
 اعتبر مفتي مصر د.علي 
جمعة ان التعلق بأستار 
الكعبة جائز وليس بدعة، 
وجاء تصريح د.جمعة في 
اجابته عن سؤال يقول: 
الناس على  ينكر بعض 
زوار بيـــت اهللا احلرام 
الكعبة  متسكهم بأستار 
وتشبثهم بها، والتصاقهم 
بجدرانهـــا، ويقولون ان 
هذا بدعة، أفتونا في هذه 

املسألة.
  ورد د.جمعـــة قائال: 
الكعبة وهـــي اول بيت 
وضع في االرض لعبادة 
اهللا عز وجل، قال تعالى 

(ان اول بيت وضع للنـــاس للذي ببكة مباركا 
وهدى للعاملني)، وقد جعل اهللا ما حول مكة من 
جميع جهاتهـــا االربع حرما آمنا، تكرميا لبيته 
احلرام، وقد جعلها اهللا عز وجل قبلة للمسلمني 
يستقبلونها في صالتهم خمس مرات، وال يجوز 
إلنسان ان يستقبل غيرها، بل لو اتخذ قبلة غيرها 
عاملا متعمدا ال تقبل صالته، وقد جعل اهللا عز 
وجل الطواف بالكعبة من خصائصها، فال يطاف 
بشيء غير الكعبة، قال تعالى (وليطوفوا بالبيت 
العتيق)، واملراد التعلق بأستار الكعبة هو التشبث 
بها وااللتصاق بأركانها وكسوتها، والكسوة هي 

ما يتخذ من الثياب للستر واحللية.
  وهذا التعلق يكون املراد منه االحلاح في طلب 
املغفرة، وسؤال االمان، كاملذنب املتعلق بثياب من 
اذنب اليه، املتضرع اليه في عفوه عنه املظهر له 
انه ال ملجأ له منه اال اليه، وذكر ابن عساكر في 
تاريخ دمشق: قال عبدالباري ألبي الفيض: ما معنى 

الكعبة؟  التعلق بأستار 
فقال: مثله مثل رجل بينه 
وبني صاحبه جناية، فهو 
يتعلق به ويستخذي له 
رجاء ان يهب له جرمه، 
وكان العرب قبل االسالم 
اذا اراد احـــد منهـــم ان 
يؤمن نفسه دخل الكعبة 
وتعلق بأستارها، وقال 
االمام الغزالي: اما التعلق 
بأستار الكعبة وااللتصاق 
بامللتزم، فلتكن نيتك في 
االلتزام طلب القرب حبا 
وشـــوقا للبيـــت ولرب 
البيـــت، وتبركا، ورجاء 
للتحصن عن النار في كل 
جزء من بدنك ال في البيت، ولتكن نيتك في التعلق 
بالستر واالحلاح في طلب املغفرة وسؤال االمان، 
كاملذنب املتعلق بثياب من اذنب اليه املتضرع 
فـــي عفوه عنه، املظهر له انه ال ملجأ له منه اال 
اليه وال مفزع له اال كرمه وعفوه وانه ال يفارق 

ذيله اال بالعفو وبذل االمن في املستقبل.
  وعلى هذا، فالتعلق بأســـتار الكعبة او مس 
البيت والدعاء كل ذلك من االمور املندوبة باعتبار 
ما حتمله من معاني التبرك واالجالل والتعظيم، 
وال ينبغي ان يترتب على هذا احلكم التفصيلي 
فوضى في التعامل مع الكعبة، مما يعد اســـاءة 
واســـتهانة بذلك البيت املقدس، كما انه يجوز 
للقائمني على امر املســـجد احلرام تنظيم ذلك 
االمر، وان وصل الى منعه خشـــية على كسوة 
الكعبة من التمزيق وحسما لتلك الفوضى، لكن 
ال يكـــون منع ذلك بادعاء حرمة نفس الفعل او 

كونه شركا، واهللا تعالى اعلى واعلم. 

 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 تقرير: عملية السالم في الشرق األوسط.. مسلسل ممل.

  ـ وعليه تستحق جائزة أسوأ مسلسل سياسي على مر العصور. 

 تحويل قطعة كاملة في حولي إلى شارع باتجاه واحد طوله ٥ كيلو.
  ـ شنو هالعبقرية؟! ألنه إذا دشيت هالقطعة بوقت الزحمة حتى مارد مصباح 

 أبواللطف  واحدعالء الدين ما يطلعك منها!

 البقاء هللا 
 هيف الهيلم عبداهللا املتلقم ـ ٧١ عاما ـ النعيم ـ ق٢ ـ ش٢ ـ 

م٢ ـ ت: ٩٩٠٨٥٠٥٨ ـ ٩٩٦٣٦٠٧٧.
  عبداهللا ليل مطلق العتيبيـ  ٨٢ عاماـ  الظهرـ  ق٣ـ  ش الثالث 

ـ م٧١ ـ ت: ٩٩٤٧٨٢٢٢ ـ ٩٧٩٣٠٠٦٣.
  حرفـان كرينيس غريب العازمـيـ  ٧٥ عاماـ  اجلهراءـ  القصر 
ـ ق١ ـ ش٤ ـ ج٢ ـ م٤٩ ـ ت: ٩٩٥٨١٤١٣ ـ ٩٩٨٥٧٧٤١ ـ 

.٩٩٦٢٢٣٩٨
  سعد مبارك فرجـ  ٧٨ عاماـ  الرجال: القيروانـ  ق١ـ  ش١٢٠ 
ـ م٤ـ  ت: ٩٧٨٥٥٣٣٥ـ  ٩٧٦١١٧١٦، النساء: جنوب السرةـ  
الزهراءـ  ق٥ـ  ش٥٠٣ـ  م١١ـ  ت: ٦٦٨١٦٤٠٦ـ  ٩٤٤٣٠٤٦٤ 

ـ الدفن التاسعة صباحا.
  حسـينة داود حسن املري ـ ارملة محمد علي حسن املري ـ 
٧٠ عاماـ  الصباحيةـ  ق١ـ  ش٦ـ  م٣٩٦ـ  ت: ٩٩٦٦٦٩٢٩ 

ـ ٩٩٥٨٦٨٤٨ ـ ٦٦٩٥٨٨٨٤.
  مرجان عبداهللا مرجان ـ ٧٠ عاما ـ الرجال: الروضة ـ صالة 
دســـمان ـ ت: ٩٩٤٥١٥٨٢ ـ النساء: كيفان ـ ق١ ـ ش١٢ ـ 

م٣١ ـ الدفن التاسعة صباحا. 
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 عبدالعزيز كميل اليوم وياكم
 تستضيف «األنباء» 
اليوم (اجلمعة) حارس 
مرمى منتخبنا االوملبي 
لكـــرة القـــدم ونادي 
كاظمـــة عبدالعزيـــز 
فتحـــي كميـــل بـــني
 الـ ٣ و٤ مساء، وذلك 
للحديـــث حول تألقه 
مع األزرق «الرديف» 
في آســـياد «غوانزو» 
وفرصته في املشاركة 
مع كاظمة في املباريات 
املقبلة وحظوظ كاظمة 
في املنافسة على الفوز 
بالبطـــوالت احمللية، 
باإلضافـــة الـــى الرد 
القراء،  على أســـئلة 
الهواتف  وذلك علـــى 
 ٢٢٢٧٢٨٨٨ التاليـــة: 

 عبدالعزيز كميل و٢٢٢٧٢٨٨٩. 

 د.أحمد الطيب

 ريتشارد إدوارد يحك وجهه بإحدى يديه املزروعتني

 التعلق بأستار الكعبة بني الرفض والتأييد 

 مريض خضع لزراعة يدين 
  يستعيد الشعور بهما.. ويخسر إصبعين

 مجمع البحوث اإلسالمية يدرس شرعية 
  استخدام الحشيش في عالج الكبد

 ناقش مجمع البحوث اإلســـالمية باألزهر 
الشريف في جلسته الشهرية التي عقدت برئاسة 
د.أحمد الطيب شيخ األزهر مشروعية استخدام 

احلشيش في عالج تليف الكبد.
  وقـــال د.محمد واصل وكيل األزهر وعضو 
مجمع البحوث اإلســـالمية ان سؤاال ورد الى 
املجمع من أستاذة أمراض الكبد واجلهاز الهضمي 
بإحدى كليات الطب املصرية تسأل عن شرعية 
استخدام مادة من احلشيش في عالج التليف 

الكبدي بعد ان أثبتت بعض األبحاث األميركية 
فاعليـــة هذه املادة، بحســـب صحيفة األهرام 

امس.
  وأشـــار وكيل األزهر الى ان السؤال متت 
إحالته الى اللجنـــة الفقهية مبجمع البحوث، 
وستعرض رأيها في االجتماع إلصدار القرار 
النهائي، ومن املقرر أن يبحث املجمع أيضا سبل 
تفعيل دور مجمع البحوث اإلسالمية وتطوير 

أدائه للنهوض به كمرجعية فقهية عاملية. 

 ٣ قتلى في شجار حول اسم

 ٥٩ ألف متسول في قبضة شرطة الرياض

 بوسطن ـ يو.بي.آي: أدى شجار حول اسم طفل في ضواحي 
بوسطن الى مقتل شخصني وانتحار ثالث.

  ونقلت صحيفة «ذي بوســـطن غلـــوب» االميركية عن احد 
املدعني العامني في ماساشوستس قوله انه يشتبه في أن جوزيف 
كامينغز (٥١ سنة) أقدم على قتل حبيبته احلامل كيمبرلي نغويني 

وشقيقتها ليلي (٢٩ سنة) قبل ان يقدم على االنتحار.
  وقال متحدث باسم مكتب االدعاء العام للصحيفة ان الرجل 
وحبيبته تشاجرا قبل احلادث حول االسم الذي سيطلقانه على 

الطفل بعد والدته.
  وأضاف املتحدث «تشير حتقيقاتنا الى ان شجارا على اسم 

الطفل الذي حتمله املرأة» هو سبب ما حصل.
  واختبأت ابنة احلبيبة البالغة من العمر ١٢ ســـنة في غرفة 
مجاورة عند إطالق النار، وقالت انها انتظرت ٥ دقائق قبل الفرار 

الى منزل اجليران واالتصال بالشرطة للتبليغ عما حصل. 

 الرياضـ  د.ب.أ: استوقفت شرطة منطقة الرياض السعودية 
اكثر من تسعة وخمسني ألفا، وخمسمائة متسول ومتسولة، بني 

مواطنني ومقيمني في منطقة الرياض منذ بداية عام ٢٠١٠.
  وكشـــفت نتائج احلملة التي نفذتهـــا ادارة الضبط االداري 
بشـــرطة الرياض منذ بداية العام احلالي ان نسبة الوافدين من 
اجمالي املقبوض عليهم بلغت اكثر من ٦٧٪ بينما بلغت نسبة 

السعوديني نحو ٣٣٪.
  وذكـــرت صحيفة «الرياض» الســـعودية في عددها امس ان 
احلملة اســـتهدفت احلد من ظاهرة التســـول بضبط املتسولني 
واملتســـوالت واحالتهم جلهات االختصاص للتعامل معهم وفق 
االنظمة والتعليمات من خالل قسم متخصص بالشرطة يتولى 

معاجلة ما يرد من حاالت ويعالج اجراءاتهم االولية. 

 ڤيروس ستاكسنت أصبح في السوق السوداء
  ويمكن استعماله من قبل اإلرهابيين

 اعتقال فتاة بريطانية إلحراقها 
  نسخة من المصحف الشريف

 واشنطن ـ يو.بي.آي: قال رجل خضع لزراعة 
يدين في الواليات املتحدة انه بدأ يستعيد بعض 

الشعور بهما بعد ٣ أشهر من اجراء اجلراحة.
  ونقلـــت قناة «دبليو دي ار بي» االميركية عن 
ريتشارد ادوارد الذي عانى من حروق في ٣٠٪ من 
جسده وشوهت يداه وخسرت وظائفها في حادث 
سير في العام ٢٠٠٦، انه ال يستطيع التوقف عن 
النظر ليديه بعد ٣ أشـــهر مـــن زرعهما وانه بدأ 

يشعر بهما.
  وأضاف ادوارد بعد عملية الزرع الناجحة التي 

أجريت في والية كنتاكي االميركية انه فرح بلمس 
أشياء فقدها كثيرا بينها يد زوجته كيندي.

  لكن القناة أشارت الى ان جسده بدأ أوائل نوفمبر 
اجلـــاري برفض اليدين، فأدخل ادوارد مجددا الى 
املستشفى، ويقول االطباء انه قد يخسر اصبعني 

من يده اليمنى.
  وقـــال املريض: نحن ندعـــو حلصول معجزة 
وإنقـــاذ االصبعني، ونحن نعرف ان أراد اهللا أنقذ 
اإلصبعـــني، لقد منحت يدين جميلتني ميكنني أن 

أتخلى عن اصبعني.

 لندن ـ يو.بي.آي: كشــــفت شبكة «سكاي نيوز» 
البريطانية امس أن ڤيروس «ستاكسنت» الذي استخدم 
مؤخرا لتعطيل البرنامج النــــووي االيراني يجري 
تداوله اآلن في السوق السوداء وميكن أن يستعمل 
من قبل االرهابيني.وقالت ســــكاي إن خبراء بارزين 
في مجال أمن أنظمة املعلوماتية حذروا من امكانية 
استخدام ڤيروس ستاكسنت ملهاجمة أي هدف مادي 

يعتمد على أجهزة الكمبيوتر.
  وأضافت نقال عن اخلبراء ان قائمة املنشآت الضعيفة 
التي ميكن أن يستهدفها ڤيروس «ستاكسنت» ال نهاية 
لها وتشمل محطات توليد الكهرباء وشبكات توزيع 
املواد الغذائية واملستشفيات واشارات املرور وحتى 

السدود. وكان الڤيروس استخدم لضرب ٣٠ ألف جهاز 
كمبيوتر لدى ايران في سبتمبر املاضي.

  ونسبت «ســــكاي» إلى مستشار أمن تكنولوجيا 
املعلومات ويل غيلبني قوله «لدينا أدلة دامغة على 
أن الڤيروس وقع في أيدي األشرار وال ميكننا تقدمي 
تفاصيل أكثر لكن هؤالء الناس متحفزون وميلكون 

مهارات عالية وأمواال طائلة».
  واضــــاف غيلبني «هؤالء األشــــرار ادركوا أن هذا 
النوع من الڤيروســــات ميكن أن يكــــون أداة مدمرة 
ويغلــــق محطات الطاقة وشــــبكات النقل في جميع 
أنحاء اململكة املتحدة فضال عن املستشفيات ونظام 

النجدة للشرطة».

 لندنـ  يو.بي.آي: اعتقلت الشرطة البريطانية 
فتاة مراهقة بتهمة االشتباه في التحريض على 
الكراهية الدينية بعد ظهورها على شريط ڤيديو 
وهي حترق نسخة باللغة اإلجنليزية من املصحف 

الشريف.
  وقالت هيئة اإلذاعة البريطانية (بي بي سي) 
أمس إن الفتاة تبلغ من العمر ١٥ عاما وتعيش 
مبقاطعة مدالندز الغربية وقامت بتصوير شريط 
الڤيديو في مدرستها أمام عدد من زمالئها وبثه 

على موقع «فيس بوك».
  وأضافت أن شـــرطة املقاطعة أزالت شريط 
الڤيديو مـــن املوقع واعتقلت صبيا في الرابعة 
عشرة من العمر الشتباهها في إطالقه تهديدات 

ثم أفرجت عنه بكفالة مع الفتاة.

  وكانت الشرطة البريطانية اعتقلت في سبتمبر 
املاضي ستة أشـــخاص بتهمة التحريض على 
الكراهية العنصرية بعد ظهورهم في شـــريط 
ڤيديو على شبكة االنترنت وهم يحرقون نسخا 
من املصحف الشريف في مدينة غيتسهيد مبقاطعة 

نورثامبريا.
الشـــرطة ســـبيل األشـــخاص   وأخلـــت 
 الســـتة الحقا بكفالة بانتظار إجراء املزيد من 
التحقيقات وأصدرت بيانا مشـــتركا مع بلدية 
غيتسهيد شـــددتا فيه على «أن هذا النوع من 
الســـلوك الذي ظهر في شريط الڤيديو ال ميثل 
مجتمع املدينـــة ككل والعالقات بني ابنائها من 
جميع األديـــان واملعتقدات تقوم على االحترام 

املتبادل». 

 السايرزم  مفتي مصر: التعلق بأستار الكعبة جائز وليس بدعة

 صالح الساير
 www.salahsayer.com 

 أفواه وخناجر

 كالم الناس سلطة تفوق 
بهيمنتها السلطات األخرى 
العربية،  في املجتمعـــات 
فالعديد من االفراد يحجمون 
عن ممارسات طبيعية خشية 
ان يفسرها اآلخرون على 
نحو سلبي رغم ادراكهم أنها 
ممارسات قانونية ال يجرمها 
القضاء وال متنعها احلكومة 
وال تتعارض مع التشريعات 

التي يسنها البرملان.
هنـــاك  ان    صحيـــح 
متمردين ضد هذه السلطة 
االفتراضية، فال يقيمون لها 
وزنا، لكنهم يبقون استثناء، 
اما االغلبية الغالبة فتعيش 
ومتـــوت حتـــت هيمنتها، 
امواًال  والبعض قد يخسر 
تفوق قدرته املالية حتى ال 
يقال عنه انه فقير او بخيل 
او نحو ذلك، واالمثلة ال تعد 

وال حتصى.
  لهذه السلطة االجتماعية 
ايجابية تتمثل في قدرتها 
على احلد من انفالت السلوك 
البشري، فالتاجر الغشاش 
لن يجـــد من يتعامل معه، 
الـــكاذب لن  والشـــخص 
الناس، واخلائض  يصدقه 
في أعراض العفيفات يعيش 

منبوذا في املجتمع.
  اما سلبية هذه السلطة 
االستبدادية فتكمن في انعدام 
الرحمة فيها، فالبعض قد 
يعيش حياته في اجلحيم 
خشية من جحيم اآلخرين 
وقســـوة لسانهم الذي هو 
اكثر قـــدرة على الذبح من 

نصل اخلناجر املسمومة. 
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