اإلمام الشهيد البوطي

فتاوى إسالمية في مظهرها وخادمة للغرب في حقيقتها

فتاوى إسالمية في مظهرها
وخادمة للغرب في حقيقتها
لست أعلم أمراً من أمور الدين كان أبعث للرهبة يف النفس لدى اإلقدام عليه وأدعى إىل الرتيث فيه
والتخوف منه ،من الفتوى إذ جيد العامل نفسه أمام ضرورة النهوض هبا ..ولست أعلم أمراً من أمور
الدين يف عصرنا اليوم أقرب مناالً وأيسر ممارسة ،وأكثر ازدحاماً عليه وتسابقاً إليه من أمر الفتوى.
أتأمل يف مواقف أئمة الشريعة اإلسالمية أولئك الذين شهدت هلم األجيال بسعة العامل ودقة الفهم
وعلو مكانة االستنباط ،مع االستقامة يف السلوك والزهد يف الدنيا والورع يف التعامل ،فأراهم ينظرون إىل
ّ
وظيفة الفتوى على أهنا توقيع عن اهلل عز وجل ،فأىن هلم اجلرأة يف اإلقدام عليها وكيف يتأتى هلم
البت هبا؟!..
االستخفاف هبا و ُّ
التعجل يف ّ
يروي أبو عمرو بن الصالح عن عبد الرمحن بن أيب ليلى أنه قال :أدركت عشرين ومائة من األنصار
من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،يسأل أحدهم عن املسألة فريدها هذا إىل هذا ،وهذا إىل
هذا ،حىت يرجع إىل األول1
وقال ابن مسعود رضي اهلل عنه :من أفىت الناس يف كل ما يستفونه فهو جمنون.
وذكر احلافظ أبو عمر بن عبد الرب عن القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق رضي اهلل عنه أنه جاء
ٍ
عت
رجل فسأله عن شيء ،فقال القاسم :ال أحسنه (أي ال أعرف اجلواب) فجعل الرجل يقول :إين ُدف ُ
إليك ال أعرف غريك .فقال القاسم :ال تنظر إىل طول حلييت وكثرة الناس حويل ،واهلل ما أحسنه .مث قال:
إيل من أن أتكلم مبا ال أعلم .وكان سفيان بن عيينة يقول :أجسر الناس
واهلل ألن يُقطع لساين أحب ّ
على الفتيا أقلهم علماً.2
 1أدب الفتوى البن الصالح بتحقيق رفعت فوزي عبد املطلب ص 82
 2املرجع السابق ،ص  82وما بعدها
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وال أعلم خالفاً يف أن الفقهاء قرروا أن املفيت املستقل ال ب ّد أن يكون جمتهداً مطلقاً .فإن كان جمتهداً
ضمن املذهب الذي ينتمي إليه فهم املفيت غري املستقل .وله ضوابط وقيود ينبغي أالّ خيرج عنها.
فإن كان دون رتبة االجتهاد يف املذهب ،فهو مقلد أو تابع ،فإن استفيت يف أمر وجب عليه أن ينقل
للمستفيت احلكم املفيت به يف مذهب إمامه ،ومل جيز له جتاوزه إىل غريه من األئمة ،كما ال جيوز له أن
يفيت بالضعيف من األقوال أو مبقابل الصحيح من أقوال املذهب .اللهم إال أن يكون جمتهداً يف باب من
أبواب الفقه دون غريه ،فله أن يفيت فيه اعتماداً على اجتهاده ،وذلك بناءً على الصحيح من أن
االجتهاد قد يتجزأ.3
إنين أتأمل يف هذه الضوابط اليت هي حمل اتفاق ملمارسة الفتوى ،فيما أعلم ،وأنظر إىل الرهبة اليت
كانت تفيض هبا أفئدة الرعيل األول ومن سار على هنجهم من هذه األمة من أمر التصدي ملهمة
الفتوى ،وحذرهم الشديد من اإلقدام عليها.
مث أنظر إىل ما آل إليه حال كثري من أئمة املسلمني وعلمائهم ،جتاه هذه املسؤولية الكربى ،فأرى من
صور النقيض شيئاً خميفاً حيمل يف داخله نذيراً ببالء وبيل! ..رمبا خييل إىل كثري من القراء أنين أعين
اإلقدام على الفتوى بغري علم ،والتسرع يف اإلجابة عن أسئلة املستفتني دون تريث أو تأمل ..وهذا واقع
مشاهد من دون ريب ،وهو من اخلطورة مبكان ،كما أخرب عن ذلك رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
ولكين أعين ما هو أخطر من هذا وأش ّد سوءاً منه.
إن الذي جيري اليوم يف كثري من جمتمعاتنا اإلسالمية ،ويف اجملتمعات الغربية حيث األقليات
اإلسالمية ،العمل على تغيري األحكام الشرعية الثابتة واالستبدال هبا ،حتت اسم جتديد الفقه
اإلسالمي ..وإمنا ذلك على أيدي أناس يرتدون كسوة اإلسالم ويظهرون مبظهر الدعوة إليه والدفاع عنه.
ويتمثل جل احلافز الذي يدعو إىل اتباع هذا النهج يف استسالم أكثر األنشطة اإلسالمية ،على
اختالفها ،للضغط الذي ميارسه الداعون واملروجون لتيار احلداثة ،ويف خضوع أصحاب هذه األنشطة
لالهتامات اجلائر اليت توجه إىل الشريعة اإلسالمية كدعوى مجودها عند النصوص ،وعدم حتكيم ما
 3انظر مقدمة اجملموع لإلمام النووي الطبعة املنريية ص  04وما بعدها وانظر املستصفى للغزايل  228/8طبعة بوالق.
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يسمونه بروح كدعوى مجودها عند النصوص ،وعدم حتكيم ما يسمونه بروح بروح الشريعة اإلسالمية
لدى األخذ هبا ..ويقوم كل من السياسة واالنصهار يف احلياة احلزبية ،بدور كبري يف دعم هذا التيار،
والتجرؤ على ضوابط االجتهاد ،وعلى أصول التعامل مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
وإمنا يتم السري إىل هذه الغاية فوق جسر من سلسلة الفتاوى الشرعية يف مظهرها وعناوينها واخلادمة
للخطط األجنبية اهلدامة يف دخائلها ومضامينها.
إن التالعب بأحكام الشريعة اإلسالمية ،ال يتأتى السبيل إليه اليوم بإعالن اهلدف املطلوب وإبراز
يفجر لدى أصحاب العواطف اإلميانية (وهم كثري) ردود فعل
خفايا القصد إىل ذلك ..بل الشأن فيه أن ّ

جتعلهم يزدادون متسكاً بأحكام اهلل عز وجل ،ويتوثبون حملاربة املعلنني عن تالعبهم هبا ،ويتجهون إىل
متزيق أسباب ذلك بالوسائل املمكنة كلها..
ِ
يسربوا الزغل والدخيل الزائف ،من خالل
وإمنا السبيل الوحيد اليوم إىل العبث هبا
فالقضاء عليها ،أن ِّ
أقنية الفتاوى ذات احلصانة الدينية.
فهذا ما جيري اليوم على الساحة املرئية يف جمتمعاتنا اإلسالمية ،تنظر إىل بنيان الشريعة اإلسالمية،
لتحل يف مكاهنا قرارات وأحكام أخرى معتمدة وجاهزة ،ال
وإذا هو ّ
يفرغ من مضامينه شيئاً فشيئاًّ ،
عالقة هلا باإلسالم ،تنتظر الفريق املكلف بتمريرها من خالل نفق الفتوى وإدخاهلا يف بنيان الشريعة
اإلسالمية ،وهكذا تستقر هذه األحكام ذات اهلوية اإلسالمية املزيفة داخل بنيان اإلسالم منسوجة من
الفتاوى الومهية الباطلة.
مث إن هذا التمرير يتم غالباً بواحد من عاملني اثنني:
أحدمها :عامل مصلحي سياسي  ..وهو يتجلى يف العقد اخلفي الذي جيري عادة بني السلطة يف
دولة ما ،ومن ختتاره مفتياً فيها ..إن من املطلوب منه يف هذا العقد أن يتناغم وينسجم مع ما تتطلبه
السياسة الراهنة من العمل على انتقاص سلطان الشريعة اإلسالمية على اجملتمع ،السيما ما يتعلق منها
بالنظام االقتصادي وأحكام األسرة وعالقة ما بني الرجل واملرأة ،وما يتعلق بالروادع األخالقية عموماً،
والشأن فيمن وقع عليه االختيار ملنصب اإلفتاء أن يؤثر دنياه على آخرته ،ورضا رؤسائه على رضا ربّه،
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وأن يضحي بدينه يف سبيل اإلبقاء على منصبه ،وطمعاً يف الوصول إىل املنصب االعلى الذي يليه ،فيربم
العقد اخلفي مع السلطة اليت اختارته لتستعمله غطاءً دينياً لتوجه ال ديين! ..وميضي يفاجئ املسلمني
بالفتاوى اليت يربأ منها صريح كتاب اهلل وصحاح سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
وإنين ألعلم فقهاء يف بالد إسالمية مرموقة ،كانوا قبل أن يتبوؤوا منصب الفتوى مضرب املثل يف
االستقامة على الرشد ،ويف أمانة التوقيع عن اهلل ال حيلّون حراماً ،وال يتساهلون يف واجب ،وال يبدلون
أو يغريون ..فلما أتيح ألحدهم أن يتبوأ هذا املنصب فوجئ الناس منه بنقيض ما كان معروفاً عنه..
أصبح الربا الذي كان يبالغ يف التحذير منه عمالً جتارياً مباحاً ،وغدت الزكاة ال جتب يف جمموع املال
املرتاكم يف البنوك أو الصندوق إال يف األرباح الناجتة منه ،وهو الذي كان يفيت مبا هو معروف ومتفق
كل من رأس املال ورحبه ..وأصبح التزام الفتاة حبجاب الرأٍس أمراً منوطاً
عليه من وجوب الزكاة يف ًّ
تسامح بشأنه إن تعارض مع دراستها يف الثانوية أو اجلامعة ،وهو الذي كان دائم التذكري
باملصلحة ويُ ُ
بوجوب سرت املرأة ملظاهر الفتنة والزينة من جسدها ُكلِّ ِه ..،وأصبح السعي إىل االستشهاد ابتغاء مرضاة
اهلل بقيوده وضوابطه الشرعية ،يف اجتهاده ،انتحاراً يزجه يف الكفران وجيرده من اإلميان ،وهو الذي كان
قبل جلوسه على هذا الكرسي ،يغبط هؤالء اجملاهدين ويشجعهم وال يشك يف أهنم يرحلون – إن صفا
منهم القصد – شهداء إىل اهلل عز وجل4
ترى ما الذي جعل الواحد من هؤالء ،خيلع من حياته وظيفة االلتزام بشرع اهلل ،لريتدي مبلء اختياره
مهمة التبديل والتغري ألحكام اهلل؟
إهنا الوظيفة اخلفية اليت انيطت به سياسة الدولة تقضي (فيما يتصوره القائمون على أمرها)
باالستجابة ملطالب أويل القوة العظمى ،أولئك الذين أعلنوا احلرب على اإلسالم .وإمنا تتمثل مطالبهم
يف االنتقاص من أطراف الدين ،ومتييع ضوابطه ،واالستبدال بأحكامه.

 4من العلوم أن ما نسمعه من اهلجوم بسيارات مفخخة على أناس مسلمني حبجة كوهنم من أعوان الظلمة أو حنو ذلك كالذي جيري
اليوم يف العراق ،تنطبق عليه الضوابط والقيود الشرعية .ومن مث فهي ال تدخل يف عمليات االستشهاد وإمنا هي جنايات حمرمة
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ولكن فما هو السبيل الذي حيقق هلم هذه الغاية ،دون اخلوف من هياج األمة ومن انقداح زناد
الثورة فبها؟ ..إنه سبيل الفتاوى اإلسالمية يف ظاهرها ،والكائدة لإلسالم يف باطنها ..إهنا الفتاوى
اجلاهزة املصنّعة حسب الطلب ،واليت تنتظر اإلعالن عنها!..
نصبته!..
فهذا هو الدافع األول :دافع مصلحي لدى املفيت ،ودافع سياسي لدى الدولة اليت ّ
أما العامل أو الدافع الثاين ،فهو دافع حزيب! ..وإمنا أعين هنا األحزاب اإلسالمية ،اليت تعلن سعيها
إىل فرض الشريعة اإلسالمية على جمتمعاهتا ..فما الذي حيدو هبا إىل تغري أحكام اهلل؟
ي حزب إسالمي ،يسعون كاألحزاب
يتلخص اجلواب ،يف أن القائمني على إدارة احلزب  ..أ ّ
األخرى للوصول إىل س ّدة احلكم بالطرق املمكنة كلها ،نظراً إىل أن ذلك هو السبيل الوحيد ،يف
قناعتهم ،إلدارة دفة احلكم اإلسالمي وفرض القانون املطلوب ،ومن مث لفرض الشريعة اإلسالمية ونظام
احلكم اإلسالمي على اجملتمع.
وبقطع النظر عن صحة هذه الرؤية أو عدم صحتها ،فإن الذي حيصل دائماً من جراء السعي إىل
هذه الغايةِ ،
غاية الوصول إىل احلكم ،أن القائمني على احلزب ال يألون جهداً يف استنفاد السبل
السياسية على اختالفها لبلوغ هذه الغاية ،ويكون معتمدهم يف ذلك دائماً أن الغاية القدسية تربر هذه
الوسيلة اليت ال بديل هلا.
غري أن هذه الوسيلة تقتضي يف كثري من األحيان جماملة اآلخرين من ذوي النفوذ ،وتستدعي
مسايرهتم يف حتقيق ما يطلبون وكثرياً ما يكونون قوى أجنبية َّ
تتحك ُم يف اخلفاء بدفة السياسة العلمية،
ومن عادة هؤالء أهنم يصطفون ألنفسهم من املسلمني املرموقني عمالء هلم ،ينفذون خططهم ويسريون
على النهج الذي يرسهم هلم.
ونظراً إىل أن األحزاب اإلسالمية داخلة ،كغريها ،يف فلك السياسة خاضعة جلاذبيتها ،حمكومة داخل
تيارها ،فال مناص لقادهتا من م ّد جسور السياسة ما بينهم وبني كثري من الساسة التقليدين يف العامل
اإلسالمي ،وكثري من القوى اخلارجية يف الغرب ،واختاذ أياد بيضاء عندهم كما تطلب األمر ذلك ..إن
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مما هو مطلوب منهم أن يربهنوا على أن اإلسالم ال (إرهاب) فيه ،وأن أحكامه مبنية على املساحمة
واملسايرة وأهنا خاضعة ملقتضيات التحديث والتطوير..
واملصري الذي ال بديل عنه لكل من استسلم لتيار هذه السياسة ودخل يف جاذبيتها ،هو االستجابة
هلذه املطالب وأمثاهلا .إذ هو السلّم الذي ال بديل عنه لبلوغ احلكم ،ولتعبيد السبيل إليه ..ومن العلوم
أن ذوي الفكر اإلسالمي من أصحاب هذا التوجه ،قادرون على تربير الدخول يف سلسلة هذه
املسايرات واالستجابات ،حبجة أهنا الوسيلة اليت ال بديل عنها لتعبيد الطريق إىل س ّدة احلكم .ونظراً إىل
أن الوصول إىل هذه الغاية هو السبيل الوحيد لبسط النظام اإلسالمي وشريعة اهلل على اجملتمع ،إذن فما
ال يتم الواجب إال به فهو واجب!..
ملف احلديث عن
وإهنا ملربرات ذات مقدمات فاسدة ،ونتائج باطلة .غري أن املوقف ال يتسع لفتح ّ
هذه املسألة اليت قتلت حبثاً ،واليت لفظتها التجارب املتكررة.
مجاعات األحزاب اإلسالمية ،ما تدعو
فانطالقاً من هذه املربرات حتوك هذه اجلماعات األخرى،
ُ
إليه احلاجة من الفتاوى الباطلة ،وتصطنع أحكاماً شرعية ال وجود هلا.
وكثرياً ما يتم تصنيع هذه الفتاوى يف اجملتمعات الغربية حيث األقليات اإلسالمية اليت تقوم عادةً هبا،
بينها وبني السلطات احلاكمة مشكالت التناقض بني أنظمة احلكم والتزاماهتم اإلسالمية.
فلكي يتبني لتلك السلطات احلاكمة أن اإلسالم سهل ّلني كاخليزران ،يتلوى حسب املطلوب
وينسجم مع البيئة اليت هو فيها أياً كانت ،ويندمج يف النظام القائم ،ولكي يولوا أصحاب األنشطة
احلزبية اإلسالمية العون ويساندوهم يف جهودهم السياسية إن يف تلك اجملتمعات الغربية أو يف دوهلم
اإلسالمية ،ميضي أصحاب هذه األنشطة يف تلوين النظام اإلسالمي واألحكام اإلسالمية ،بلون التبعة
الدائمة.
وإبر ًاز منهم هلذه الظاهرة أنشأوا يف تلك اجملتمعات الغربية ما مسوه اجمللس األوريب للفتوى والبحوث.
ومما يلفت النظر أن كثرياً من أعضائه ال معرفة هلم بالفقه وال عالقة هلم به .وإمنا تعود إدارته وأنشطته
االجتهادية إىل قيادته احلزبية اليت تسخر فتاوى اجمللس وأحكامه ملا تقتضيه هذه السياسة اليت أحدثكم
6
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عنها ..واهلدف املرحلي القريب هو إبراز اإلسالم على أنه الدين الذي تندمج أقليته يف نظام األكثرية
املخالفة دائماً ،وال يوافق على أي خمالفة هلا أو عزلة عنها ..أما اهلدف البعيد فهو أن ينال أصحاب
هذه النظرة اإلسالمية السياسية ثقة ذوي النفوذ الغربني ،فيمكنوا هلم سبيل بلوغ احلكم يف جمتمعاهتم
ودوهلم اإلسالمية ،وفرصة قيادة احلكم فيها حسب ما يقتضيه هذا اإلسالم املساير املسامل املستسلم
لتيارات احلداثة والتجديد ،على اختالفها.
وسرياً على هذا املنهج أصدر جملس الفتوى هذا ،سلسلة أحكام وفتاوى شرعية ،يعلم القائمون عليه
واملديرون له أهنا فتاوى باطلة اقتضتها السياسة ،كإفتائه جبواز استحصال القروض الربوية للحاجات
الطارئة ،وجواز االندماج يف املعامالت الربوية ،وجواز بقاء املرأة املسلمة يف عصمة زوجها الكافر ،وجواز
العمل يف ِّ
احملال التجارية اليت تتعامل باخلمور واألطعمة احملرمة ،وجواز استجابة املرأة املسلمة للنظام
القاضي مبنع احلجاب ..إخ.
يسخرون جملس الفتوى األوريب هلذه األحكام وأمثاهلا ،يربرون تصديهم للفتاوى
والغريب أن الذين ّ
الشرعية ،حبجة أهنم علماء جمتهدون توافرت لديهم ضوابط الفتوى وشروطها ،فإذا اتبعوا فتاوى باطلة
استنكرها مجهور األئمة نسوا أو تناسوا ُرتَبَهم االجتهادية اليت تأىب التقليد واالتباع ،وعادوا تابعني ،بل
مقلدين ألناس ّش ّذوا عن صراط اهلل ،وشذوا عن قواعد العلم وضوابط الكتاب والسنة ،فأفتوا بتلك
األحكام الشاذة الباطلة.
***
أيها إلخوة :إن أعمال التهدمي لبنيان الشريعة اإلسالمية تنوشه مبعولني اثنني:
أحدمها :معول احلرب املعلنة عليه ،وها هو العامل اإلسالمي كله ،واقع حتت وطأة هذه احلرب.
وليست أساليب الضغط األديب واملادي املتجهة إليه ،لتغيري مناهجه الرتبوية والثقافية ،إال من ذيول هذه
احلرب املعلنة.
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ثانيها :معول الفتاوى اجلاهزة اليت تصاغ وتقدم حسب الطلب ..واليت يبتغى منها الوصول إىل
املصاحل واملغامن الدنيوية ،أو اختاذ أياد بيضاء لدى ذوي السلطات األجنبية ،أولئك الذين خييل إىل كثري
احلل والعقد ،والقبول والرفض ،والتقدمي والتأخري!..
منا أن بيدهم ّ
فمن املنقذ؟ وأين عسى أن نعثر من حيمي بنيان الشريعة اإلسالمية من كال هذين املعولني اللذين ال
يفرتان عن أعمال التهدمي والتحطيم؟..
كان من املفروض أن نقول :إن بوسعنا أن نعثر على مالذ يف أشخاص قادة العامل اإلسالمي ،أو يف
من يتكلم عنهم ويتصرف بامسهم ،أو فيمن يتكلم عنهم ويتصرف بامسهم ،وهو منظمة املؤمتر
اإلسالمي ..ولكنا مجيعاً نعلم أن أكثر هؤالء القادة نسوا اهلل ووصاياه وأحكامه يف غمار اهتماماهتم
البالغة مبصاحلهم العاجلة وكراسيهم الفانية .فال يرتددون ،هم اآلخرون ،يف إخضاع الفتاوى الدينية ما
يضمن تسيري مصاحلهم واإلبقاء على كراسيهم ..وأما منظمة املؤمتر اإلسالمي فهي يف احلق ليست إال
بناءً شاخماً ألتعس قرب! ..إن حترك الناس القابعون فيه ،فلوظائف تشريفاتية جمردة ،أو للنهوض مبراسم
تقتضيها اجملالت وتستدعيها ضمانات املغامن!..
إذن فأين جند املالذ؟
لعل املالذ يكمن يف البقية الباقية من العلماء الراشدين الذين عرفوا اهلل فوضعوا خمافته يف قلوهبم،
الضار والنافع ،واملعز واملذل ،واملعطي واملانع .فاتكلوا بصدق عليه ،وفوضوا أمورهم إليه
وأيقنوا أنه وحده ّ
واجتمعوا على جتديد البيعة مع اهلل وإعطائه العهود الصادقة أن يكونوا أمناء على الشريعة حراساً لدينه،
مث صاغوا من تالقيهم وتعاوهنم مرجعية علمية دينية ،تصدع باحلق وتصحح املفاهيم اخلاطئة ،وتشطب
على الفتاوى الدينية الباطلة ،وجتيب عن أسئلة املستفتني أياً كانوا مبا يتفق مع كتاب اهلل وسنة رسوله
صلى اهلل عليه وسلم ،ومبا اتفق عليه مجاهري سلفنا الصاحل ،يف غري غلو وال شطط ،مع التيسري من دون
متييع ،ومع احليطة من دون تعسري.
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إنين أجزم بأن هذه البقية مع العلماء الصاحلني موجودة ،وكيف األجزم مبا وعد به رسول اهلل عليه
وسلم ..كما أين أجزم بأن أمتنا اإلسالمية ال يزال فيها خري كثري ،بل فيها شيو وشبيبة يعيدون يف
ثباهتم على احلق وخوفهم من التحول وورعهم يف السلوك ،سرية سلفنا الصاحل رضوان اهلل عليهم.
إن املطلوب من هؤالء اخليار من أمتنا هذه ،أن يلتفوا حول هؤالء العلماء الراشدين العاملني ،فال
يتلقوا أجوبه استفتا آهتم إال منهم .وإن بوسعهم أن يتبينوا الفرق بني حال الصادق مع اهلل ،والصادق مع
غم عليهم الفرق فليلجؤوا إىل امليزان الذي دعا إليه رسول اهلل صلى اهلل
نفسه ورغائبها وأهوائها ،فإن ّ
يعلمهن كثريٌ من الناس ،فمن
أمور مشتبهات ال
َّ
عليه وسلم إذ قال( :احلالل ِّبني واحلرام ِّبني وبينهما ٌ
اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه) 5وإذ قال( :استفت قلبك وإن أفتاك املفتون).6
رق بني الفتاوى الشرعية الصحيحة ،والفتاوى الزائفة الباطلة ،أو
ومهما اعتذر البعض منهم جبهل ال َف َ
جبهله الفرق بني العلماء الصادقني مع اهلل ،والصادقني مع رغائبه وأهوائهم ،فلن يكونوا أكثر جهالة مع
املرأة األمريكية اليت أسلمت دون زوجها ،وملا سألت عن حكم الشريعة اإلسالمية يف بقائها حتت عصمة
زوجها الكافر ،كان جواب جملس اإلفتاء والباحثون هلا ،أن ال حرج عليها يف بقائها حتت عصمته!..
ودون أن تفكر املرأة كثرياً أو تسأل علماء آخرين ،استفتت نفسها مث قالت :إن تعاملها مع هذا اجلواب
ال يرضي شعورها اإلمياين باهلل ،وال يبعث يف قلبها الطمأنينة املنشودة .فاعتذرت لزوجها عن إمكان
استمرارها حتت عصمته ،وودعته إىل لقاء قريب يف رحاب اإلسالم.

 .5متفق عليه من حديث النعمان بن بشري
 .6رواه البوخاري يف التاريخ من حديث وابصة
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