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 ( قيام الليل سنة مؤكدة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع األمة1

  .العمل الصالح ينقسم إلى قسمين 
  .أوامر اهلل قسمان 
  .معرفة اهلل لعبده نوعان 
  .أولياء اهلل على درجتين 
  .قيام الليل سنة مؤكدة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع األمة 
 على قيام الليل.  حث النبي صلى اهلل عليه وسلم 
  .من آثار السلف في الحث على قيام الليل 
  .ترك القيام لمن كان يقومه منقصة ومذمة 

 ( فوائد وآثار قيام الليل2

  .قيام الليل تحقيق لشكر نعمة اهلل تعالى 
  .قيام الليل ينهى صاحبه عن الذنوب والمعاصي 
  .قيام الليل يطرد الداء من الجسد 
 حبه لذة في القلب. قيام الليل يورث صا 
  .قيام الليل من أسباب صالح األبناء 
  .أصحاب قيام الليل يكتسبون نوًرا في وجوههم 
  .سعة الرزق سمة أصحاب القيام 
  .قيام الليل من أسباب إجابة الدعاء 
  .قيام الليل من أسباب محبة اهلل ورضاه 
  .قيام الليل من أسباب النجاة من الفتن 
 ام في اآلخرة. ما يناله أصحاب القي 

 ( فضل قيام الليل3

  .مدح اهلل تعالى ألهل قيام الليل 
  .قيام الليل من عالمات المتقين 
  .قيام الليل من صفات عباد الرحمن 
  .المحافظون على قيام الليل ال يستوون مع غيرهم 
  .قيام الليل أفضل الصالة بعد الفريضة 
 .صالة الليل أفضل من صالة النهار في التطوعات  
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  .قيام الليل من أسباب دخول الجنة 
  .قيام الليل شرف المؤمن 
  .قيام الليل يوصف من قام به بنعم الرجل 
  .قيام الليل من أسباب رحمة اهلل تعالى 
  .قيام الليل وصية النبي صلى اهلل عليه وسلم ألمته 
  .قيام الليل ُيغبط عليه صاحبه 
  .قيام الليل يطرد الغفلة عن القلب 

 قيام الليل ( آداب4

  .أال يتوانى في القيام من فراشه بل يتعجل 
  .أن ينوي عند نومه قيام الليل 
  .مسح النوم عن الوجه وذكر اهلل عند االستيقاظ 
  .افتتاح التهجد بركعتين خفيفتين 
  .استحباب التهجد في البيت 
  .التسوك قبل قيام الليل 
  .أفضل أوقات قيام الليل 
 م الليل وإن قل. يستحب المداومة على قيا 
  .إذا غلبه النعاس يترك الصالة وينام حتى يذهب عنه النوم 
  .عدد ركعات قيام الليل 
  .الجهر واإلسرار بالقراءة في قيام الليل 
  .طول القيام مع كثرة الركوع والسجود في صالة الليل 

 ( األسباب المعينة على قيام الليل، واألسباب الصارفة عنه5

  .النوم مبكًرا 
  .الحرص التام على اإلتيان بآداب النوم 
  .ينبغي عدم المبالغة في التنعم بالفراش 
  .اجتناب الشبع في المأكل والمشرب 
  .النوم على وضوء وذكر 
  .اغتنام الصحة والفراغ 
  .اجتناب الشبع في المأكل والمشرب 
  .عدم إتعاب النفس في النهار باألعمال التي تكل بها الجوارح 
  بالقيلولة. االستعانة 
  .معرفة فضل قيام الليل 
  .االستعانة باهلل تعالى 
  .محبة اهلل والتعلق به تعالى 
  .استحضار العبد شهود اهلل لصالته وحضوره إياها 
  .سالمة القلب للمسلمين 
  .االبتعاد عن المعاصي والذنوب واإلقبال على الطاعات والحسنات 
 ين يدي اهلل. التفكر في أهوال يوم القيامة من الوقوف ب 
  .محبة اهلل تعالى وقوة اإليمان به 
  .التفكر واالعتبار في أهوال القبر وظلمته وضمته وفتنتة 
  .األسباب الصارفة عن قيام الليل 
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 1 -( هدي النبي صلى اهلل عليه وسلم في قيام الليل 6

  .وصف ابن القيم لليل السابقين المقربين 
  .هدي النبي صلى اهلل عليه وسلم في قيام الليل 
  .األسوة نوعان 
  .من أدعيته صلى اهلل عليه وسلم في التهجد 
  .كان صلى اهلل عليه وسلم يصلي إحدى عشرة ركعة 
  .كان صلى اهلل عليه وسلم إذا مرض ترك القيام 
  .وقت صالة الليل 

 2 -( هدي النبي صلى اهلل عليه وسلم في قيام الليل 7

  .المداومة على القيام حتى تتورم قدماه 
  .التسوك قبل قيام الليل 
  .األفضل للمتهجد طول القيام ما لم يشق عليه 
  .صفة صالته صلى اهلل عليه وسلم في القيام 
  .األفضل في صالة الليل 
  .افتتاح صالة الليل بركعتين خفيفتين 
  هل الصالة في الليل أفضل من القراءة ؟ 
 يل القرآن. الحث على ترت 
  .هدي النبي صلى اهلل في القراءة ليًلا 
  .بكاء النبي صلى اهلل عليه وسلم في صالته 

 3 -( هدي النبي صلى اهلل عليه وسلم في قيام الليل 8

  .اإلسرار والجهر بالقراءة في صالة الليل 
  .معنى التغني بالقرآن 
  .كان صلى اهلل عليه وسلم إذا فاتته صالة الليل قضاها 
 ديه صلى اهلل عليه وسلم إذا تكرر قيامه. ه 
  .تطيبه صلى اهلل عليه وسلم للقيام 
  .من فضائل التهجد 

 4 -( هدي النبي صلى اهلل عليه وسلم في قيام الليل 9

  .جواز الصالة قاعًدا في النفل مع القدرة على القيام 
  هل للمتنفل أن يصلي مضطجًعا لغير عذر ؟ 
  في تهجده. ما يشرع لمن غلبه النعاس 
  .يجوز أن يقوم المسلم بآية واحدة في قيامه حتى الصباح 
  .من هديه صلى اهلل عليه وسلم إطالة الركوع والسجود في قيام الليل 
  .بعض ما ورد من األذكار في الصالة 
  .هديه صلى اهلل عليه وسلم في الرفع من الركوع 
  .أذكار السجود 
  .أذكار ما بين السجدتين 
 هلل عليه وسلم في القيام والقعود في صالة الليل. هديه صلى ا 
  .هديه صلى اهلل عليه وسلم في القيام عند مرضه 
  .يكره ترك قيام الليل لمن اعتاده 
  .حكم صالة التطوع جماعة وُفرادى 
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 5 -( هدي النبي صلى اهلل عليه وسلم في قيام الليل 11

  .التطوع في البيت وفضله 
 لى قيام الليل. تحريض األهل والقرابة ع 
  .صور مشرقة من سير السلف في الحرص على قيام الليل 
  .إذا مرض العبد أو سافر كتب له من األجر مثل ما كان يعمله 
  .حكم قضاء صالة الوتر 
  .كيفية قيام النبي صلى اهلل عليه وسلم كما ذكر ابن القيم رحمه اهلل تعالى 
 فر. هديه صلى اهلل عليه وسلم في القيام في الس 

 1 -( صالة الوتر 11

  .هديه صلى اهلل عليه وسلم في عدد ركعات قيام الليل ومدة قيامه 
  .أنواع قيامه صلى اهلل عليه وسلم بالليل ووتره 
  .صالة الوتر تعريفها ودليلها وأحكامها 
  .وقت صالة الوتر 
  .بيان عدد ركعات الوتر 
 اد اإلمام في عدد الركعات الواردة عنه صلى اهلل حكم مفارقة المأموم إمامه في صالة التراويح إذا ز

 عليه وسلم. 
  .القراءة في الوتر 

 2 -( صالة الوتر 12

  .القنوت في الوتر 
  .موضع دعاء القنوت 
  .حكم دعاء القنوت وبيان صيغته 
  دعاء القنوت يشرع قبل الركوع أم بعده ؟ 
  .أقوال العلماء في قنوت الوتر 
  .صفة القنوت ومقداره 
 حذير من االعتداء في الدعاء. الت 
  .فوائد إخفاء الدعاء 
  .السجع في الدعاء 
  .ما ُيسن قوله بعد السالم من الوتر 
  .حكم نقض الوتر  


