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 )1من فضائل وخصائص الصٌام








الصٌام فً اللغة.
الصٌام فً الشرع.
مراحل فرض الصٌام.
من تعرٌفات الصٌام شرعًا.
من فضائل وخصائص الصٌام.
فً بٌان بعض ِحكَم الصٌام وفوائده ومصالحه.
حكم سبق رمضان بالصوم.

 )2مراتب فرض الصٌام









بماذا ٌجب صوم رمضان وفطره؟
بِ َم ٌثبت دخول شهر رمضان؟
الشهادة نوعان.
حكم شهادة المرأة فً ثبوت دخول الشهر.
مسألة اختالف المطالع.
ما ٌقول عند رؤٌة الهالل.
وجوب صوم رمضان.
مراتب فرض الصٌام.

 )3من فضائل شهر رمضان وخصائصه ،وفضائل السحور




من فضائل شهر رمضان وخصائصه.
حكم السحور.
من بركة السحور.

1







بٌان وقت سحور النبً ملسو هيلع هللا ىلص.
السحور من آداب الصٌام المستحبة.
من ِحكَم السحور.
من فضائل السحور.
أجر تفطٌر الصائمٌن.

 )4من مفسدات الصٌام




حكم صوم من أصبح ُجنُ ًبا.
حكم صوم من أكل أو شرب ناسًٌا.
حكم جماع الصائم فً نهار رمضان.

 )5باب الصوم فً السفر وغٌره







األمر بالتٌسٌر والنهً عن التعسٌر.
باب الصوم فً السفر وغٌره.
أنواع السفر.
أحوال صوم المسافر.
حكم الصٌام فً السفر.
حكم صوم رمضان وفطره فً السفر.

 )6أنواع الصوم فً السفر







حكم الصوم فً السفر لمن ٌشق علٌه.
مقدار السفر الذي ٌباح فٌه الفطر وقصر الصالة.
تعرٌف الرخصة.
حكم الفطر فً السفر للمصلحة.
حكم تأخٌر قضاء رمضان.
أنواع الصوم فً السفر.

 )7أنواع قضاء الصوم




حكم قضاء الصوم الواجب على المٌت عنه.
حكم قضاء صوم النذر عن المٌت.
أنواع قضاء الصوم.

 )8متى ٌُفطر الصائم؟




حكم تعجٌل الفطر.
متى ٌُفطر الصائم؟
حكم الوصال فً الصوم.

 )9باب أفضل الصٌام وغٌره






باب أفضل الصٌام وغٌره.
أفضل صٌام التطوع.
بٌان أحب التطوع بالصٌام والصالة إلى هللا.
صٌام ثالثة أٌام من كل شهر.
من فضائل صٌام التطوع.
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 )11من أنواع صٌام التطوع ،وآداب الصائم المتطوع














الترغٌب فً صوم ست من شوال.
الترغٌب فً صٌام ٌوم عرفة لمن لم ٌكن بها.
الترغٌب فً صوم شعبان.
الترغٌب فً صوم ثالثة أٌام من كل شهر.
الترغٌب فً صوم االثنٌن والخمٌس.
الترغٌب فً صوم ٌوم وإفطار ٌوم.
من آداب الصائم المتطوع.
حكم صوم ٌوم الجمعة.
حكم إفراد ٌوم الجمعة بالصوم.
حكم صٌام ٌوم السبت.
حكم صوم ٌومً العٌد.
أقوال أهل العلم فً صوم أٌام التشرٌق.
حكم الصوم فً سبٌل هللا تعالى.

 )11باب لٌلة القدر
















باب لٌلة القدر.
من فضائل وخصائص العشر األواخر من رمضان.
لٌلة القدر لغةً واصطال ًحا.
الزمن الذي ٌُتحرى فٌه لٌلة القدر.
الرؤٌا ثالثة أقسام.
من عالمات لٌلة القدر.
من خصائص وفضائل لٌلة القدر.
باب االعتكاف.
االعتكاف لغةً وشرعًا.
حكم االعتكاف.
حكمة االعتكاف وفائدته.
شروط االعتكاف.
وقت االعتكاف.
أقل مدة لالعتكاف.
متى ٌدخل ال ُم ْعت َ ِكف ُم ْعت َ َكفَه؟ ومتى ٌخرج منه؟

 )12باب االعتكاف










باب االعتكاف.
حكم االعتكاف ،ومتى ٌدخل ال ُم ْعت َ ِكف ُم ْعت َ َكفَه؟
مشروعٌة االعتكاف.
حكم خروج ال ُم ْعت َ ِكف أو جزء من بدنه من المسجد.
حكم جلوس ال ُم ْعت َ ِكف فً األماكن التابعة للمسجد.
مبطالت االعتكاف.
حكم الوفاء باالعتكاف المنذور.
حكم زٌارة ال ُم ْعتَ ِكف والتحدث إلٌه.
الوساوس تنقسم إلى قسمٌن.
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