
إِنَّ احلَمد ِهللا نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذً بِاِهللا من 
 ، لَّ لَهضاُهللا فَال م هدهي نا ، منالمأَع ئَاتيس نما وفُِسنرِ أَنورش

 لَه يادلْ فَال هلضي نمإِالّ... و أَنْ ال إِلَه دهأَشال و هدحاُهللا و 
 لَه كرِيش ...لُهوسرو هدبداً عمحأَنَّ م دهأَشو. دعا بأَم   :  

     
      

       
 

      


        

      

      
لكل امرئ ما نوى بالنيات وإمنا إمنا األعمالمتفق عليه 

       
         






  
 ال حيل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إال بإذنه وال

متفق عليهبيته إال بإذنه يف تأذن 

        
       

 
       




      
       

فال تشهد معنا العشاء  خبورا أميا امرأة أصابت
رواه مسلماآلخرة




 ال
 فتغتسل تقبل صالة المرأة تتطيب هلذا املسجد حىت ترجع

).٧٣٨٥صححه األلباين يف صحيح اجلامع برقم (من اجلنابة غسلها 


      





 
     

فليعتزل : " أو قال " فليعتزلنا  ثوما أو بصال من أكل
متفق عليهأو ليقعد يف بيته مسجدنا 


       

      

       


    كُمتذُوا زِينخ منِي آدا بي

جِدسكُلِّ م دنع األعراف:٣١ 
        

        

      

 بسم اهللا، والسالم على رسول اهللا، اللهم
صححه األلباين يف ( اغفر يل ذنويب وافتح يل أبواب رمحتك

).٦٢٥(صحيح ابن ماجه  
      


      
      

اإلمام ليؤمت به فال ختتلفوا عليه فإذا ركع  إمنا جعل(
فقولوا ربنا لك  فاركعوا وإذا قال مسع اهللا ملن محده

).متفق عليه().احلمد وإذا سجد فاسجدوا 
         


٤ ٢ ٣ 



       
         


      

        


       
 

 
      


  

         
 

     
   


      

حتية املسجد





    


 



 بسم اهللا، والسالم على رسول اهللا

))١١٦٥(رواه مسلم .( )، اللهم إين أسألك من فضلك 


 اهللا وسلم على نبينا حممد ، وعلى آله وصلى
  .وصحبه أمجعني


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


  
  
  
  
  
  
  
  

٦ ٥ 


