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 )1بداٌة من «المقدمة» إلى «الفصل الرابع :فضل الصالة وفوائدها»






المقدمة.
الفصل األول :معنى الصالة ً
لغة وشر ًعا.
الفصل الثانً :متى وأٌن فرضت الصالة؟
الفصل الثالث :أهمٌة الصالة شر ًعا.
الفصل الرابع :فضل الصالة وفوائدها.

 )2تتمة الفصل الرابع :فضل الصالة وفوائدها ،والفصل الخامس :التحذٌر من إضاعة الصالة





تتمة الفصل الرابع :فضل الصالة وفوائدها.
من فضائل وفوائد الصالة.
الترغٌب فً المحافظة على الصلوات الخمس.
الفصل الخامس :التحذٌر من إضاعة الصالة.

 )3الفصل السادس :فً حكم تارك الصالة







الفصل السادس :فً حكم تارك الصالة.
أحكام المرتد فً الدنٌا.
ما ٌترتب على الردة.
حكم أوالد تارك الصالة من مسلمة تزوج بها.
األحكام األخروٌة المترتبة على الردة.
الكفر صنفان.
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 )4الفصل السابع :شروط الصالة :الشرط األول :دخول الوقت







الفصل السابع :شروط الصالة.
الشرط األول :دخول الوقت.
وجوب فعل الصالة فً وقتها ،وحكم تقدٌمها فً أوله وتأخٌرها عنه.
ما ٌدرك به الوقت ،وما ٌترتب على ذلك.
حكم الجمع بٌن الصالتٌن فً وقت إحداهما.
أوقات الصلوات.

 )5بداٌة من «الشرط الثانً :الطهارة من الحدث األصغر والحدث األكبر» إلى «الشرط
الرابع :ستر العورة»







مسألة :هل األفضل تقدٌم الصالة أو تأخٌرها؟
الشرط الثانً :الطهارة من الحدث األصغر والحدث األكبر.
الشرط الثالث :اجتناب النجاسة.
ً
ناس.
مسألة :لو أحدث اانسان ،وصلى محدثا وهو
ٍس
الشرط الرابع :ستر العورة.
شروط الثوب الساتر.

 )6بداٌة من «الشرط الخامس :استقبال القبلة» إلى «الفصل الثامن :صفة الصالة فً ضوء
ما ورد عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم»







الشرط الخامس :استقبال القبلة.
الشرط السادس :النٌة.
مسألة :ال ٌجوز لإلنسان أن ٌنتقل من نفل إلى فرض.
مسألة :هل ٌجوز أن ٌنتقل من الفرٌضة إلى نفل معٌن؟
مسألة :هل ٌجوز أن ٌنتقل من فرٌضة إلى نفل غٌر معٌن؟
الفصل الثامن :صفة الصالة فً ضوء ما ورد عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم.

 )7الفصل الثامن :صفة الصالة فً ضوء ما ورد عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم :كٌفٌة
الصالة








كٌفٌة الصالة.
الحكمة عند رفع الٌدٌن فً تكبٌرة ااحرام.
أخطاء شائعة فً رفع الٌدٌن.
كٌفٌة وضع الٌدٌن.
الحكمة من وضع الٌدٌن على الصدر.
دعاء االستفتاح.
قراءة الفاتحة.

 )8بداٌة من «بٌان ما ٌقرأ فً كل ركعة من ركعات الصالة» إلى «الرفع من الركوع»








ما ٌقرأ فً كل ركعة من ركعات الصالة.
الكالم عن البسملة ،وأقوال العلماء فٌها.
القراءة بعد الفاتحة فً الصلوات الخمس
مسألة :وضع الرجلٌن فً حال القٌام.
تنكٌس السور واآلٌات والكلمات والحروف.
صفة الركوع.
الهٌئة القولٌة للركوع.
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الرفع من الركوع.

 )9الركوع والرفع منه







الركوع والمقصود به.
ما ٌنزه هللا  -عز وجل  -عنه.
الرفع من الركوع.
السمع المضاف إلى هللا تعالى ٌنقسم إلى قسمٌن.
صٌغ الحمد بعد الرفع من الركوع.
الفرق بٌن الحمد والثناء.

 )10السجود










من أذكار القٌام بعد الركوع.
صفة السجود.
الهٌئة الفعلٌة للسجود.
الهٌئة القولٌة للسجود.
فائدة حول تسبٌح الركوع والسجود.
مسألة حول قراءة القرآن فً السجود.
الدعاء حال السجود.
من أذكار السجود.
معانً بعض أذكار السجود.

 )11الجلوس بٌن السجدتٌن ،والسجدة الثانٌة









الجلوس بٌن السجدتٌن.
الهٌئة الفعلٌة للجلسة بٌن السجدتٌن.
ااقعاء نوعان.
الهٌئة القولٌة للجلسة بٌن السجدتٌن.
السجدة الثانٌة.
الحائل على قسمٌن.
السجود على سبع.
مسألة :إذا عجز عن السجود على بعض األعضاء.

 )12جلسة االستراحة ،والتشهد









مجافاة العضدٌن عن الجنبٌن فً السجود.
بعض ما ٌتعلق بهٌئة السجود ،وما ٌقال فٌه من أذكار.
الركعة الثانٌة.
مشروعٌة جلسة االستراحة.
حكم التعوذ عند القراءة فً الركعة الثانٌة وما بعدها من ركعات.
التشهد األول.
من صٌغ التشهد.
مواضع رفع الٌدٌن فً الصالة.

 )13بداٌة من «التشهد األخٌر» إلى «أركان الصالة وواجباتها»



التشهد األخٌر.
الهٌئة الفعلٌة للتشهد األخٌر.
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صفات التورك.
الهٌئة القولٌة للتشهد األخٌر.
معنى الصالة على النبً صلى هللا علٌه وسلم.
من هم اآلل؟
مبحث فً الصالة على النبً صلى هللا علٌه وسلم ،وبٌان موضعها وصٌغها.
االستعاذة من أربع بعد التشهد األخٌر.
معانً ما ٌُستعاذ باهلل تعالى منه.
أنواع الدعاء قبل السالم.
التسلٌم.
من معانً بعض األدعٌة التً تقال قبل السالم.
األذكار بعد الصالة.
أركان الصالة وواجباتها.

 )14أركان الصالة وواجباتها



















ً
تفصٌال.
أركان الصالة
الركن ً
واصطالحا.
لغة
ً
القٌام.
التحرٌمة (تكبٌرة ااحرام) والفاتحة.
الركوع.
السجود على األعضاء السبعة.
الجلوس بٌن السجدتٌن.
الطمأنٌنة.
التشهد األخٌر وجلسته.
الصالة على النبً صلى هللا علٌه وسلم.
الترتٌب بٌن األركان.
التسلٌم.
ما هو الواجب؟
التكبٌرات سوى تكبٌرة ااحرام.
التسبٌح فً الركوع والسجود.
التسمٌع والتحمٌد.
التشهد األول وجلسته.
سؤال المغفرة مرة ومرة.

 )15واجبات الصالة















الفرق بٌن الركن والواجب.
واجبات الصالة.
الدلٌل على أن التكبٌرات من الواجبات.
التسمٌع والتحمٌد.
صٌغ التحمٌد.
الدلٌل على أن التسمٌع والتحمٌد من واجبات الصالة.
تسبٌحتا الركوع والسجود.
سؤال المغفرة مرة ومرة.
التشهد األول وجلسته.
الفرق بٌن الركن والشرط.
السنة فً اصطالح الفقهاء.
أٌهما أفضل الواجب أم السنة؟
هل ٌمكن أن ٌتشهد اانسان بدون جلوس؟
قد ٌكون الشًء جائزا ولٌس بمشروع ،وأمثلة ذلك.
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من جملة المسنونات فً الصالة.
إصابة السنة أفضل من كثرة العمل.
العبادات إذا وردت على وجوه متنوعة ،فإنها ُتفعل على هذه الوجوه ،وفوائد ذلك.

 )16الفصل الحادي عشر :الخشوع فً الصالة وما ٌجبر نقصها





الفصل الحادي عشر :الخشوع فً الصالة وما ٌجبر نقصها.
الخشوع فً أصل اللغة.
من عالمات الخشوع.
الفرق بٌن خشوع ااٌمان وخشوع النفاق.

 )17من أسرار الصالة عند ابن القٌم رحمه هللا



حضور القلب فً الصالة.
من أسرار الصالة كما ذكرها ابن القٌم رحمه هللا.

 )18أحكام سجود السهو




الشك فً الصالة.
أسباب سجود السهو.
أحكام سجود السهو.

 )19صالة التطوع ،والفصل الثانً عشر :من أحكام صالة الجماعة














كلنا فً صالته نقص ،فهل لها من جابر خارجً؟
الصالة ً
لغة وشر ًعا.
التطوع ً
لغة وشر ًعا.
التطوع نوعان.
من األحادٌث فً فضل صالة التطوع.
مما ورد فً فضل السنن الرواتب.
من خصائص سنة الفجر.
الوتر وصوره ووقته.
من األحادٌث فً فضل صالة اللٌل.
صالة الضحى ،ووقتها ،وفوائدها ،وفضلها ،وعدد ركعاتها.
الفصل الثانً عشر :من أحكام صالة الجماعة.
من األحادٌث الواردة فً فضل صالة الجماعة.
من األدلة على وجوب صالة الجماعة.

 )20من األحادٌث فً الترغٌب فً صالة الجماعة ،والترهٌب من تركها ،وبٌان بعض من
مسؤولٌات اامام








من أدلة السنة على وجوب صالة الجماعة.
هل الجماعة سنة للنساء أو مكروهة أو مباحة؟
صالة المرأة فً جماعة لها صورتان.
هل تجوز صالة النافلة جماعة؟
من األحادٌث فً الترغٌب فً صالة الجماعة وفضلها.
الترهٌب من ترك الجماعة من غٌر عذر.
من مسؤولٌات اامام.
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 )21من مسؤولٌات المأموم ،ومسألة فً تسوٌة الصفوف










من مسؤولٌات المأموم.
كٌف ٌكون إحسان إقامة الصفوف؟
من األدلة على وجوب تسوٌة الصفوف.
كٌف نسوي صفوفنا فً الصالة؟
صالة المنفرد خلف الصف.
من أٌن ٌبدأ الصف؟
االلتفات المنهً عنه فً الصالة قسمان.
المقبول من العمل قسمان.
مراتب الناس فً الصالة.

 )22أحوال المأموم مع اامام










بٌان بعض ما ٌتعلق بمتابعة اامام.
حاالت المأموم مع اامام فً متابعته.
النهً عن االلتفات فً الصالة.
رفع البصر إلى السماء فً الصالة.
النهً عن إقعاء الكلب.
النهً عن افتراش الذراعٌن فً السجود.
النهً عن الصالة بحضرة الطعام وال وهو حاقن.
النهً عن االختصار فً الصالة.
خالصة الكالم فً سبق المأموم إمامه.

 )23تتمة أحوال المأموم مع اامام ،وأعذار ترك الجمعة والجماعة






وقوف المأموم مع إمامه فً الصالة.
أحوال المأموم مع اامام.
أعذار ترك الجمعة والجماعة.
من فضائل الصالة.
من مصالح الصالة.
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