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 فضيلة الشيخ / فوزى محمد أبو زيد 

 ىػ 0447 مجادى اآلخر 62موافق  7/4/6102 يمس اخل

 مركز شباب الرزيقات حبري ػ األقصر
 (لنساءوفتاوى ل أسئلة) 

 
دور المرأة في الدعوة؟ وهل كان لها دوٌر توضح نرجوا من فضيلتكم السؤال األول: 

 ن تفتح بلداً ل لو أُتيحت لها الفرصة أاهلل عليه وسلَّم؟ وه في الدعوة مع رسول اهلل صلى
 سبُّة للدعوة؟ نرجوا من فضيلتكم توضيح هذا األمر؟ و إثنين أو ثالثة تُعتبرأ

ة ذلا دوٌر عظسم يف دعوة اهلل عز وجل ألف األساس يف إصالح اجملتيمعات وتربسة األوالد ادلرأ
 .والبنات على دين اإلسالـ ىي األمهات

وقت  يف اخلارج وردبا لس  عندهدبطالب الرزؽ يف ادلعاش  غوالً ة يكوف مشفالرجل يف العاد
لعادة؟ األـ ػ امن الذي ُمكلَّف بًتبسة األوالد ورعايتهم يف  لرعاية األوالد من ىذه الناحسة،

دين وقواعد تربسة األوالد على  ولذلك األـ زلتاجة إىل ادلعرفة الصحسحة بقواعد اإلسالـ
 اإلسالـ.

عصر الذي حنن فسو اآلف ػ وىذه رؤييت ػ فأنا أرى أف النهضة اإلسالمسة واحلقسقة يف ىذا ال
 .ردبا تفوؽ النهضة اإلسالمسة للرجاؿأهنا ػ ومعلش أنا أراىا ػ النسائسة 

 من السسدات رباوؿ ادلستحسل مع زوجها لُسصلي، مع أنو كاف العك  سابقاً، اً أرى كثَت 
تريد أداء فريضة وسسدات  وىو يريد أف خُيرجها،خراج الزكاة سسدات تقف لزوجها وُتصِّر على إ

، يريد أف نصرؼ عن ىذا ادلوضوع بالكلسةشتاقة لزيارة رسوؿ اهلل وزوجها مُ وم، ىل بست اهللاحلج إ
 فقط وىذا الكالـ الفارغ.يشهد ادلباريات 

هنَّ أف دوٌر كبَت فعلس فالنساء علسهنَّ فاحليمد هلل النهضة النسائسة باىسة وزاىسة يف ىذا العصر 
 يف ىذا األمر يف ىذا الزماف، حنتاج:يعاوفَّ بعضهنَّ 

ْقَوى"  ادلائدة(.6) "َوتَ َعاَونُوا َعَلى اْلِبرِّ َوالت َّ
 ب الرجل وشدتو وعنجهستوتصل  من كثَت من السسدات ادلسليمات يعانُتَّ يف بسوهتن أحسانًا 
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ها قويتأف ربتاج ىي و ال يعاوهنا، وى وديكتاتوريتو، وربتار ماذا تفعل ألهنا تريد أف تُرضي اهلل 
   ، ألهنا تريد أف تُرضي اهلل عز وجل.الرسالةىذه ؿ اتكيمتستيمر يف إسوتُعضدىا وتؤازرىا حىت 

ألف إصالح  عددىم كبَت حيتجن دلن يأخذ بأيديهنَّ يف ىذا الزماف  نَ إنصرف الئيالنساء ال
 اجملتيمع لن يتم إال عن طريق النساء.

إذا صلحن، وصالح األوالد سسخرج لنا جساًل إسالمسًا يستطسع والد  ُيصلحن األيتىن الال
 إف شاء اهلل.تطبسق تعالسم اإلسالـ ويُنشئ دولة إسالمسة يكوف فسها النفع لنا وللجيمسع 
  :ثااًل واحداً م نضرب لذلكوأصحاب رسوؿ اهلل كاف منهن داعساٌت كثَتاٌت إىل اإلسالـ، و 

ف أانت ال تُنجب فنذرت هلل عز وجل إف أجنبت ولدًا ك  ارضي اهلل عنهالسسدة أـ سلسم 
ن  بن مالك، وأن  كاف عنده عشر ىذا قبل اإلسالـ ػ فرزقها اهلل بأػ و  يكوف خادمًا للكعبة

ذا أن  كنت قد فجاءت إىل النيب وقالت: يا رسوؿ اهلل ىسنُت عند ىجرة النيب إىل ادلدينة، 
 .و خادماً لكللكعبة والسـو أجعل أف أجعلو خادماً  نذرتُ 

فارس من الفرساف و من عظيماء ادلدينة  وكانت مازالت شابة فجاءىا رجلٌ  أبوه توّفَّ 
قالت: ىل تقدر على مهري؟ قاؿ: وما مهرؾ؟ وذبارة واسعة وخطبها،  رأس ماؿ كبَت وصاحب
لم ػ ػ وكاف غَت مس رسوؿ اهلل ف تقوؿ ال إلو إال اهلل زليمدٌ : ال أريد منك إال شسئًا واحدًا أقالت
 ف قلت ذلك فأنت زوجي.فإ

 وبعدىا ارتضى، فقاؿ ذلا: أسليمت. خذ يُفكرذىب الرجل وأ
حُيبها،  صلى اهلل علسو وسلَّمزواجها، ولذلك كاف النيب  فتكوف قد دعت إىل اإلسالـ بسر

وكاف يقسل يف على ذلك فكاف يذىب لزيارهتا يف بستها،  زاد صلى اهلل علسو وسلَّمالنيب إف بل 
إحدى اعتربىا  ألنويف الصسف يناـ عندىا و ندىا دائيمًا ػ يذىب يف وقت الظهَتة الصسف ع
من أىل  لنبوة لدورىا البارز يف خدمة اإلسالـ ويف نشر اإلسالـ بُت غَت ادلسليمُتاسسدات 

 ادلدينة ادلنورة.
والنساء الكثَتات اللوائي كاف  ،بسات اجللسالتحاملسئة بالصمن صفحات التاريخ  وكثَتٌ 

 :صلى اهلل علسو وسلَّمة كالرجل يف ىذا الباب، قاؿ يف خدمة اإلسالـ وادلرأ اً كبَت   دوراً  ذلنَّ 
 الدنسا وما فسها(.ف يهدي بك اهلل رجاًل واحداً خٌَت لك من )أِل 
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ف تستطسع أ وطبعًا عندنا وسسلة متوفرة للسسدات وىي وسسلة يسَتة وسهلة وىي النت، 
إىل األخالؽ الفاضلة وإىل أحكاـ  طريق النت، وتدعو نعتدعو غَت ادلسليمات إىل اإلسالـ 
أيضًا على النت، وىي وسسلة عظسيمة يف نشر دين اهلل ودعوة اإلسالـ وإىل أخالؽ اإلسالـ 

 اخللق عز وجل.
 

بتلي اهلل النصارى والكفار باألمراض الشديدة في الدنيا لماذا يُ السؤال الثاني: 
 ومصيرهم في النهاية إلى النار؟

من قاؿ أف ربنا إبتلى النصارى والسهود واألمراض، رى أف السؤاؿ غَت صحسح، أنا أ
أين األمراض اليت النصارى يف أوروبا والسهود يف أمَتكا فاألمراض عندنا حنن ادلسليمُت، لكن 
 :صلى اهلل علسو وسلَّمقاؿ فسها  عندىم، األمراض عندنا حنن وحلكيمةٍ 

  (.والفنتخرة باألمراض والزالزؿ )جعل اهلل عذاب أميت يف الدنسا قبل اآل
 فجل لنا ىذه األمراض وىي نصسبنا من النار حىت خيرج ادلؤمن من الدنسا ولس  علسو شسئ.

فوجده كئسباً، فقاؿ  إىل رجٍل يزوره عند ادلوت،  صلى اهلل علسو وسلَّموؿ اهلل سذىب ر 
 لو: صلى اهلل علسو وسلَّم

ابتك احليمة هنائساً؟ ػ قاؿ: بلى ػ يعٍت أصبُت هبا ػ قط؟ ػ يعٍت ما أص )أمل ُتصب باحُليمَّى
 نصسب ادلؤمن من نار جهنَّم(. قاؿ: أبشر احليمى

ولس  لو نصسب فسها إف شاء ى ولو مرة فقد أخذ نصسبو من عذاب جهنَّم من أصابتو احليمَّ 
 :صلى اهلل علسو وسلَّماهلل، وقاؿ 

 )مرض يوـٍ ُيكفِّر ذنوب سنة(.
رد أو رشح ولكن بشرط أف يكوف ادلؤمن يرضى بقضاء اهلل مع تناوؿ حىت ولو كانوا شوية ب

مشعٌت أنا اللي جبت لو ىذا ػ فال يقوؿ: إ ىل خلق اهلل يًتؾ التداوي ػ وال يشكو اهلل إالدواء ػ فال
  شسئ؟ب وامشعٌت أنا وتركت فالف مل ُيصب يا رب؟
صلى اهلل ؿ اوب سنة، وقداـ راضي عن أمر اهلل مع أخذ الدواء فيمرض يـو ُيكفِّر ذن ما

 :علسو وسلَّم
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 )ال يزاؿ البالء بادلؤمن حىت ديشي على األرض ولس  علسو خطسئة(. 
نتهي، فسولذلك من حُيبو ربنا فقبل ادلوت يأتسو شوية تعب، دلاذا؟ ألنو لو كاف علسو شسٌئ 

 يف اجلنة. للدرجة اليت لوالبالء وإذا كاف لو درجات يف اجلنة والعيمل مل يصل إلسها فُسوصلو 
 يماعة الُكفار كيما ربنا قاؿ فسهم:وىذا بالنسبة لليمرض، ولكن اجل

 ادلنافقوف(.4" )َوِإَذا رََأيْ تَ ُهْم تُ ْعِجُبَك َأْجَساُمُهمْ "
ىل تسعُت سنة وال يزاؿ جيري كاحلصاف، إ جسامهم صحسحة وقد يصل أحدىمماشاء اهلل أ

 ولكن بالنسبة لليمؤمنُت دلاذا تصسبهم األمراض؟
 يف اجلنة عند عالَـّ الغسوب عز وجل. لدرجاتلتكفَت للذنوب أو لرفعة ا ماإ
 

 :صلى اهلل عليه وسلَّمقال رسولنا الكريم السؤال الثالث: 
 )أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً(.

  فكيف انصر أخي الظالم؟
 :صلى اهلل علسو وسلَّماحلديث واضح ولكننا مل ُنكيمل احلديث، قاؿ 

أو مظلوماً، قالوا: يا رسوؿ ننصره مظلومًا فكسف ننصره ظادلاً؟ قاؿ:  )أُنصر أخاؾ ظادلاً 
     .سبنعو من الظُلم فذلك نصرؾ إياه(

فأقوؿ لو: ال ػ ديلكو للذكور ويًتؾ البنات،  ايريد يكتب ما عنده ومأخي اآلف لو أف 
 وؽ يفنزؿ احلقعز وجل أبنا ر فأمنعو ىنا وأقوؿ لو: ىذا لس  من حقك ولكنو حق اهلل، و 

 كتاب اهلل، وإياؾ أف تفعل ذلك ألف حضرة النيب يقوؿ:ب
 حرَـّ اهلل علسو اجلنة يـو القسامة(.)من حـر وارثاً من إرثو 
فهذا ُنصرة ف يظلم أمنعو من الظُلم ن اجلنة؟ وىكذا كليما رأيتو يريد أدلاذا ربـر نفسك م

 ادلؤمن ألخسو.
من ىذا األمر؟ فسقوؿ يل: إف إستوثقت  ظليمًا وعدوانا، أقوؿ لو: ىل واحداً ضطهد ا إإذ

 :فالف الذي قاؿ: فأقوؿ لو: ربنا قاؿ
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ُنوا"   احلجرات(.2" )ِإْن َجاءَُكْم فَاِسٌق بَِنَبٍأ فَ َتبَ ي َّ
 دوف دلسل، البد أف يكوف ىناؾ دلسل وبرىاف.فتبُت أواًل وال تضطهد الرجل ظليماً وعدواناً 

تضطهدىا وال تريد أف تعاملها معاملًة ضطهد زوجتو بدوف سبب، فأقوؿ لو: دلاذا أو ي
وصلك ىذه األخبار رجٌل لس  ها كذا وكذا، فأقوؿ لو: جائز من أطسبة؟ فسقوؿ: واهلل حدث من

 سلسم النسة، ويريد أف يُفسد بسنكيما.
وتنتهي إف شاء اهلل فاخلالفات اليت بسننا ستضيمحل  فنحن كيمسليمُت لو قيمنا هبذه الوصسة 

 رب العادلُت.
 
ل زوجها؟الرابع: هل يجوز للمرأة أن تُ  لسؤالا   غسِّ

وجيوز للزوجة أف تُغسِّل ف يُغسِّل زوجتو إذا مل يُوجد من يُغسِّلها من النساء، للزوج أجيوز 
 زوجها إذا مل يُوجد من يُغسِّلو من الرجاؿ.

 ق اآلخر.يفهذا شرعاً لس  فسو شسئ إذا مل يُوجد الطر 
 
 ي المرأة التي خرجت خلف زوجها بعد الموت؟ما رأي فضيلتكم فلسؤال الخامس: ا

كاف ماشسًا يف جنازة وفوجئ   صلى اهلل علسو وسلَّمي خيرجن بعد ادلوت: النيب النساء الالئ
 : وكليمهن وقاؿ ذلن: جبيماعة من النساء ديشُت خلفها، فوقف

 قاؿ ذلن: ىل تدلسنو يفػ إنتم حا تشسلوه ػ قلن: ال الذي حييملو الرجاؿ،  ؟ىل ربيملنو)
 قاؿ: ارجعَن مأزورات غَت مأجورات(. ػ ىل تنزلوه يف مكانو يف القرب؟ ػ قُلن: ال حفرتو؟

يف اجلنازة ال إىل ادلسجد دلاذا أتسنتَّ؟ وماذا تفعلَن؟ وىذا سر قولنا أنو ال تُوجد إمراة سبشي 
 ؟ النيب فقاؿ ذلن:من اجلنازة يمن الذي أعاد النساءفوال إىل ادلقابر، 

 غَت مأجورات(.يعٍت علسكن وزٌر ػ ػ )إرجعن مازورات 
قاؿ اجليماعة الُعليماء: لو كانت ضرورة فبعد كالـ النيب ىل سبشي واحدة يف جنازة؟ لكن 

حواؿ الشهداء الذين ديوتوف يف سسناء ويكونوف يف كيما حيدث ػ كسف؟ فكيما نرى أ  ُقصوى
 ومل تقل شسئاً زلتشيمة  جلنازة ولكن تكوفيف افلو مشت متأدلة جدًا باكورة الشباب وتكوف األـ 
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 بنها فلس  فسها شسئ، وامسها ضرورة ُقصوى.لتسًتيح نفسساً إىل أف تُوصِّل إ 
لكن ما هنى عنو ىو اخلروج مع اللطسم ومع األصوات ومع الكليمات اليت تُغضب اهلل عز 

 وجل.
 

الدين ها على فكيف نُنشئإبنتي بلغت من العمر سنتين ونصف السادس: السؤال 
 بشكل سليم؟

من حلظة الُنطق الكليمات الطسبات، أعليمها أوؿ شسٍئ ينبغي أف نُريب علسو األبناء والبنات 
من البداية أف ال سبد يدىا وال ترفع قدمها إال بعد أف تقوؿ: بسم اهلل ػ فأقوؿ ذلا: قويل: بسم 

 وىي رببو وىي سبشي: قويل بسم اهلل.اهلل، 
مثل: لو مسحت ػ من فضلك ػ بعد إذنك وىو األدب العايل  وأعليمها األلفاظ اليت تلسق

 اىل اإلسالـ وعليمو ذلنَّ النيب علسو لصالة وأمت السالـ. الذي كاف علسو
هبا على وأبدأ أُدرِّ يمها الطهارة والوضوء وكسفسة الصالة إذا وصلت إىل السبع سنُت فُأعلِّ 

 .الصساـ، فتصـو إىل الظهر أو إىل الساعة العاشرة وىكذا
 فتصـو الصساـ التاـ. كل شوية تكيمل معي إىل أف تصل عشر سنُت

 :صلى اهلل علسو وسلَّمكتاب اهلل قاؿ وأُعليمها كذلك  
 :ربعةم القرآف فقاؿ لو: قل بسم اهلل الرمحن الرحسم غفر اهلل ألذا جل  الصيب أماـ ُمعلِّ )إ
 يمو ووالديو(.علِّ للصيب ومُ 

 : للولد الرمحن الرحسم يف الُكتاب ربنا يغفر ألربعةأوؿ ما يقوؿ الولد أو البنت: بسم اهلل
 وادلعلم واألب واألـ.

 أُعليمو األخالؽ اإلسالمسة وىذه ادلهيمة: 
األكابر ادلشاهبُت لألب واألـ وادلساوين ذلم يف والعطف على الصغَت وتوقَت إحًتاـ الكبَت 

 إف شاء اهلل. تلو اأُلخرىاحدة وإحًتاـ اجلار وكل ىذه األخالؽ اإلسالمسة فنبدأ هبا و الدرجة، 
 

، والسجود هلل فقط فكيف كان السؤال السابع: سجد المالئكة آلدم عليه السالم
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 ذلك؟ 
 : العليماء فسوأقواؿ سجود ادلالئكة أصَّح 

السجود الذي نسجده هبذه األعضاء على األرض السجود معناه التعظسم، ولس  معناه 
 فلم يكن موجوداً.

مر اهلل وإطاعة اهلل عز ظسم أوا أمر اهلل عز وجل، فالسجود معناه تعفالسجود أهنم عظَّيم
 بسنهم.وىو السجود آلدـ يعٍت تعظسم آدـ ورفع شأنو يف األمر الذي أمر بو وجل 
 

السؤال الثامن: زوجي يظلمني وهو سيئ المعاملة معي، وأنا أخاف أن أردَّ عليه كي ال 
 ، فهل يجوز ذلك؟، فكل ما أفعله أنني أدعو ربي عليهيطلقني

بداًل من أف تدعو علسو تدعو لو، فكلنا يفعل ذلك بداًل من أف ندعوا على أوالدنا ونقوؿ: 
نقوؿ لو: ربنا يهديك ػ ربنا ُيصلح شأنك ػ ربنا ػ ربنا يأخذؾ، أو ربنا يفعل فسك كذا وكذا، ال 

غَته ال ػ ندعوا ذلم و الزوج أو على األوالد أ، فُنعوِّد أنفسنا على ذلك، بدؿ الدعاء ُيسعدؾ
 فسكوف ىذا أفضل وأصلح.

وىي مظلومة فإف شاء اهلل ربنا سسهديو  فهي تدعو لو باذلداية، وطادلا أهنا تدعو لو باذلداية
   ويكوف كيما تريد إف شاء اهلل.

 
 كيف يردُّني زوجي وقد قال لي: أنتي حراٌم عليَّ كأمي وُأختي؟ : السؤال التاسع

يضعوف للألسف الشباب عندنا يف ىذا العصر جلهلهم بالدين هار و ىذا ما نسيمسو الظ
 يف الدين.الشائكة  نفسهم يف األوضاعأ

  .ىناؾ الطالؽ والظهار
 فهذا أمسو الظهار،ي، وىل يصِّح ألحٍد زواج أُمو؟ ال ػ مِّ يقوؿ ذلا: أنيت كأُ أف يعٍت والظهار 

شهرين  صساـأو  اً إطعاـ ستُت مسكسن دسَّها وال يقرب منها إال بعدي فلو قاؿ ذلا ىذه الكليمة فال
 إما ىذه أو تلك. من اإلثنُت متابعُت، واحدة

 أو اً،خاطبيكوف أو عند معظم الشباب الذين سستزوجوف ولألسف أصبحت موضة اآلف 
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 الظهار ال يستطسع أف يقرهبا.عند وقوع ف حديثاً فعندىم موضوع الظهار ىذا، يكوف متزوجاً  
عها ولكنها تراج :قاؿ ذلا: أنيت طالق ويريد مراجعتها نقوؿ لو قلوالطالؽ أمره سهٌل فإذا 

 رُبسب طلقة علسو.
لكن الظهار إما ُيطعم ستُت مسكسنًا وإما يصـو شهرين إثنُت متتابعُت، فلو صاـ شهر 

ثانسة من  ـ شهرين إال يـو وتوقف فسصـو مرةً صـو من جديد، أو صافسبدأ الونصف وتوقف 
 .حىت ال يتعرَّض لسانو دلثل ىذه الكليمة أبداً  هرين متتابعُت متكاملُتجديد، فالبد لصساـ الش

 
عة سينا وأخاف عليه خوفاً في جام: أنا ُأم لطالب في كلية الصيدلة السؤال العاشر

ال تخرج من الحجرة، فماذا أفعل لهذا وأخاف عليه من الموت وأقول له دائماً:  شديدًا،
 الوسواس؟

علسهم لعنة اهلل ونسأؿ اهلل اف يقضي علسهم ػ  ءيف سسناادلتطرفُت ػ ػ اجليماعة ف يعٍت إطيمئٍت
ولس  أحٌد آخر  ،الشرطة فقطإما على رجاؿ اجلسش أو على رجاؿ دائيمًا عسنهم أػ  قضاًء ُمربما
و واحد يلب  لب  الشرطة ادلَتي أو يقتلوا واحد يلب  اجلسش ادلَتي أ يريدوف أفيبحثوف عنو، 

هبم وكذلك ادلوظفُت، ىم فقط يبحثوف عن رجاؿ اجلسش ال عالقة ذلم ، أما الطلبة فادلدين
 الذين حييموف الدولة.والشرطة 

بعد ذلك يقضوف على اجلسش والشرطة فيمن يدافع عنا يريدوف كسرنا، فكسف يكسرونا؟ 
 وتنتهي احلكاية.
  . سوريا ندور يف البالد ونبحث عن مأوىأف نكوف مثل إخواننا يففَُتيدوف 
 علسو فهو يف أماف إف شاء اهلل. لباً فال زبايفاـ الزاؿ طافهو ما د

 
 : هل ُشرب السجائر حرام؟السؤال الحادي عشر

ُمفيت البالد قبل وكاف دار اإلفتاء أصدرت فتوى شرعسة منذ أياـ الشسخ فريد واصل أف ظن أ
ودلا   اجلسميف من ضررٍ حراـ، دلاذا؟ دلا رُبدثو  عة، والفتوى موجودة أف التدخُتالشسخ على مج

رُبدثو من ضررس يف ادلاؿ، يشرب يف السـو علبة سجائر أجنبسة كاجليماعة ىنا يف األقصر يشربوف 
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 األجنيب، فبكم العلبة حالساً؟  
فهل لو أعطسناه  و فكم يكوف يف الشهر؟فلو شرب كل يـو علباآلف،  خبيمسة وثالثُت جنساً 

 بالنار، فهل يفعل ذلك؟ ال ػ دلاذا؟ اآلف ثالثُت جنسهاً وقلنا لو: أحرقهم بعود كربيت
ألنك أحرقت بالنار رئتسك، ولذلك اجليماعة األطباء الذين نت أجن  يقوؿ: رلنوف؟ بل أ

وأخرج النف  فسها ذبدىا ىذه الظاىرة يقوؿ لو: خذ سسجارة وىات ورقة بفرة حياولوف يقاوموف 
 .الرئتُتب تفعل السسجارةوقد اسودَّت جداً، فسقوؿ لو: كذلك 

 تها دار اإلفتاء.مَ يف ادلاؿ، فقد حرَّ  رٍر يف اجلسم ودلا رُبدثو من ضررٍ دلا رُبدثو من ض
اإلنساف فستؤدِّي أىل ضرٍر فسو لو استيمر التدخُت أف  األيسر شوية ولكننا نأخذ بالرأي

دياف فهو حراـ، وإذا  سؤدِّي إىل ضرٍر بالغ يف مالو ويضطر لإلستفسُ بالٍغ يف جسيمو فهي حراـ، 
 ىناؾ ضرٌر يف جسيمو فتكوف مكروىة. يف ادلاؿ ولس عنده وسعًة  كاف
 

هل يجوز إعطاء فدية شهر رمضان ألحد األقارب لمساعدته ي عشر: الثانالسؤال 
 في الزواج؟ 

 :صلى اهلل علسو وسلَّمما داـ القريب زلتاج قاؿ 
 األقربوف أوىل بادلعروؼ(.)

 فهو أوىل.
 

ذ سنين وسألت عنه فلم أستدل واجة أجنبي منقسٌط لخ الثالث عشر: عليَّ السؤال 
 على مكانه، فماذا أفعل في هذا الدين؟

عرفو وال أعرؼ ورثتو، فهنا أصنع بو خَتاً لصاحب ىذا ادلاؿ، أدين عليَّ ألحد أياً كاف وال 
 وإذا كاف خواجة فربنا خيفف عنو العذاب وإذا كاف مسليماً فربنا يعطسو األجر والثواب.

 
 قال تعالى: عشر:  السؤال الرابع
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ثْ "   الضحى(.00) "َوَأمَّا بِِنْعَمِة رَبَِّك َفَحدِّ
 ما معنى اآلية الكريمة؟

ثْ " اآلية:  الضحى(:00) "َوَأمَّا بِِنْعَمِة رَبَِّك َفَحدِّ
ىل تشجسع على بُت من ىم يف حاجة إيعٍت اإلنساف دائيمًا يذكر فضل اهلل عز وجل علسو 

 العيمل هلل.
فال  كوف بسنهم وبُت اهلل صلة وعيمل صاحل وحيتاجوف إىل شسٍئ ُيشجعهمف ييريدوف أمجاعة 

  :من حسايتشسئاً نٍت أحكي ذلم مانع أ
ووصلُت فربنا بارؾ يف األوالد وأصبحوا كذا وربنا بارؾ يف صحيت أنٍت مشست مع اهلل ب

سبسل فال مانع أف أذكر لس  على  خطوايت ووصلُت لكذا يف وظسفة كذا،لكذا وربنا بارؾ يف 
على اخلوض يف ىذا العيمل وتوثسق الصلة بسنهم وبُت اهلل عز الفخر ولكن تشجسعًا ذلؤالء الناس 

 وجل.
 
 ؤال الخامس عشر: سال

 الدورة الشهرية أوواحدة علسها لس  فسها شسئاً، ولكن ادلكروه ال جيوز أف تُغسِّل ادلستة 
ف متوضئًا سواء كاف رجاًل أو لكي تُغّسشل ُمستحب لليمُغسِّل أف يكو علسها نفاس، فالبد 

 ، فال جيوز ذلا أهنا ربُضر الُغسل.أو النفساء لن تستطسع الوضوءإمرأة، فصاحبة الدورة الشهرية 
لكي زبرج منو رائحة طسبة  ولذلك دائيمًا نضع فسو البخورفالُغسل مكاف ربف و ادلالئكة 
بسم اهلل وعلى ملة  ن يقوؿ:منهم مالقرآف و  فيمنهم من يقرأحلضور ادلالئكة وكل من جيلسوف 

رسوؿ اهلل، فطبعًا ىي ال تقوؿ أي شسٍئ من ذلك، فهي من األفضل ال تدخل على ادلستة أو 
 ادلست يف حالة الُغسل.

تبنا إىل اهلل  القسـو وأتوب إلسو، احلي  لذي ال إلو إال ىو اقولوا مجسعاً: تستغفر اهلل العظسم 
وعلى ما قلنا وعزمنا على أننا ال نعود إىل ذنٍب أبدًا وبرئنا  ورجعنا إىل اهلل وندمنا على ما فعلنا

  .شسٍئ خيالف دين اإلسالـمن كل 
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  ونشهد أف ال إلو اهلل وحده ال شريك لو، ونشهد أف سسدنا زليمد عبد اهلل ورسولو.  
 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم


