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 .٦٥٦فضل صالة العشاء والصبح، برقم مسلم، كتاب املساجد، باب ) 1(
 .٦٥٧مسلم، كتاب املساجد، باب فضل صالة العشاء والصبح، برقم ) 2(
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، ورقم ٩٧٤٣، برقم ٤٦٣/ ١٥،وأمحد،١٧٥٢،وابن ماجه،برقم ٢٥٢٦،ورقم ٣٥٩٨الرتمذي،برقم ) 1(
 .ل الصوم، وتقدم خترجيه يف فضائ٨٦/ ٢، وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجه، ٤١٠/ ١٣، و ٨٠٤٣

 .٥٩/ ٢، وحسنه األلباين يف صحيح أيب داود، ٣٢٥٧القول عند اإلفطار، برقم : أبو داود، كتاب الصوم، باب) 2(
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 .٥٥٧كراهة الصالة حبضرة طعام، برقم : مسلم، كتاب املساجد، باب) 1(
راهة الصالة معه مع كراهة الصالة حبضرة الطعام الذي يريد أكله يف احلال، وك: مسلم، كتاب املساجد، باب) 2(

 ٥٦٠مدافعة احلدث، برقم 
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، ١٣٢٧، وابن ماجه، برقم ١٦٠٥، والنسائي، برقم ١٦٠٥، وأبو داود، برقم ٨٠٦، والرتمذي، برقم ١٥٩/ ٥أمحد، ) 1(

 .، ويف غريه٣٥٣/ ١وتقدم خترجيه يف صالة الرتاويح، وصححه األلباين يف صحيح النسائي، 
 .،وتقدم خترجيه يف فضائل رمضان٧٤٩،ومسلم،برقم ٩٩٠البخاري،برقم :متفق عليه) 2(
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  ، واحلاكم، ٣٥٤٩الرتمذي، كتاب الدعوات، باب من فتح له منكم باب الدعاء، برقم ) 1(
، ويف صحيح ١٩٩/ ٢، واللفظ للرتمذي، وحسنه األلباين يف إرواء الغليل، ٥٠٢/ ٢، والبيهقي، ٣٠٨/ ١

 .٤٦٠/ ٣الرتمذي، 



 

 

٢٢   




       
         
 


        

          



          

       


        
١١١٣



                                                
، ومسلم، كتاب املساجد، باب ٥٤٧كتاب مواقيت الصالة، باب وقت العصر، برقم البخاري، : متفق عليه) 1(

 .٦٤٧استحباب التبكري بالصبح، برقم 
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 .،ويأيت خترجيه يف صيام التطوع١١٥٩،ومسلم،برقم ٩٧٥البخاري،برقم :متفق عليه) 1(
اح، باب استحباب ، مسلم، كتاب النك٥٠٦٣الرتغيب يف النكاح، برقم : البخاري، كتاب النكاح، باب) 2(

 ١٤٠١النكاح، برقم 
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، ٢٦٢٧، برقم الرتمذي، كتاب اإلميان، باب ما جاء يف أن املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده) 1(

حسن : ((٤٧/ ٣، وقال األلباين يف صحيح الرتمذي، ٤٩٩٨والنسائي، كتاب اإلميان، باب صفة املؤمن، برقم 
 )).صحيح

، ومسلم كتاب اإلميان، باب جامع أوصاف اإلسالم، برقم ١٠البخاري، كتاب اإلميان، برقم : متفق عليه) 2(
٤٠. 
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، ومسلم، كتاب صالة ١١٤٥، ورقم ٦٣٢١البخاري، كتاب الدعوات، باب الدعاء نصف الليل، برقم ) 1(

 .٧٥٨الليل واإلجابة فيه، برقم املسافرين، باب الرتغيب يف الدعاء والذكر يف آخر 
  .٧٩ -٧٠تذكري األنام بدروس الصيام،للشيخ سعد احلجري،ص :انظر) 2(
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ِوآخ َر دعوانا أن اْلحمد لله رب اْلعالمينَ َِ َ َّ ِّ َ ِ ِ ُ ْْ َ ِ َ َ َ ُ  

                                                
 .٨٦ -٨٥إصالح املساجد، للعالمة حممد مجال الدين القامسي، ص : انظر) 1(
  .،من كالم الشيخ عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا١٨٧ -١٧٦/ ٤الدرر السنية،:انظر) 2(

خمالفات رمضان، للدكتور عبد العزيز بن حممد السدحان، فقد :  خمالفات مل تذكر يف هذا البحث كتابوانظر
 .ً كثرية جزاه اهللا خرياذكر 


