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إضافة تعليق

خدمات الرئيسية  

ما حكم صيام غير المحجبة؟

اإلثنين، 22 يونيو 2015 06:13 ص

الحجاب

كتب رامى المصرى

ينقل "اليوم السابع"، استمراًرا لسلسلة الخدمات التى يقدمها لقرائه رأى دار اإلفتاء

المصرية، حول حكم اإلسالم فى صيام غير المحجبة. 

 

وكان رد أمانة الفتوى بدار اإلفتاء المصرية أن الزى الشرعى للمرأة المسلمة هو أمر

فرضه الله تعالى عليها، وحرم عليها أن تُظهِر ما أمرها بستره عن الرجال األجانب،

والزى الشرعى هو ما كان ساتًرا لكل جسمها ما عدا وجهها وكفيها؛ بحيث ال يكشف وال

يصف وال يشف. 

 

والواجبات الشرعية المختلفة ال تنوب عن بعضها فى األداء؛ فمن صلى مثًال فإن ذلك

ليس مسو�غًا له أن يترك الصوم، ومن صلت وصامت فإن ذلك ال يبرر لها ترك ارتداء

الزى الشرعى. 

 

 

  

 

Copy  http://www.youm7.com/2235117  Short URL

إدوارد وزينة ومحمد أنور ينعون الفنان الراحل

محمد شرف
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إضافة تعليق

 

والمسلمة التى تصلى وتصوم وال تلتزم بالز�ى الذى أمرها الله تعالى به شرعًا هى

محسنٌة بصالتها وصيامها، ولكنها ُمسيئٌة بتركها لحجابها الواجب عليها، ومسألة القبول

هذه أمرها إلى الله تعالى، غير أن المسلم مكل�ٌف أن يُحِسَن الظن بربه سبحانه حتى

�ه سبحانه به أن جعل ولو اقترف ذنبًا أو معصية، وعليه أن يعلم أن من رحمة رب

الحسنات يُذهِبَْن السيئات، وليس العكس، وأن يفتح مع ربه عهدًا جديدًا يتوب فيه من

ذنوبه، ويجعل شهر رمضان منطَلًَقا لألعمال الصالحات التى تسلك به الطريق إلى الله

تعالى، وتجعله فى محل رضاه. وعلى المسلمة التى أكرمها الله تعالى بطاعته وااللتزام

بالصالة والصيام فى شهر رمضان أن تشكر ربها على ذلك بأداء الواجبات التى قص�َرت

فيها؛ فإن� من عالمة قبول الحسنة التوفيقَ إلى الحسنة بعدها. 

 

احكام الصيام حكم الحجاب  شهر رمضان   

 
 
 

قبل دقائق من الظاهرة.. يعنى إيه خسوف القمر؟

بث مباشر.. شاهد خسوف القمر من تليسكوب

هابل

صور.. البحوث الفلكية: التحديق فى القمر لحظة

خسوفه الكلى قد يصيب العين بزغللة وقتية

شاهد.. تعليق نجوى فؤاد على وفاة هياتم

رئيس جمهورية نفسى وقفلهوملى باكو.. أشهر

إفيهات الراحل محمد شرف.. فيديو

دار اإلفتاء تعلن بعض األدعية المناسبة لظاهرة

خسوف القمر

مش بس خسوف للقمر.. العالم يرى المريخ زاهيا

اليوم فى السماء

هل يؤثر الخسوف على الحامل؟

إنفو جراف.. مواعيد ومراحل خسوف القمر اليوم

بتوقيت القاهرة

محامى منى المذبوح: موكلتى فى سجن النساء..

وفيديو الهروب مفبرك

وفاة الفنان محمد شرف عن عمر يناهز 55 عاما

مع خسوف القمر.. اعرف قائمة األبراج المحظوظة

اليوم وأخرى ترفع شعار كله ضرب

متى تنتهى اآلثار من مشروع تسجيل القطع

المنقولة بالمساجد؟ الوزارة تجيب

تشييع جثمان هياتم مساء اليوم من المستشفى

لدفنها بمقابر األسرة

كيف انتهت أزمة شيكاباال مع الزمالك؟

وفاة الفنانة هياتم عن عمر يناهز الـ 69 عاما

وفاة الفنانة هياتم عن عمر يناهز الـ 69 عاما

وفاة الفنان محمد شرف عن عمر يناهز 55 عاما

قطار التنسيق يصل محطته الثانية اليوم.. 4 آالف

طالب لم يسجلوا رغباتهم حتى اآلن.. و7500 سحبوا

ملفات الشهادات المعادلة.. التعليم العالى:

المتخلفون ينتظرون تنسيق الدور الثانى.. ومصادر:

نتيجة المرحلة اإلثنين المقبل

صور.. انتشار الكالب الضالة يثير ذعر سكان الحى

السادس بمدينة أكتوبر

األكثر تعليقا

إينى: إنتاج حقل ظهر

يرتفع إلى 2 مليار قدم

مكعب من الغاز يوميا

خالل شهرين

السكة الحديد تشغل 26

قطارا إضافيا خالل عيد

األضحى بدءاً من 15

أغسطس

استعدادًا لعيد األضحى..

"التموين" تطرح الخراف

الحية بـ62 جنيها للكيلو

والضأن المبرد بـ90

والسودانى الطازج بـ85..

وتؤكد: إنشاء شوادر

بالمحافظات لتوفير

الحكومة تنفى 7

شائعات.. ال صحة لخفض

سن المعاش لموظفى

الدولة لـ 50 سنة.. وتوضح

حقيقة فتح بريطانيا باب

الهجرة أمام المصريات

اللواتى يتعرضن للعنف..
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10 التعليقات 

AM 08:44 2015/06/22المصرىبواسطة:

عدد الردود 0

ال توجد اجابه

AM 09:16 2015/06/22احمدبواسطة:

عدد الردود 0

والزى الشرعى هو ما كان ساتًرا لكل جسمها ما عدا وجهها
وكفيها؛ بحيث ال يكشف وال يصف وال يشف.

AM 09:33 2015/06/22رجب ابراهيم نصر ***بواسطة:

عدد الردود 0

اختى المسلمة ال تسمعى كالم احد غير دار االفتاء المصرية
علشان هى دايما الصح

ahmedAM 10:41 2015/06/22بواسطة:

عدد الردود 0

الحجاب

AM 11:55 2015/06/22احمدبواسطة:

عدد الردود 0

الحجاب فريضة
مثل الصالة والصوم

rtf4fPM 01:01 2015/06/22بواسطة:

عدد الردود 0

الي رقم 1 بعد كل دة

"التموين" تطرح الخراف الحية بـ62 جنيها للكيلو

والضأن المبرد بـ90

وزير اإلسكان يُصدر 53 قراًرا إداريًا بإزالة التعديات

بالمدن الجديدة

األمن األردنى يلقى القبض على شخص بسبب

رقصه الـ"كيكى" بالطريق العام

اليوم.. أطول خسوف للقمر بالقرن الـ21.. يستمر

فى شكله الكامل ساعة و43 دقيقة

إعصار قوى يصل اليابان بعد ساعات عقب

فيضانات قاتلة ودرجات حرارة قياسية

وزير التنمية المحلية: أكثر من 1000 شاب فى

مبادرة "شارك ونظف"

جنود جيش االحتالل اإلسرائيلى يدنسون األقصى

ويصعدون إلى سطح قبة الصخرة

القيادات الدينية فى القدس تعلن عن اعتصام

مفتوح أمام المسجد األقصى

خالد صالح يكتب: ماذا نفعل مع 4 ماليين طالب فى

2030؟

 
 

المنتجات.. و50% كميات

إضافية لتلبية االحتياجات

وتؤكد: لم يتم رصد أى

حاالت لحمى الثالثة أيام

بين الحيوانات بأسيوط

األرصاد: طقس الغد حار

على الوجه البحرى..

والعظمى بالقاهرة 35

درجة

اشتباكات بين المصلين

وقوات االحتالل

اإلسرائيلى داخل ساحة

المسجد األقصى
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المزيد

مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل
المسئولية األدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع

PM 01:41 2015/06/22حسنبواسطة:

عدد الردود 0

اجابه محددة

PM 04:04 2015/06/22حسني الشريفبواسطة:

عدد الردود 0

فتوي شاملة مانعة قاطعة

AM 05:15 2015/06/23لحن الغروببواسطة:

عدد الردود 0

أين اإلجابه

PM 01:31 2015/06/23ذيادبواسطة:

عدد الردود 0

رمضان كريم

اضف تعليق

البريد اإللكترونياالسم

عنوان التعليق

ارسال

التعليق



https://www.youm7.com/89577
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.youm7.news&hl=en
https://itunes.apple.com/eg/app/id989792325


 

تقاريرتقاريرسياسةسياسةعاجلعاجل
تحقيقاتتحقيقاتمحافظاتمحافظاتحوادثحوادث
اقتصاد وبورصةاقتصاد وبورصةكأس العالمكأس العالمرياضةرياضة

كاريكاتيركاريكاتيرعالمعالمعربعرب
ثقافةثقافةتليفزيونتليفزيونفنفن

ألبوماتألبوماتصحةصحةمرأة و منوعاتمرأة و منوعات
صحافة المواطنصحافة المواطنتكنولوجياتكنولوجيامقاالتمقاالت
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