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   .                                                                احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى داه
   ،    وبعد  

                                     شتمل على موضوعات شىت تعكس حاجـة                                               فهذه فتاوى من حياة املرأة املسلمة، ت      
                                                       ، وهي أسئلة واقعية حتتفظ يف الغالب بالصيغة الـيت                   املختلفة                           املرأة املسلمة يف شؤوا     

                                                                                   وردت ا دون أي تغيري، إال ما البد منه لصيانة اللغة ووضوح األسلوب، وحرصـت               
   .                                                               أن تكون إجاباا موثقة باملصادر، ومدعمة بالدليل من الكتاب والسنة 

                                                                                ل اهللا عز وجل أن ينفع ا ويتقبلها، وأن يعفو عن التقـصري، وهـو حـسيب                    أسأ
   .                                                           واهلادي إىل الصواب، وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

  

    املؤلف
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