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حیاتنا

ا أفکار ومواقف العرب والعالم محافظات حیاتنا الریاضة اقتصاد الغد األردني الصفحة الرئیسیة

رأي في حیاتنا وصفة الیوم حظك مع عبود صحة وأسرة منوعات فنون ثقافة سیاحة و سفر زوایا أسبوعیة آخر األخبار

عمان: حریق منزل یودي بحیاة رضیع ووالدهروحاني: العقوبات األمیرکیة علی إیران "إرهاب اقتصادي"صدامات واعتقاالت خالل احتجاجات "السترات الصفراء" في باریسعجلون: کمیات األمطار الهاطلة تعادل ربع املوسم املطريالبزایعة: 264 ألف حادث في أول عشرة شهور من 2018مستشفی األردن: االعتصامات تعیق اإلسعاف ووصول حاالت الطوارئ25.9 دینار سعر غرام الذهب محلیًاإسبانیا ستقاضي شاکیرا بتهمة التهرّب الضریبياألردن علی بعد 44 نقطة من الدول األکثر نظافة من الفسادالقبض علی 26 مروجًا للمخدرات وضبط أسلحة (صور)الرزاز یناقش مع الفریق االقتصادي تحفیز النمو وجذب االستثماراتاملنخفض یرفد السدود بـ7.7 ملیون م3الصفدي یبحث مع مسؤول أوروبي مجاالت التعاون

› منوعات

طلبة غزة يتحدون الحصار بصناعة

مسابقة عالمية

حديقة الصائم (11)

نفحات رمضانية

همسات الحكمة

د. يوسف القرضاوي: عمليات شد

وإزالة الشعر...

كاتي برايس تقضي ليلة في منزل و

سين جيم

أطباق ليالينا في حياتنا

عائلتا البالونة وأبو زغلة: مساعدا

حياتنا

› ذات صلة

علماء يؤكدون ارتفاع

أمان عمليات إزالة

الدهون

سنغافورة تدرس فرض

إجراءات للحد من

عمليات شفط الدهون

طرق إزالة الشعر الزائد

بشكل صحيح

رئيس اتحاد العلماء المسلمين: أدوات التجميل المصنوعة من دهن الخنزير ال حرج فيها 

يتطرق د. يوسف القرضاوي في هذه الحلقة إلى جملة من القضايا الجدلية من الناحية الفقهية،

تخص النساء، وبصورة أكثر تحديدًا ترتبط بعمليات التجميل وأحكامها. يأتي ذلك في سياق

الحلقات التي تنشرها "الغد" للقرضاوي، بالتزامن مع بثها طيلة شهر رمضان على قناة أنا

الفضائية، (ويحررها الزميل مصطفى عبد الجواد من القناة نفسها).

يقول القرضاوي، في هذه الحلقة، "المشكلة ليست في التجميل وال في عملياته، ولكن في الغلو

والمبالغة في طلب التجمل"، الفًتا إلى أن الضابط الرئيسي لهذه العمليات هو أال تكون تمرًدا

ورفًضا واستدراًكا على خلق اهللا.

وأجاز رئيس اتحاد العلماء المسلمين، القرضاوي، الكثير من عمليات التجميل شرط أال تنطوي

على غش أو تدليس على اآلخرين، ومنها عمليات شفط الدهون وشد الوجه وتقويم األسنان
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التخلص من الشعر

الزائد عند السيدات

مشكلة الشعر الزائد..

أسبابها وسبل عالجها

خبراء: عمليات شفط

الدهون ليست لتخفيف

الوزن بل لنحت الجسم

د. يوسف القرضاوي

يبين أّن القرآن جاء

حرًزا لألمة من

فن إخفاء عيوب الوجه

من خالل الماكياج:

التالعب باأللوان...

إطالق جائزة نادي

المهندسين في الشعر

والقصة

إلياس حنا ينال جائزة

الشعر من جمعية القراءة

حجازي ينال جائزة

ملتقى الشعر في دورة

خليل مطران

وزير الداخلية يطالب

النقابات بوقف العمل

السياسي وإزالة...

بيت الشعر يستهل

موسمه الثقافي المقبل

بإطالق مهرجان

جهة الشعر: غرفة كونية

تتجاوز حدود التلقي

المألوفة في الشعر...

شد

رؤية الدولتين: الشرط

الزائد

دليل للسويسريين لتجنب

التوتر الزائد

وإزالة الشعر الزائد بالليزر، بينما وصف التغيير المستمر للعدسات الالصقة تبعا للون الحذاء أو

الشنطة بأنه من قبيل المبالغة واإلسراف المرفوضين.

القرضاوي أكد، أيضا، أنه ال مانع شرًعا من التحاق الرجال والنساء بالدراسات المتخصصة في

عمليات التجميل، الفًتا إلى أن القسم األكبر من هذه العمليات يدخل في إطار التخصصات

عمليةالمطلوبة، لكنه شدد على ضرورة أال يجري الطبيب عملية تجميلية إال إذا كانت متوافقة مع ما

أباحه الشرع.

وتطرق العالمة القرضاوي إلى عمليات ترقيع غشاء البكارة، مؤكًدا حرمة تلك العمليات بالنسبة

لمن ألقت بنفسها في طريق الخطيئة، لكنه توقف أمام موقف المغتصبة أو من فقدت الغشاء دون

قصد أو محظور، موضًحا أنه مازال يدرس هذا األمر حتى اآلن. أما بالنسبة لمن تقدم على تلك

عمليةالعملية بدافع التلذذ مع زوجها، فقد رأى العالمة القرضاوي أنه ال اعتبار شرعًيا لهذا األمر.

---------------------------------

* ما العمليات التي يمكن أن توصف بأنها تجميلية وتلك التي تخرج من إطار هذه العمليات؟ 

يقول الشاعر: والليالي من الزمان حبالى.. مثقالت يلدن كل عجيب، وهذا الزمن الذي نعيش فيه

عمليةيلد العجائب والغرائب كل يوم، ومن ذلك المبالغات في عملية التجميل، والمشكلة ليست في

التجميل وال في عملياته، ولكن المشكلة في الغلو والمبالغة والتطرف في طلب التجمل.

نحن نعلم أن اإلسالم دين يعنى بالجمال، وبغرس اإلحساس به عند المسلم، كالجمال في الكون

ْنَيا ِبَمَصاِبيَح) (َأَفَلْم َينُظُروا َماَء الدُّ َماِء ُبُروًجا َوَزيَّنَّاَها ِللنَّاِظِريَن) (َوَلَقْد َزيَّنَّا السَّ (َوَلَقْد َجَعْلَنا ِفي السَّ

ٍ
) واألرض أيًضا (َأْنَبَتْت ِمن ُكلِّ َزْوج

ٍ
َماِء َفْوَقُهْم َكْيَف َبَنْيَناَها َوَزيَّنَّاَها َوَما َلَها ِمن ُفُروج ِإَلى السَّ

ا َكاَن َلُكْم َأن ُتْنِبُتوا َشَجَرَها) وفي الحيوان (َلُكْم ِفيَها َجَماٌل )، (َفَأْنَبْتَنا ِبِه َحَداِئَق َذاَت َبْهَجٍة مَّ
ٍ
َبِهيج

َرُكْم َفَأْحَسَن ُصَوَرُكْم)، (الَِّذي َخَلَقَك ِحيَن ُتِريُحوَن َوِحيَن َتْسَرُحوَن)، وجمال اإلنسان (َوَصوَّ

) كل هذا
ٍ
َبَك) (َلَقْد َخَلْقَنا اِإلنَساَن ِفي َأْحَسِن َتْقِويم ا َشاَء َركَّ اَك َفَعَدَلَك (7) ِفي َأيِّ ُصوَرٍة مَّ َفَسوَّ

ليشعر اإلنسان بتذوق الجمال.

* إذن الجمال قيمة إسالمية؟

نعم، الجمال هو إحدى القيم العليا التي ُعني بها الفالسفة من قديم، وهي: الحق والخير والجمال،

والمراد بالجمال اإلحساس به وتذوقه والتعبير عنه، والجمال ليس مادًيا وحسًيا فقط، فهناك جمال

ْفَح اْلَجِميَل)،  الصَّ
ِ
حسي وجمال معنوي، ولذلك نجد القرآن يتحدث عن الصبر الجميل (َفاْصَفح

(َواْهُجْرُهْم َهْجرًا َجِميًال)، والصحابة سمعوا النبي ـ عليه الصالة والسالم ـ يقول: "ال يدخل

الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر" فقال أحد الصحابة: يا رسول اهللا إني رجل أولعت

بالجمال في كل شيء، وأحب أن يكون ثوبي حسًنا، ونعلي حسًنا، وما أحب أن يفوقني أحد

بشراك نعل، أي رباط النعل، فهل هذا من الكبر، فقال له عليه الصالة والسالم: "إن اهللا جميل

ُة يحب الجمال، الكبر بطر الحق، وغمط الناس" أي أن ترد الحق (ِإَذا ِقيَل َلُه اتَِّق اللََّه َأَخَذْتُه الِعزَّ

) وغمط الناس يعنى احتقار الناس وأن تنظر إلى نفسك باعتبارك أفضل الناس، وأن الناس
ِ
ِباِإلْثم

كلهم دونك، "بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم".

الضوابط الشرعية

** ما  الضوابط الشرعية إلجراء مثل هذه العمليات؟

الخطر في هذه العمليات يتمثل في أن بعض الناس ال يرضون بما أعطاهم اهللا، فالحق فاوت بين

الخلق، فهناك األبيض وهناك األسود، وهناك الطويل والقصير، وهناك أناس أنوفهم مطموسة

وأناس أنوفهم مدببة، فتمرد اإلنسان على خلق اهللا ورفضه، هذا هو المرفوض، ألن اإلنسان في

هذه الحالة كأنما يستدرك على اهللا، ويسخط على قضائه وقدره، وعلى خلقه سبحانه وتعالى، لكن

هناك أشياء ال حرج فيها على اإلطالق، مثل: عالج الحروق، وهذا مما عليه إجماع وال يخالف

فيه فقيه من الفقهاء.

*وليس فيه استدراك؟

ليس فيه أدنى حرج، وليس فيه استدراك، وإنما فيه عالج آلثار حادث حدث، ونقول في ذلك:

نداوي القدر بالقدر، وندفع القدر بالقدر، لكن المشكل حينما يريد الناس أن يغيروا خلق اهللا، وهذا

من عمل الشيطان.

* المرأة مولعة بالتزين وبالجمال، وبعض النساء يذهبن إلى الرجال ليقوموا بموضوع التزين،

وهو درب من دروب التجميل؟
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هل أخطأ القرضاوي؟

البدانة والوزن الزائد داء

مستشرعند األطفال

التدخين والوزن الزائد

يؤديان إلى نقص السمع

النشاط الزائد لجهاز

المناعة مسبب رئيسي

للحساسية

السمنة والوزن الزائد:

عامالن ألمراض مزمنة

خطيرة

النشاط األطفال الزائد

اضطراب سلوكي يسهل

عالجه

مسلسل تليفزيوني حول

صراع االجيال والطموح

الزائد

حقائق عن الدهون

نهائي شد الحبل للشرطة

اليوم

القرضاوي إذ يحذر من

التشيع!

إيران تحاول كسب رضا

القرضاوي !

الوزن الزائد أثناء الحمل

يعرض المرأة لمشاكل

صحية

ال يجوز للمرأة أن تذهب إلى رجل ليزينها، وهو ما يسمى الكوافير أو "حالق النساء"،  فالمرأة

مطلوب منها أن تتزين لزوجها، والشرع ال يمنع هذا، بل بالعكس إذا تبذلت المرأة، أخذ عليها

هذا، والرجل أيًضا مطالب بأن يتزين لزوجته، حتى ورد أن سيدنا عبد اهللا بن عباس وقف أمام

المرآة يرجل شعره ولحيته، ويهندم من نفسه، ثم رآه نافع مولى عبد اهللا بن عمر، فقال ما هذا يا

ابن عم الرسول؟ وإليك يضرب الناس أكباد اإلبل، فقال ابن عباس: وماذا في هذا يا نافع؟ إني

أتزين المرأتي كما تتزين لي امرأتي، وإني أجد هذا في كتاب اهللا، قال تجد في كتاب اهللا إنك

تتجمل المرأتك؟ قال نعم يقول اهللا تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) فكما تتجمل المرأة

لزوجها، على الرجل أن يتجمل لها.

والنبي ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ في بعض األحاديث رأى رجًلا ثائر الشعر، فنصحه بأن يذهب

ويعدل من شعره، وينظف من نفسه، وعاد بهندام جميل، فقال: "أليس هذا خيًرا من أن يأتي

أحدكم ثائر الشعر وكأنه شيطان".

* يشبه ذلك بالشيطان؟

نعم، وسيدنا عمر رأى أحد الناس زوجته تشكو منه، فلما جاء إليه، أمر أن يؤخذ وينظف،

ويرجل شعره، ثم عاد بهيئة جميلة، فقال عمر: هكذا فاصنعوا لهن، يعني تزينوا لزوجاتكم.

الذهاب للكوافير

* البعض ربما يتعلل ويقول إن المرأة عند الكوافير أو حالق النساء ال تكون وحدها، وإنما

بجوارها نساء أخريات، وقد يكون بجوارها زوجها، أو أخوها.

ال، مقتضى عمل الحالق، أنه يمسك رأسها، وكذلك شعرها وأظافرها، أي ال بد أن يلمس

جسدها، وهذا ال يجوز بحال من األحوال.

* إن قامت امرأة بتزيين امرأة أخرى، هل في هذا شيء؟

هذا جائز بشرط أن ال تتجاوز الحالل إلى الحرام، لنفترض أنها نمصت الحواجب، وتنميص

الحواجب هذا أمر ال يجوز، وكذلك وصل الشعر "لعن اهللا الواصلة والمستوصلة"، أو عملت لها

وشما "لعن اهللا الواشمة والمستوشمة"، بمعنى أنه حتى عند الكوافيرة هناك عمل حالل وعمل

محرم.

* هل هناك ضوابط شرعية للطبيب الذي يقوم بإجراء عمليات التجميل؟

عمليةالطبيب المسلم الملتزم ال يقدم على عملية إال إذا كان يراها مباحة، فإذا كان يراها محرمة ال

عمليةيجوز له أن يقدم عليها، فال بد أن ينظر إلى هذه العملية، وهنا ال بد أن نبحث في العمليات: ما

المباح منها؟ وما الممنوع؟ فليست كل العمليات محرمة، وليست كل العمليات مباحة.

المباح والمحظور

* إذن دعني فضيلة الشيخ أعدد لكم بعض العمليات السائدة اآلن خصوًصا في عالم النساء،

عمليةولنبدأ بعملية إزالة الشعر الزائد بالليزر؟

إذا لم يترتب عليها ضرر، فال مانع، وإن كان األولى إبقاء الشيء على فطرته، والخروج على

الفطرة كثيًرا ما يكون غير مأمون، إنما ال أستطيع أن أحرم هذا، وإذا كان هذا سيريح المرأة

ويسر زوجها فال مانع من مثل هذا األمر.

* وعمليات شفط الدهون؟

عمليةبالنسبة لشفط الدهون أنا لدي فيها قاعدة وهي أنه إذا كانت العملية المراد منها أن يعود اإلنسان

إلى الخلقة الطبيعية فال مانع من هذا، واألصل أن اهللا لم يخلق اإلنسان "بكرش"، فإذا أصبح هناك

"كرش" سواء من كثرة األكل أو بسبب الغدد، وهذه السمنة تؤذيه من ناحية، ومنظرها سيئ من

عمليةناحية أخرى، وتعوقه عن كثير من األعمال، فإذا استطاع أن يجري عملية بحيث يعود إلى

الجسم الطبيعي، كما خلق اهللا الناس، فال مانع من ذلك، ما دام ليس فيه جور على شيء آخر.

من ذلك أيًضا تقويم األسنان، فاألسنان ربنا خلقها بطريقة متراصة متساوية، ولكن أحياًنا يحصل

في أثناء نمو األسنان أن تكون هناك واحدة بارزة، فالتقويم هو أن يحاول الطبيب المختص رد

األسنان إلى أصولها الطبيعية.

* هناك أيًضا فضيلة الشيخ عمليات شد الوجه، وربما يتعلل البعض بأنها محاولة إلرجاع

الوجه إلى طبيعته؟

هل طبيعة وجه المرأة التي بلغت المائة مثل طبيعة وجه بنت الثالثين، فهذا تزوير، لكن هذا

أيًضا ليس من العمليات المحرمة تحريًما باًتا، فشد الوجه إذا لم يترتب عليه تغرير، وتدليس،
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بمعنى أن تظهر المرأة أمام من جاء لخطبتها بسن غير سنها، وجاء في الحديث أنه سمى الشعر

الموصول "زوًرا"، أي تزوير، والتزوير على خلق اهللا ممنوع.

* وماذا عن العدسات الالصقة، فأحياًنا بعض النساء تستخدم العدسات الالصقة كما تستخدم

حذاءها أو حقيبتها، فكل نعال له عدسة، فهل هذا يدخل أيًضا في موضوع التدليس؟

هذا يدخل في موضوع المبالغة واإلسراف، ونحن نعلم أن المباحات في اإلسالم، لها قيدان في

استعمالها: اإلسراف والمخيلة؛ اإلسراف بالنسبة للكم، والمخيلة بالنسبة للكيف، ومعنى المخيلة

هو االختيال والزهو والغرور، وهذه األشياء فيها إسراف، ولو أنفق هذا المال على بعض األسر

ألغناها، وعمر بن عبد العزيز سمع أن أحد أقاربه اشترى خاتًما فصه بألف درهم، فأرسل إليه

رسالة غاضبة وناصحة يقول له: بلغني إنك اشتريت خاتًما فصه بألف درهم، فإذا آتاك كتابي

هذا فبعه وأطعم بثمنه ألف جائع، واشترى خاتًما فصه من حديد، واكتب عليه رحم اهللا امرأ

عرف قدر نفسه. ونحن في حاجة ألن نعلم الناس هذه المعاني وهذه القيم.

عالج العاهات

* اإلشكالية اآلن أن الناس ترى أمامها إعالًما يصور لهم النساء في صورة معينة، خصوًصا

الفضائيات التي تعرض بعض الممثالت أو الفنانات، باعتبارهن النموذج الذي يجب أن يحتذى،

فهل المرأة وهي ترى زوجها يجلس أمام الشاشات، ويطالع هؤالء النساء فيرى ما بهن من

رشاقة وجمال، هل لو فعلت مثل هذه األشياء من تصغير الثديين أو تكبير الثديين، أو نفخ

الشفاه، تكون آثمة؟

إذا كانت تقصد االستدراك على خلق اهللا، والسخط على خلق اهللا، وانها تريد أن تغير هذه الخلقة،

أخشى أنها تدخل في قوله تعالى: (َوآلُمَرنَُّهْم َفَلُيَغيُِّرنَّ َخْلَق اللَِّه) الشيطان قال هذا (َوُألِضلَّنَُّهْم

 َوآلُمَرنَُّهْم َفَلُيَغيُِّرنَّ َخْلَق اللَِّه) فالمبالغة في تغيير خلق اهللا
ِ
َوُألَمِنَينَُّهْم َوآلُمَرنُُّهْم َفَلُيَبتُِّكنَّ آَذاَن اَألْنَعام

من عمل الشيطان.

* البعض أحيانا تصيبه بعض العاهات وهي عاهات طارئة، فهل ينبغي عليه أن يؤمن بالقضاء

والقدر، أم أن يذهب لطبيب ليعالج هذه الدمامة التي طرأت عليه؟

التداوي، ال ينافي اإليمان بالقدر، وال الرضا بالقدر، بل من شأن المؤمن أن يدفع قدر اهللا بقدر

اهللا، وذكرنا في هذا الحديث: هل ترد األدوية من قدر اهللا شيًئا؟ قال: "هي من قدر اهللا" فإذا

أصيب في رجله أو في يده، أو في عينيه، ووجد من األطباء من يمكنه أن يعالج هذه اآلفة، أو

هذه العاهة، بحيث يكون قادًرا على الحركة، أو قادًرا على الرؤية، بالنسبة للعين، فهذا مطلوب

وليس ممنوًعا، وحتى أيًضا إذا كان سيجمل صورته، فهذا ليس ممنوًعا، والمحظور هو األشياء

األخرى التي فيها اإلسراف والغلو والتغيير لخلق اهللا.

وهنا شيء مهم أود اإلشارة إليه وهو أننا نريد أن يكون للناس أهداف ورسالة كبرى يعيشون

لها، حتى ال يتعلقوا بالمظاهر الفارغة، وحينما تفرغ قلوب الناس من التعلق بالقيم العليا، والمثل

الرفيعة، واألهداف الكبيرة في الحياة، يفكرون في األشياء التفاهة، ما كان أسامة بن زيد، وال

الشباب وال حتى نساء الصحابة يفكرون في هذه، كانوا مشغولين بنصرة اإلسالم، وبإعالء كلمة

اهللا، وال يهمهم ما يصيبهم.

الفراغ هو الذي يجعل الناس تنشغل بهذه األشياء، لكن انظر عبد اهللا بن مسعود، وكان من علماء

الصحابة واألئمة الذين لهم شأن في اإلسالم ومن السابقين األولين، كان رجًلا قصير القامة،

نحيف الجسد، صعد مرة على شجرة، فبدت ساقاه نحيفتين، نحيلتين، فضحك بعض الصحابة،

فقال النبي ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ: "أتضحكون من دقة ساقيه، والذي نفسي بيده لهما أثقل في

الميزان من جبل أحد"، هذه هي قيمة الرجال، ونريد أن نعلم األمة هذه المعاني.

* هل للشاب أن يتخصص رجال كان أو امرأة في دراسة الجراحات التجميلية؟

ا في الحروق له أن يتخصص، ألنه ليس كل عمليات التجميل محرمة، فهذه عمليات مطلوبة جد

وغيرها، وكما قلنا هناك بعض األشياء مطلوبة، وإذا كان طبيًبا ملتزًما ويهمه أن يحل الحالل

ويحرم الحرام، ويقف عند حدود اهللا، وليس همه أن يكون ثورة، من حالل أم من حرام، كما جاء

في صحيح البخاري "يأتي على الناس زمان ال يبالي المرء ما أخذ أمن حالل أم من حرام". إذا

كان هكذا، ويخاف اهللا ـ عز وجل ـ ويريد أال يدخل جوفه لقمة من حرام، وال جيبه درهم من

حرام، فال مانع أن يتخصص في هذا، ويقبل ما يراه مشروًعا ويمتنع عما ال يراه مشروًعا.

أدوات التجميل

* ما حكم التكسب من المتاجرة في أدوات التجميل، خصوًصا أن البعض ربما يفتح محًال

ألدوات التجميل، فتأتي إليه الملتزمات والسافرات؟
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إذا كان الشيء يستعمل في الحالل والحرام ال إثم عليه، بمعنى أنه ممكن للمرأة أن تستعمل هذا

الشيء وهي خارجة للشارع، وممكن أن تستعمله لزوجها، ممكن أن تستعمله في بيتها، فلست

مسئوًال عن استعمال المرأة، وكل واحد مسئول عن نفسه.

* أدوات التجميل يدخل في صناعاتها دهون الخنزير، فما حكم هذه األشياء؟

إذا كانت هذه األشياء النجسة تتحول، أي يحدث لها ما يسميه الفقهاء "االستحالة"، وهو ما يعني

بلغة العلم "التغير الكيماوي"، أي تتحول إلى مركب كيماوي جديد، وباالستحالة تتغير الصفة، فال

مانع في ذلك.

* حتى لو كانت من بقايا إنسان، مثل المشيمة والحبل السري؟

 حتى لو كانت، أال ترمى هذه األشياء، وتوضع في الزبالة، فإذا كانت توضع في الزبالة فيمكن

أن نأخذها ونستخدمها.

* هل األصل أن تلقى في الزبالة، أم تدفن هذه األشياء؟

أرى الناس يرمونها، وفي المستشفيات ال أظن أنهم يأخذونها ليدفنوها، لكن أكثر ما ُيسأل عنه في

هذا السياق هو ما يتعلق بالخنزير، فعندما ذهبت في أوائل السبعينيات إلى أمريكا، كان من

األشياء التي سألها الناس، أشياء أصلها خنزير وتدخل في الجبنة والصابون ومعجون األسنان،

وسألتهم هل تتغير أم ال تتغير؟ قالوا تتغير، قلت لهم: إذن تستحل من مركب إلى آخر، والعلماء

قالوا قديًما لو أن كلًبا مات في مالحة، وتحول إلى ملح، لم يعد الكلب موجوًدا وأصبح ملًحا،

يجوز أن تأخذ الملح وتستعمله في الطعام، ألن بتغير الصفة أصبحت شيًئا آخر.

والخمر هي عبارة عن ماذا؟ عنب أو غيره تخمر وأصبح شيًئا آخر، ولو تخللت الخمر أصبحت

خًال طهرت وأصبح يجوز استعمالها، و"نعم اآلدام الخل"، فنحن ال نبحث عن أصل الشيء من

قبل، وإنما نبحث عن ماهيته اآلن، فإذا تغير تغيًرا كيماوًيا، أو استحال كما يقول الفقهاء، أصبح

حالًال طيًبا وال حرج في استعماله.

ترقيع غشاء البكارة

* هناك موضوع من الخطورة بمكان، وهو قضية ترقيع غشاء البكارة، والتي أصبحت لها

سوق رائجة، وربما تذهب المرأة إلى هذا األمر، ألنها وقعت ـ والعياذ باهللا ـ في الفاحشة،

وتريد أن تدلس على اآلخرين، وربما تكون اغتصبت، وربما تريد أن تصنع هذا ليتلذذ زوجها،

فما حكم موضوع الترقيع ؟

هناك أشياء أستطيع أن أقول بمنعها، فإن امرأة فرطت في عرضها، وأباحت لنفسها أن تتصل

اتصاالت محرمة برجال ال يحلون لها، وفقدت عذريتها، وتريد أن تزور وتدلس، وتغش من يريد

أن يتزوجها، فهذا غير جائز لها، وال جائز للطبيب الذي يفعل بها هذا.

لكن هناك أشياء أقول لك ـ بصراحة ـ أنا متوقف فيها، يعني مثًال المرأة التي تغتصب، هل

ترقع أم ال؟ المرأة التي فقدت العذرية في قفزة من القفزات أو ركبت دراجة، أي بغير محظور

وال بغير تعد منها وال خيانة، هل هذه نبيح للطبيب أن يفعلها، أنا أقول يحتاج ذلك إلى مزيد من

البحث مني، ولم أكون فيها رأيا.

* أود أن أقف عند هذه النقطة، وأستغرب أن رجال بحجم فضيلتك، وبمكانتك يقول: أتوقف،

لتضرب بذلك مثاًال عملًيا على أن اإلنسان ال ينبغي له أن يقول في كل شيء بجواب، سواء

علم أم لم يعلم.

هناك مسائل تظل سنين عندي وال أكون فيها رأيا، وال أجرؤ أن أقول فيها رأيا، وال أتحرج أن

أقول: ال أدري، "من قال ال أدري، فقد أصاب"، وإذا كان الرسول نفسه في بعض األحيان كان

يقول ال أدري، والصحابة قالوا ال أدري، واإلمام مالك سئل أربعين مسألة فقال في ستة وثالثين

منها ال أدري، لكن من آفات عصرنا هذا أن بعض الناس يريدون أن يزعموا أنهم يعرفون كل

شيء، وال يخفى عليهم شيء، وهذا غير معقول فكل إنسان يعرف أشياء وتخفى عليه أشياء؛

حفظت شيًئا وغابت عنك أشياء، وهذا شأن البشر.

وأنا أقول في بعض المسائل: لم أكون فيها رأًيا، ومازلت أبحث وأسأل مع إخواني، إلى أن

يتكون لي فيها رأي، وفي التسعينيات ذهبت إلى البوسنة والهرسك لمؤتمر إسالمي كبير عقد في

زغرب عاصمة كرواتيا، وكان من األسئلة التي ُسئلت فيها اغتصاب النساء البوسنيات من

الصربيين، ثم ترتب على االغتصاب حمل، ماذا نعمل في هذا الحمل؟ فأجبتهم بأنه إذا كان

وصل إلى أشهر نبقي على هذا الحمل، ونربي هذا الطفل، وهو مسلم ألنه يتبع خير األبوين ديًنا،

وينشأ نشأة إسالمية وعلى المجتمع المسلم أن يقبل هؤالء الفتيات، وعلى الشباب المسلم أن يقبل

عليهن ليتزوجهن، ويستر عليهن، النه ال ذنب لهن. فهذا الذي أقوله في هذه القضية.
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* بالنسبة للمرأة التي تحاول أن تقوم بهذا األمر وهو موضوع الترقيع، من باب أن يتلذذ

زوجها، أو ما شابه ذلك؟

تظهر للطبيب من أجل تلذذ زوجها، وزوجها يرى أن تذهب المرأة إلى رجل.

* ستذهب إلى طبيبة؟

من أجل التلذذ؟ هذا ليس أمًرا له اعتبار شرعي.

› إقرا أیضًا

التعلیق

االسم: 

عنوان التعليق: 

 

التعليق:

تعليق

› ان االّراء املذکورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها والتعبر بالضرورة عن اراء جریدة الغد.

»هللا درك يالقرضاوي (مزون)

األربعاء 5 حزيران / يونيو 2013.

يامن تتطاولون علئ قامة من العلم بحجم القرضاوي أسألكم باهللا من انتم ؟  

هل درستم وتفقهتم كعلمه انه عالم. وسطي وليس منفر لدين هللا وان ما ما يفتيه  

بارك اهللا فيه من باب يسر اإلسالم إيها المعسرون والمنفرون. ومراعي للواقع. ولو كان الرسول بيننا لما أخذ إال باأليسر

واألجمل لحياة اإلنسان ومما ال يعارض روح الشرع

»تمهلوا.... (د عالية)

االثنين 5 أيلول / سبتمبر 2011.

إلى كل من اعترض على فتوى القرضاوي ..أحيي فيكم غيرتكم اإلسالمية ..وأدعوكم أوالص إلى قراءة ماقال بتمعن

..ثانيًا أدعوكم إلى التعمق في العلم ولو مثال بعشر مايملكه الشيخ القرضاوي ..وليكن بعده االعتراض عن بصيرة وفهم

ووعي..والتنسوا أهمية احترام العلماء

»اهللا عليك يا قرضاوي (علوش ---------------------------عودي-----------------------

------علوش)

األربعاء 2 أيلول / سبتمبر 2009.

»مخاوف من أعمال

عنف في يوم جديد

من...

»خام برنت ينخفض

دون 60 دوالرا

»ما هو السحر

المخفي في كلمة...

»األهلي وكفريوبا

على أعتاب بلوغ

نهائي...

»الذهب يتجه

لتحقيق أفضل أداء

في 15 أسبوعا

›‹
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لكن انا عندي انتقاد لقولك عن الزوجات اللواتي بفعلن عمليات الترقيع لغرض مع زوجها تذهب لطبيب كيف هذا اذا بليتم

فاستترو الطبيبات افضل وهللا فضايح حلوه هاي اما انها بلوه

»ال أكاد أصدق يا قرضاوي (فاخر)

الثالثاء 1 أيلول / سبتمبر 2009.

لست بعالم متعمق في الدين ولكن بكل صدق بعض ما يصدر عن القرضاوي غريب للغاية فإذا كان الشد حالل فالبنت ذات

التجاعيد تعمل شد وجه وعمليات تجميل حتى يلتف حولها الخاطبون وتتزوج إحداهم ثم يفاجأ بحقيقة وجهها القبيح والذي

ما يلبث أن تظهر عليه التجاعيد فهذا غش وتعدي على خلق اهللا واهللا أعلم

»اهللا عليك يا قرضاوي (علوش ---------------------------عودي-----------------------

------علوش)
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فاستترو الطبيبات افضل وهللا فضايح حلوه هاي اما انها بلوه

»ماهذا يا قرضاوي (اه على االسالم)

الثالثاء 1 أيلول / سبتمبر 2009.

البدان الشيخ قرضاي تجاوز جميع الخطوط الحمراء بكل ما يقوله ويدعيه على االسالم فماذا هذا عمليات التجميل مباحه

شعرا وما الفرق يا قرضاوي بين شفط الدهون والشد وبين وضع سيلكون وتغيير مالمح الجسد ال حول وال قوة اال باهللا

ارحمو من في االرض يرحمكم من في السماء. 

وشكرا لطرح هذا الموضوع الذي ثارني بكل معنى الكلمة وانا لم اعتد على التعليق ولكن هذا جعلني اشتعل غيظا على

عالمائنا المسلمين الذين نعتبرهم هم طريقنا لمعرفة الحق من الباطل والحالل من الحرام ولكن بعد هذا ال اعتقد ابدا فنسال

اهللا الهدايه الى طريق الخير والحالل والحق وشكرا

(Firas) القرضاوي الى متى ؟«

الثالثاء 1 أيلول / سبتمبر 2009.

اني شخص عادي و لكن ارى في فتاوي الشيخ القرضاوي شئ ال يقبله العقل و ال حتى الدين و له فتاوي تتعارض مع

الشريعة االسالمية .... مثل تولي المرأة للقضاء و ترئس الدولة و اشياء اخرى كثيرة ...
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