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فستان أودري في مزاد

)أ.پ( متثال أوباما وهو طفل في جاكرتا  

ستايسي هيرالد مع طفلها

الشيخ د.احمد بن قاسم الغامدي

رئيس هيئة األمر بالمعروف بمكة: االختالط مشروع وأدلته صريحة
تصنعني؟ فانكفأت، فرجعت إلى رسول اهلل 
ژ، وإنه ليتعشى، فأخبرته مبا قال لها عمر، 
وإن في يده لعرقا، فأوحى اهلل إليه، ثم رفع 
عنه، وإن العرق لفي يده، فقال: »لقد أذن لكن 

أن تخرجن حلاجتكن«.
وعن سهل بن سعد قال: ملا عرس أبوأسيد 
الساعدي دعا النبي ژ وأصحابه، فما صنع 
لهم طعاما وال قربه إليهم إال امرأته أم أسيد، 
بلت مترات في تور من حجارة من الليل، فلما 
فرغ النبي ژ من الطعام أماثته له فسقته 
تتحفه بذلك. قلت: أخرجه البخاري، وقد بوب 
عليه البخاري في صحيحه »باب قيام املرأة 
على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس«، 
قال احلافظ اب����ن حجر: وفي احلديث جواز 

خدمة املرأة زوجها ومن يدعوه.
وعن سهل بن سعد قال: كانت فينا امرأة 
جتعل على أربعاء في مزرعة لها سلقا، فكانت 
إذا كان ي����وم اجلمعة تنزع أصول الس����لق 
فتجعله ف����ي قدر ثم جتعل عليه قبضة من 
شعير تطحنها، فتكون أصول السلق عرقه، 
وكنا ننصرف من صالة اجلمعة فنسلم عليها، 
فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه، وكنا نتمنى 

يوم اجلمعة لطعامها ذلك.

واهلل إني ألغير من س����عد، واهلل أغير منا، 
ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن«، 
قال احلافظ ابن عبدالبر: يريد واهلل أعلم أن 
الغيرة ال تبي����ح للغيور ما حرم عليه وأنه 
يلزمه مع غيرته االنقياد حلكم اهلل ورسوله 
وأال يتعدى حدوده فاهلل ورس����وله أغير«. 
فكيف يزايد البعض على املشرع احلكيم، وقد 

زعم أنه آمن باهلل مسلما بحكمه؟!
واضاف: »لقد ارتفع ضجيج املانعني، وعلت 
أصواتهم في قضية »االختالط« مع أن احلجة 
مع من أجازه بأدلة صريحة صحيحة، فضال 
عن استصحاب البراءة األصلية، وليس مع 
املانعني دليل إال ضعيف اإلسناد، أو صحيح 

داللته عليهم ال لهم«.
وأشار د. الغامدي إلى أهمية سياق األدلة 
الصحيحة الصريحة، وس����ياق ما احتج به 
املانعون، ليبصر احلق كل منصف دون تعسف 
أو شطط. فعن عائشة رضي اهلل تعالى عنها 
قالت: خرجت س����ودة حلاجته����ا ليال بعدما 
ضرب عليه����ن احلجاب، قالت: وكانت امرأة 
تفرع النساء، جسيمة، فوافقها عمر فأبصرها، 
فناداها: يا سودة إنك واهلل ما تخفني علينا، 
إذا خرجت فانظري كيف تخرجني، أو كيف 

املانع����ون  ومنه����م 
لالخت����الط جتدها 
مليئ����ة باخلدم من 
النساء يقدمن اخلدمة 
فيه����ا وه����ي مليئة 
بالرج����ال األجانب 
عنه����ن، وفي مظهر 
قد يكون من أش����د 
االختالط  مظاه����ر 
في حياتنا اليومية ال 
ميكن إنكاره، إن من 
يحرمون االختالط 
يعيشون فيه واقعا، 
التناقض  وهذا من 
املذموم شرعا، ويجب 
على كل مسلم منصف عاقل لزوم أحكام الشرع 
دون زيادة أو نقص، فال يجعل من حماسته 
وغيرته مبررا للتعقيب على أحكام الشرع، 
وقد أنكر النبي ژ ذلك على سعد بن عبادة 
ÿحني قال: »واهلل ألضربنه بالسيف غير 
مصفح«، في شأن من وجد مع امرأته رجال 
آخر، فقال النبي ژ حني رأى أصحابه تعجبوا 
من غيرة سعد: »أتعجبون من غيرة سعد؟! 

وفي����ه مد س����لبي 
الفقهي  على تراثنا 
أعط����ي مزية  متى 
املصطلحات، فإن ذلك 
يعني إعطاءه هوية 
غير معهودة عند أهل 
العل����م والفقه، وقد 
يلتبس بذلك احلق 
الزمن عليه  بتقادم 
كم����ا حصل اآلن في 
مصطلح االختالط. 
قائال:  ومض����ى 
»لذلك ملا ذكرت بعض 
الفقهية  املوسوعات 
املعاصرة االختالط 

في قاموس ألفاظها، لم تستطع أن تشير إلى 
أن من معانيه اختالط النس����اء بالرجال، بل 
ذهبت إلى معان أخرى: في الزكاة، واحليوان، 
والس����وائل، وأحملت إلى معناه في مصطلح 

احلديث«.
وعن املانعني لالختالط قال د. الغامدي: 
وهك����ذا احلال في كثير من ش����ؤون حياتنا 
اليومية، وفي واقع بيوت الكثير من املسلمني 

واقعا في حياة الصحابة.
وأض����اف في حدي����ث لصحيفة »عكاظ« 
السعودية امس أن استعمال الفقهاء لعبارة 
االختالط ال يعدو استخدامهم ملفردات املعجم 
العربي مثل: أخذ، وأعطى. ولذلك لو بحثت عن 
مصطلح االختالط بهذا املعنى املستحدث لم 
جتده عندهم، كمصطلح: »اخللوة، والنكاح، 
والطالق، والرجعة« كما عليه بقية مصطلحات 
أهل العلم مثل: البيع، والربا، والسلم، وغيرها، 
وكاملصطلحات املعاصرة التي ميكن قبولها 
وإدخالها في املعجم الفقهي ضمن نوازله مثل: 
»التأمني، املرابحة، السندات، بدل اخللو، احلق 
املعنوي.. إلخ«، لكن بعض املتأخرين ملا بالغ 
في موضوع اختالط النساء بالرجال وصار 
اللفظ املعاصر ينصرف إليه بإطالق، تولد 
ذلك املصطلح الدخيل املتأخر، فغالط به من 
ل����م مييز أو من أراد التلبيس، ومثل ذلك لو 
بالغ الناس في التحذير من جلوس النساء 
والرجال ولو كان ملصلحة أو عادة، وال خلوة 
وال ريبة فيه، فتولد م����ن كثرة دوران ذلك 
اللفظ حتذيرا وزج����را مصطلح: »القعود«، 
كما تول����د مصطلح: »االختالط« مثال مبثل، 
ولهذا خطورته متى ألصق بعلوم الشريعة، 

جدة � العربية.نت: قال الشيخ د. أحمد بن 
قاسم الغامدي، رئيس هيئة األمر باملعروف 
والنهي عن املنكر ف����ي منطقة مكة املكرمة، 
إن مصطل����ح االختالط الذي أثار اجلدل بعد 
تدشني جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية 
)كاوس����ت( لم يعرف عند املتقدمني من أهل 
العلم، ألنه لم يكن موضوع مسألة حلكم شرعي 
كغيره من مسائل الفقه، بل كان االختالط أمرا 

طبيعيا في حياة األمة ومجتمعاتها.
واعتبر أن املمانعني له يعيشونه واقعا 
في بيوتهم التي متتلئ باخلدم من النس����اء 
اللواتي يقدمن اخلدمة فيها وهي مليئة بالرجال 
الغرباء، وهذا من التناقض املذموم ش����رعا. 
وعد الغام����دي »االختالط« مصطلحا طارئا 
غير معروف بذلك املعنى عند املتقدمني في 

مباحث الفقه.
وأكمل قائال: لذلك كان اخللط في حكمه 
أكثر جناية حني قال بتحرميه قلة لم يعتبروا 
بالبراءة األصلية في إباحته، ولم يتأملوا أدلة 
جوازه، ولم يقتفوا ه����دي املجتمع النبوي 
فيه، وهو قدوتنا في امتثال التشريع في كل 
شؤون احلياة املختلفة، واحلق أنه لم يكن 
االختالط من منهيات التشريع مطلقا بل كان 

صحتك

الصويا تحمي من تجدد اإلصابة 
بسرطان الثدي

واش����نطن � يو.بي.آي: أظهر بح����ث أميركي جديد أن 
االستهالك املعتدل واملنتظم للمأكوالت الغنية بالصويا 
ميكن أن يس����اعد على خفض خطر الوفاة لدى النس����اء 
اللواتي كن مصابات بس����رطان الثدي كما يس����اعد على 

خفض نسبة إصابتهن باملرض مجددا.
ونقل موقع »هلث داي نيوز« األميركي عن استاذة الطب 
وعلم الوبائيات في مركز فاندربيلت اجلامعي الطبي في 
مدينة ناشفيل األميركي كزيو او شو »وجدنا أن النساء 
اللواتي لديهن إصابة س����ابقة بسرطان الثدي واللواتي 
يتناولن كميات معتدلة من األطعمة الغنية بالصويا بنت 
أفضل فيما يتعلق بالتشخيص. لقد انخفضت نسبة الوفيات 
بينهن وانخفض معدل إصابتهن مجددا بالسرطان«. وأشار 
املوق����ع إلى أنه كان هناك بعض القلق من أن الصويا قد 
تزيد خطر اإلصابة بسرطان الثدي أو تساعد على تأزمي 
حالة النساء اللواتي كن أصنب باملرض إال أن شو وزمالءها 
الذين أجروا الدراس����ة اظهروا ان ال اساس لهذا القلق إذ 
أن الصويا في الواقع تخفف من إمكانية اإلصابة مجددا 
باملرض. وأجريت الدراسة على 5000 امرأة صينية كان 
مت تشخيص اصابتهن بسرطان الثدي بني األعوام 2002 
و2006 وتراوحت اعمارهن بني 20 و75 س����نة وأغلبهن 
بني 40 و60 عاما. وأظهرت الدراسة أن خطر الوفاة لدى 
النس����اء اللواتي تناولن الصوي����ا بكميات أكبر انخفض 
بنسبة%29 وخطر اصابتهن مجددا بالسرطان انخفضت 
بنسبة 32% مقارنة بالنساء األخريات اللواتي تناولن أقل 
من 5.3 غرامات من الصويا يوميا. وقالت ش����و »وجدنا 
أنه كلما ازدادت الكمية املتناولة انخفضت نسبة الوفاة« 
مضيفة أن »تناول الصويا أظهر انخفاضا في خطر اإلصابة 
بسرطان الثدي وقد تكون نافعة للقلب أيضا واحملصلة 
أنه إن كنت مصابة بالسرطان أم ال فإن الصويا قد تكون 
مفي����دة جدا لك وقد تصبح عنصرا أساس����يا في النظام 
الغذائي الصحي«. وذكرت أنه من املفضل احلصول عليها 

من مصادر طبيعية بدال من األطعمة املصنعة.

واش���نطن � د.ب.أ: أصبح والية أوهايو األميركية أول والية 
تنفذ حكم اإلعدام بحقن مسجون مدان بحقنة واحدة مميتة بدال 

من اللجوء لعملية احلقن التقليدية واملكونة من 3 مراحل.
واس���تغرق األمر 10 دقائق قبل أن يلقى القاتل املدان كينيث 

بيروس حتفه بحسب الشهود.
وكان الرج���ل حكم عليه باإلعدام بعد أن أدين في جرمية قتل 
وتقطيع امرأة وتوزيع أجزاء جس���دها في أنحاء أوهايو ووالية 

بنسلفانيا املجاورة.
ويقول مؤيدو عقوب���ة اإلعدام إن تنفيذ احلكم بحقنة واحدة 

ميثل تطورا في أسلوب القتل باحلقن املميت.
ويدفع مع���ارضو عق���وبة اإلع���دام بأن األس������لوب الق��دمي 
واملتمث���ل في احلق���ن مب���زي���ج قات��ل عل���ى 3 مراحل يصيب 
املدانني بالش���لل ويجعلهم يعانون جس���ديا بعض الوقت قبل 

أن ميوتوا.
غير أن تنفيذ حكم اإلعدام بأسلوب احلقن على ثالث مراحل 

كان يلقى الكثير من االعتراضات في احملاكم.

ألول مرة في والية أوهايو األميركية..
إعدام سجين أميركي بحقنة واحدة مميتة

بابا نويل.. قرد في الصين 
وجميالت لبنان في زي سانتا كلوز

ايام قليلة وينتهي عام 2009 ليطل علينا العام اجلديد، وفي هذه االيام يظهر بابا نويل في مختلف 
بلدان العالم، لكن الغريب هذا العام ان احد القرود في حديقة حيوان بالصني ارتدى مالبس بابا نويل 
وراح يلعب مع صاحب احلديقة بفقاقيع الصابون، بينما في بيروت ارتدت اجلميالت الزي املعروف 
)رويترز( وركنب سيارة وجتولن به في انحاء املدينة«. 

ديك رومي بحجم خروف!

اللص التعيس سرق حافلة 
مكتظة برجال الشرطة

دمشق � يو.بي.آي: بلغ وزن ديك رومي 
في محافظة طرطوس على الساحل السوري 

45 كغم أي ما يعادل وزن خروف.
وقال منصف احلمد الذي يعمل مديرا 
الح����دى املدارس ف����ي احملافظة لصحيفة 
البعث الصادرة امس انه اشترى »صيصان« 
املاني����ة وقام بتربيتها ف����ي مزرعته فبلغ 
وزن الديك الرومي45 كغم فيما وصل وزن 
اإلناث 35 كغم، ويع����ادل هذا الوزن وزن 

خروف مسمن.
واضاف احلمد »ان هذا الوزن يعد طفرة 
ألن وزن ديك الرومي الطبيعي يصل إلى 15 
كغم كحد أقصى. وان كمية ما تتناوله من 
علف يصل إلى 2 كغم يوميا لكل منهما«.

من جهة ثانية رفع أحد السكان دعوى 
على جيرانه أمام احملامي العام في مدينة 
طرط����وس بفقدان 3 دجاجات وديك واحد 
حيث مت حتويل الدعوى الستكمال التحقيقات 
واستجواب املشتبه بهم ونقل موقع »محطة 
أخبار سورية« عن رئيس القسم الشرقي 
باملدينة العميد سمير ميا أن كل احملاوالت 
فشلت لثني صاحب الدجاجات عن متابعة 
الدعوى رغم تدخله شخصيا واستعداده 
لدفع ثمنها بدل الدخول باحملاكم واجللسات 

واستجواب اكثر من نصف سكان احلي.

بودابست � د.ب.أ: حاول لص 
سيارات سرقة حافلة صغيرة في 
العاصمة املجرية بودابست إال أن 
حظه العثر أوقعه في حافلة كانت 

مكتظة برجال الشرطة.
وذك��������رت صح���يف��������ة 
»نيبسزابادساج« املجرية الصادرة 
امس أن الس���ائق أوقف حافلته 
ونزل منها للقيام بشيء وترك 

املفتاح في مقبض احملرك.
وأضافت الصحيفة أن اللص 
الذي شاهد ذلك لم يتمكن بسبب 
الزجاج الداكن لنوافذ احلافلة من 
معرفة أن���ه كان بداخل احلافلة 

قوة من عناصر الشرطة.
وعندما ظن اللص أن الفرصة 
مواتية لسرقة احلافلة قفز خلف 
عجلة القيادة وبدأ في تش���غيل 
احملرك، إال أنه سمع فجأة صوت 
من داخل احلافلة يقول له: »لو كنا 

مكانك ما كنا نفعل ذلك«.
وحاول اللص دون جدوى أن 
يفر مبجرد أن أدرك أن احلافلة 
»ملغمة« بالشرطة، إال أنه مت إلقاء 

القبض عليه في احلال.

هونغ كونغ � د.ب.أ: يواجه سياسي مؤيد 
للدميوقراطية في هونغ كونغ تهديدا بفقدان 
عضويته في مجلس النواب بعدما تردد عن 
فصله موظفة لديه بسبب رفضها التجاوب 

حملاوالته التقرب إليها.
ويواجه كام ناي واي )49 عاما( في تلك 
القضية التي جذبت اهتمام الصحف الصفراء 

في املدينة،  اتهاما قدمته مساعدته السابقة 
كيمي وونغ بالتحرش اجلنسي بها.

وقالت وونغ ان النائب أخذ يتقرب إليها 
بشكل غير الئق وضغط عليها لترافقه في 
رحل���ة، ثم فصلها من العمل عندما رفضت 
التجاوب معه. وتقدمت وونغ، وهي مقدمة 
برام���ج إخبارية تليفزيونية س���ابقة وفي 

الثالثينيات من عمرها، بش���كوى للحزب 
الدميوقراطي في هذا الش���أن في سبتمبر 
املاضي. واعترف كام بأنه قال لها إنه يكن لها 
»مشاعر طيبة«، ولكنه أنكر التحرش بها.

وقال إنه فصلها في نوبة غضب، بيد أنه 
أنكر أنها تتعلق بأي شكل برفضها محاوالته 

التقرب اليها.

قضية تحرش تهدد نائبًا في هونغ كونغ بفقدان مقعده في البرلمان

تمثال ألوباما الطفل في إندونيسيا

أعم���ال تدع���ى مي���ان أن���و 
ورجل أعمال اس���مه هاش���م 

دجوجوهديكوسومو.

صمم���ه االندونيس���ي إيدي 
ش���انياغو وقام بتمويله 10 
أش���خاص من بينهم س���يدة 

في جامعة هاواي.
وقامت مؤسسة »أصدقاء 
أوباما« باع���داد التمثال الذي 

جاكرتا � يو.بي.آي: سيزاح 
الستار اليوم عن متثال للرئيس 
أوباما ميثله  األميركي باراك 
عندما كان طفال في العاشرة 
من العمر في حي منتانغ الذي 
أمضى فيه فترة من طفولته 
بوسط العاصمة االندونيسية 

جاكرتا.
وذكرت صحيفة »جاكرتا 
غلوب« االندونيسية ان حاكم 
جاكرتا فوزي بوو سيكشف عن 

متثال أوباما وهو صغير.
وأش���ارت إلى ان التمثال 
البرون���ز وطوله متران  من 
كما سيوضع عند أحد أطراف 

احلي.
وأشارت إلى ان هذا املكان 
اختير ألن أوباما كان يلعب فيه 
يوم كان يقيم في جاكرتا عندما 

كان صبيا في السبعينيات.
يشار إلى ان أوباما انتقل 
إل���ى جاكرتا م���ع والدته آن 
دونهام وزوجها االندونيسي 
التقته  الذي  لولو سويتورو 

أقصر أم في العالم تنجب طفلها الثالث

لندن � يو.بي.آي: أجنبت أقصر أم في العالم طفلها 
الثالث وهو صبي بصحة جي���دة. وأفادت صحيفة 
»الصن« البريطانية ان ستايسي هيرالد )35 سنة( 
وهي من سكان والية كنتاكي األميركية حتدت أوامر 
األطباء للمرة الثالثة خالل 3 سنوات وأجنبت طفال 
أطلقت عليه اسم »ماالشي« وكان يزن عند والدته 1.1 
كيلوغرام. يش���ار إلى ان هيرالد التي يبلغ طولها 71 
سنتيمترا واملتزوجة من رجل يدعى ويل وطوله 175 

سنتيمترا تعاني من مرض يسبب هشاشة في العظام 
باإلضافة إلى كون رئتيها غير مكتملتني ما حال دون 
منوها بش���كل كامل وأجبرها على استخدام الكرسي 
املتح���رك. يذكر ان الزوجني التقيا ف���ي العام 2000 
وتزوجا في العام 2004 ويحذرها األطباء من احلمل 
ألن الطفل سينمو كثيرا بداخلها ويتسبب باختناقها 
لكن مع ذلك أجنبت طفلة أولى في العام 2006 وأخرى 

في 2008 وكلتاهما أطول من أمهما احلامل.

لندن � د.ب.أ: كان فستان كوكتيل أسود 
ارتدته اس���طورة هوليوود الراحلة ذات 
األصول األجنلوهولندية، أودري هيبورن، 
جنم م���زاد مبهر أقيم هذا االس���بوع في 
العاصمة البريطانية لندن لبيع مجموعة 

من املالبس االنيقة.
وحق���ق املزاد 168 الف���ا و320 جنيها 

استرلينيا )434 الفا و600 دوالر(.
وارتدت حسناء هوليوود ثوب الدانتيل 
األسود، الذي صممه هوبرت دي جيفنشي 
، في فيلم »كيف تسرق مليونا« عام 1966، 

في مشهد بحانة فندق ريتز في لندن.
وبيع الفس���تان مببلغ 60 ألف جنيه 
اس���ترليني، أي ثالثة أمثال السعر الذي 
كان مقدرا له قبل ب���دء املزاد، الذي اقيم 
في وقت متأخر أمس الثالثاء بالقرب من 

فندق ريتز.

يذكر أن الفس���تان كان بني مجموعة 
ضمت أكثر من 35 قطعة مالبس للنجمة 
الش���هيرة، إلى جانب قبعات وخطابات 
واش���ياء اخرى عرضت في مزاد »كيري 

تايلور« وسط لندن.
ومت بيع فستان زفاف من الساتان بلون 
العاج، كان���ت أودري طلبت من األختني 
اإليطاليتني فونتانا تصميمه لها مبناسبة 
زواجها من جاميس هانسون عام 1952، 

مببلغ 13 الفا و800 استرليني.
وألغت هيبورن، التي كانت في الثالثة 
والعش���رين من العمر انذاك، الزواج في 
اللحظة األخيرة وطلبت إعطاء الفستان 

لفتاة فقيرة.
وتع���ود ملكي���ة املجموع���ة لتاني���ا 
ستاربوسمان، وهي صديقة منذ الطفولة 

للنجمة الراحلة.

فستان أودري هيبورن بـ 60 ألف إسترليني


