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إعداد: ليلى الشافعي

د. عجيل النشمي

)فاسألوا  أهل الذكر  إن كنتم ال تعلمون(

حقيقة السحر
هل السحر حقيقة، أم هو تالعب الشياطني؟ وهل السحر 
يؤثر بنفس����ه؟ وهل صحيح أن الساحر يستخدم النجوم 
والكواكب في التأثير على من يسحرهم؟ وهل هو حقيقة 

أو تخيل؟
قضية خالفية قدمية، وأهل السنة � وهم جمهور الفقهاء 
واملفسرون واحملدثون � قالوا: إن السحر حقيقة، وله تأثير، 
وذه����ب قلة من الفقهاء منهم: أبو بكر الرازي من احلنفية، 
وابن حزم الظاهري، واملعتزلة، إلى أنه ال حقيقة للسحر 
وال تأثي����ر له، والصواب أن الس����حر له حقيقة وأدلة ذلك 

كثيرة منها:
أوال: قوله تعالى )ولكن الشياطني كفروا يعلمون الناس 
الس����حر وما أنزل على امللكني ببابل هاروت وماروت وما 
يعلمان من أحد حتى يقوال إمنا نحن فتنة فال تكفر فيتعلمون 
منهما ما يفرقون به بني املرء وزوجه وما هم بضارين به 
م����ن أحد إال بإذن اهلل ويتعلمون ما يضرهم وال ينفعهم � 
البقرة: 102(، فاآلية صريحة في أن السحر يؤثر، ويفرق 

به بني املرء وزوجه.
ثانيا: قوله تعالى )ومن شر النفاثات في العقد � الفلق: 
4(، واالستعاذة منهن دليل على أن لفعل الساحرات أثرا.

ثالثا: ثبت وقوع السحر، وقد سحر النبي ژ، سحره 
لبيد بن أعصم اليهودي، حتى ليخيل إليه أنه يفعل الشيء 

وهو ال يفعله، وقد شفاه اهلل منه.
فالسحر له حقيقة مؤثرة، لهذا قال ابن قدامة احلنبلي 
»وللس����حر حقيقة، فمنه ما يقتل، ومنه ما ميرض، ومنه 
ما يأخذ الرجل عن زوجته، وما يبغض أحدهما إلى اآلخر، 

أو يحبب بني اثنني، وهذا قول الشافعي«.
وتأثير الساحر قد يكون بفعله هو مبا يصدر عنه من 
أقوال وأفعال، أو قد يكون تأثيره باالس����تعانة بالكواكب 
والنجوم، ويستخدم حينئذ كتابة الطالسم غير املفهومة، 
واحلقيقة أنه ال صلة بالكواكب والنجوم في التأثير، إمنا 
هي اس����تعانة باجلن والشياطني، وهذا أكثر ما يستخدمه 
السحرة في هذا العصر، فيوقع الساحر في حس واعتقاد 
املسحور أنه يعلم الغيب، ويخبره مبا ال يعرفه إال املسحور، 

وذلك كله بنقل اجلن عن أحوال هذا اإلنسان للساحر.

تشريح الجثة
نحن ندرس في كلية الطب، ونباشر تشريح جثة اإلنسان، 
فما حدود ذلك في الشرع؟ وأحيانا البعض يستهزئ بأشكال 
اجلثث، وما نفعل باألجزاء املتبقية بعد استعمالها، هل تدفن، 

أم ماذا؟ وهل يجوز األكل والشرب في املشرحة؟
كرم اهلل اإلنس����ان حيا وميتا )ولق����د كرمنا بني آدم � 
اإلسراء: 70(، فال يجوز أن يكون اإلنسان واملسلم خاصة 
عرضة للتش����ريح بغرض تعليمي إال في حال الضرورة، 
وه����ذا يعني أن يكون في أضيق احلدود، وهذا يقدره أهل 
االختصاص، ومن الضرورات التشريح ملعرفة سبب الوفاة 
في احل����االت اجلنائية، فهذا غرض مش����روع ويتقيد فيه 

بقدر احلاجة.
وإذا وجد بديل عن تشريح اجلثة للتعليم � وهو النماذج 
الصناعية � وكانت تسد احلاجة التعليمية فانه يحرم تشريح 
اإلنسان، ألن ذلك إهانة له، وقد قال ژ »كسر عظم امليت 

ككسر عظمه حيا« رواه أبو داود وابن ماجة.
وإذا دعت احلاجة للتشريح، وأمكن أن يشرح احليوان فال 
بأس بذلك، على أن يتقيد بحدود احلاجة، وإذا ذبح احليوان 

فيخفف عنه بقدر اإلمكان، وال ميثل به قبل ذبحه.
أما إذا لم تكن هناك حاجة فال يجوز تشريح احليوان، 
ألن����ه حينئذ من باب التمثيل وهو محرم، واإلنس����ان من 
باب أولى، فال يشرح إال لضرورة كمعرفة سبب الوفاة في 

احلاالت اجلنائية.
� امليت باعتباره جس����دا خرج����ت منه الروح، وهو في 

املشرحة ال ميس بشيء.
� يجوز األكل والش����رب في املش����رحة إذا قبلت النفس 

ذلك.
� ال يجوز االس����تهزاء أو الضحك من شكل ميت، كما ال 

يجوز االشمئزاز والتفوه بكلمات، مثل »ويع«.
� األجزاء املتبقية من مثل اجللد والش����عر ونحوهما ال 
ترمى في الزبالة، إمنا جتمع وتدفن احتراما لإلنسان، ألنها 
أجزاء منه، ولذلك لو فقدت أجزاء املس����لم في حادث مثال 
ووجدن����ا يدا أو رجال فإننا نصلي عليها »صالة اجلنازة« 

فهي جزء منه، على تفصيل عند الفقهاء.

الدعاء على السارق
سرق عمي ش����قيق والدي جميع األموال، واملؤلفة من 
عدة ماليني من النقد واألراضي وغيرها وكل شيء مسجل 
باسمه فقط، على أساس أنه أخوهم الكبير، ثم توفي وتوفي 
عم����ي اآلخر، وكذلك توفي وال����دي، وليس عند والدي وال 

عمي اآلخر أي إثبات.
واآلن وبعد كل صالة ال أستطيع لفظ اللهم ارحم أموات 
املسلمني، كي ال يشمل عمي هذا الدعاء، ولك فضيلة الشيخ 
عجيل أن تتخيل مدى احلق����د الذي بناه عمي بيننا عليه 
وعلى أبنائه مع شديد األسف. وسؤالي هنا »هل يجوز لي 
أن أدعو اهلل أن يحشره مع هامان وفرعون وقارون بالدرك 

األسفل من جهنم، أم ال؟«.
في أمور الدنيا البد من إثبات االدعاء، فإذا كانت األموال 
مسجلة باس����مه فهي ملكه ال ينازعه فيها أحد، وإن كانت 

هناك تهمة فالقضاء يفصل بينكم.
أما في أمور اآلخرة، فإن كان ما ميلكه ال يستحقه، وملكه 
ظلما واحتياال فهو ظالم لكم ولنفسه، وأبناؤه إن علموا ذلك 

وحتججوا بأنه ال توجد أوراق، فهم ظاملون مثله.
أما الدعاء: فإن ضاق صدرك عن الدعاء ألموات املسلمني 
ألنه منهم، فصدور غيرك تسعهم. واألفضل أن تدعو بأنه 
إن كان محس����نا فزد اللهم في إحس����انه، وإن كان مسيئا 
فتجاوز عن س����يئاته. ول����ك أن تدعو عليه وحده إن كنت 
موقنا أنه ظالم، ولك أن جتهر بذلك لقوله تعالى )ال يحب 
اهلل اجلهر بالس����وء من القول إال من ظلم � النساء: 148(، 
وال داع����ي لكل هذا القلق، وفوض أمرك إلى اهلل ما دمت ال 
متلك الوكيل في الدنيا، ولك في النبي ژ وصحابته أسوة 
حسنة، فقد تركوا عقاراتهم ومس����اكنهم ولم يستردوها 

حسبة هلل عز وجل.

عنف دموي يغزو مدارس الكويت )2 - 2(

السـويلم: إدارة المدرســة 
واألسرة واإلعالم وراء انتشار العنـف

السـلطان: الـوازع الدينـي 
لـأوالد يحميهم مـن أي انحراف

القطان: لو القاتل تربى منذ صغره 
على حرمة الدم ما كان ليفعل جريمته

لديهم، اضافة الى محاولة تذليل 
أسباب املشاكل.

التربية األسرية

وحول أسباب عنف الطلبة 
يحدثنا املوجه للتربية اإلسالمية 
والداعية يوسف السويلم من واقع 
جتربته الشخصية فيقول: مما 
ملس����ته حولي أوقن بان أسباب 
العنف كثيرة منها التربية األسرية 
حيث ينش����أ األوالد في أحضان 
اآلباء واألمهات فه����م يتعلمون 
ويتطبع����ون يرضعون األخالق 
التجارب ان  أثبتت  والقيم، وقد 
آباءهم  األبناء يتبعون  90% من 
في الصالح أو الفساد، ولذا أرى 
ان السبب الرئيس����ي يعود الى 
تربية األسرة خاصة الوالدين فاذا 
نشأ األبناء بني آباء من صفاتهم 
العنف والغضب بشدة فان األوالد 
يأخذون هذه الصفة وتنعكس على 
حياتهم ألن سمات العنف والغضب 
وكذلك السماحة والعفو واحملبة 
هي صفات تكتسب وتنتقل من 
اآلباء الى األبناء، فالسبب الرئيسي 

هو التربية األسرية.

ضعف اإلدارة

الى  العنف  وأرجع السويلم 
س����بب آخر هو سياسة اإلدارة 
املدرسية فقال: اذا كانت اإلدارة 
حازمة وال تتساهل في أمور العنف 
بني الطالب يقل فانه العنف متاما 
كما حدث من خالل جتربتي مع 
احدى اإلدارات املدرس����ية حيث 
كانت اإلدارة حازمة في مس����ألة 
العنف حتى انه يتم فصل الطالب 
من املدرسة نهائيا إذا مد يده على 

طالب آخر.
أضف الى ذلك التفتيش اليومي 
على أي آلة حادة ووضع طالب 
كاملخبرين في املدرسة يبلغون 
اإلدارة عن أي نية للتشاجر خارج 
املدرسة الستدعاء الشرطة، كما 
تقوم اإلدارة أيضا باستدعاء ولي 
أمر الطالب لتحذيره من القيام بأي 
مشاجرة، وكانت هذه اإلدارة ال 
يسمع عنها أي شيء من مشاجرات 
أو عنف يحدث، وفي مقابل ذلك 
تعاملت مع ادارة مدرسة كل يوم 
بل كل س����اعة حتدث مشاجرة 
ف����ي كل فرصة  وضرب وعنف 
وفي كل نهاي����ة دوام، باإلضافة 
الى اآلالت احلادة والسكاكني وغير 
ذلك، ولذلك فإن السبب الثاني بعد 
األس����رة في األساس هو اإلدارة 

املدرسية.

الرفاق واألصدقاء، وهو وسط له 
تأثيره وخطورته خاصة في سن 
املراهقة والشباب. وأكد السلطان 
ان الس���نة الشريفة قد وضحت 
مدى خطورة رفقاء الس���وء من 
املش���اغبني وانتقال السلوكيات 
الت���ي تنتقل بني  واملمارس���ات 
اجلماعة، فحني تنحرف جماعة 
وتتخلى عن تعاليم اإلسالم تظهر 
املشكالت وتكبر وهو ما نراه في 
ظاهرة العنف، فاملسؤولية تقع 
على املدرسة واملسجد واألسرة 
وأجه���زة اإلع���الم ف���ي تكوين 
الطلبة، والدين يربي  شخصية 
النفوس ويهذبها وضعف الدين 
عن���د البعض يجعلهم فريس���ة 
لألزمات النفسية واالضطرابات 
الس���لوكية، لذا الدين والضمير 
هما ال���رادع واملراقب بال حتايل 
ويكاشفه العلم باجلزاء الذي يقع 
عليه النظام اجلنائي اإلسالمي.

القدوة

وطال���ب الداعية الس���لطان 
بالتركيز على ضرورة التوعية 
الدينية التي تعد الفرد سلوكيا 
وعقائديا. ولألخصائي االجتماعي 
دور كبير في تقومي املش���اغب 
بش���رط أن يك���ون هو نفس���ه 
قدوة حتتذى ويلتزم بالسلوك 
اإلسالمي في أقواله وأفعاله ألن 
فاقد الشيء ال يعطيه، وان يؤمتن 
على األسرار حتى يتعرف على 
مشاكل املشاغبني وسبب العنف 

خالد السلطان ان احلل في الكتاب 
والسنة وآراء املجتهدين ومحاولة 
االس����تناد الى املفهوم الشرعي 
للوصول الى مواجهتها والتصدي 
لها على أساس ان الوازع الديني 
لدى األفراد يقي النفس البشرية 
انح����راف، والتقصي����ر في  أي 
العبادات يضعف صلة اإلنسان 
باهلل ع����ز وجل واتب����اع هوى 
النفس األمارة بالسوء ويؤدي الى 
ما يفسد عالقة الفرد مبجتمعه من 

ظلمات يوم القيامة ونشرح لهم 
كيف يكون القاتل واملقتول في 
النار، ونعمل على تنقية ابنائنا 
من احلقد واحلسد واالنتقام حتى 
يعيش����وا باالخالق بني الناس. 

الوازع الديني
أما ما حدث من أعمال العنف 
التي نسمع عنها يوميا في كثير 
امل����دارس وآخرها احلادث  من 
املؤسف الذي أودى بحياة طفل 
في ال� 13 من عمره فيرى الداعية 

ونذكرهم بان نهايتهم السجن 
او حبل املش����نقة مم����ا يجعل 
االب����ن يتحاش����ى ان يكون في 
هذا املوقف. كما يجب اال نحث 
اوالدنا على االنتقام بل البد ان 
ن����ذم اجلرمية ونبني لهم حرمة 
املسلم »املسلم من سلم املسلمون 
من لس����انه ويده« ونشرح لهم 
احلديث الشريف ونربي اوالدنا 
منذ الصغر على الرحمة نعلمهم 
التعامل برفق مع الطير واحليوان 
وان يرحم الطف����ل البهائم بأن 
يق����دم لها الطع����ام او يداويها، 
وكذلك نعوده زي����ارة املرضى 
معنا وزي����ارة املقابر واحلرص 
على صالة اجلنازة ونربي فيهم 
التدين، ونشرح لهم اآلية والعبرة 
في قوله تعالى )لئن بسطت إلي 
يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي 

إليك ألقتلك(.
وزاد: علينا ان نعلم اوالدنا 
ان االش����ارة التي حتمل معنى 
العنف ميكن ان حتول صاحبها 
الى مجرم قاتل، فالطفل لم يخلق 
مجرما وامنا اهمال اهله لتعليمه 
الدم واحل����الل واحلرام  حرمة 
باالضاف����ة الى مش����اهدة افالم 
العنف والقتل يدفعهم للجرمية 
لذا يجب تربية االوالد على اختيار 
االصحاب منذ الصغر ونذكرهم 
باجلنة والنار ونتوى عليهم قصة 
ابن����ي آدم وكيف حتمل احدهما 
وزر البشرية وال نربيهم على ان 
يكونوا ظاملني ونبني لهم ان الظلم 

العنف ف����ي مدارس����نا بدأ 
باستخدام االيدي واالرجل ولكنه 
لم يقتصر على الركل والرفس 
والصف����ع بل امت����د الى اآلالت 
احلادة والس����كاكني واملطاوي 

بل وطلقات الرصاص.
سلوكيات بدأت تغزو ديارنا 
وتصيب ابناء االمة االسالمية 

فما العالج لها؟
الداعية احمد القطان يشير 
الى ان من يقتل إنسانا إمنا يقتل 
البش����ر جميعا )من قتل نفسا 
فكأمنا قتل الناس جميعا( ويأتي 
القاتل يوم القيامة يقول يارب 
لم اقتل اال نفسا واحدة وليس 
مليارا يق����ول اهلل تعالى: هذا 
عمل����ك واما من احياها بالعفو 
عند املقدرة فكأمنا احيا الناس 

جميعا.
وقال ما اعظم العالج القرآني 
حني ذكر قصة ابني آدم القاتل 
واملقتول قابي����ل وهابيل، لذا 
اطالب كل اب وكل ام بان يقصا 
على اوالدها منذ البداية بأسلوب 
سهل سلس قصة االخوين هابيل 
وقابيل، ثم نحجبهم عن افالم 
العنف وألعاب العنف فهناك من 
يتفنن في افالم اجلرمية والرعب 
وعلينا كآباء ان نذكر الطفالنا 
ما حدث قبل اجلرمية وما بعدها 
من نتائج سيئة ونحذرهم من 
اللعب باآلالت احلادةولو كان 

مزحا.
واكد القطان انه لو ان احلدث 
الذي قتل زميله تربى منذ صغره 
على حرمة ال����دم ملا أقدم على 

قتل زميله.
وتأسف القطان لتأصل ثقافة 
العنف عند الطفل بسبب كثرة ما 
يسمع من جرائم العنف والقتل 
حيث يريد الطفل ان يقلد تلك 
املناوشات لتنقلب من هزل الى 
جد، ل����ذا البد من تفقد االطفال 
فاذا سمعنا نظرة او كلمة تهديد 
من اخ الخيه او لعب بآلة حادة 
علينا ان مننعهم فورا ونقص 
التي يأخذون  عليهم القصص 
منها العبر. اما ان نترك اوالدنا 
حلمل السالح واللعب بالسكني 
او الش����وكة فنحن ننمي فيهم 
العنف والذي يتشكل في نفسية 

الطفل ونحن ال ندري.

قصص الجرائم

وطالب القطان اولياء االمور 
باال تذكر قصص اجلرائم ونحكي 
عنها كأنها ش����يء ع����ادي امام 
اوالدنا بل ن����ذم من يفعل هذا 

الشيخ مالك يلقن الشهادة للمهتدي اجلديد
اجلبير أثناء احملاضرة 

األطفال الهنود في سعادة وفرح الفتيات املشاركات

فلبيني وسريالنكي يشهران إسالمهما »من قلبي إلى أختي« في مركز القديري

يوم ترفيهي ألطفال الجالية الهندية »المصلى طريقك إلى النور« في »ثانوية الدوحة«

خالل حفل تكرمي حفظة القرآن الكرمي في مسابقة منيرة الهاجري � رحمها 
اهلل � للمهتدين اجلدد واجلاليات والذي أقيم حتت رعاية الشيخ مالك احلمود 
في مسجد فهد العجمي بالفحيحيل وبإشراف مدير إدارة األفرع احملامي منيف 
العجمي، مت إشهار إسالم اثنني أحدهما فلبيني واآلخر سريالنكي، وقام الشيخ 

مالك بتلقينهما الشهادة وتعالت أصوات احلضور بالتكبير.

أقام مركز قدير القديري بالتعاون مع إدارة الثقافة اإلسالمية ندوة للداعية 
د.خال���د اجلبير بحضور طالب املدارس واألهال���ي وكانت الندوة بعنوان »من 

قلبي إلى أختي« وحازت الندوة إعجاب جميع احلضور.

أقام فرع الفروانية بلجنة التعريف باإلس���الم يوما ترفيهيا ألبناء اجلالية 
الهندية وذلك بالتنسيق والتعاون مع احدى املدارس اخلاصة مبنطقة الساملية، 
حيث اش���تمل على زيارة العديد من األماكن الترويحية والترفيهية ومت خالله 

عقد املسابقات الثقافية وتوزيع اجلوائز على الفائزين.

بدعوة من ثانوية الدوحة للبنات شارك مركز يوسف أحمد الغامن نساء في 
افتتاح مصلى الثانوية وتفعيل دوره الدعوي حيث كانت املشاركة عبارة عن 
درس إمياني بعنوان »املصلى طريقك الى النور« حتدثت خالله املعلمة عزبية 

الديحاني عن دور املصلى في غرس القيم اإلميانية واألخالقية لدى الطالبة.

أسبوع حدث في

الداعية يوسف السويلم الداعية خالد السلطان الداعية احمد القطان

زيارة
اس����تقبل مدير عام الهيئة 
ابراهيم حسب اهلل وفد مؤسسة 
األوقاف وشؤون القصر التابعة 
إلدارة دبي بحضور مدير إدارة 
اإلعالم والعالقات العامة يوسف 
عبدالرحمن، حيث مت بحث سبل 
الوفد  التعاون املش����ترك مع 

اإلماراتي في مجال الوقف.

»تراث الجهراء«
ألقى رئيس جمعية إحياء 
التراث اإلسالمي � فرع اجلهراء 
د.فرحان الش����مري محاضرة 
بعنوان »تأمالت في الوحي«.

»نسائية هدية«
أقامت اللجنة النسائية � فرع 
هدية في جمعية إحياء التراث 
اإلسالمي محاضرة ألقاها الداعية 
وحيد عبدالسالم بعنوان »دور 

املرأة في تطوير املجتمع«.

لجنة العمرية
العمري����ة  أقام����ت جلن����ة 
النسائية دورتها الثانية والتي 
العديد من األنشطة  ش����ملت 
العلمية لرفع امكانيات الفتيات 
الراغبات في طلب العلم الشرعي 
بالثقافة اإلسالمية  وتثقيفهن 

الصحيحة.

أكاديمية أفينتي
قدم مدير الشؤون العلمية 
والعالقات اخلارجية بالصندوق 
اإلسالمي االسترالي د.حسام 
توغلو درعا تذكارية ملستشار 
التدريب بالهيئة د.س����ليمان 
الدين وذلك بالنيابة  ش����مس 
عن أكادميية أفينتي األسترالية 

للتدريب في سيدني.

انطالقا من اميان عمادة كلية الش����ريعة والدراسات االسالمية 
بأهمية دور املرأة في املجتمع املس����لم مت انشاء جلنة شؤون املرأة 
املسلمة برئاسة د.مستورة املطيري للمساهمة في رفع درجة الوعي 
الديني لدى املرأة في جميع جوانب احلياة مبا يكفل لها السير على 
املنهج االسالمي القومي، وتؤكد د.املطيري ان اللجنة تهتم بتبليغ 
املفاهيم االسالمية الصحيحة للمرأة بطرق ووسائل معاصرة مبا 
يكفل لها رفع الوعي الديني في جوانب احلياة املختلفة زوجة كانت 

او أما أو ابنة او اختا، كما تخدم املرأة في كل مكان ربة بيت كانت 
او عاملة او طالبة، ومن وسائل خدمتها اقامة احملاضرات والدورات 
العلمية واملساهمة في اجلانب االعالمي من خالل الكتابة في الصحف 
واملجالت ذات الصلة باملرأة واالسرة واملجتمع، كما تساهم اللجنة في 
اصدار مجالت دعوية ونشرات متنوعة خاصة باملرأة باالضافة الى 
عمل برامج خاصة في املناسبات الدينية والقيام بزيارات للمدارس 

واملستشفيات ودور الرعاية واللجان النسائية وغيرها.

لجنة شؤون المرأة المسلمة تصحح المفاهيم الخاطئة
اهلل  اال  ال���ه  ال 
العظيم احلليم، ال إله 
العرش  اال اهلل رب 
العظيم، ال إله اال اهلل 
رب السموات ورب 
األرض ورب العرش 

الكرمي.

دعاء


