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 )1باب الموالٌت













الصالة فً اللغة.
العاللة بٌن الدعاء والصالة.
الصالة فً الشرع.
من األدلة على فرضٌة الصالة.
ِع َظم منزلة الصالة من الدٌن.
من خصائص الصالة.
فضل الصالة.
باب الموالٌت.
تفضٌل األعمال على نوعٌن.
بٌان أولات الصلوات الخمس.
بِ َم ٌُدرن الولت؟
حكم الجمع بٌن الصالتٌن فً ولت إحداهما.

 )2تتمة باب الموالٌت









بٌان متى كان النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌصلً الصلوات الخمس.
بٌان أول أولات الصلوات الخمس.
بٌان حكم لضاء الصالة الفائتة.
المراد بالصالة الوسطى.
بٌان حكم تأخٌر صالة العشاء عن أول ولتها.
بٌان حكم الصالة عند حضور الطعام أو مدافعة األخبثٌن.
بٌان شًء من األولات المنهً عن الصالة فٌها.
بٌان كٌفٌة لضاء الفرائض إذا فات ولتها.
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 )3فضل صالة الجماعة





من مماصد صالة الجماعة.
الترغٌب فً صالة الجماعة ،وفً كثرة الجماعة.
فضل صالة الجماعة.
من األدلة على وجوب الجماعة فً المسجد.

 )4من أحكام صالة الجماعة









من أحكام صالة الجماعة.
إعادة صالة الجماعة تنمسم إلى لسمٌن.
من صور إعادة الجماعة فً المسجد الواحد.
ُدرن الجماعة؟
بِ َم ت َ
من أحكام المأموم.
ما ٌُسن إلمام الجماعة فعله.
الترهٌب فً ترن حضور الجماعة من غٌر عذر.
األعذار المبٌحة للتخلف عن صالة الجماعة.

 )5باب فضل صالة الجماعة ووجوبها






باب فضل صالة الجماعة ووجوبها.
بٌان فضل صالة الجماعة ،والمفاضلة بٌن صالة المنفرد والصالة فً الجماعة.
بٌان أسباب تفضٌل صالة الجماعة على صالة المنفرد.
بٌان حكم منع الرجل امرأته من حضور الجماعة فً المسجد.
شروط اإلذن للمرأة للخروج إلى الصالة.

 )6باب السنن الراتبة ،وتأكٌد ركعتً سنة الفجر وفضلها











باب السنن الراتبة ،وتأكٌد ركعتً سنة الفجر وفضلها.
بٌان السنن الرواتب التابعة للفرائض.
بٌان ما تختص به راتبة الفجر.
النفل لغةً وشرعًا.
ألسام التطوع.
ما هو مفهوم التطوع؟
من فضائل صالة التطوع.
صالة النبً ملسو هيلع هللا ىلص باهلل على أربعة أنواع.
جواز التطوع على الراحلة.
األحكام التً ٌستوي فٌها السفر الطوٌل والمصٌر.

 )7من أحكام صالة التطوع









بعض ما ٌتعلك بأحكام صالة التطوع.
أحب التطوع إلى هللا تعالى.
حكم صالة التطوع فً جماعة.
ألسام صالة التطوع.
الرواتب مع الفرائض على ثالثة أنواع.
راتبة الفجر.
راتبة الجمعة.
الفصل بٌن الرواتب والفرائض بخروج أو كالم.
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 )8باب األذان















باب األذان.
األذان فً اللغة.
األذان فً الشرع.
من ِحكَم األذان.
الترغٌب فً األذان ،وبٌان بعض فضائله.
الترغٌب فً الدعاء بٌن األذان واإللامة.
شروط صحة األذان واإللامة.
صفات المؤذن.
بٌان كٌفٌة األذان واإللامة.
حكم األذان واإللامة.
من أخطاء المؤذنٌن.
بٌان حكم االلتفات فً األذان وموضعه.
بٌان حكم األذان لبل الفجر.
بٌان حكم متابعة المؤذن بمثل ما ٌمول.

 )9باب استمبال المبلة





باب استمبال المبلة.
بٌان ما ٌستمبله المتنفل بصالته حال السفر.
بٌان ماذا ٌعمل إذا تبٌنت له المبلة فً أثناء الصالة.
بٌان حكم استمبال المبلة فً السفر إذا كانت الصالة ً
نفال.

 )11باب الصفوف










فضل تسوٌة وإتمام الصف.
ألسام األدلة على وجوب تسوٌة الصفوف.
شرط العبادة.
من معانً تسوٌة الصف.
باب الصفوف.
بٌان حكم تسوٌة الصفوف.
ٌسو الصفوف.
بٌان عموبة من لم ّ ِ
بٌان مولف المأموم.
بٌان مولف المأموم الواحد.

 )11باب اإلمامة










باب اإلمامة.
اإلمامة لغةً وشرعًا.
بٌان حكم مسابمة اإلمام.
بٌان صفة التداء المأموم باإلمام ومتابعته له.
تحرٌم االختالف على اإلمام.
بٌان كٌفٌة عمل الصحابة رضً هللا عنهم فً متابعة اإلمام.
بٌان حكم التأمٌن.
بٌان حكم تطوٌل اإلمام للصالة.
هل األفضل كثرة الركوع والسجود أو طول المٌام؟
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 )12بٌان مجمل لصفة صالة النبً ملسو هيلع هللا ىلص










الصالة فً اللغة.
الصالة فً الشرع.
مجمل بٌان صفة صالة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص.
من أدعٌة االستفتاح.
أذكار الركوع.
وجوب الطمأنٌنة فً الركوع.
صفة السجود.
وجوب الطمأنٌنة فً السجود.
التشهد.

 )13باب صفة صالة النبً ملسو هيلع هللا ىلص 1 -









الذكر بعد الصالة.
مبطالت الصالة.
باب صفة صالة النبً ملسو هيلع هللا ىلص.
بٌان دعاء االستفتاح فً الصالة.
بٌان كٌفٌة صالة النبً ملسو هيلع هللا ىلص.
الحكمة من اإلتٌان بالتكبٌر فً أول الصالة.
بٌان أنواع االستفتاحات.
هل النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌخطئ أو ال؟

 )14باب صفة صالة النبً ملسو هيلع هللا ىلص 2 -





بٌان حكم رفع الٌدٌن ،ومواضعه فً الصالة.
هل هنان التران بٌن الرفع للٌدٌن والتكبٌر؟
سجَد علٌها.
بٌان األعضاء التً ٌُ ْ
بٌان حكم التكبٌر ،ومواضعه فً الصالة.

 )15باب صفة صالة النبً ملسو هيلع هللا ىلص 3 -






بٌان حكم التكبٌر عند السجود والمٌام من التشهد االول.
بٌان نسبة ال ُمكْث فً المٌام والجلوس والركوع والسجود بعضها إلى بعض فً الصالة.
بٌان حكم تطوٌل المٌام بعد الركوع ،والجلوس بٌن السجدتٌن.
بٌان ما كانت علٌه صالة النبً ملسو هيلع هللا ىلص.
بٌان مشروعٌة جلسة االستراحة.

 )16باب صفة صالة النبً ملسو هيلع هللا ىلص 4 -






بٌان ما ٌُفعل فً الٌدٌن عند السجود.
بٌان حكم الصالة فً النعلٌن.
بٌان حكم حمل الصبً ووضعه أثناء الصالة.
ألسام الحركة فً الصالة.
بٌان المشروع فً هٌئة السجود.
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 )17باب وجوب الطمأنٌنة فً الركوع والسجود



باب وجوب الطمأنٌنة فً الركوع والسجود.
بٌان حكم الصالة بال طمأنٌنة.

 )18باب المراءة فً الصالة












باب المراءة فً الصالة.
بٌان حكم الصالة بدون لراءة الفاتحة.
من ركنٌة الفاتحة وفضائلها.
بٌان كٌفٌة المراءة فً الصالة.
بٌان المراءة فً صالة المغرب.
بٌان المراءة فً صالة العشاء اآلخرة فً السفر.
الفرق بٌن حسن الصوت وحسن المراءة.
من األدلة على تطوٌل النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً الصبح والظهر.
بٌان حكم االستمرار فً لراءة سورة معٌنة فً الصالة.
من النصوص فً تحرٌم االبتداع فً الدٌن.
بٌان سور ٌُمرأ بها فً الصالة.

الرحٌم)
الرحمن
الجهر بـ (بسم هللا
 )19باب ترن
ِ
ِ
ِ



الرحٌم).
الرحمن
الجهر بـ (بسم هللا
باب ترن
ِ
ِ
ِ
بٌان حكم الجهر بالبسملة فً الصالة.

 )21باب سجود السهو








باب سجود السهو.
أسباب السجود للسهو.
األحادٌث الواردة فً السهو فً الصالة على أربعة أنواع.
سلَّم ناسًٌا لبل تمام صالته.
بٌان حكم من َ
بٌان حكم من نسً التشهد األول فً الصالة.
ألسام الحركة فً الصالة.
من أحكام سجود السهو.

المرور بٌن ٌدي ِ المصلً
 )21باب
ِ









المرور بٌن ٌدي ِ المصلً.
باب
ِ
بٌان حكم المرور بٌن ٌدي المصلً.
الحكمة من السترة.
ألسام المرور بٌن ٌدي المصلً.
استعماالت (لو).
بٌان ما ٌصنع المصلً بمن أراد المرور بٌن ٌدٌه فً الصالة.
بٌان حكم المرور بٌن ٌدي الصفوف فً الصالة.
بٌان حكم استمبال المصلً للمرأة.
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 )22باب جامع

















باب جامع.
بٌان حكم جلوس من دخل المسجد لبل أن ٌصلً ركعتٌن.
هل تفوت تحٌة المسجد بالجلوس أو ال؟
بٌان حكم الكالم فً الصالة.
مبطالت الصالة.
مكروهات الصالة.
بٌان حكم اإلبراد بصالة الظهر.
بٌان متى ت ُمضى الصالة الفائتة بنوم أو نسٌان.
الترن عمدًا ٌنمسم إلى لسمٌن.
بٌان حكم الصالة خلف المتنفل.
ص ِلًّ على ثوبه.
بٌان حكم سجود ال ُم َ
بٌان حكم كشف العاتك أثناء الصالة.
ً
بصال أو ك َُّراثًا.
بٌان حكم حضور المسجد لمن أكل ثو ًما أو
بعض األمراض الناتجة عن التدخٌن.
الفرق بٌن التدخٌن والبصل والثوم والكراث.
من األدلة على تحرٌم التدخٌن.

 )23باب التشهد















باب التشهد.
وجوه ترجٌح تشهد ابن مسعود على غٌره.
صٌغ التشهد.
بٌان كٌفٌة التشهد وموضعه من الصالة.
حال المأموم إذا أطال اإلمام التشهد األول.
بٌان كٌفٌة الصالة على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص.
موضع الصالة على النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً الصالة.
من صٌغ الصالة على النبً ملسو هيلع هللا ىلص.
فوائد مهمة فً الصالة على النبً ملسو هيلع هللا ىلص.
بٌان حكم االستعاذة من هذه األربع فً الصالة.
بٌان شًء من أدعٌة الصالة.
بٌان الذكر فً الركوع والسجود.
حكم الدعاء فً الركوع.
الدعاء لبل السالم وأنواعه.

 )24باب الوتر













باب الوتر.
الوتر لغةً وشرعًا.
بٌان كٌفٌة صالة اللٌل ،وبٌان حكم الوتر بركعة.
بٌان ولت الوتر.
لضاء الوتر.
ْ
بٌان عدد صالة النبً ملسو هيلع هللا ىلص من اللٌل ،وبٌان ِوت ِره.
فضل الوتر.
آخر ولت الوتر.
أنواع الوتر وعدده.
ماذا ٌمرأ فً الوتر؟
المنوت فً الوتر.
موضع دعاء المنوت.
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هل ٌرفع ٌدٌه فً دعاء المنوت؟
الدعاء بعد السالم من صالة الوتر.

 )25باب الذكر عمب الصالة










باب الذكر عمب الصالة.
من فوائد الدعاء واالستغفار بعد الصالة.
بٌان حكم الجهر بالذكر بعد صالة الفرٌضة.
بٌان نوع األذكار بعد الفرٌضة.
المفاضلة بٌن الفمٌر الصابر والغنً الشاكر.
الصدلة بغٌر المال نوعان.
شروط األمر بالمعروف والنهً عن المنكر.
أنواع التسبٌح المأثور.
من األذكار بعد السالم.

 )26باب الخشوع فً الصالة





باب الخشوع فً الصالة.
أسباب إحضار الملب فً الصالة.
استحباب إزالة ما ٌُلهً عن الصالة وٌَ ْ
شغَل الملب عن الخشوع فٌها.
هل ٌُ ْعتَد بالصالة التً ال خشوع فٌها؟

 )27باب الجمع بٌن الصالتٌن فً السفر







باب الجمع بٌن الصالتٌن فً السفر.
األفضل فً الجمع بٌن الصلوات.
بٌان حكم الجمع بٌن الصالتٌن فً السفر.
األعذار المبٌحة للجمع بٌن الصالتٌن.
السفر الذي ٌُباح فٌه الجمع.
صفة الجمع.

 )28باب لصر الصالة فً السفر




باب لصر الصالة فً السفر.
السفر المبٌح للمصر.
بٌان حكم لصر الصالة فً السفر.

 )29باب الجمعة











باب الجمعة.
من المصالح فً اجتماع الناس.
من فضائل وخصائص ٌوم الجمعة.
من خصائص صالة الجمعة.
الجمعة لغةً واصطال ًحا.
األدلة على وجوب صالة الجمعة.
حكم صالة الجمعة ومن تحب علٌه.
ألسام شروط من تجب علٌه صالة الجمعة.
بٌان حكم اتخاذ المنبر لخطبة الجمعة.
بٌان حكم االغتسال لصالة الجمعة.
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 )31آداب صالة الجمعة الواجبة والمستحبة


آداب صالة الجمعة الواجبة والمستحبة.

 )31تتمة باب الجمعة








بٌان حكم كالم الخطٌب ٌوم الجمعة ،وصالة الركعتٌن لداخل المسجد حٌن الخطبة.
بٌان عدد الخطبة ٌوم الجمعة ،وبٌان هٌئة الخطٌب حٌنئذ.
ٌُشرع أن تشتمل خطبة الجمعة على أربعة أمور.
بٌان عموبة المتكلم والخطٌب ٌخطب ٌوم الجمعة.
بٌان فضٌلة التبكٌر إلى الجمعة.
بٌان ولت الجمعة.
بٌان لراءة النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً صالة الفجر ٌوم الجمعة.

 )32باب صالة العٌدٌن

















باب صالة العٌدٌن.
من فوائد اجتماع المسلمٌن.
الفروق بٌن صالة العٌد وصالة الجمعة.
تمدٌم الصالة فً العٌدٌن لبل الخطبة.
بٌان األسبك من الصالة والخطبة فً العٌدٌن.
بٌان األسبك من الصالة والخطبة فً العٌدٌن.
جملة موجزة فً أحكام األضحٌة.
األضحٌة لغةً واصطال ًحا.
ألسام األضحٌة عن األموات.
شروط األضحٌة.
األفضل من األضاحً.
المكروه من األضاحً.
ما ٌُشرع للمضحً.
بٌان أٌهما أول :الخطبة أو الصالة فً العٌدٌن ،وبٌان حكم النداء للصالة ،وكٌفٌة الخطٌب.
بٌان حكم خروج النساء لصالة العٌدٌن.
التكبٌر فً العٌد وصفته.

 )33باب صالة الكسوف















باب صالة الكسوف.
الكسوف لغةً واصطال ًحا.
السبب الشرعً فً ولوع الكسوف والخسوف.
من ِحكَم وفوائد الكسوف.
بٌان حكم صالة الكسوف والنداء لها وكٌفٌتها.
ولت صالة الكسوف.
إذا اجتمعت صالة كسوف مع صالة أخرى.
بِ َم ت ُدرن صالة الكسوف؟
بٌان الحكمة من الكسوف ،وماذا ٌُصنع إذا ولع؟
اآلٌات على لسمٌن.
بٌان كٌفٌة صالة الكسوف ،وحكم الخطبة بعدها.
صفة صالة الكسوف.
بٌان ما ٌُفعل عند الكسوف.
من آداب صالة الكسوف.
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هل ٌُصلى مثل صالة الكسوف للزلزلة أو الصواعك وغٌرها من اآلٌات؟

 )34باب صالة االستسماء













باب صالة االستسماء.
االستسماء لغةً وشرعًا.
أنواع االستسماء.
بٌان حكم صالة االستسماء ،ومكانها ،وكٌف ٌدعو.
أسباب المحط وحبس المطر.
بٌان حكم االستسماء فً خطبة الجمعة.
كٌفٌة صالة االستسماء.
كٌفٌة رفع الٌدٌن فً الدعاء عند االستسماء.
من أدعٌة االستسماء.
جملة من سنن االستسماء وآدابه.
دعاء االستصحاء.
دعاء الرعد.

 )35باب صالة الخوف












باب صالة الخوف.
مشروعٌة صالة الخوف.
الصالة لغةً واصطال ًحا.
الخوف لغةً
من أدلة الكتاب والسنة على ٌسر الشرٌعة اإلسالمٌة وسماحتها.
بٌان نوع من أنواع صالة الخوف.
من أنواع صالة الخوف.
صفة صالة الخوف إذا كان العدو فً جهة المبلة.
هل ٌمكن فً هذا الزمان تطبٌك صالة الخوف إذا كان العدو فً مكان بارز؟
كٌف ٌصلً المسلمون إذا جاء علٌهم الولت فً حال منازلتهم للعدو؟
ألسام الحركة فً الصالة.
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