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التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة األولى)

جلست معه على ســاحل البحر في زمن 
«كورونا» (الساعتني)، مصغيا له وهو يتحدث 
بحرقة وألم عن (نوعية) من البشر تستخدم 
(السحر) كي تؤذي عباد اهللا في هذه الدنيا الفانية، 
فرغم (جائحة كورونا) التي حتاصر الناس اليوم 
وتسبب لهم القلق واخلوف في سنة ١٤٤١هـ 
املوافق ٢٠٢٠م فال يزال هناك من (البشر) من 

لم يتجنبوا (السحر) وهو من املوبقات!
كل الديانات وكل األنبياء حاربوا الســحر 

وهو بال شك أعظم البليات!
قال لي صاحبــي: ماذا أفعل وطليقتي، ال 
بارك اهللا فيها ومن أنسلها، التزال تستهدفني 
بالسحور التي تعملها لي، وقد كنت أحسب أن 
(السحر وأهله) قد توقف مع حظر «كورونا» وكل 
هذه االحترازات واإلجراءات ولكنها مستمرة 
وواضح ان عندها ال أعلم (سحرة ام ساحرات) 
تستعني بهم لعمل هذه (الطبوب) لي وألهلي، 
وال أعرف كيف أرد لها هذا العمل، وسؤالي لك 
أستاذ يوسف: هل يجوز لي أن أفك سحرا ما 
بسحر آخر؟ لقد آذتني بسحرها (إمنا أشكو 

بثي وحزني إلى اهللا)؟
وأنا أناظر وجهه رأيته يبكي (حائرا) ثائرا 
وهنا ال يفيد أبدا موضوع (النصيحة) وهو في 
قمة االنفعاالت يريد الثأر لنفسه خاصة عندما 
قالها بكل عنفوانه: كم يعني سأدفع؟ (أريد فك 

السحر بالسحر)!
هنا أدركت أنــه بحاجة الى التهدئة وإزالة 
السخم من صدره واالستماع له، فقلت: حدثني 

عن زواجك بها!
تنهد وصمت وكأننــي أرجعته الى فترة 
سابقة، فقال: تكبرني بثالثني سنة، هي الثانية 
وأخذتها ســرا لكنها من بيئة غير بيئتي، لم 
أحتمل طباعها الشرهة في كل شيء (أتعبتني) 
وأرهقتني ماديا حتى وصلت معها الى املفارقة 
ولم أظلمها، أعطيتها املؤخر بال أي تردد لكنها 
استمرت باالتصال بي والتهديد وحمدت ربي 
انني لم أرزق منها بولد أو بنت لكانت مصيبتي 

مصيبتني!
عانيت من أمراض ووساوس، ومرة قالت 
لي (أشكره) سأظل أعمل لك السحر حتى تركع 
حتت رجلي، وهذا ما أخافني وأنا أريد اليوم أن 

أحمي نفسي من السحر بفك السحر!
بعــد أن أفرغ كل ما في صدره عنها قلت 
له: حمــدا هللا انك من املصلني وهذا أول حرز 

يحصنك من (أي عمل سفلي) إن شاء اهللا.
يا حبيبي الدنيا فيها (ســحر وأســحار 
وسحرة)، وكل هذه الســحور من املوبقات، 
السحر يا صاحبي حقيقة، ألسنا نقرأ كل يوم 
وأنت معنا قوله تعالى في ســورة الفلق: (قل 
أعوذ برب الفلق من شــر ما خلق ومن شر 
غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد..)، 
هذا يعني السواحر الالتي يعقدن في سحرهن 
وينفثن في عقدهن ولوال أن السحر حقيقة ملا 

أمرنا اهللا باالستعاذة منه!
قرآننا الكرمي في آياته دليل ملن يســعون 
للتفريق بني املرء وزوجه ويأخذ أحد الزوجني 
عن صاحبه قــال تعالى: (فيتعلمون منهما ما 

يفرقون به بني املرء وزوجه) البقرة: ١٠٢.
جمهور العلماء املسلمني يرون في السحر 
حقيقة كغيره من األشــياء الثابتة، ونعود إلى 
ســؤالك الصعب: هل يجوز لك فك الســحر 

بالسحر؟
العلماء الذين يحرمون فك السحر بالسحر 
يقولون: ال يجوز االجتهاد والتقليد في مثل 
هذه األحوال ألن األمر معارض للشــرع: علم 

أم لم يعلم!
لهذا يقول احملرمون في هذا النزاع: ال خالف 
بني أهل العلم في حترمي فك السحر بالسحر! 
ابتداء دون االضطرار وال خالف بينهم في تقدمي 
الرقية الشرعية وهذا (التحرمي) قد يجعل البعض 
يقع في حيرة ألنه في عملية (فك السحر) البد 
ان يتعلم اإلنسان السحر! هذا منهي عنه وإذا 

ثبت على اإلنسان انه (تعلم السحر) فهذا أول 
احلرام ألن (السحر حرام) باألساس وما يبنى 
بعد ذلك يلحقه (حرام) بني أهل العلم ويكفر من 
تعلمه وفعله سواء (حترميه او إباحته) ويحرم 
ملا فيه من األذى اذ هو تعظيم للشياطني، وعمل 
السحر حرام وهو من الكبائر باإلجماع وأعده 
رسولنا الكرمي ژ من السبع املوبقات، ومنه ما 
يكون كفرا ومنه ما ال يكون كفرا بل معصية 
كبيرة فإن كان فيه قول او فعل يقتضي الكفر 
فهو كفر وإال فال، وأما تعلمه وتعليمه فحرام، 
وهذا قول اإلمام النــووي ـ رحمه اهللا ـ في 
حني قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ رحمه اهللا 
ـ إن السحر محرم بالكتاب والسنة واإلجماع.

نأتي يا صاحبي إلــى القائلني بجواز فك 
السحر بالسحر،

قال اإلمام الشنقيطيـ  رحمه اهللا: اعلم ان 
العلماء اختلفوا في فك السحر عن املسحور 
فأجازه بعضهــم ومنعه بعضهم، ومن أجازه 
سعيد بن املسيب، قال البخاري في صحيحه: 
باب هل يستخرج السحر، وقال قتادة: قلت 
لسعيد بن املسيب: رجل به طب او يؤّخذ عن 
امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: ال بأس به، إمنا 
يريدون به اإلصالح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه.

وذكرت كتــب كثيرة ما قاله الشــافعي 
والقرطبي: أن يأخذ ســبع ورقات من سدر 
أخضر فيدقه بني حجريــن ثم يضربه باملاء 
ويقرأ عليه آية الكرســي ثم يحسو منه ثالث 
حسوات ويغتسل فإنه يذهب عنه كل ما به إن 
شاء اهللا، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله.

يا صاحبي موضوعك خطير جدا وهناك أكيد 
رجال ونساء (يعانون) من هذا األمر، وأختمه: 
أوال: ان الســحر ال يبطله الســحر وهذا هو 
مطلوب من أراد التداوي فهو متعذر احلصول 

كما أسلفت في مقدمة املقال!
ثانيا: ان املســحور الذي يريد رفع األذى 
عن نفسه بسحر آخر هو في احلقيقة يضع 
نفسه حتت (سحرين)، ســحره الذي يعاني 
منه والسحر اجلديد الذي يريد أن يتداوى به 
وهو في احلقيقة داؤه فتزيد عليه العلة مع ما 

يناله من اإلثم!
٭ ومضة: يا صاحبي منذ الثمانينيات وأنا أقرأ 
في هذا الباب (السحر)، وكل اللجان اخلاصة 
بالفتوى عندما ســئلت عن (حكم حل السحر 

بالسحر) أجابت: ال يجوز ذلك.
هذا من عمل الشيطان، وعليك وغيرك من 
القراء الكرام الذين يعانون من (السحر) التداوي 

باملباح ال احملرم.
وروي عــن النبي ژ قــال: «تداووا وال 

تتداووا بحرام».
وفي حديث آخر قــال: «إن اهللا لم يجعل 

شفاءكم فيما حرام عليكم».
وعندما سئل شــيخنا العالمة عبدالعزيز 
بن باز ـ رحمه اهللا ـ عن حكم عالج الســحر 
بالسحر عند الضرورة أجاب: ال يجوز عالج 
السحر بالسحر، ألن النبي ژ سئل عن النشرة 
فقال: «هي من عمل الشيطان»، و«النشرة» هي 

حل السحر بالسحر.
٭ آخر الكالم: أنفع الدواء لفك الســحر وإبطال 
مفعوله هو الدعاء والرقية الشرعية واألعمال 
الصاحلة من صدقة، اســتغفار، عمل خيري، 
توبة، وبر وصلة لألرحام، أما األدوية فينصح 
بالعسل وحبة البركة السوداء والعجوة واملأكل 

واملشرب احلالل.
٭ زبدة احلچي: قبل ان أودعه وقد سرق مني 
(ساعتني) كنت أمارس فيهما رياضة املشي دعوت 
له ودعا لي وتعوذنا من كل الكبائر واملوبقات، 
وعلى أجهزة الدولة اليوم في عصر «كورونا» 
ان حتكم الطوق أيضا على هؤالء الســحرة 
واملشعوذين، وبعد قراءة املقال ليس هناك حجة 
أبدا للتعامل مع السحرة واألشرار، فاحلرام بّني 
واحلالل بّني.. في أمان اهللا.. وحفظكم اهللا من 

السحر وأهله.

ومضات

فك السحر 
بالسحر في زمن 

«كورونا»!
y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

«املهندسني»: ضرورة الترشيد في استهالك الكهرباء
وتشديد إجراءات السالمة للحّد من احلرائق صيفًا

«الكهرباء»: إنتاج ٤١٫٦ مليار غالون مياه خالل أزمة «كورونا»

حــث أمــني ســر جمعية 
املهندســني م.فهــد اردينــي 
العتيبي، اجلهات احلكومية 
املعنية واملواطنني معا التخاذ 
أقصــى إجــراءات الســالمة 
والوقاية مع ارتفاع درجات 
احلرارة وإلى الترشــيد في 
الكهربــاء واملــاء  اســتهالك 
مــع بدايــة فصــل الصيف، 
العاملــني  مشــيدا بجهــود 
في أعمــال الصيانة بوزارة 
الكهربــاء واملــاء ومحطاتها 
ورجــال اإلطفاء فــي تلبية 
النداء ومواجهة احلرائق مع 
متنياتنا بالسالمة للجميع.

وأكــد العتيبي فــي بيان 
صحافي، في ظل هذه الظروف 
االســتثنائية التي تعيشــها 
البــالد مبواجهــة «كوفيــد 
١٩» فإننا بحاجة ماســة إلى 
تفعيــل برامجنــا الوقائيــة 

احلرائــق نتيجة لإلهمال أو 
عدم التقيد بهذه اإلجراءات.

أن  العتيبــي  وأوضــح 
التكييف من أكبر مستنزفي 
التيار الكهربائــي في البالد 
وسيزداد اســتهالكنا للتيار 
فــي ظــل تواجدنا املســتمر 
حاليــا فــي البيــوت، ولهذا 
فإننا نحتاج الى اتباع وسائل 
الترشيد في استهالك التيار 
الكهربائي، مؤكدا أنه وعلى 
سبيل املثال ال احلصر يجب 
ضبط التكييف على الدرجات 
التي حتد من ســحب التيار 
بشــكل مستمر، وتخفف من 
األحمال على الشــبكة وذلك 
لتجــاوز هذا الصيــف الذي 
نتوقعه صيفا صعبا بسبب 
األحمال العالية التي ستقع 
على شبكة التوزيع رغم توافر 
الكميات املطلوبة من الطاقة 

شهدناه خالل األيام القليلة 
املاضيــة، حيــث مت إصالح 
وإيصــال التيــار إلى بعض 
املناطق التي شهدت انقطاعات 
طارئــة في أوقات قياســية، 
كما شــهدنا جتاوبا ســريعا 
ومميــزا من قبل إخواننا في 
اإلدارة العامة لإلطفاء ملكافحة 
بعض احلرائق مما وضع حدا 
للخســائر املالية والبشرية 

معا.
وأشــار العتيبي إلى أننا 
بحاجة ماســة إلــى مواكبة 
الدراســات واملستجدات في 
مجــاالت الصحة والســالمة 
والعمل على االســتفادة من 
التقنيــات املســتخدمة فــي 
مجاالت الترشيد، داعيا املولى 
عــز وجل أن يعجــل بإزاحة 
الغمــة وأن يحفــظ الكويت 

أهلها من كل مكروه.

الكهربائيــة. وزاد أمني ســر 
«املهندسني»، انه ومن األمور 
الواجــب اتباعهــا لترشــيد 
استهالك الكهرباء في أوقات 
الذروة العمل على فصل التيار 
مــن األدوات الكهربائية غير 
املســتخدمة وإيقاف اإلنارة 
نهــارا واســتخدام مصابيح 
إنارة من األنواع احلديثة التي 
تخفض استهالك الكهرباء مثل 

LED وغيرها.
ووجــه العتيبي الشــكر 
للمهندسني والفنيني في وزارة 
الكهرباء واملاء واإلدارة العامة 
لإلطفاء ولكل العاملني في ظل 
هذه الظروف االستثنائية على 
تفانيهم في صيانة وتشغيل 
شــبكات التوزيع واحملطات 
وتأمني التيار الكهربائي إلى 
جميــع املناطق فــي البالد، 
مشــيرا إلى أن هناك تفاعال 

م.فهد العتيبي

وتشديد تطبيق االشتراطات، 
وخاصة باملشاريع التي تشهد 
استمرارا في األعمال، مضيفا: 
اننا ندعو اهللا بسالمة أهلنا 
وهم جالســون فــي بيوتهم 
وندعوهم ملزيد من التشدد في 
إجراءات احلماية والسالمة، 
حيث إننا نشهد اندالع بعض 

البغيلي: جتّمع ٤٠٠٠ مواطن 
لصرف األعالف يحتم ضرورة 

توفيرها في منافذ البيع 
باألسعار املدعومة

أبــدى رئيــس االحتاد 
الكويتــي ملربــي الثــروة 
احليوانيــة محمــد صالح 
البغيلي استغرابه الشديد 
مــن التعامل احلكومي مع 
مربــي الثــروة احليوانية 
والذين وصل عددهم اول 
من امس األحد إلى ما يفوق 
٤٠٠٠ مــرب جتمعوا مبقر 
الهيئــة العامــة للزراعــة 
للحصول على دعم األعالف 
وهــو ما يعــد اكبــر عدد 
لتجمع ملواطنني كويتيني 

في الكويت منذ بدء أزمة كورونا املستجد.
وأكــد البغيلي فــي تصريح صحافي أن ما شــهدته 
عملية توزيع الدعوم من فوضى غير مسبوقة وتعطل 
نظــام الباركود واملخاطر التــي يتعرض لها املواطنون 
من تفشــي وباء كورونا املســتجد، يؤكد أهمية تغيير 
النهج احلكومي في التعامل مع أبناء الكويت من مربي 

الثروة احليوانية.
وطالب البغيلي احلكومة بتوفير الشعير ومختلف 
األعالف املدعومة على مدار العام مبختلف منافذ البيع 
باألسعار املدعومة جتنبا حلدوث اي فوضى او مشاكل 

كالتي حصلت امس.
وتساءل مستغربا: من سيأكل الشعير غير احليوانات 
التي تشــكل في األســاس الثروة احليوانية في البالد، 
مضيفا القول «اذن ملاذا حتاول احلكومة ممثلة بالهيئة 
العامة للزراعة اختراع العجلة من جديد بازدحام آالف 
املواطنني على مقراتها وفي هذا احلر الشديد الخذ اعالف 
هي في االساس يجب ان توفر مدعومة في كل مكان وحتت 
اشراف الهيئة ومراقبة احتاد مربي الثروة احليوانية».

وختم البغيلي مناشــدا سمو رئيس الوزراء الشيخ 
صبــاح اخلالد أن ينظــر بعني الرعايــة بتوفير جميع 
االعالف في االســواق بأســعار مدعومة الخوانه مربي 
الثروة احليوانية والتي تعد اهم اسس االمن االجتماعي 
وخاصــة في زمن كورونا الذي شــهد فيه العالم اجمع 
نقصا حادا في عمليات االســتيراد وكان املنتج الوطني 

هو خير معني لكل بلد على جتاوز تلك االزمة.

محمد البغيلي

«الكهرباء» تقترح مكافأة موظفيها ضمن الفئة 
ل اقتراحها الثالثة ثم ُتعدِّ

بعد أن أصدر وكيل وزارة الكهرباء واملاء م.جاسم النوري مذكرة داخلية 
موجهة لوكالء الوزارة املســاعدين أمس حلصر أسماء املوظفني العاملني في 
الفتــرة بني ٢٤ فبراير و٣١ مايو املســتحقني للمكافــأة احلكومية واقتراح أن 
يتم احتســاب موظفي الوزارة ضمن الفئة الثالثة وفق اللجنة املشــكلة في 
الوزارة، عاد وأصدر مذكرة أخرى دون حتديد الفئة.  جاء ذلك بعد تفاعل نقابة 
العاملني في الوزارة مع الكتاب والدعوة لعدم االنتقاص من حقوق العاملني 
في الوزارة في بيان أصدرته النقابة على وسائل التواصل االجتماعي. يذكر 
انه مت توزيع مناذج اجلداول اخلاصة بحصر أسماء املوظفني العاملني أثناء 
فترة مواجهة انتشار ڤيروس كورونا وفقا لتوجيهات األمانة العامة ملجلس 
الوزراء وديوان اخلدمة املدنية.  وقد اقترحت اللجنة املكلفة في الكتاب االول 
أن تصنف الوزارة ضمن الفئة الثالثة للمكافآت املســتحقة وفق شريحتني، 
األولى عالي اخلطورة وهم املوظفون الذين لهم اتصال مباشر أو غير مباشر 
باملصابني أو املشــتبه بإصابتهم، ومتوســط اخلطورة وهم املوظفون الذين 
قامــوا بجهد غير اعتيادي أثناء فترة التعطيل بناء على تكليف جهة العمل، 

فيما غابت هذه االقتراحات من الكتاب املعدل.

أفــاد الوكيــل املســاعد حملطات 
القــوى الكهربائيــة وتقطيــر املياه 
بوزارة الكهرباء خليفه الفريج بأن 
الوزارة بتوجيهات وزير النفط ووزير 
الكهرباء واملاء د.خالد الفاضل وجهود 
العاملــني قد اســتمرت بإنتاج مياه 
الشــرب عن طريق محطات حتلية 
مياه البحر املنتشرة في الكويت وهي 
محطات الزور اجلنوبية والشمالية 
والدوحة الغربية والشرقية والصبية 
والشعيبة والشــويخ. حيث بلغت 
كمية امليــاه املنتجة خــالل الثالثة 
األشهر املاضية مارس وأبريل ومايو 
(٤١٫٦) مليار غالون من املياه احملالة 
خالل فترة جائحة الكورونا ومازالت.
حيــث واجهــت عمليــات إنتاج 
املياه من محطات حتلية مياه البحر 
العديد من الصعوبات خالل الفترة 
السابقة من احلظر اجلزئي والكلي 
وتوقــف بعض مقاولــي الصيانات 
وإصابات بعــض موظفي احملطات 
خالل تلــك الفترة. كمــا أن الوزارة 
واجهت هذه اجلائحة بتطبيق خطط 
الطوارئ على احملطات بعدة إجراءات 
منها تقســيم نوبات التشــغيل الى 
جزءين وإلى فترات عمل تتغير كل 
أســبوعني كما مت تطبيــق إجراءات 
التباعد وقياس درجة احلرارة جلميع 
الداخلني للمحطــات وتعقيم أماكن 
تواجد املوظفني باســتمرار وتوفير 
مواد التعقيم الطبية الالزمة حسب 
التعليمات الصحية وعمل الزيارات 
الالزمة واالستفسارات  والتوعيات 
املتواصلــة مــن وزارة الصحة الى 

احملطات العاملة.

كمــا ان برامج الصيانة لوحدات 
التحلية لهــذا العــام واجهت أيضا 
العديــد من التحديات الصعبة منها 
تواجــد الكوادر الفنيــة من الوزارة 
والعمل ضمــن الظــروف الصحية 
وتوافــر العمالة الالزمــة للمقاولني 
واحلظــر اجلزئي والكلــي وإصابة 
بعض العاملني وطلب تأمني الطلب 
على املياه واحلفــاظ على املخزون 
االســتراتيجي للمياه وتوفير املواد 
الالزمة الصحية الوقائية باستمرار 
للعاملني في احملطات. وبالرغم من 
ذلك، مت استمرار إنتاج املياه لتلبية 
الطلب كما مت أيضا االنتهاء من برنامج 
صيانة وحدات التحلية تقريبا لهذا 
العام حسب البرنامج، حيث بلغت 
نســبة اإلجنــاز   ٩٨٪ مــن برنامــج 
الصيانة لوحدات حتلية املياه وشمل 
برنامــج الصيانة حملطــات حتلية 
امليــاه على (٥٥) مقطــرة باإلضافة 
إلى وحدات التناضح العكســي في 
محطتي الزور اجلنوبي والشويخ.
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