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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 موقع فضيلة الشيخ: دمحم سعيد رسالن حفظه هللا تعاىل

http://www.rslan.com  
 يقدم

 فقه الصيام
http://www.rslan.com/vad/items.php?chain_id=384 

 ( بٌان الحكمة من تشرٌع الصٌام1

  .ثواب الصائم عند هللا 
  .صفة الصٌام الكامل 
  .من فوائد الصٌام 
  .حكمة تشرٌع الصٌام 
  .لواعد طب األبدان ثالثة 
  .األشٌاء التً ٌؤذي انحباسها ومدافعتها 
  .الصوم والمعانً اإلٌجابٌة 
  .من الحكم فً تشرٌع الصٌام 
  .حمٌمة الصٌام 
 ة التموى. حمٌم 
  .الصٌام لغةً وشرًعا 
  .عالم المادة وعالم الروح 
  .فوائد الصوم وأسراره العظٌمة فً الفرد والمجتمع 
  .من فضائل الصوم 

 1 -( من خصائص وفضائل رمضان 2

  .البشارة بمدوم رمضان 
  .بلوغ رمضان نعمة عظٌمة 
  .اإلعانة على الطاعات فً رمضان 
  .استمبالنا لرمضان 
 ٌام المودعٌن. أحاسٌس ص 
  .فً الصٌام وتوابعه 
  .من خصائص رمضان وفضائله 
  .حمائك تتعلك بأمر الشٌطان فً حٌاة اإلنسان 
  .أنواع الصبر 

 2 -( من خصائص وفضائل رمضان 3

  .من خصائص شهر رمضان 
  .رمضان أنزل فٌه المرآن، وأنزل فٌه الكتب السماوٌة السابمة 

http://www.rslan.com/
http://www.rslan.com/
http://www.rslan.com/vad/items.php?chain_id=384
http://www.rslan.com/vad/items.php?chain_id=384
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 فضائل تالوة المرآن فً شهر رمضان . 
  .أنواع هجر المرآن 
  .عمرة فً رمضان تعدل حجة 
  .رمضان شهر الدعاء المستجاب 
  .من خصائص شهر رمضان أن لٌلة المدر فٌه 
  .رمضان مدرسة فً اإلخالص 

 ( فوائد الصٌام ومنافعه العظٌمة وحكمه ومصالحه4

  .السنة فً اللغة 
  .الفرق بٌن المستحب والمسنون 
  .حكم المستحب 
 م ومنافعه العظٌمة وحكمه ومصالحه. فوائد الصٌا 
  الفرق بٌن الصغائر والكبائر 
  .الصوم له خاصٌة فً غفران الذنوب 
  .من الحكم فً فرض صٌام رمضان 
  .التدرج فً فرض الصٌام 
  .تعرٌف حسن الُخلُك 

 ( هدٌه ملسو هيلع هللا ىلص لبل رمضان5

  .اآلٌة التً أوجبت صوم رمضان 
 لحرج فً رمضان. من مظاهر التٌسٌر ورفع ا 
  .هدٌه ملسو هيلع هللا ىلص لبل رمضان 
  .النهً عن تمدم رمضان بالصوم 
  .شروط التوبة 

 ( من األحكام المتعلمة برؤٌة الهالل6

  .بٌان الممصود من الصٌام 
  .الحكمة من إٌجاب الصوم 
  بماذا ٌجب صٌام رمضان؟ 
  .مسألة اختالف المطالع 
  .نصاب البٌنة بدخول شهر رمضان 
  .النهً عن صٌام ٌوم الشن، واالختالف فً تعٌٌنه 
  .الصوم فً اللغة والشرع 
  ما الحكمة فً عدم التمدم فً الصٌام لرمضان بٌوم أو ٌومٌن؟ 
  .من األحكام المتعلمة برؤٌة الهالل 

 ( من أحكام صٌام التطوع7

  .أهلٌة التكلٌف 
  .حكم صوم من هم دون التكلٌف 
  .من حكم الصٌام 
 ان. للصٌام ركن 
  .من أحكام صٌام التطوع 
  .الصٌام نوعان 
  .الصٌام الواجب 
  .شروط وجوب الصوم 
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  .شروط صحة الصوم 
  .أركان الصوم 

 ( مظاهر وحدة المسلمٌن فً عبادة الصوم8

  .مع إطاللة شهر رمضان 
  .مزٌة الصٌام الصحٌح وفك اآلداب اإلسالمٌة 
 م فً شهر رمضان. العوامل التً ترجع إلٌها المؤثرات النافعة للصٌا 
  .مظاهر وحدة المسلمٌن فً عبادة الصوم 
  .حال للبن فً رمضان 
  .فً وجوب التوبة 
  .شروط التوبة النصوح 

 ( حمٌمة الصٌام وحكمه، وبٌان بعض أحكامه9

  .ًمعنى الصٌام الشرع 
  .حمٌمة الصٌام وحكمه 
  .المدة التً ٌُمسن فٌها الصائم 
  .الفجر فجران 
 ٌبهم. صٌام الصبٌان وتأد 
  .حكم من ٌفطر عمًدا فً نهار رمضان 
  .فضل تفطٌر الصائم 
  .شأن الجود فً شهر رمضان 
  .من طرق الصدلة فً رمضان 
  .انتصارات المسلمٌن فً رمضان 

 ( هدٌه ملسو هيلع هللا ىلص فً شهر الصٌام11

  .اإلخالص والمتابعة شرط فً لبول األعمال 
 لصٌام. من هدٌه ملسو هيلع هللا ىلص فً شهر ا 

 ( هدٌه ملسو هيلع هللا ىلص فً لٌام اللٌل11

  .فضل لٌام اللٌل 
  .فضل لٌام رمضان 
  .لٌام اللٌل شرف المؤمن 
  .هدٌه ملسو هيلع هللا ىلص فً لٌام اللٌل 

 ( رمضان شهر المرآن12

  .التران رمضان بالمرآن 
  .رمضان شهر المرآن 
  .اهتمام السلف بتالوة المرآن فً رمضان 

 ه ملسو هيلع هللا ىلص فً لراءة المرآن( هد13ٌ

  .رمضان شهر المرآن 
  .من آداب تالوة المرآن 
  .وجوب العمل بالمرآن 



 

 4 

  .هدٌه ملسو هيلع هللا ىلص فً لراءة المرآن 
  .طبمات الناس مع المرآن 
  .زٌادة الجود والكرم فً رمضان 
  .هدٌه ملسو هيلع هللا ىلص فً الصدلات 

 ئمٌن فٌه( السحور، وأخطاء الصا14

  .معنى السحور 
  .بداٌة ولت السحور 
  .ألل السحور 
  .أفضل ما ٌتسحر به 
  .كٌفٌة تحصٌل البركة فً السحور 
  .ولفات مع الصائمٌن 
  .من بركة السحور 
  .عدم اإلسراف فً السحور 
  .ولت السحور 
  .من أخطاء الصائمٌن فً السحور 
  .اختصاص األمة بوجبة السحور 
  .أهمٌة وجبة السحور 
  .من وجوه الحكمة من تعجٌل الفطر 

 ( من األحادٌث فً تعجٌل اإلفطار وتأخٌر السحور15

  .بٌان متى ٌُفطر الصائم 
  .معنى تعجٌل الفطر 
  .مما ٌستحب أن ٌمول الصائم عند فطره 
  .ما ٌشرع للصائم حال فطره 
  .من األحادٌث فً تعجٌل اإلفطار وتأخٌر السحور 
 ن. السوان للصائم فً نهار رمضا 
  .استعمال المعجون وفرشاة األسنان للصائم 

 1 -( بٌان مفسدات الصٌام 16

  .بٌان مفسدات الصٌام 
  .األكل أو الشرب وما فً حكمهما 
  .الجماع من مفسدات الصٌام 
  .إنزال المنً بفعله لصًدا من مفسدات الصٌام 
  .حكم نزول المذي فً نهار رمضان 
 ناها فً نهار رمضان. حكم إخراج الدم بالحجامة وما فً مع 
  .الدم الخارج من البدن بغٌر الحجامة 
  .التمٌؤ عمًدا من مفسدات الصٌام 
  .خروج دم الحٌض أو النفاس من مفسدات الصٌام 
  ما حكم تحلٌل الدم للصائم؟ 
  .مفسدات الصوم إجمااًل 
  .ما ٌترتب على الجماع فً نهار رمضان 
  .حكم استعمال بخاخ ضٌك النفس للصائم 
 ترهٌب من اإلفطار فً رمضان متعمًدا. ال 
  .نوالض الصٌام الحسٌة المادٌة الجسدٌة 
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 2 -( بٌان مفسدات الصٌام 17

  .أعظم المفطرات: الجماع فً نهار رمضان 
  .كفارة الجماع فً نهار رمضان 
  .حكم من أصبح ُجنُبًا وهو صائم 
  .حكم من أكل أو شرب ناسًٌا فً نهار رمضان 
 حكم الكحل للصائم . 
  .بٌان أن تعمد المًء ٌفسد الصٌام 
  .حكم الحجامة للصائم 
  .حكم المباشرة والمُبلة للصائم 
  .حكم الكحل والحمنة ومداواة المأمومة والجائفة للصائم 
  .أمور ال حرج منها فً الصوم 

 ( مباحات الصٌام18

  .مباحات الصٌام 
  .مما ال ٌُفطر به الصائم 
  .ما ٌجب على الصائم تركه 
  أحكام المسافر فً رمضان. من 
  .حكم صوم المسافر مع المشمة 
  .حكم صوم المسافر مع أن الصوم ال ٌشك علٌه فً الولت الحاضر 
  متى وكٌف تكون صالة المسافر وصومه؟ 
  .أحوال الناس فً الصٌام فً السفر 

 ( أحوال المرٌض مع الصٌام19

  .حاالت المرٌض فً رمضان 
  علٌهم الفدٌة. من ٌرخص لهم فً الفطر وتجب 
  .الحمل أو الرضاع من األسباب المبٌحة للفطر فً رمضان 
  .ما ٌجب على الحامل أو المرضع إذا أفطرتا 
  .أحوال المرٌض مع الصٌام 
  .أهم المضاٌا التً تعترض المرأة مع الحٌض واالستحاضة والنفاس فً رمضان 

 ( لضاء الصٌام وولته21

  .مبطالت الصٌام لسمان 
 صٌام وٌوجب المضاء فمط. ما ٌبطل ال 
  .ما ٌبطل الصٌام وٌوجب المضاء والكفارة 
  .لضاء الصٌام وولته 
  .أحوال المرٌض من حٌث المضاء والكفارة والصٌام عنه 
  .االختالف فً وجوب التتابع فً المضاء 
  .من مات وعلٌه صوم واجب من رمضان أو علٌه لضاء أو نذر أو غٌره 

 1 -( صٌام التطوع وأنواعه 21

  .من حكمة مشروعٌة النوافل 
  .صٌام التطوع وأنواعه 
  .سنٌة صٌام ست من شوال 
  .من المسائل المتعلمة بصٌام ست من شوال 
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  .من األحكام المتعلمة بصٌام التطوع 

 2 -( صٌام التطوع وأنواعه 22

  .من صٌام التطوع: صٌام داود علٌه السالم صٌام ٌوم وفطر ٌوم 
  .من صٌام التطوع: صٌام االثنٌن والخمٌس 
  .صٌام ثالثة أٌام من كل شهر 
  .فضل صٌام ٌوم عرفة 
  .صٌام ست من شوال 
  .صٌام ٌوم عاشوراء 

 ( أنواع الصٌام المنهً عنها23

  .من الصٌام المسنون: الصٌام فً شهر شعبان 
  .النهً عن الوصال فً الصٌام 
  .النهً عن صٌام الدهر 
 م ٌوم الشن. النهً عن صٌا 
  .النهً عن صٌام ٌومً الفطر والنحر وعن صوم أٌام التشرٌك 
  .النهً عن تخصٌص ٌوم الجمعة بصوم نفل مطلك 
  .النهً عن صٌام النصف الثانً من شعبان 
  .النهً عن صٌام ٌوم عرفة فً عرفة للحاج 

 ( من األحكام المتعلمة بالصٌام، وما ٌُستحب فً رمضان24

 مه ناسٌا. حكم من أكل فً صو 
  .حكم الصٌام للمسافر 
  .أسباب الفطر فً رمضان 
  .مما ٌُستحب فً رمضان: العمرة 
  .صفة العمرة باختصار 
  .فضل الصالة فً المسجد الحرام 

 ( هدٌه ملسو هيلع هللا ىلص فً العشر األواخر من رمضان25

  .اجتهاده ملسو هيلع هللا ىلص فً العشر األواخر 
 فً العشر األواخر من رمضان. من مظاهر اجتهاده ملسو هيلع هللا ىلص  
  .لٌامه ملسو هيلع هللا ىلص اللٌل فً العشر 
  .اعتكافه ملسو هيلع هللا ىلص فً العشر 
  .ألسام الناس فً إحٌاء العشر األواخر من رمضان 
  .ما ٌُستحب فً العشر األواخر 
  .ولفات مع العشر األواخر من رمضان 
 فً العشر األواخر من رمضان.  هدٌه ملسو هيلع هللا ىلص 

 ( فضل لٌلة المدر26

  .فضل لٌلة المدر 
  .من خصائص لٌلة المدر 
  .األمر بتحري لٌلة المدر 
  .أصول الجدل والمناظرة فً الكتاب والسنة 
  .فوائد الجدل المحمود والمناظرات الحمة 
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  .من ال ٌُنتفع بمناظرتهم 
  .آفات الجدال المذموم 

 1 -لٌلة المدر ( عالمات وخصائص 27

  .من خصائص العشر األواخر من رمضان 
  .من فضائل ومزاٌا لٌلة المدر 
  .من عالمات لٌلة المدر 
  .من خصائص لٌلة المدر 
  .)األلوال فً معنى )المَْدر 
  .أولى اللٌالً بتحري لٌلة المدر 
  .من بركة لٌلة المدر وفضائلها 

 2 -( عالمات وخصائص لٌلة المدر 28

 سورة المدر . 
  .من إٌجاز المرآن 
  .المراد من إنزال المرآن فً لٌلة المدر 
  .من حكمة إخفاء لٌلة المدر فً العشر األواخر من رمضان 
  .من صفات لٌلة المدر 
  .ما ٌحصل به لٌام لٌلة المدر 
  .معنى اسم )العفو( فً حك هللا تعالى 
  .)من آثار اإلٌمان باسم هللا )العفو 
 فرة. الفرق بٌن العفو والمغ 
  .عفوه تعالى نوعان 

 ( ولت لٌلة المدر29

  .تحري لٌلة المدر فً العشر األواخر من سنن الصٌام 
  .سبب تسمٌة لٌلة المدر بذلن 
  .ولت لٌلة المدر 
  .ما ٌمول إذا وافك لٌلة المدر 
  .استحباب مدارسة المرآن فً رمضان 
  ٌمرأ كل إنسان بمفرده؟ هل األفضل أن ٌجتمع المسلم مع غٌره لمدارسة المرآن أو أن 
  .من أسباب المغفرة فً رمضان 
  .أهمٌة الدعاء فً رمضان وفً غٌره 
  .من آداب الدعاء 
  .العبادات على لسمٌن 

 ( االعتكاف: أركانه وشروطه ومفسداته31

  .تعرٌف االعتكاف 
  .السنة فً االعتكاف 
  .مبطالت االعتكاف 
  .االعتكاف لغةً وشرًعا 
  .أركان االعتكاف 
 وط االعتكاف. شر 
  .مفسدات االعتكاف 
  .مكروهات االعتكاف 
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  .آداب االعتكاف 
  .من مخالفات االعتكاف 

 ( حكم االعتكاف31

  .أحوال النبً ملسو هيلع هللا ىلص مع ربه فً رمضان 
  .اإلكثار من العمل الصالح فً رمضان 
  .هدٌه ملسو هيلع هللا ىلص فً االعتكاف 
  .االعتكاف فً اللغة 
 فً الشرع.  االعتكاف 
  حكم االعتكاف، ومتى ٌكون واجبًا؟ 
  .مشروعٌة االعتكاف 
  .حكم االعتكاف بالنسبة للمرأة 
  .حكم االعتكاف فً غٌر رمضان 
  .االعتكاف على لسمٌن 
  .ولت االعتكاف 

 ( شروط صحة االعتكاف32

  .ألوال العلماء فً ألل مدة االعتكاف 
  .الزمن الُمتَأََكد لالعتكاف 
 عتكاف وأللها. أكثر مدة اال 
  متى ٌدخل الُمْعتَِكف ُمْعتََكفَه؟ ومتى ٌخرج منه؟ 
  .الولت المستحب لدخول الُمْعتََكف 
  .من آداب االعتكاف 
  .شروط صحة االعتكاف 
  .حكم اعتكاف الحائض والنفساء والُجنُب 

 ( تتمة شروط صحة االعتكاف33

  .تتمة شروط صحة االعتكاف 
 ي ٌصلح لالعتكاف. ألوال العلماء فً المسجد الذ 
  .أفضل المساجد لالعتكاف 
  .تغٌٌر الُمْعتَِكف لمسجد اعتكافه 
  .جلوس الُمْعتَِكف فً األماكن التابعة للمسجد 
  .أركان االعتكاف 
  .خروج الُمْعتَِكف من المسجد 

 ( االشتراط فً االعتكاف، وما ٌُباح للُمْعتَِكف34

  .االشتراط فً االعتكاف 
  .الشرط نوعان 
 ة االشتراط فً االعتكاف. فائد 
  .مبطالت االعتكاف 
  هل ٌجوز للحائض دخول المسجد والمكث فٌه أو ال؟ 
  .ما ٌُشرع للُمْعتَِكف 
  .ما ٌُباح للُمْعتَِكف 
  .زٌارة أهل الُمْعتَِكف له 
  .ما ٌُنهى عنه الُمْعتَِكف 
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 ( زكاة الفطر وأحكامها35

  .من أحكام زكاة الفطر 
  .حكمة الزكاة 
  فً اللغة. الزكاة 
  .زكاة الفطر فً االصطالح 
  .وجوب زكاة الفطر 
  .شروط وجوب زكاة الفطر 
  .الحكمة من وجوب زكاة الفطر 

 ( هدٌه ملسو هيلع هللا ىلص فً الصدلة36

  .حكم زكاة الفطر 
  .هدٌه ملسو هيلع هللا ىلص فً الصدلة 
  .شروط إخراج الزكاة 
  .حكم إخراج لٌمة الطعام 
  الفطر. المستحمون لزكاة 
  .من األخطاء المتعلمة بصدلة الفطر 
  على من تجب زكاة الفطر وعمن تجب؟ 
  .درجات إخراج زكاة الفطر 
  .أولات إخراج زكاة الفطر 

 ( إخراج زكاة الفطر37

  .الحكمة من مشروعٌة صدلة الفطر 
  .إخراج زكاة الفطر 
  .الواجب فً زكاة الفطر 
  .حكم إخراج زكاة الفطر نمًدا 
 جب فً زكاة الفطر. جنس الوا 
  .ممدار زكاة الفطر 
  .مكان دفع زكاة الفطر 
  .من هم المستحمون لزكاة الفطر 
  .كٌفٌة تمدٌر الصاع 

 ( صٌام الست من شوال وبعض ما ٌتعلك به من أحكام38

  .صٌام الست من شوال وبعض ما ٌتعلك به من أحكام 
  .من ثمار صوم النفل 
  .فضل صٌام الست من شوال 
  هللا تعالى للمداومة على األعمال الصالحة. سر محبة 
  .من أسباب المداومة على األعمال الصالحة 
  .حالن بعد رمضان 

 ( من ِحَكم الصٌام39

  .من حكم الصٌام 
  .فً وداع رمضان 
  .الشأن بعد انمضاء رمضان 
  .بٌان معنى االستمامة 
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 ( العٌد فً اإلسالم41

  .المداومة على الصٌام بعد رمضان 
 المخلوق مع خالمه.  عاللة 
  .عاللة المسلم بأخٌه المسلم وهو ٌودع هذا الشهر 
  .العٌد فً اللغة 
  .العٌد فً اإلسالم 
  .زكاة الفطر 
  .التكبٌر مما ٌُشرع فً ختام شهر رمضان لٌلة عٌد الفطر إلى صالة العٌد 
  .صفة التكبٌر 
  .دلٌل صالة العٌدٌن من الكتاب والسنة 
  .حكم صالة العٌدٌن 
 اب صالة العٌد. آد 

 ( من آداب العٌد41

  .من آداب العٌد 
  .صالة العٌد فً المصلى 
  .التبكٌر إلى مصلى العٌد للمأموم 
  .ال أذان وال إلامة لصالة العٌدٌن 
  .اللعب المباح فً ٌوم العٌد 
  .خروج النساء إلى مصلى العٌد 
  .التهنئة بالعٌد 
  .من مخالفات العٌدٌن 

 1 -ٌن فً العٌد ( من مخالفات المسلم42

  .من مخالفات صالة العٌد 
  .من مخالفات المسلمٌن فً العٌد 
  .من فاتته صالة العٌد 
  .وجوب ترن المنكرات فً العٌد 

 2 -( من مخالفات المسلمٌن فً العٌد 43

  .من منكرات العٌد: الغناء والمزامٌر والمعازف 
  .من منكرات العٌد: حلك اللحى 
 النساء من غٌر المحارم.  من منكرات العٌد: مصافحة 
  .من منكرات العٌد: التشبه بالكفار والمشركٌن فً المالبس وغٌرها 
  .تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال 
  .الخلوة بالنساء أٌام األعٌاد أو فً األفراح أو فً غٌر ذلن 
  .تبرج النساء وخروجهن من البٌوت إلى األسواق 
  .التبذٌر واإلسراف 
 ٌة بالفمراء والمساكٌن. عدم العنا 
  .عدم صلة األرحام 
  .عبث المراهمٌن باأللعاب النارٌة 
  .الدخول على النساء  


