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آمـيـن.  



 













 ) ابن عثيمني( 
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 )خري صفوف النساء آخرها، وشرها أوهلا(،





 )ابن عثيمني(
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) لـن
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)يفلح قوم ولـوا أمـرهم إمـرأة
) مارأيت من ناقصات عقل ودين أذهـب

  ).للب الرجل احلازم من إحداكن





 



 




 





آالت الطـرب
 ابن باز(والحول وال قوة إال باهللا.(  
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) ابن عثيمني(  
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) عقد زواج(خطبة




)الخيلون رجل بامرأة إالمع ذى حمرم، والتسافر امرأة إالمـع ذى حمـرم.(


)ابن عثيمني (


 



)فاحـشة(
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عارض
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)إن شاء اهللا.(
 







)ابـن ). (لعن النامصة و املتنمصة، الواصلة و املتوصلة، و الوامشة و املستومشة
) منيعثي

 





)ابن عثيمني(
 


 )الخيلون رجل بـأمرأة إالمـع ذى حمـرم(،

)خلوة(
ابن عثيمني. (واهللا املوفق(
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 )ات مـن النـساء بالرجـال )لعن اهللا املتشا


)ابن عثيمني). (ٍمن تشبه بقوم فهو منهم(

 


 )إىن ال أصافح النـساء.(
       )مست يد رسول اهللا يد إمرأة، ماكان يبـايعهن إال بـالكالم ما(






 




 ) ًأميـا إمـرأة أصـابت خبـورا فـال تـشهدن معنـا
.....)العشاء
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 ) ،خري صفوف النـساء آخرهـا

)وشرها أوهلـا 


) ابـن
)عثيمني

 
 
 
 

 

  مالَپۀرِى بۀهۀشت 

www.ba8.org 
 





