
   :و بعد . هلصالة والسالم على من ال نيب بعدو ا،  هاحلمد هللا وحد
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  "             يا أمساء إن املرأة إذا بلغت احمليض مل يصلح أن يرى منـها
حسنه األلباين يف صحيح اجلامع      " وأشار إىل وجهه وكفيه      -ا وهذا   شيء إال هذ  

.)٧٨٧٤: (، برقم 
ء


   

       
          

   
  ) ا يفبد مجيع غطيأما املرأة احلرة، فعليها أن ت

)٤٣٦ ص٢ج(اهـ شرح السنة ). ليدين إىل الكُوعنيالصالة إال الوجه وا
         

         
  

 


        
  ) ُال يقبل

  )٢٠٦ / ٣ (-صحيح أيب داود ) اهللا صالةَ حائض إال خبمار 
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: )        رواه )  …سيكون يف آخر أميت نساء كاسيات عاريات 

 .صحيح بسند الصغري املعجم يف الطرباين
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  }  نرِبضلَا يو

هِنلجبِأَريل  هِنتن زِينم نيفخا يم لَمع[  





 


 : ))        به خيالء ، مل ينظر اهللا إليهثو جر نم
: فكيف يصنع النساُء بذيوهلن ؟ قال       : فقالت أم سلمة     )) .يوم القيامة   

٤ ٣ ٢ 



٦ ٥ 

عـاً ،  فريخينه ذرا: قال ! إذن تنكشف أقدامهن   : فقالت  . يرخني شرباً   
   .ال يزدن عليه 







 

  ١٨٦٤: سلسلة األحاديث الصحيحة   
 

















 


  























   أَن الْحمد للّه رب الْعالَمنيناوآخر دعوا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
 
  

  

 

 
 


 


