: الزمر(  








   ـام
    قَرِفي س لَكَكُمس)٤٢ : املدثر  (


 ِمن كن قَالُوا لَم

  لِّنيصالْم) ٤٣ : املدثر . ( 



)     أول ما حياسب به

 القيامة الصالة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن        العبد يوم 
) فسدت فسد سائر عمله 










    سعود ن م من ترك الصالة  " : اب
  "فال دين له 


 ء  ابو الدردا "       ال اميـان ملـن ال
ژ نھ وه ئھ:  واتھ "صالة له      نییھمانیئیكات  ی نو


             ، اهللا اهللا يف الصالة ، ال حظ يف االسالم ملن ترك الصالة

  من حفظ الصالة حفظه اهللا ومن ضيع الصالة ضيعه اهللا 






















   أَِن الْحمد ِللِّه رب الْعالَِمنيناوآِخر دعوا
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