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Lailaelshafie١@hotmail.com  :ملقترحاتكم وآرائكم يرجى التواصل معنا عبر االمييل
يرجى مراعاة عدم إلقاء اجلريدة في سلة املهمالت ملا حتتويه من آيات قرآنية.

من إعداد: ليلى الشافعي
اإلميـان

ماذا يحــدث إذا فوجئ الزوج أو 
الزوجــة بــأن أحدهما قــام بعملية 
جتميــل إلخفــاء عيوب لديــه قبل 
الــزواج، فهل يعطــى الطرف اآلخر 

احلق في فسخ عقد الزواج؟
هــذا ما نتعرف عليــه من خالل 

هذا االستطالع:
يقــول د.محمد احلمود النجدي: 
التعامل بني املسلمني يجب ان يكون 
قائمــا علــى الصراحــة والوضوح 
لتســتقيم العالقات بينهم، وتسود 
أجــواء الثقــة واالطمئنــان وتزول 
اخلصومات، ومن هنا أكدت تعاليم 
الشريعة على وجوب الوضوح في 
اي معاملة بني طرفني، بأن يعرف كل 
طرف ما يأخذ وما يعطي، فال يكون 
هناك جهل وال غرر عند التعامل، ومن 
هنا حرمت الشريعة كل ألوان اخلداع 
والغش والتدليس واعتبرته مؤثرا 
على صحة املعاملة وخدشا لشرعيتها 
في أبواب الفقه اإلسالمي املختلفة من 
البيع واإلجارة والزواج وغيرها، كما 
جاء في احلديث الصحيح: «ال يحل 
ملسلم أن يبيع ألخيه بيعا فيه عيب 
إال بينه»، وعنه ژ قال: «ليس منا 
من غش»، وفي لفظ «من غشنا فليس 
منا» رواه مسلم. والعالقة الزوجية 
هــي من أرقى وأهم أنواع العالقات، 
فينبغــي ان تبنى على أســاس من 
الصراحة والوضوح حتى ال تتعرض 
ألي اضطراب وال تنافر وال مشاكل 
بني الطرفني، ومن هنا يجب الصدق 
والصراحــة والوضوح من قبل كال 

الطرفني قبل العقد.
ال بد من اإلفصاح

مــن جانبــه، يقــول د.جلــوي 
اجلميعة: ان عمليات التجميل لتغيير 
خلقــة اهللا محرمــة وال جتوز، قال 
تعالــى: (وآلمرنهــم فليغيرن خلق 
اهللا)، ومن هنا أتــى النهي واللعن 
فــي النمص وهو نتف احلواجب ملا 
فيه من تغيير ومن تقليد للكافرات، 
وأجاز العلماء عملية التجميل إلصالح 
تشــوه خلقي للمرأة او للرجل، أما 
عند الــزواج فالبد من إفصاح املرأة 
او وليهــا عــن اي عملية جتميل او 
مــرض او عيب، وكذلــك من جانب 
الرجل ألن ذلك هو النصح والصدق 
لشريك احلياة، ومما يحد من حاالت 
الطالق ويشعر الزوجني باملصداقية 

والوضوح ويؤلف بني قلوبهما.
من حقه فسخ العقد

من جهته، قــال د.محمد ضاوي 
العمليــات  العصيمــي: ان اخفــاء 
التجميليــة عن الزوج او الزوجة ال 
يجــوز، ويجب االفصــاح عنه قبل 
الزواج، وإذا علــم الزوج بذلك بعد 
الــزواج يحق له طلب فســخ العقد 
ألن هذا مينع كمال االســتمتاع بني 
الزوجني، وهذا امر مطلوب عند ارادة 
الزواج، ويجب ان تصارح املرأة من 
سيتزوجها والرجل ايضا بكل ما في 
اآلخــر من عيوب وكل ما مت اجراؤه 
ســواء عملية جتميل او غيره حتى 

لو ادعى ان هذا األمر يسير وال يؤثر، 
فإذا كان ال يؤثر هذا بالنسبة لك فإنه 
يؤثر في غيرك، مؤكدا ان الصراحة 
مطلوبة في كل شيء سواء في العقود 
كلها واملعامالت املالية والبيوع قال 
النبــي ژ: البيعــان باخليار ما لم 
يتفرقــا فإن صدقا وبينا بورك لهما 
في بيعهمــا وإن كذبا وكتما محقت 

بركة بيعهما».
فــإذا كان هذا في العقــد والبيع 
الذي هو اثره اقل بكثير من العالقة 
الزوجيــة فمــن بــاب اولــى يكون 
االفصاح عن العيوب اهم بكثير في 
الزواج اما االخفاء فيعد غشا يجيز 

فسخ عقد النكاح.
من باب الغش

بدوره، يرى د.سعد العنزي انه 
يجوز فسخ عقد الزواج اذا تبني ان 
احد الطرفني كذب على اآلخر في عدم 
االفصاح عن عمليات التجميل التي مت 
اجراؤها سابقا او تغيير الشكل ألن 
ذلك يعد من الكذب والغش والضرر 
فالبد من توضيح هذه االمور للخاطب 
قبــل الزواج حتى ال يقع بالتدليس 

والكذب.
العيوب قسمان

يقــول د.صالح املهيني يجب ان 
نعــرف العيوب التي ذكرها الفقهاء 
والتي تعطي للزوج حق فسخ عقد 
الزواج ولو رجعنا لكتب الفقهاء جند 
ان العيوب تنقسم الى قسمني: القسم 

األول: عيوب متنع استمتاع الزوجني 
ببعضهما مثل: اخلصــاء والعنة... 
إلخ بالنسبة للرجال، والرتق والقرن 
واإلفضاء وهي عيوب خلقية بالنسبة 

للنساء.
وهذه العيوب في جملتها متنع 
الزوجني من االستمتاع ببعضهما او 
تصعب عليهما عملية االســتمتاع. 
والقســم الثانــي: عيــوب مرضيــة 
كاجلنون واجلــذام والبرص: لذلك 
اجلواب يختلف بحسب نوع عملية 
التجميل (بغــض النظر عن حكمها 
اآلن) فــإذا كانت العمليــة من نوع 
تصغير األنف مثال او تغيير شــكل 
العني فهذا واهللا أعلم ال يعطي الزوج 

حق طلب فسخ عقد الزواج.
هذا من الناحية الفقهية، أما من 
الناحية السلوكية فكتمان اي شيء 
من هذا القبيل قد يفضي إلنهاء العالقة 
الزوجية فاحلياة الزوجية ال تستقيم 
وال تنصلــح مبثل هــذه التصرفات 
وقــد توقــع في قلب الــزوج بغض 
الزوجة وعدم رغبته في اســتدامة 
احلياة الزوجية بسبب هذا الكتمان 

واهللا أعلم.
قانون األحوال الشخصية

وعن األثــر القانونــي لعمليات 
التجميــل وإخفائها يقــول احملامي 
منصور الســويلم: عقد الزواج من 
العقــود التي نظم قانــون األحوال 
الشخصية آثاره واألصل فيه انه عقد 
دائم فكل شرط مضمونا وفقا للمادة 

٤٠ من قانون األحوال الشخصية رقم 
٨٤/٥١ حيث تنص على انه: (اذا اقترن 
العقد بشرط ينافي اصله بطل العقد) 
ونظم القانون حاالت النقضاء الزواج 
بغير الطالق او التطليق وهي فسخ 
العقد كما عرفته املادة ٩٩ من القانون 
سالف الذكر بأن نقض عقده عند عدم 
لزومه او حيث ميتنع بقاؤه شرعا 
وهو ال ينقص عدد الطلقات. ومــن 
حاالت الفســخ اقتــران عقد الزواج 
بشــرط لم يوف به املشروط عليه 
فيجوز حينئذ للمتعاقد فسخ العقد 
شريطة ان يكون الشرط ال يخالف 
مقتضى عقد الزواج وال يخالف اصله 
فلو اشترط الزوج ان ال جتري الزوجة 
اي عملية جتميل بحسبان ان ذريته 
سيكون اشكالهم مختلفة جراء هذه 
العملية فيصح الشــرط فإذا قامت 
بعملية جتميل جاز للزوج طلب فسخ 
العقد، اما اذا لم يكن الشرط مسجال 
في عقد الزواج فإنه ال يجوز للزوج 
طلب الفسخ ويسقط احلق بالفسخ 
صراحة او ضمنا كأن يسكت الزوج 
مــدة طويلة دون اعتــراض، اما اذا 
ترتب على العملية عيب يؤثر على 
حق االستمتاع فإنه يجوز للزوج او 
الزوجة طلب الفســخ لوجود عيب 
يحول دون االســتمتاع، والتجميل 
ليــس عيبا يحول دون االســتمتاع 
واملشــرع راعى ان اســباب الفسخ 
حتتاج لفحص قضائي فقرر ان فسخ 
الــزواج يتوقف على القضاء به وال 

يثبت قبل حكم القضاء.

د.سعد العنزيد.محمد احلمود النجدي احملامي منصور السويلمد.محمد ضاوي العصيمي د.صالح املهينيد.جلوي اجلميعة

النجدي: الغش مؤثر على صحة املعاملة وخادش لشرعيتها
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روائع التاريخ اإلسالمي قبس من سورة الكهففلذات األكباد

حديث ومعنى

قصة «ذو البجادين»

ال يدخل اجلنة ّمنام

«ذو البجادين» لقب لصحابي من صحابة رسول 
اهللا ژ، هــو عبداهللا بن عبد نهــم املزني وذلك 
ألنه ملا أســلم عند قومه جــردوه من كل ما عليه 
وألبسوه بجادا، وهو الكساء الغليظ اجلافي، فهرب 

منهم إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلما 
كان قريبا منه شــق بجاده اثنني، فاتزر بأحدهما 
وارتدى اآلخر، ثم أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه 

وسلم فقيل له «ذو البجادين».

عن حذيفة بن اليمان ے عن رسول اهللا ژ 
قال: «ال يدخل اجلنة ّمنام».

يبــني احلديث النبوي الشــريف آفة من آفات 
اللسان، وبسببها ُيحرم املسلم من دخول اجلنة، 
وهــي النميمة، وتكون بنقل الشــخص كالما بني 
الناس بقصد االســاءة وتخريــب العالقات فيما 
بينهم، فكما عرف االمام الغزالي ے النميمة بأنها 
تكون بنقل االنســان ما يكره نقله الى الشخص 

املنقول اليه.

فحرم االسالم النميمة، ويجب على املسلم الذي 
نقلت النميمة له ان يكون موقفه من الشخص الذي 
نقــل له النميمة ما يأتي: عدم تصديقه، نهيه عن 
املنكر الذي فعله، وان يبغض فعله من النميمة، 
وأال يظــن بأخيه الذي نقل عنه الكالم أي ســوء، 
وقــال االمام النووي أنه اذا دعت حاجة شــرعية 
لذلــك، نقل ما يكره من الكالم واالخبار، فال مانع 
من ذلك، او لدفع ضرر سيحصل للشخص الذي 

ينقل له الكالم.

مــن املهم أن نبنــي عالقة وطيدة مع 
أطفالنا، إذ اشارت أبحاث عن أمناط التعلق 
باآلخرين الى ان الطرق التي يتواصل بها 
اآلباء مع اطفالهم لها تأثير ســلبي على 
صحتهم النفسية وقدرتهم على التحكم في 
دوافعهم وانفعاالتهم وبناء عالقة صحية 
مع اآلخرين، فعلينا بالتربية االيجابية، 
وااليجابية ال تعني ترك تربيته وتأديبه 
عند اخلطــأ، لكن بأســلوب آخر، حيث 
يوجد العقاب االيجابي، وما نحتاجه هو 
فقط اعادة بنــاء للمنهج القدمي للتربية 
الصحيحة في االسالم بشكل فقط يتناسب 
مع حتديات العصر، فهل ُيحسن جميع 

املربني واآلباء اســتخدام املنهج وتنفيذه مع فلذات أكبادهم؟ املشــكلة 
ليست في التربية فقط، املشكلة في عدم تفرغ الوالدين للتربية ألنهم 
مستعجلون، فهم يطلبون من األبناء االنصياع ألوامرهم بشكل سريع 
حتى يتخلصوا من اجللوس معهم ويعودوا النشغاالتهم احلياتية، لذا 
كان من الضروري وضع قواعد اساسية للوالدين من اهمها ان يتدرب 
الوالدان على احللم والصبر على األبناء خالل التعامل معهم، ومن خالل 
جتربتي في مهنة االستشــارات التربوية رأيــت انه من الضروري ان 
يكون لدى الوالدين واملربني مهارات لتطبيق مبادئ تساعد في تعزيز 

منو وصقل شخصية األبناء ملساعدتهم على التربية االيجابية لهم.

ملا ضرب اهللا على آذانهم بالنوم لم تنطبق 
أعينهم قال تعالى: (وحتســبهم أيقاظًا وهم 

رقود).
ليــس كل مــا تراه هــو احلقيقــة.. هناك 
قدرة وحكمة وإرادة إلهية فوق وعيك وفوق 

حواسك.. فسلم أمرك هللا تعالى.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وإخواننا وأحبابنا 
وللمؤمنني واملؤمنات واملسلمني واملسلمات 

األحياء منهم واألموات.

د.عبداهللا الشريكة

ملا ضرب اهللا على آذانهمعالقاتنا بأطفالنا حتدد شخصياتهم

نفاق املسؤولني
أرى الكثير حولي ينافقون الرؤساء ويحصلون 
على امتيازات ال تقدم لغيرهم، فهل يحق لي أن 

أفعل كفعلهم؟
٭ ال، ال يحــق لك ذلك، ألن هــذا فعل منكر ال 
يجوز، واحلاكم له أن يعطي من ماله اخلاص 
من شــاء، أما أمــوال الدولة فال يجــوز له أن 
يتصرف فيها مبثل هذه الصورة، بل عليه أن 
يحفظها وأن يعدل بني الرعية في توزيعها إن 

وزع شيئا منها، واهللا أعلم.

تعذيب املتهم
ما حكم تعذيب املتهم حتى ينتزع منه 

االعتراف؟
٭ حرم اهللا تعالى االعتداء على نفس املسلم 
او على اي جزء من بدنه، وقرر عقوبة شرعية 
على من يعتدي عليه، قال اهللا تعالى: (وكتبنا 
عليهــم فيها أن النفس بالنفس والعني بالعني 
واألنف باألنف واألذن باألذن والســن بالسن 
واجلروح قصاص) (املائــدة: ٤٥)، وقال اهللا 
تعالى: (والذين يؤذون املؤمنني واملؤمنات بغير 
ما اكتســبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا) 
(األحــزاب: ٥٨). وثبت عنــه ژ انه قال: «إن 
اهللا يعذب الذين يعذبــون الناس في الدنيا» 

(رواه مسلم).
وقال ژ: «كل املســلم على املســلم حرام، 
دمه وماله وعرضه» (رواه مسلم)، وقال ژ: 
«صنفــان من أهل النار لــم أرهما، قوم معهم 
سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس..» (رواه 
مسلم)، فيعلم مما تقدم ان تعذيب املسلم بغير 
حق حرام، وأن تعذيب املســجونني واملتهمني 
حــرام من حيــث األصل، لكن بعــض العلماء 
اســتثنوا من ذلك املتهم املعــروف بالفجور، 
فأباحوا أن ميس بشــيء من العذاب ليعترف 
باجلرم املتهم بــه، واتفقوا على جواز عقوبة 
من عرف ان احلق عنده فجحده، واهللا أعلم.

املمتنع عن العمل
ما حكم من ميتنع عن العمل دون عذر ويأخذ 

راتبه كامال؟
٭ حكمــه أنــه مرتكب لفعل منكــر ال يجوز، 

وراتبه عليه حرام، والعياذ باهللا.

حقن النساء
ما حكم إعطاء احلقن للنساء، خصوصا انه 

يتعذر أحيانا وجود امرأة مسلمة لتقوم بهذه 
املهمة، وإن وجدت امرأة كافرة فهل األولى أن 

تعطي هذه املرأة الكافرة احلقن للنساء أم األول 
أن يتولى ذلك رجل مسلم؟

٭ األصل أن تتولى النســاء املسلمات إعطاء 
احلقن للنساء، فإن تعذر وجود طبيبة مسلمة 
فطبيبة كافرة فإن تعذر ودعت الضرورة إلى 

ان يتولى ذلك طبيب مسلم فال بأس.

خليل الشطيهدى الطارش

إخفاء جراحة التجميل هل يبطل عقد الزواج؟

ليلى الشافعي

ابتكر رجل أعمال سجادة 
صــالة تفاعليــة لألطفــال 
لتسهيل أداء الصالة بطريقة 
صحيحة، والسجادة مصنوعة 
في بريطانيا وحققت رواجا 
بالشرق األوسط في االمارات 
والســعودية والكويت، فما 
مشروعية هذه السجادة وهل 
تكون مساعدة في اخلشوع 

أم مشتتة لالنتباه؟
في البداية، يقول د.خالد 
املذكور: هذه السجادة املسماة 
التفاعلية يجوز اســتعمالها 
لتعليم حــركات الصالة من 
وقــوف وركــوع وســجود 

سعد الشمري: السجادة املعلن 
عنها التي تســمى ســجادة 
الصالة التفاعلية لألطفال ال 
بأس بها اذا كانــت للتعليم 
وتعويد األطفال على الصالة 
وتســهيلها عليهــم بطريقة 
عمليــة، ولكــن مــن غير ان 
يدخــل فــي الصــالة حقيقة 
اذا كان مميــزا بفقــه النيــة 
وأعمال الصالة وإن كان االنفع 
واألفضل الطريقة التقليدية 

في التعليم، واهللا اعلم.
وسيلة تعليمية

املهيني:  ويقول د.صالح 
جــاء فــي احلديــث «صلوا 
كمــا رأيتمونــي أصلي» هنا 

طاعة اهللا، وتهذيب السلوك 
وتعليــم الصــالة بأركانهــا 
وشــروطها وسننها، فجزى 
اهللا خيرا من ابتكر مثل هذه 

للتعليم فقط في غير أوقات 
الصلــوات املفروضة. ولكن 
يكره استعمالها ألداء الصالة 
املفروضــة واملندوبــة ألنها 
تذهب اخلشوع في الصالة، 
والواجب على املكلف البالغ 
العاقــل أن يــؤدي الصــالة 
املفروضة جماعة في املسجد 
ويقتــدي باإلمام في حركات 

الصالة.
من جهته، يرى د.ســعد 
العنزي ان ســجادة الصالة 
التعليمية والناطقة لألطفال 
شيء جميل ومفيد لهم، كما 
انها تعتبر وسيلة تؤدي الى 
طاعة، وفيها من االيجابيات 
العديدة لتطويع النفس على 

استخدم النبي ژ املشاهدة 
كوسيلة تعليمية وكانت في 
الوقت ذاته من افضل وسائل 
التعليم، اما اليوم ومع التطور 
العلمي فقد استحدثت وسائل 
تعليمية لم تكن موجودة في 
زمن النبــي ژ، ومنها هذه 
السجادة التعليمية التفاعلية، 
فهــي وســيلة تعليمية من 
شــأنها حتبيــب األبنــاء في 
الصــالة وحتفيظهــم بعض 
األحكام واألدعية، ومبا انها 
ال تدخــل في صلــب الصالة 
وال تغير من هيئتها ومبا ان 
االطفال غير مكلفني شرعا فال 
مانع شــرعا من استخدامها 

كوسيلة تعليمية.

الوسائل الدالة على اخلير.
ال بأس بها

مــن جانبه، قال الشــيخ 

الشيخ سعد الشمري د.خالد املذكور

الشمري: ال بأس بها إذا كانت للتعليم وتعويد األطفال على معرفة الصالةاملذكور: يجوز استخدامها لتعليم حركات الصالة فقط في غير أوقاتها

علماء الشرع: سجادة الصالة التفاعلية مفيدة للتعليم 
وُيكره استعمالها في الصلوات املفروضة واملندوبة


