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  )٢٢٨ص  / ١ج  (-الروضة الندية شرح الدرر البهية )١(
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 .٩٧جمالس شهر رمضان البن عثيمني، ص )١(
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  (١٨٥: سورة البقرة، اآلية. 

 : . 

                                                
، وجمموع فتاوى ٩٦، و جمالس شهر رمضان، ص٥/٢٨٩اإلعالم بفوائد عمدة األحكام، البن امللقن، : انظر )١(

 .٣٣٦ - ١٥/٣٣١ابن باز، 
، وأصل احلديث متفق عليه، ٢/٦٧،وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود، ٢٣٩٣أبو داود، برقم  )٢(

  . وتقدم خترجيه يف املفطرات
 ١١١١،ومسلم،برقم ١٩٣٦البخاري،برقم :متفق عليه )٣(
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)١( ٥/٢٨٩، واإلعالم بفوائد عمدة األحكام، البن امللقن، ٢/٢٥١، الكايف البن قدامة: انظر. 
  . ٦/٤٤٦الشرح املمتع؛ البن عثيمني،  )٢(
)٣( ٦/٤٤٦الشرح املمتع البن عثيمني ، : انظر. 
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، ٧/٤٩٧، والشرح الكبري مع املقنع واإلنصاف، ٥/٢٨٩اإلعالم بفوائد عمدة األحكام، البن امللقن، : انظر )١(
 . . ٦٣ - ٥/٦٢، والفروع البن مفلح، ]٧/٤٩٧نصاف، وهو يف اإل[

 

، ومسلم، كتاب الصيام، ١٩٥٠ُمىت يقضى قضاء رمضان،برقم :ٌالبخاري، كتاب الصوم، باب: متفق عليه )٢(
باب جواز تأخري قضاء رمضان ما مل جيئ رمضان آخر، ملن أفطر بعذر مرض، وسفر، وحيض، وحنو ذلك، برقم 

١١٤٦. 
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 .٥/٢٨٧ائد عمدة األحكام البن امللقن، اإلعالم بفو )١(
 ١١٤٦،ومسلم،برقم ١٩٥٠البخاري،برقم :متفق عليه )٢(
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)١(  ،٥/٦٤،وكتاب الفروع البن مفلح،٧/٤٩٩الشرح الكبري مع املقنع واإلنصاف، 
)٢( . ، ىت  وأخرجه البيهقي، يف الصيام، باب املفطر ميكنه أن يصوم ففرط ح٢/١٩٧ أخرجه الدارقطين يف سننه

 ٤/٢٥٣جاء رمضان آخر، 
  . ٧/٤٩٩، والشرح الكبري مع املقنع واإلنصاف، ٤/٤٠١املغين البن قدامة ،  )٣(
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  . ٣٤٥- ١٥/٣٤٣جمموع فتاوى بن باز،:،وانظر٥/٦٥كتاب الفروع البن مفلح ، )١(
 .٥/٢٩٠اإلعالم بفوائد عمدة األحكام ، البن امللقن،  )٢(
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 .٣٧٢  -١٥/٣٦٦جمموع فتاوى ابن باز، :،وانظر٧/٥٠٠نصاف،الشرح الكبري مع املقنع واإل )١(
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  ) .١١٤٧: ( ، ومسلم رقم  ) ١٩٥٢: ( رقم  ) ١٦٨ / ٤: ( ُأخرجه البخاري  )١(
  ) .١١٤٨: ( ، ومسلم رقم  ) ١٩٥٣: ( رقم  ) ١٦٩ / ٤: ( ُأخرجه البخاري  )٢(
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ـ واللفظ له ـ  ) ٤ / ٧) : ( احمللى ( ن حزم يف ، و اب ) ١٤٢ / ٣) : ( مشكل اآلثار ( ُأخرجه الطحاوي يف  )١(

 .ٍبسند صحيح 
ٍأخرجه أبو داود بسند صحيح ، وابن حزم يف  )٢(  .ُوصحح إسناده  ) ٧ / ٧) : ( احمللى ( ُ
 .رواه البخاري ومسلم وغريمها  )٣(



 

 

١٤   











 













                                                
ُمعلقا ، ووصله الدارقطين يف  ) ١١٢ / ٤: ( ُأخرجه البخاري  )١( ً ََّ َّمدبـكتاب ال( ُ َ ُوصحح سنده شيخنا ) ج ُ ُ َ َ َّ

  ) .١٨٩ / ٣(  ) :تغليق التعليق : ( وانظر  ) . ٥٨ / ١) : ( خمتصر صحيح البخاري ( األلباين يف 
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 )٩١٨: (شريط رقم/ فتاوى نور على الدرب )١(
 )٧٥٣: (شريط رقم/ سلسلة اهلدي والنور )٢(
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 ٧شريط/١٤١٠/فتاوي احلرم املكي )١(
  )املهرة أسئلة من : ( شريط ) ٢(
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 .٤/١٩): االرواء(صحيح علي شرط مسلم ، ) ١(
  .٤/٢٠: صححه األلباين يف إرواء الغليل  )٢(
  .١٠/٢٢٠: فتاوي اللجنة الدائمة  )٣(
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 .١٩/١٦٤: جمموع فتاوي ورسائل ابن عثيمني  )١(
 
موع)٢/١١٩ (-رد املختار )٣(  ).١/١٣٨(-، الروض املربع)٦/٢٥٨(-، ا
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  )٧٣ص  / ٢٥ج  (-جمموع الفتاوى )١(
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ـــسند)١( ــ ــــى أيب  مـــــ ــ ــ ـــلي يعلــ ــ ــ ــ ـــــو -  املوصـ ــ ــران أبـــ ــ ــ ــ ـــوين عمــ ــ ــ ـــديث  اجلـــ ــ ــ ــــــب. ٤٠٨٣  : حـــ ــ ـــة املطالــ ــ ــ ــافظ العاليـــ ــ ــ ــ ــــن للحــ ــ ــ ــر ابــ ــ ـــــ  حجـ

ـــسقالين ــ ــــــاب -  العــ ــــصوم كتـ ــ ــــاب الـ ـــــصة بـــ ــــر يف الرخــ ـــشيخ الفطـــ ــ ــــري للــ ـــديث -  الكبـــ ــ ـــنن. ١٠٩١  : حــ ــــــدارقطين ســــ   الـ
  . ٢٠٩٧  : حديث - إلفطارا بعد الشمس طلوع باب الصيام كتاب -
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ــاري  )١( ــ ـــحيح البخـــ ــ ــــان-صـ ـــارات األميـــ ــ ـــاىل - كتـــــــاب كفــ ــ ـــه تعــ ــ ــــاب قولــ ـــانكم  :  بـــ ــة أميــــ ــ ـــم حتلـــ ــ ــــرض اهللا لكــ ــد فـــ ــ ـــديث -قـــ ــ  حــ
ــــساكني  و ،  ٦٣٤١ :  ــ ــــشرة مـــ ــ ــــــارة عـــ ــ ــــي يف الكفـ ــ ــ ــــاب يعطـ ــ ــــديث -بـــ ــ ــــسلم  .  ٦٣٤٣ :  حـــ ــــحيح مـــــ ــ ـــصيام-صـــ ــ ــ ـــــاب الــ ــ  - كتــ

ار رمضان على الصائم      ١٩٣٥ :  حديث -باب تغليظ حترمي اجلماع يف 
امع يف رمضان إذا ملك ما يطعم ستني مسكينا   «.)٢٢٠ص  / ٣ج  (- صحيح ابن خزمية )٢( باب الدليل على أن ا

  »و مل ميلك معه قوت نفسه وعياله مل جتب عليه الكفارة 
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