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عجيل النشمي: أكل احلشرات بطبيعتها أو مجففة 
أو مخلوطة أو مسحوقة أو مطحونة.. حالل شرعًا

ليلى الشافعي

عّلق عميد كلية الشريعة 
األســبق د.عجيــل النشــمي 
على إضافة االحتاد األوروبي 
للديدان واخلنافس السوداء 
والصرصــور املنزلي لقائمة 
أكلها،  احلشــرات املرخــص 
مؤكدا جواز أكلها على هيئاتها 

املخلقة شرعا.
وجاء في فتوى النشمي:

إن مــا يتعلــق بحكم أكل 
احلشــرات من مثــل الديدان 
واخلنافس والنحل والدبابير 
والصراصير، واجلراد وهو 
مصنــف ضمن احلشــرات،  
ومعلــوم أن النبــي ژ أكل 
اجلــراد مع الصحابة - فيما 
أخرجه البخاري، ومسلم - 
فهذه احلشرات وغيرها كثير 
جدا مما يزحف أو ميشي أو 
يطيــر، ســواء أكلــت مفردة 
علــى طبيعتهــا أو مجففــة 
أو مخلوطــة مــع غيرهــا أو 
مسحوقة ومطحونة وحدها 
أو مــع غيرهــا، فهــي حالل 
جائــز أكلها على الراجح من 
أقوال الفقهاء قدميا وحديثا، 
وبناء عليه ميكن دخولها في 
االطعمة في اخلبز واملعجنات 
وغيرها شريطة أن تكون غير 

وحلم احلمار األهلي، وحلم كل 
ذي ناب من السباع، وكل ذي 
مخلب من الطيور بنصوص 
أخرى، فاحملرمات منصوص 
عليهــا وما عداها مما لم يرد 
فيه نص يبقى على احلل ما 
لم يكــن ضــارا،  لقوله ژ: 
«ال ضرر وال ضرار»، صحيح 
ابن ماجة لأللباني حديث رقم 
١٩٠٩، وبنــاء على ذلك نص 
الفقهــاء - وخاصة احلنفية 
واملالكيــة - علــى حــل أكل 
احليــة والعقرب، إذا أمن من 
سمها، وكذا اخلنفساء والنمل 
والدود، وهذه ال حتتاج حللها 
الى الذكاة أي الذبح، ألن كل 
شــيء منها ذكاته مبا ميوت 
به عادة. وأيضا فإن الغالب 
فــي هــذه املطعومــات مــن 
احلشرات أنها تعامل معاملة 
كيميائيــة وفيزيائية، وهذا 
يقوي احلكم بحلها، ويوسع 
دائرة القائلني بحل أكلها، فهي 
أخف من املطعومات احملرمة 
في االصــل كاحليوانات غير 
املذكاة واخلمــر اذا عوجلت 
كيميائيا وغيرت عن صفتها 
وحقيقتها الــى مطعوم آخر 
غير االصــل، فينتقل حكمها 
من احلرمة الى احلل، وهذا ما 
الفقهاء قدميا وحديثا  سماه 

باالســتحالة. وقــد ورد في 
الندوة الفقهية الطبية الثامنة 
للمنظمة االســالمية للعلوم 
الطبية بالكويت في مايو ١٩٩٥

القرار التالي: «االستحالة التي 
تعنــي انقالب العني الى عني 
أخرى تغايرهــا في صفاتها 
أو  النجســة  املــواد  حتــول 
املتنجســة الى مــواد طاهرة 
وحتــول املــواد احملرمة الى 
مواد مباحة شرعا». وقد وافق 
مجمع الفقه االسالمي الدولي 
على هذه الفتوى أو التوصية 
في قــراره رقــم ٢١٠ (٢٢/٦) 
واشــترط أن يكون التحول 
الــى مادة أخرى حتوال كامال 
وليس جزئيا، ونشير هنا الى 
ان القول بحل هذه احلشرات 
املذكورة  بصورها وأشكالها 
آنفا - أي مفردة أو ممزوجة أو 
مستحيلة كيميائيا - مرجع 
أكلها الى ذوق وقبول الناس 
لهــا، فقــد تكون مســتكرهة 
ومثيرة لالشمئزاز عند قوم، 
وهــي لذيــذة ومألوفة االكل 
يدفع فيها املــال الكثير عند 
آخرين، كما احلال في تايلند 
واملكسيك وبعض دول شرق 
آسيا، وبعض الدول االفريقية 
وشــمال أميركا وغيــر هذه 

الدول، واهللا أعلم.

شريطة أن تكون غير ضارة بشهادة أهل االختصاص

د. عجيل النشمي

ضارة بقول أهل االختصاص، 
ومرخــص بها مــن اجلهات 
الصحيــة فــي كل دولة على 
حدة، وأدلة حل هذه احلشرات 
كثيــرة لعل أهمها: ان االصل 
فــي املطعومات أنها حالل ما 
لم يرد نص بحرمة نوع منها، 
وقد ورد النص على احملرمات 
في قولــه تعالى: (قل ال أجد 
فيما أوحــي إلي محرمًا على 
طاعــم يطعمــه إال أن يكون 
ميتة أو دمًا مسفوحًا أو حلم 
خنزير فإنه رجس أو فســقًا 
أهل لغير اهللا به فمن اضطر 
غير باٍغ وال عاٍد فإن ربك غفور 
رحيم - االنعام: ١٤٥). وهذه 
الســورة مكية، ونزلت بعد 
ذلك احملرمات االخرى كاخلمر 

حملة كهربائية مفاجئة على جليب الشيوخ
دارين العلي

نفذ فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء واملاء 
حملة على منطقة جليب الشــيوخ رصد خاللها العديد من 
التعديات على الشبكة الكهربائية. وقال نائب رئيس الفريق 
أحمد الشــمري ان احلمالت مســتمرة فــي مختلف املناطق 
ويتم اعتماد الضربات االســتباقية فــي بعضها لضرب أي 
تعديات ما يهدف الى الرفع من قدرتها وخاصة في املناطق 
ذات الكثافــة. ولفــت الى ان حصيلة الشــهر من املخالفات 
بلغت ٢٣ محضر ضبط واثبات حالة تنوعت بني التمديدات 
املخالفة والتالعب بالقواطع واالســتفادة من الكهرباء دون 
عداد. واكد انه ال تهاون مع أي مخالفة وسيتم التعامل مع 
جميع املخالفات مبسطرة واحدة مراعاة للقوانني والقرارات 

أحمد الشمري خالل احلملةاملنظمة بهدف حماية الشبكة والصالح العام.

مستشفى جابر: جناح جراحة مزدوجة لتبديل 
مفصلي احلوض والركبة للمرة األولى في الكويت

عبدالكرمي عبداهللا

أعلــن مستشــفى جابــر 
األحمــد عــن جنــاح عملية 
جراحيــة مزدوجــة لتبديل 
مفصلــي احلــوض والركبة 
فــي آن معا للمرة األولى في 
الكويت ملريض يبلغ ٨٢ عاما 
كان يعانــي مــن آالم نتيجة 
كســر فــي مفصــل احلوض 
وخشــونة شــديدة مبفصل 

الركبة.
وقال استشــاري العظام 
وتبديل املفاصل باملستشفى 
د.ســالمة عياد في تصريح 
صحافــي إنــه فــي األحوال 
العاديــة يتــم تبديل مفصل 
احلــوض بعمليــة جراحية 
منفصلــة ومفصــل الركبــة 
بعمليــة أخــرى إال أن حالة 
املريض وما يعانيه من آالم 
وتقييد في حركة الركبة دعت 

إلى دمج العمليتني.
وأوضح د.عياد أن هناك 
٢٠ حالة على قائمة اجلراحات 
فضال عن تغطية املستشفى 

الذين  ونصــح املرضــى 
يحتاجون إلى تبديل مفصل 
احلوض باإلقــدام على هذه 
اخلطــوة دون تــردد كونها 
تعتبر أفضل تدخل جراحي 
ومثبتــة باألبحــاث العلمية 
ونتائجها إيجابية تفوق ٩٩٪

وأفاد بأن مستشفى جابر 
دشن العمل في قسم العظام 
بالكامل بعد انقضاء جائحة 
«كورونا»، مثمنا جهود الطاقم 
الطبي والتمريضي واملساند 
لدورهــم الفعال فــي إجناح 

اجلراحات.

ملريض يبلغ ٨٢ عاماً كان يعاني من آالم نتيجة كسر في مفصل احلوض وخشونة بالركبة

الفريق الطبي أثناء إجراء عملية اجلراحة املزدوجة

جلميع املستشفيات املساندة 
العــدان  مستشــفى  مثــل 
ومستشــفى اجلهراء، حيث 
قام فريق طبي متكامل خالل 
األشهر الثالثة املاضية بإجراء 
٦٣ حالة ما بني تبديل مفصل 

حوض وركبة.

عهود خليفة لـ «األنباء»: إجراء أول عمليتني إلزالة 
«املاء األبيض» و«زراعة العدسات» في «اجلهراء»

عبدالكرمي العبداهللا

أعلنــت رئيســة قســم 
العيون في مستشفى اجلهراء 
د.عهود محمــد خليفة عن 
إجراء أو عمليتني جراحيتني 
األبيــض»  «املــاء  إلزالــة 
و«زراعــة العدســات» فــي 
املستشفى، وهذا استمرارا 
إلجراء كل عمليات العيون 
املختلفة والتي بدأت بإجراء 
جراحات احلــول وإصالح 
عيوب األطفــال التي بدأت 
في شهر ديســمبر املاضي 
وكذلــك البدء فــي عمليات 
حقن العــني ملرضى اعتالل 
الســكرى خالل  الشــبكية 
شهر يناير اجلاري، مبينة 
أن البــدء فــي إجــراء هذه 
العمليــات، ســيخدم أهالي 
محافظة اجلهراء ويوفر لهم 
عناء الذهاب إلى مركز البحر 
وكذلك سيخف الضغط عن 

املستشفيات األخرى.
وأوضحت د.خليفة في 
تصريــح لـــ «األنبــاء» أن 
قســم العيون مبستشــفى 
القســم اجلديــد  اجلهــراء 
يقدم خدمة صحية متميزة 
بأحدث وسائل التشخيص 

الزجاجــي - محجر العني 
واجلفون - عيون األطفال 
واحلــول)، فضال عن غرف 
العيون  فحوصات أمراض 
مثــل (فحص حدة اإلبصار 
وفحص قاع العني وسونار 
الشــبكية وفحــص مجــال 
إلى  اإلبصــار)، باإلضافــة 
غــرف أجهزة الليزر لعالج 
االعتالل الشــبكي السكري 

واجللوكومــا. وأضافت ان 
القســم أيضا يضم غرفتي 
عمليات كبرى وغرفة عمليات 
صغــرى، وخدمات طوارئ 
العيون بنظام االستشارات 
الطبيــة، وحــاالت دخــول 
األجنحــة واالستشــارات 
الطبية للحاالت التي يطلب 
األقسام األخرى تقييمها من 

قسم العيون.

رئيسة قسم العيون في املستشفى أكدت تقدمي خدمة صحية متميزة بأحدث الوسائل

جانب من إجراء العملية

املبكر في أمــراض العيون 
املختلفة مــع توفير أحدث 
األجهزة واألدوات اجلراحية 
العيــون  لــكل جراحــات 

التخصصية.
وبينت ان القسم يتكون 
من عيــادات عيون بجميع 
تخصصاتها (القرنية واملياه 
اجللوكومــا   - البيضــاء 
واجلســم  الشــبكية   -

تدشني الشهر التوعوي لسرطان
عنق الرحم في ٢٤ مركزًا صحيًا

عبدالكرمي العبداهللا

أعلنــت مديــرة االدارة 
املركزية للرعاية الصحية 
بــوزارة الصحة  األوليــة 
د.دينا الضبيب عن تدشني 
الشهر التوعوي لسرطان 
عنق الرحم للسنة الثانية 
على التوالي في ٢٤ مركزا 
صحيــا بجميــع املناطــق 

الصحية.
وقالت د.الضبيب، في 
تصريــح صحافــي علــى 
هامش التدشني، إن الهدف 
من هذه احلملة هو توعية 
املرأة بأهمية الكشف املبكر 
عن ســرطان عنــق الرحم 
الفحــص  واحلــث علــى 
الــدوري، مبينــة أن الفئة 
املستهدفة في هذه احلملة 
هي «املرأة املتزوجة او التي 
سبق لها الزواج» من الفئة 
العمرية، والتي تبدأ من ٢٥

حتى ٦٤ عاما.
أكــدت طبيب  بدورها، 
الرشــود  العائلــة د.دالل 
على أهمية الفحص املبكر 
للكشف عن سرطان عنق 
الرحــم، وهو عبــارة عن 
مسحة تأخذ لعنق الرحم 
ويتم فحص األنسجه ألي 
حتورات ولوجود الڤيروس 
البشــري  الورم احلليمي 
(HPV) بحيــث ٩٩٪ مــن 
حاالت سرطان عنق الرحم 

.HPV مرتبطه بڤيروس

العالجية.
من ناحيتها، قالت طبيب 
العائلــة د.ســارة اجلزاف 
أن أهــم عوامــل اخلطورة 
التي تزيد من شدة املرض 
هــي: االصابــة بڤيــروس 
ـ  الورم احلليمي البشري 
املصابون بنقص املناعة ـ 
التدخني ـ اســتخدام مانع 
احلمل الهرموني ألكثر من 

٥ سنوات.
أهــم  أن  الــى  ولفتــت 
عالمات املرض هو وجود 
نزيف مطــول وافــرازات 
مهبلية غيــر طبيعية في 
غير أوقات الدورة الشهرية، 
فضال عن اآلالم شديدة في 
أسفل الظهر واحلوض وعند 

اجلماع، عالوة على نزول 
فــي الوزن غيــر املقصود 
الشــهية والتعب  وفقدان 
الشــديد، باالضافــة الــى 
النزيف بعد انقطاع الطمث 
عند النساء من كبار السن.

واوضحت د.اجلزاف أن 
الكشف املبكر سيسهم في 
التدخل العالجي الســريع 
وتفادي تطورات املرض، 
ناصحــة بعمــل املســحة 
للمرحلــة العمرية بني ٢٥
و٤٩ ســنة كل ٣ سنوات، 
واملرحلــة العمرية من ٥٠
الى ٦٤ سنة كل ٥ سنوات 
وايضا عند النساء اللواتي 
خضعن الستئصال الرحم 
دون استئصال عنق الرحم.

ً الضبيب: نستهدف املرأة املتزوجة أو التي سبق لها الزواج من عمر ٢٥ حتى ٦٤ عاما

د.دينا الضبيب ود.دالل الرشود ود.سارة اجلزاف مع بعض احلضور

وبينــت أن االكتشــاف 
املبكــر سيســهم بنجــاح 
العــالج بنســبة كبيــره 
عبر العــالج الكيماوي أو 
االشــعاعي أو اجلراحــة 
حســب احلالــة، داعيــه 
النســاء املســتهدفات في 
هذه احلملــة الى مراجعة 
عيادات االمومة في املراكز 
الصحية والتي يبلغ عددها 
٣٤ عيادة موزعة في املراكز 
خــالل الفتــرة الصباحية 
واملسائية، وعمل الفحص 
املبكــر الذي ال يســتغرق 
ســوى ١٠ دقائــق، حيــث 
النتيجــة خالل  ســتظهر 
اســبوعني، والتــي يتــم 
مــن خاللهــا بنــاء اخلطة 


