اليوم الثامن من رمضان:
السؤال :1أقرأ من محفوظً فً صالة التراوٌح ،ولكن أحٌانا أنسى ،أرٌد حمل المصحف ،ولكن السؤال هل ثبتت
القراءة من المصحف عن الرسول صلى هللا علٌه وسلم؟
الجواب:
أوال :ال وجود للمصحف فً حٌاته صلى هللا علٌه وسلم،
ثانٌا :ترك علٌه الصالة والسالم ،التراوٌح خشٌة أن تفرض.
جاءت آثار عن بعض الصحابة والتابعٌن بجواز القراءة من المصحف ،فعائشة رضً هللا عنها كان ٌؤمها غالمها
ذكوان ،وٌقرأ فً المصحف ،ولهذا قال مالك :ال بأس بأن ٌؤم من المصحف فً رمضان وفً النافلة.
وقال شٌخه ابن شهاب الزهري :كان خٌارنا ٌقرؤون فً المصاحف فً رمضان.
ال بأس أن تقرأ من محفوظك ،وتحمل المصحف لتنظر فٌه عند النسٌان ،علما أن القراءة غٌبا تساعد فً تثبٌت ما
تحفظ من القرآن ،والنظر فً المصحف تعتبر عبادة.
السؤال :2طهرت من الحٌض قبل الظهر ،فاغتسلت غٌر أنً أفطرت ،فهل أخطأت فٌما فعلت ؟
الجواب :أنت على صواب فٌما فعلت ،فالحائض ومثلها النفساء إذا طهرت خالل النهار و لو بعد الفجر ال تطالب
بالصوم ،بخالف ما لو طهرت قبل الفجر فعلٌها  -وإن أخرت االغتسال -عقد نٌة الصٌام والصوم.
السؤال  :3أخرجت زكاة الفطر نقودا العام الماضً ،فقال لً أحد اإلخوة أنها ال تجوز وهً خالف السنة ،هل هذا
صحٌح؟
الجواب :زكاة الفطر فرضت بفرض الصوم ،وقد كان الصحابة ٌخرجونها من غالب قوتهم.
والقول بأنها ال تجوز وخالف السنة قول غٌر صحٌح ،وإال حكمنا على عدد من الصحابة بمخالفة السنة كعمر ومعاذ،
ومن التابعٌن طاووس وعمر بن عبد العزٌز.
ورددنا اجتهاد عدد من االئمة كأبً حنٌفة والثوري والبخاري.
وحتى المذاهب الفقهٌة-خال األحناف -وردت فٌها رواٌات بجواز إخراجها نقدا ،عند الحنابلة كابن تٌمٌة (للحاجة أو
المصلحة) ،وعند المالكٌة كأشهب وابن القاسم وغٌرهم.
ومع هذا من كان فً بٌئة رٌفٌة بدوٌة ،قد ٌكون األنسب له اخراج زكاة الفطر دقٌقا أو أرزا أو تمرا..
أما إلزام الناس بهذا الرأي فً المدن الكبرى ،ففٌه مشقة على المزكً وعلى الفقٌر الذي قد ٌتجمع عنده قناطٌر من
الدقٌقٌ ،ضطر إلى التخلص منها بالرمً أو البٌع بثمن بخس.
ثم إن المقصد من زكاة الفطر جبر الصوم ،وادخال الفرحة على الفقراء فً العٌد ،كما قال صلى هللا علٌه وسلم،
أغنوهم عن السؤال فً هذا الٌوم ،واإلغناء ٌتحقق بالقٌمة أي المال ،بل حاجة الفقٌر إلى المال الٌوم أشد من حاجته
إلى الدقٌق ،وهذه الحاجة دفعت بعض الفقراء بالسعودٌة بٌع ما جمعوا من أرز بسعر أقل للتاجر الذي اشترى منه
المزكً ،من أجل المال.
وظروف الحٌاة تغٌرت ،وحاجات الناس ومعهم الفقراء تنوعت ،وال ٌستطٌع الفقٌر تسدٌد فاتورة الماء أو الكهرباء أو
الدواء بالدقٌق أو األرز ،بل ٌحتاج إلى المال لتسدٌد هذه االعباء ،مما ٌشعره بالفرح والسرور ٌوم العٌد مع المسلمٌن.
وهللا تعالى أعلم

