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 قاعدة حسنة يف الباقيات الصاحلات
  لشيخ اإلسالم: أمحد بن عبد احلليم بن تيمية
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 ) الشریط األول1

 بیان الباقیات الصالحات.  •
 من فضائل الكلمات األربع: سبحان هللا والحمد � وال إلھ إال هللا وهللا أكبر.  •
 من األحادیث في فضل الكلمات األربع.  •
 كالم بعد القرآن. أفضل ال •
 معنى التسبیح.  •
 معنى الحمد.  •
 الفرق بین الحمد والمدح.  •
 الفرق بین الحمد والشكر.  •
 ما تضمنتھ كلمة التوحید.  •
 معنى كلمة التوحید.  •
 معنى التكبیر.  •

 ) الشریط الثاني2

 التسبیح بحمده سبحانھ في القرآن.  •
 الصالة تتضمن التسبیح بحمده.  •
 ح والتحمید. أوجھ الجمع بین التسبی •
 من أسرار اقتران التسبیح بالتحمید.  •
 بیان فضل التسبیح من الكتاب والسنة.  •
 أوجھ داللة الكتاب العزیز على فضل التسبیح.  •
 أوجھ داللة السُّنة على فضل التسبیح.  •
 من صیغ التسبیح.  •
 فضل الحمد.  •
 من اآلیات التي جمع فیھا أسباب الحمد.  •
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 الداللة على فضل الحمد. من نصوص الكتاب والسنة في  •
 اقتران التكبیر بالتھلیل في األذان وإذا عال شرفًا.  •
 التكبیر على الصفا والمروة وعند ركوب الدابة وفي األعیاد.  •
 مشروعیة التكبیر في األماكن العالیة.  •
 اقتران التھلیل بالتكبیر.  •
 التسبیح والتحمید یجمع النفي واإلثبات.  •
 تضمنھ كال منھما. التھلیل والتكبیر وما ی •
 غلط من قال: إن أكبر بمعنى كبیر.  •
 تفسیره ملسو هيلع هللا ىلص لـ (هللا أكبر).  •

 ) الشریط الثالث3

 من فضائل كلمة التوحید.  •
 التھلیل یختص باإللھیة.  •
 مشروعیة التكبیر عند مشاھدة ما لھ نوع من العظمة في المخلوقات.  •
 ال إلھ إال هللا أفضل الكلمات.  •
 ال إلھ إال هللا أساس الدین والفارق بین أھل الجنة وأھل النار.  •
 ال إلھ إال هللا الكلمة الطیبة التي بُعث بھا الرسل.  •
 في عقبھ وھي دین اإلسالم.  -علیھ السالم  -ال إلھ إال هللا ھي الكلمة التي جعلھا إبراھیم  •
 الحمد مفتاح الكالم.  •
 تحمید. التكبیر والتھلیل والتسبیح مقدمة ال •
 معنى ال إلھ إال هللا.  •
 شروط ال إلھ إال هللا.  •
 نواقض ال إلھ إال هللا.  •
 فصل.  •
 فضل التكبیر.  •
 كل ما یخطر بنفس العباد من التعظیم فا� أكبر منھ.  •
 المحبة المأمور بھا والمنھي عنھا.  •
 الحب في هللا إیمان والحب مع هللا شرك.  •
 تسبیح الرب فیھ تزكیة للنفس.  •

 شریط الرابع) ال4

 معنى الحمد.  •
 الحمد المستقل والملك المستقل.  •
 الحمد عند أھل السنة وعند المعتزلة.  •
 تمام الحمد بالتوحید.  •
 نوعان من الدعاء من دعا بھما فقد دعا هللا باسمھ األعظم.  •
 إثبات المحامد یستلزم نفي النقائص.  •
 التحمید والتوحید وما یتضمنھ كال منھما.  •
 یح بالصالة. تفسیر التسب •
 التسبیح یراد بھ جنس الصالة وصالة النافلة خصوًصا.  •
 التسبیح یراد بھ جنس ذكر هللا.  •
 التسبیح یراد بھ قول العبد سبحان هللا.  •
 لماذا سمیت الصالة تسبیًحا؟  •
 تفسیر التسبیح بالكالم عند افتتاح الصالة وعند القیام من المجلس.  •
 من معاني التسبیح في القرآن.  •
 دعاء � ثالثة أنواع. ال •
 المفاضلة بین التسبیح والتحمید والتھلیل والتكبیر.  •
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