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 ( بيان حكم الصالة على الميت الغائب وكيفيتها1

  .بيان معنى الجنازة في اللغة 
  .أركاة صالة الجنازة 
  هل يستحب االستفتاح في صالة الجنازة أو ال ؟ 
  .كراهة موت الفجأة 
 لميت. صفة الصالة على ا 
  .بيان حكم الصالة على الميت الغائب وكيفيتها 
  .ما يراعى في الصالة على الميت 
  .فضل اهلل على عبده الميت 
  .الصالة على من أقيم عليه الحد 
  .اختالف العلماء في الصالة على الغائب 
  .حكم الصالة على الميت في المسجد 
  هل التسليم في صالة الجنازة تسليمة واحدة ؟ 

 صفة صالة الجنازة( 2

  .بيان حكم الصفوف في صالة الجنازة 
  .بيان حكم الصالة على الميت بعد دفنه 
  .المدة التي يجوز فيها الصالة على الميت بعد دفنه 
  .حكم صالة الجنازة على القبر 
  .موقف اإلمام من الرجل والمرأة في صالة الجنازة 
  .حكم صالة الجنازة في المسجد 
 صالة الجنازة.  تكثير الجمع في 
  .األوقات التي ال ُيصلى على الجنازة فيها 
  .أحق الناس باإلمامة في صالة الجنازة 
  .أركان صالة الجنازة وشروطها وسننها 
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  .صفة الصالة على الجنازة 
  .ما على المسبوق في صالة الجنازة 

 ( الغسل والتكفين3

  .بيان ما يكفن فيه الرجل 
 .ما ُيراعى في تكفين الميت  
  ما هو حكم تكفين الميت المسلم ؟ 
  .ما ُيستحب في الكفن 
  .صفة تكفين الميت 
  .بيان حكم تغسيل الميت وصفته 
  .صفة تغسيل الميت 
  .التبرك بآثار النبي صلى اهلل عليه وسلم شيء خاص به 
  .التبرك باألشخاص ينقسم إلى قسمين 
  .العالمات التي تدل على خروج الروح بالموت 
 الميت عقب موته.  ما يحتاجه 
  هل يجوز لإلنسان التبرع ببعض أعضائه في حياته أو الوصية بها بعد مماته ؟ 
  .حكم تغسيل الميت 
  .صفة غسل الميت متضمنة الواجبات والسنن 

 ( زيارة القبور4

  .بيان ما ُيصنع بالميت إذا كان محرًما 
  .أربعة حقوق مالية في مال الميت 
 جنائز. بيان حكم اتباع المرأة لل 
  .الحكمة في نهي النساء عن اتباع الجنائز 
  .التفريق بين نهي التنزيه ونهي التحرم 
  .اختالف العلماء في زيارة النساء للقبور 
  .ما ُيراعى في زيارة القبور 
  .أنواع الزيارة ألهل القبور 
  .كيفية السالم على أهل القبور 
  زيارتهم ؟ هل يسمع أهل القبور سالم من يسلم عليهم أثناء 
  .أقوال العلماء في سماع األموات 
  .زيارة مسجد النبي صلى اهلل عليه وسلم 

 ( حمل الجنازة واتباعها5

  .بيان حكم اإلسراع بالجنازة في التجهيز والمشي إلى القبر 
  ما هو موت الفجأة ؟ 
  .حكم حمل الجنازة 
  .أقسام اتباع الجنازة 
  .فضل اتباع الجنائز 
  للجنازة إذا مرت. مشروعية القيام 
  .بيان السُّنة لمن تبع الجنازة 
  .مشروعية صالة النساء على الجنازة 
  .بيان أن السنة حمل الجنازة على األعناق 
  .من أسباب عذاب القبر 
  .من أسباب النجاة من عذاب القبر 
  .اتباع الجنازة مرتبتان 
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  .من آداب اتباع الجنائز 
 ة. بيان موقف اإلمام من جنازة المرأ 

 ( حكم التسخط من المصائب6

  .بيان حكم التسخط من المصائب 
  .اإليمان نوعان 
  .أمور محرمة على أقارب الميت وغيرهم 
  .بيان المباح من النعي 
  .من فضائل الصبر واالحتساب عند المصائب 
  .شروط الصبر 
  .أمور ال تنافي الصبر 
  .أمور تعين على الصبر 

 ( حكم بناء المساجد على القبور، وشبهة وجود قبر النبي صلى اهلل عليه وسلم في المسجد7

  .بيان حكم بناء المساجد على القبور 
  .بيان عقوبة من اتخذوا القبور مساجد 
  .شبهة وجود قبر النبي صلى اهلل عليه وسلم في المسجد، وجوابها 

 ( ما ُيراعى في دفن الميت8

  الجنازة. بيان أجر من اتبع 
  .مما يعين على الصبر 
  .حكم دفن الميت 
  .فضل دفن الميت 
  .األوقات المنهى عن الدفن فيها 
  .ال يدفن مسلم مع كافر وال كافر مع مسلم 
  .بيان أن السُّنة الدفن في المقبرة 
  .بيان أن الشهداء يدفنون في أرض المعركة 
  .التفصيل في أمر الدفن ليًلا 
 رة واحدة. جمع األقارب في مقب 
  .الموعظة عند القبر 
  .تعميق القبر وتوسيعه 
  .اللحد أفضل من الشق إذا كانت التربة صلبة 
  .يتولى الرجال إنزال الميت القبر 
  .يغطى قبر المرأة عند إدخالها في القبر 
  .أولياء الميت أحق بإنزاله قبره 
  .ما يقول عند إدخال الميت القبر 
 بر. يرفع القبر عن األرض قدر ش 
  .يعلم القبر بحجر أو لبن أو خشبة 
  .رش القبر بالماء بعد االنتهاء من أعمال الدفن 
  .االستغفار للميت وسؤال التثبيت له بعد الفراغ من الدفن 
  .آداب الجلوس والمشي في المقابر 
  .تحريم الصالة في المقبرة 
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 ( ما ُيراعى في اإلحداد والتعزية9

  .مفهوم اإلحداد 
  الشرعي نوعان. اإلحداد 
  .مدة اإلحداد نوعان 
  .الحكمة من اإلحداد 
  .ما يلزم الحادة على زوجها 
  .أصناف المعتدات 
  ما الذي ينبغي فعله إذا بلغته المصيبة ؟ 
  .حكم البكاء على الميت 
  .التعزية في اللغة 
  .التعزية في االصطالح 
  .فضل التعزية 
  هل التعزية عادة أو عبادة ؟ 
 هداف التعزية. من مقاصد وأ 
  .ألفاظ التعزية وصفتها ووقتها 
  .من البدع والمنكرات في العزاء 
  .الرثاء والتأبين 

 ( ما يجب على المريض11

  .بيان فضل المرض 
  .ما يجب على المريض 
  .من آداب المريض 
  .معنى القدر لغة وشرًعا 
  .معنى القضاء لغة وشرًعا 
  .العالقة بين القضاء والقدر 
 يمان بالقدر. أهمية اإل 
  .مراتب اإليمان بالقدر 
  .عدم االغترار باألعمال 
  .العبد يكون بين الخوف والرجاء 
  .القضاء الذي هو المقضي نوعان 
  .الشر ال ينسب إلى اهلل عز وجل 
  .معنى حسن الظن باهلل تعالى 
  .الظلم قسمان 
  .حكم عيادة المريض وفضلها 

 1 -خرة ( األمور المعينة على االستعداد لآل11

  .اإلكثار من ذكر الموت واالستعداد للقاء اهلل تعالى 
  .ذكر القبر والِبَلى 
  .قصر األمل واالستعداد للموت باألعمال الصالحة 
  .القناعة وغنى النفس والتوكل على اهلل 
  .اإلكثار من التفكر في أحوال المحتضرين 
 لمالئكة. التفكر في أحوال الظالمين عند االحتضار وما تفعل بهم ا 
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 2 -( األمور المعينة على االستعداد لآلخرة 12

  .تذكر الحمل على األكتاف وتشييع الناس له 
  .تذكر فتنة القبر وسؤال منكر ونكير، وسماع قرع نعال األصدقاء واألصحاب عندما يولون مدبرين 
  .تذكر نعيم القبر وعذابه 
 عة اهلل. الحذر من التنافس في الدنيا واالنشغال بها عن طا 
  .طلب حسن الخاتمة بالقول والعمل 
  .األسباب التي توصل إلى حسن الخاتمة 
  .معرفة قصر الحياة الدنيا، وأنها كيوم أو بعض يوم 
  .معرفة فضل البكاء من خشية اهلل تعالى يورث الخير الكثير  


