 ‐ 164425أوﺻﺎﻫﺎ زوﺟﻬﺎ أن ﻻ ﺗﺨﻠﻊ أﺳﺎورﻫﺎ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻃﻮال ﻋﻤﺮﻫﺎ ﻓﻤﺎت ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻓﻬﻞ ﺗﻨﻔّﺬ وﺻﻴﺘﻪ ؟
اﻟﺴﺆال
اﻣﺮأة ﻋﻤﺮﻫﺎ  76ﺳﻨﺔ  ،ﺗﻠﺒﺲ أﺳﺎور ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ ﻋﻠ ﻣﻌﺼﻤﻴﻬﺎ أﻋﻄﺎﻫﺎ إﻳﺎﻫﺎ زوﺟﻬﺎ  ،وﻗﺪ ﻋﻬﺪ إﻟﻴﻬﺎ أن ﻻ ﺗﻨﺰﻋﻬﺎ أﺑﺪاً ﻃﻮال
ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ  ،وإذا ﻣﺎﺗﺖ ﻓﻠﺘُﻘﻄﻊ ﻫﺬه اﻷﺳﺎور ﺗﻘﻄﻴﻌﺎً  .اﻵن ﻣﺎت ﻫﻮ  ،ﻓﻤﺎذا ﺗﻔﻌﻞ ؟ ﻓﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮم أن اﻟﻤﺘﻮﻓﺎة ﻋﻨﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﻳﺠﺐ
أن ﻻ ﺗﻠﺒﺲ اﻟﺬﻫﺐ وﻻ ﺗﺘﻌﻄﺮ  ...اﻟﺦ ﻟﻤﺪة أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ  ،ﻓﻴﻒ ﺗﺼﻨﻊ ؟ .
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ
ﺳﺒﻖ ﻓ ﺟﻮاﺑ اﻟﺴﺆاﻟﻴﻦ )  ( 13966 ) ( 10670ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠ اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺘﻮﻓ ﻋﻨﻬﺎ زوﺟﻬﺎ أن ﺗﺠﺘﻨﺒﻪ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء  ،وﻫ: 
اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺖ ﻓ اﻟﻨﻬﺎر إﻻ ﻟﺤﺎﺟﺔ وﻓ اﻟﻠﻴﻞ إﻻ ﻟﻀﺮورة  ،وﻟﺒﺲ اﻟﺠﻤﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺜﻴﺎب  ،واﻟﺘﺰﻳﻦ ﺑﺎﻟﺤﻠ وﻏﻴﺮه  ،ووﺿﻊ
اﻟﻌﻄﻮر إﻻ إن ﻃﻬﺮت ﻣﻦ ﺣﻴﺾ أو ﻧﻔﺎس ﻓﺘﺴﺘﻌﻤﻞ ﺷﻴﺌﺎ ﻳﺴﻴﺮاً .
وﻋﻠ اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﻌﺘﺪة ﻣﻦ وﻓﺎة زوﺟﻬﺎ أن ﺗﺠﺘﻨﺐ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ذِﻛﺮه ﻃﻴﻠﺔ ﻓﺘﺮة اﻟﻌﺪة وﻫ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ وﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﺑﻠﻴﺎﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻬﻮر
اﻟﻘﻤﺮﻳﺔ  ،وﻫﺬه اﻟﻌﺪة ﻟﻌﻤﻮم اﻟﻨﺴﺎء إﻻ اﻟﺤﺎﻣﻞ ﻓﺈن ﻋﺪﺗﻬﺎ ﺗﻨﺘﻬ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﺤﻤﻞ .
ووﺻﻴﺔ اﻟﺰوج ﻻﻣﺮأﺗﻪ أن ﻻ ﺗﺨﻠﻊ اﻟﺤﻠ أﺑﺪاً ﻟﻴﺴﺖ وﺻﻴﺔ واﺟﺒﺔ اﻻﺗﺒﺎع  ،ﻷﻧﻬﺎ وﺻﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﺰوج  ،ﻓﻮن اﻟﻤﺮأة ﺗﺨﻠﻊ
اﻟﺤﻠ أو ﻻ  ،ﻫﺬا أﻣﺮ راﺟﻊ إﻟﻴﻬﺎ  ،وﻟﻴﺲ ﻷﺣﺪ أن ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ ﺑﺸء ﻣﻦ ﻫﺬا .
ﺛﻢ اﺗﺒﺎع اﻟﺸﺮع أوﻟ ، وﻫﻮ اﻟﻤﻘﺪم  ،وﻗﺪ ﻣﻨﻊ اﻟﺸﺮع اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﻌﺘﺪة ﻣﻦ وﻓﺎة زوﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﻟﺒﺲ اﻟﺤﻠ.
ﻓﻌﻦ ﻋﻠ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ انﱠ اﻟﻨﱠﺒِ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل   ) :ﻃَﺎﻋﺔَ ﻓ ﻣﻌﺼﻴﺔ ، اﻧﱠﻤﺎ اﻟﻄﱠﺎﻋﺔُ ﻓ اﻟْﻤﻌﺮوفِ( رواه اﻟﺒﺨﺎري )
 ( 7257وﻣﺴﻠﻢ ) . ( 1840
وﺳﺌﻞ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺑﺎز – رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ‐ :
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟ اﻟﻮﺻﻴﺔ اﻟﺘ ﺗﺨﺎﻟﻒ اﻟﺸﺮع ﻫﻞ ﺗﻨﻔﱠﺬ أم ﻻ ؟ وﻛﻴﻒ ﻳﺘﺼﺮف اﻟﻤﻮﺻ إﻟﻴﻪ ﻓ ﻫﺬه اﻟﻮﺻﻴﺔ ؟ .
ﻓﺄﺟﺎب :
"اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺸﺮع ﻻ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻬﺎ  ،اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ إذا ﺧﺎﻟﻔﺖ اﻟﺸﺮع  :ﻻ ﺗﻨﻔﺬ  ،ﻻ ﻳﻨﻔﺬ ﻣﻨﻬﺎ إﻻ ﻣﺎ واﻓﻖ اﻟﺸﺮع" اﻧﺘﻬ. 
" ﻓﺘﺎوى ﻧﻮر ﻋﻠ اﻟﺪرب " ) ﺷﺮﻳﻂ رﻗﻢ . ( 420
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وﻋﻠ ﻫﺬا  ،ﻓﻌﻠ ﻫﺬه اﻟﻤﺮأة أن ﺗﺨﻠﻊ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺎور ﻓ ﻓﺘﺮة اﻟﻌﺪة  ،ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إن ﺷﺎءت ﻟﺒﺴﺘﻬﺎ  ،وإن ﺷﺎءت ﻟﻢ ﺗﻠﺒﺴﻬﺎ .
واﻟﻪ أﻋﻠﻢ
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