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بشرى شعبان
تنافست 3 قوائم لشغل ثالثة 
مناصب في مجلس ادارة جمعية 
التعاونية النتهاء والية  حطني 

اعضائها.
وقد فاز م���ن قائمة املنطقة 
مرشحها عبداهلل مال اهلل باملركز 
االول ب� 301 ص���وت، وابراهيم 

اخلراز ب� 272 صوتا.
ام���ا م���ن قائمة حط���ني فقد 
حصد احمد جاس���م الفيلكاوي 

258 صوتا.
وعقد مجلس االدارة اجتماعا 
عقب االنتخابات مت خالله اختيار 

عبدالعزيز السمحان رئيسا ملجلس االدارة، احمد 
الفيل���كاوي نائبا للرئيس، ن���ادر الكندري أمينا 
للسر، سليمان املكيمي أمينا للصندوق، وفيصل 

االنصاري ممثل اجلمعية في احتاد 
اجلمعيات.

جت���در االش���ارة ان كال من 
احمد الفيلكاوي وابراهيم اخلراز 
اعيد انتخابهما للمرة الثانية في 
حني خ���رج من املجلس عبداهلل 

العمران.
وعل���ى صعيد آخ���ر، اجرت 
جمعي���ة الش���هداء التعاوني���ة 
التكميلية الختيار  انتخاباته���ا 
ثالثة اعضاء جدد بدال ممن انتهت 
واليتهم وحصد فاضل العصفور 
املرك���ز االول ب� 212 صوتا وحل 
سالم املعتوق ثانيا ب� 201 صوت، 
واملركز الثالث حصل علي���ه نبيل العيدي ب� 190 
صوتا، عل���ى ان يعقد مجلس االدارة اجتماعا في 

وقت آخر لتوزيع املناصب بني اعضاء املجلس.

الدولي���ة  الطبي���ة  قام���ت املجموع���ة 
»انترناشيونال ميديكال كوربس« بالتعاون 
مع شركة »أجليتي«، واحدة من كبرى شركات 
العاملية، لدعم جهود  اللوجستية  اخلدمات 
االغاثة للمتضررين من الزلزال الذي اصاب 
هاييتي، حيث انضمت املؤسستان الى اجلهود 
الدولية الرامية الى التعجيل بتوصيل الغذاء 
والدواء وغيرهما من االم���دادات الى مئات 
اآلالف من األشخاص املتضررين من الكارثة 
التي أودت بحياة ما يقارب 200 ألف شخص 
وتشريد نحو مليون شخص آخرين في 12 

يناير املاضي.
واستطاعت »املجموعة الطبية الدولية« 
الوصول الى هاييتي في غضون 22 ساعة من 
وقوع الزلزال، حيث تقوم بخدمة املتضررين 
بوصفها الوكال���ة الرائدة الت���ي تعمل من 
املستش���فى اجلامعي في وس���ط »بورت او 
برنس«، باالضافة الى ذلك، تقوم املجموعة 
الطبية الدولية بتشغيل وحدات طبية متنقلة 
في 15 موقعا متضررا من الزلزال في املناطق 
النائية بهدف الوصول الى معاجلة اكبر عدد 
الس���كان والذي يصل عددهم الى نحو 450 
الف نسمة، يقوم فريق االغاثة بفحص 1000 
مريض يوميا، مبا ف���ي ذلك توفير خدمات 
الرعاية الصحي���ة األولية ورعاية األطفال، 
والصحة النفسية، الى جانب التغذية واملياه 

والصرف الصحي والنظافة.
وقد تطلبت عمليات فريق االغاثة التابع 
للمجموعة الطبية الدولية دعم لوجس���تي 
عاملي في املنطقة التي شهدت الدمار الهائل في 
البنية التحتية، مبا في ذلك الطرق واجلسور 

ومرافق املوانئ واملطارات.
وتعود هذه الشراكة الى سنوات عدة، حيث 
تسمح ل� »املجموعة الطبية الدولية« بطلب 
الدعم اللوجستي من »أجيليتي« والذي تقدمه 
الشركة دون مقابل كعمل تطوعي في اوقات 
الكوارث الطبيعية، وله���ذا قامت اجيليتي 
على الفور بإرس���ال افراد بدرجة عالية من 
املهارة واخلبرة اللوجس���تية باالضافة الى 
املعدات وغيرها من املوارد املستخدمة لدعم 

عمليات الطوارئ.
ومن جهته قال نائب الرئيس للعمليات 
الدولية في املجموعة الطبية الدولية رابح 
تورباي »لقد قامت أجيليتي بدور ريادي في 
مساعدة املجموعة الطبية الدولية واملجتمع 
االنساني اجمع على انقاذ هذه االرواح وذلك 
بضمانها توفير االدوي���ة واللوازم االخرى 
الى االش���خاص املتضررين من  ووصولها 
الزلزال وحققت العمليات املشتركة جناحا 
كبيرا وأعطت منوذجا للش���ركات املسؤولة 
عن كيفية مساعدة املنظمات االنسانية في 

اوقات الكوارث الطبيعية«.

الجسام: مؤتمر هجرة العمالة بحث حمايتها 
في الخارج وإعادة دمجها في أوطانها

يفتتح أعماله األساسية اليوم بقاعة االحتفاالت الكبرى بجامعة القاهرة

4 ورش عمل في اليوم األول للملتقى اإلعالمي العربي للشباب

مكنت الوفد على أداء مهامه على 
أكمل وجه.

وعقد املؤمتر مبشاركة العديد 
من اجلهات احلكومية االندونيسية 
والسفارات األجنبية املعتمدة لدى 
جاكرتا وبعض املنظمات الدولية 
املعنية بحقوق اإلنسان ومكتب 
الدولية للهجرة ومكتب  املنظمة 

دولة الكويت.
وض����م الوف����د الكويت����ي في 
عضويت����ه رئيس مكتب املتابعة 
التاب����ع ملدي����ر االدارة القنصلية 
الفه����د وامللحق  الش����يخ مبارك 
الديبلوماسي في االدارة القانونية 
في وزارة اخلارجية احمد البعيجان 
م����ن وزارة الداخلية العقيد جبر 
ثوين����ي العن����زي ممث����ال الدارة 
الهجرة للشؤون القانونية والعقيد 
عبداهلل العلي مدير ادارة العمالة 

املنزلية.
كم����ا ضم وف����د الكويت مدير 
ادارة عالق����ات العمل باإلنابة في 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
هادي محمد العنزي ومن السفارة 
الكويتية في جاكرتا الس����كرتير 

ثالث خالد الرشيدي.

القاهرة - هناء السيد
انطلقت أمس أنشطة اليوم االول للدورة الثالثة من 
اعمال امللتقى االعالمي العربي الثالث للش���باب الذي 
تس���تضيفه العاصمة املصرية القاهرة أمس واليوم، 
حيث شهد اليوم االول انطالق اربع ورش عمل جتمع 
طلبة وطالبات كلي���ات االعالم العربية بعدد من ابرز 
جنوم العمل االعالمي والصحافي، حيث كانت اجللسة 
االولى حتت عنوان »احليادية في وسائل االعالم« والتي 
أدارها احمد املسلماني مقدم برنامج الطبعة االولى على 
قناة درمي، وقد تناول املس���لماني خالل هذه الورشة 
العديد من النقاط املتعلقة مبسألة احليادية وأهميتها 
في العمل االعالمي، حيث اكد ضرورة حتلي االعالمي 
باحليادية واملوضوعية وعدم االجنراف وراء االهواء 
واملصالح الشخصية من اجل تقدمي منتج اعالمي راق 
يحت���رم عقل املتلقي ويخدم � في الوقت ذاته � قضايا 
املجتمع الذي يعمل فيه االعالمي، وأوضح املسلماني ان 
العالم العربي اليوم قد بات يحتاج الى اعالميني يدركون 
قيمة الرس���الة االعالمية النبيلة التي متتلك مقومات 
البناء والعمل االيجابي ال���ذي يعود على مجتمعاتنا 
العربية مبا في���ه اخلير واملصلحة وانه لم يعد هناك 

متسع للمجامالت أو لتغليب املصالح الشخصية على 
حساب املصلحة العامة.

أما الورشة الثانية، فكانت حتت عنوان »مستقبل 
االع���الم بني التقليدي والرقم���ي« والتي أدارها جمال 
غيط���اس رئيس حترير مجل���ة »لغة احلصر«، حيث 
اكد فيه���ا حتمية التحول الى االعالم الرقمي، وان هذا 
النوع من االعالم لم يعد مجرد نافذة اعالمية قاصرة 
على بعض الفئات، ولكنه وبفضل التطور والتوس���ع 
التكنولوجي املتس���ارع قد أصب���ح واقعا جليا يجب 
التعامل معه على هذا االساس، كما اكد ضرورة االندماج 
مع هذا النوع من االعالم على اس���اس انه ضرورة من 

ضروريات العصر احلديث.
وجاءت الورشة الثالثة لتناقش قضية »فرص التوظيف 
ومتطلبات سوق العمل« والتي ادارها خالد صالح رئيس 
حترير جريدة »اليوم السابع«، حيث أكد فيها ضرورة 
ان يتحلى الطالب مبجموعة من املقومات التي تساعدهم 
على ان يكونوا قادرين على االندماج في س���وق العمل 
مبختلف احتياجاته ومتطلباته، وكذلك القدرة على حتمل 

مسؤوليات العمل االعالمي مبختلف قطاعاته.
وتناولت الورش���ة الرابعة قضية »االعالم والرأي 

العام من يوجه اآلخر« حيث أدار هذه الورش���ة محمد 
الش���بة رئيس حترير جري���دة »نهضة مصر«، حيث 
تناول الشبة في هذه الورشة تأثير االعالم على الرأي 
العام، وكذلك الرأي العام على االعالم، وهل االعالم هو 

من يوجه الرأي العام أم العكس؟
وقد شهدت ورش العمل حضور عدد كبير من طلبة 
وطالبات كليات االعالم من كل الدول العربية، وقد صرح 
األمني العام لهيئة امللتقى االعالمي العربي ماضي عبداهلل 
اخلميس بان احلضور الذي شهدته ورش العمل يدل 
عل���ى ان هناك اهتماما كبيرا من قبل الطلبة بالقضايا 
املطروحة، كما يعكس اهتمامهم الكبير مبتابعة الضيوف 
احملاضرين في هذه الورش، وهذا ما اعتبره اخلميس 

شيئا ايجابيا مهما.
من جانبها، أعربت د.ليلى عبداملجيد عن سعادتها 
مبا استطاع امللتقى االعالمي العربي للشباب حتقيقه، 
حيث أكدت ان امللتقى هذا العام استطاع أن يجذب أعدادا 
كبيرة من طلبة وطالب���ات االعالم من مختلف كليات 
االعالم في العالم العربي. اجلدي���ر بالذكر ان امللتقى 
س���يفتتح أعماله االساس���ية اليوم بقاعة االحتفاالت 

الكبرى بجامعة القاهرة.

في جميع املجاالت.
وفي الس����ياق ذاته اس����تذكر 
اجلسام اجنازات احلكومة الكويتية 
في مجاالت حقوق االنسان ومنع 
االجتار بالبشر واحترام حقوق 
العمال����ة والت����ي متخض����ت عن 
االجتماع����ات القائمة بني وزارات 
اخلارجي����ة والداخلي����ة والعدل 
والش����ؤون االجتماعية والعمل 
واعتماد مشروع عقد موحد جديد 
يحمي حقوق العمالة ومش����روع 
تشغيل مركز دعم العمالة املنزلية 
الذي يوفر جميع س����بل الراحة 
املنزلية جلميع  العمال����ة  إليواء 

اجلاليات.
واشار اجلسام الى ان املستشار 
األول للحكومة االندونيسية في 
وزارة الشؤون االقتصادية د.ارفان 
حبيبي اعرب عن شكره وتقديره 
حلكومة دولة الكويت ملا قدمته من 
تسهيالت للجالية االندونيسية 

في الكويت.
واشاد رئيس الوفد الكويتي مبا 
قدمته سفارة الكويت لدى جاكرتا 
وعلى رأسها السفير ناصر العنزي 
واعضاء الس����فارة من تسهيالت 

القنصلي في س����فارة اندونيسيا 
الكويت القت تأييدا واسعا  لدى 

من قبل املشاركني باملؤمتر.
واوض����ح ان مش����اركة دولة 
الكويت بوفد يضم في عضويته 
عدة جهات مختصة يعكس مدى 
حرص القي����ادة العليا الكويتية 
ممثلة بصاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد على ضمان جميع 
احلقوق االنسانية للعاملني بدولة 
الكويت واحترام حقوق اإلنسان 

االندونيسية في دولة الكويت.
واشار اجلسام الى ان املنظمة 
الدولية للهجرة طلبت من الوفد 
الكويتي خالل املؤمتر شرحا عن 
نتائج الزيارة الرسمية التي قام 
بها إلندونيسيا في ال� 14  اجلاري 
والتي انتهت باملشاركة وحضور 

أنشطة املؤمتر.
وقدم رئي����س الوفد الكويتي 
ش����رحا وافيا عن نتائج الزيارة 
التي أجراها  الرسمية  واللقاءات 
الوفد مع اجلهات االندونيس����ية 
املعنية بشؤون العمالة واملقترحات 
التي تقدم بها رئيس الوفد خالل 
الزيارة مدي����ر االدارة القنصلية 
بوزارة اخلارجية السفير حمود 
يوسف الروضان والتي ستساهم 
بضمان احلقوق االنسانية للعمالة 

االندونيسية في الكويت.
وأكد اجلس����ام ان املقترحات 
الكويتية واملتمثلة بفتح حسابات 
بنكية معتم����دة لضمان حتويل 
الرواتب الشهرية للعمالة املنزلية 
في الكويت وسرعة تعيني ضابط 
ملحق من ادارة الهجرة املركزية 
لنظم املعلومات لينضم الى الطاقم 

� كونا:  ش����اركت  كواالملبور 
دولة الكويت ف����ي أعمال املؤمتر 
النهائي اخل����اص باحلوار حول 
هجرة العمالة في تعزيز احلوار 
وتبادل املعلومات بني اندونيسيا 
وماليزيا وس����نغافورة والشرق 
األوس����ط والذي تنظمه املنظمة 
الدولي����ة للهجرة ف����ي العاصمة 

االندونيسية جاكرتا.
الوفد السكرتير  وقال رئيس 
اول في االدارة القنصلية في وزارة 
اخلارجية الكويتية عادل اجلسام 
في اتصال هاتفي أمس مع »كونا« 
ان املؤمتر ناقش قوانني وسياسات 
احلكومة االندونيسية على املدى 
التوظي����ف  القصي����ر وقضاي����ا 
واملس����اعدات املتعلق����ة بالعمالة 
املهاجرة قبيل مهاجرتهم موطنهم 

األصلي.
واضاف ان املؤمتر بحث سبل 
حماية العمالة املهاجرة في اخلارج 
وسبل عودتها وكيفية اعادة دمجهم 
مبوطنه����م وبع����ض التوصيات 
للبلدان املضيفة وأخرى للحكومة 
االندونيسية بشأن العمالة املهاجرة 
والتي من ضمنها العمالة املنزلية 

عادل اجلسام

حاي احلاي فيحان اجلرمان د. عادل املطيرات راشد العليمي د. محمد النجدي

عبدالعزيز السمحان

عبدالعزيز السمحان رئيسًا لتعاونية حطين
والعصفور والمعتوق والعيدي أعضاء في »الشهداء«

»أجيليتي« و»المجموعة الطبية« شركاء
في تقديم اإلغاثة لمنكوبي زلزال هاييتي

دعاة لـ »األنباء«: االحتفال بالمولد بدعة لم يعرفها الصحابة والتابعون واألئمة
من ألفاظ العموم.

قال أحد الشعراء:
وكل خير في اتباع من سلف 

وكل شر من ابتداع من خلف  
واض����اف: واذا كان كذل����ك فان من 
تعظيمه وتوقيره والتأدب معه واتخاذه 
اماما ومتبوعا اال نتجاوز ما شرعه لنا 
من العبادات، الن رسول اهلل ژ توفي 
ولم يدع المته خيرا إال دلهم عليه وأمرهم 
به، وال شرا إال بينه وحذرهم منه وعلى 
هذا فليس من حقنا ونحن نؤمن به اماما 
متبوعا ان نتق����دم بني يديه باالحتفال 
مبولده او مببعثه، واالحفال يعني الفرح 
والسرور واظهار التعظيم وكل هذا من 
العبادات املقربة الى اهلل، فال يجوز ان 
نش����رع من العبادات اال ما شرعه اهلل 
ورس����وله، وعليه فاالحتفال به يعتبر 
م����ن البدعة، ولو كان االحتفال مبولده 
ژ من االمور احملبوبة الى اهلل ورسوله 
لكان مشروعا، ولو كان مشروعا لكان 
محفوظ����ا، الن اهلل تعالى تكفل بحفظ 
ش����ريعته، ولو كان محفوظا ما تركه 
اخللفاء الراشدون والصحابة والتابعون 
لهم باحسان وتابعوهم، فلما لم يفعلوا 
شيئا من ذلك علم انه ليس من دين اهلل، 
والذي انصح به اخواننا املسلمني عامة 
بان يتجنب����وا مثل هذه االمور التي لم 
يتبني لهم مشروعيتها ال في كتاب اهلل 
وال في س����نة رسوله ژ، وال في عمل 
الصحابة رضي اهلل عنهم، وان يعتنوا مبا 
هو بني ظاهر من الشريعة، من الفرائض 
والسنن املعلومة، وفيها كفاية وصالح 

للفرد وصالح للمجتمع.
اما الصالة والس����الم على رس����ول 
اهلل ژ فه����ي من أفضل القربات، ومن 
االعمال الصاحلات، كما قال تعالى: )ان 
اهلل ومالئكته يصلون على النبي يأيها 
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.. 

االحزاب: 56(.
وقال النبي ژ: »من صلى علّي واحدة 
صلى اهلل عليه بها عشرا« وهي مشروعة 
في جميع االوق����ات، ومتأكدة في آخر 
كل صالة، بل واجبة عند جمع من أهل 
العلم في التشهد االخير من كل صالة، 
وسنة مؤكدة في مواضع كثيرة منها بعد 
األذان، وعند ذكره ژ، وفي يوم اجلمعة 
وليلتها كما دلت على ذلك أحاديث كثيرة 
واهلل املسؤول ان يوفقنا وسائر املسلمني 
للفقه في دينه والثبات عليه وان مين 
على اجلميع بلزوم السنة واحلذر من 

البدعة انه جواد كرمي.

الداعية فيح����ان اجلرمان ان النبي ژ 
حذر األمة في خطبة خطبها من البدع 
واحملدثات، مشيرا الى النبي ژ ثبت 
عنه ف����ي خطبة احلاجة قوله »وش����ر 
االمور محدثاته����ا، وكل محدثة بدعة، 
وكل بدعة ضالل«. واضاف اجلرمان ان 
االحتفال باملول����د وارادة القربة به الى 
اهلل ال يخلو من أمري����ن، اما ان يكون 
سنة فيلزم صاحبها بجلب الدليل ولن 
يجده، وأما ان يكون بدعة فيجب اجتنابه، 
مؤكدا انه لم يثبت عن النبي ژ احياؤه 
لهذه املناس����بة وال من صحابته الكرام 
وهم احرص الناس على السنة وأحب 
الناس لرسول اهلل واكثرهم نصرة له، 
بل ان املتتبع ألصل هذا االحتفال فسيجد 
ان ل����ه اصال عند النصارى الذين أمرنا 
مبخالفتهم والذين أحيوا احتفاال مبولد 
عيسى گ. وقال ان محبة النبي ژ امنا 
تكون بطاعته وامتثال أمره، مستنكرا 
على من يظل قائما على املعاصي والذنوب 
ويحتفل مبا يسمى باملولد النبوي زاعما 

حبه للرسول، ولذا قال الشاعر: 
لو كان حبك صادقا ألطعته 

ان احمل��ب مل��ن يح��ب مطيع  
وأم����ا اإلمام واخلطيب ف����ي وزارة 
األوقاف والش����ؤون اإلسالمية الداعية 
حاي احلاي فقال: قالت عائش����ة رضي 
اهلل عنها ، قال رس����ول اهلل ژ: »من 
أحدث في أمرنا ه����ذا ما ليس منه فهو 
رد« رواه مسلم، و»من عمل عمال ليس 

من أمرنا فهو رد« رواه مسلم.
وتابع: هذا احلديث عظيم وهو اصل 
من أصول االسالم وهو حترمي االبتداع 
في الدي����ن فالبدع كلها ضاللة بوصفه 
ژ انه ق����ال: »وكل بدعة ضاللة« وكل 

اهلل سبحانه ش����يئا من االحتفاالت اال 
الفرح بعي����د الفطر وعيد الضحى ولم 
يشرع غيرهما بدليل ما ثبت في سنن ابي 
داود ان النبي ژ ملا قدم املدينة ووجد 
الهلها يومني يلعبون فيهما فقال: »ما 
هذان اليومان؟«، قالوا: كنا نلعب فيهما 
في اجلاهلي����ة، قال: »ان اهلل قد أبدلكم 
بهما خي����را منهما: يوم األضحى ويوم 
الفطر«. ولم يذكر س����واهما شيئا من 
األعياد او االحتفاالت، وهذه االحتفاالت 
ظهرت عندما ابتعد املسلمون عن دينهم 
وضعف إميانهم فلجأوا الى تقليد الكفار 
ف����ي أعيادهم واحتفاالتهم. واس����تنكر 
املطيرات على م����ن يظن من الناس ان 
االحتفال باملولد النبوي بدعة حسنة، 
قائال ان هذا مخالف لقول النبي ژ كما 
ثبت في السنن »كل بدعة ضاللة، وكل 
ضاللة في النار«، فالبدعة ضاللة وان 
ظنها الناس حسنة، فما لم يرد عن النبي 
ژ من أمور الدين فهو بدعة وضاللة، 
ومن ادعى غير ذلك فقد زعم ان الدين 
ناقص وان النب����ي ژ لم يكمل الدين 
وأخفى علينا ان نحتفل مبولده، فلو كان 
االحتفال مبولده ژ من االمور احملبوبة 
الى اهلل ورسوله لكان مشروعا، ولو كان 
مشروعا لكان محفوظا، الن اهلل تعالى 
تكفل بحفظ شريعته، ولو كان محفوظا 
ما تركه اخللفاء الراشدون والصحابة 
والتابعون لهم باحسان وتابعوهم، فلما 
لم يفعلوا شيئا من ذلك علم انه ليس من 
دين اهلل، واهلل سبحانه يقول: )اليوم 
اكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعمتي 

ورضيت لكم اإلسالم دينا(.
ومن جهته أوضح اإلمام واخلطيب 
في وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

بلسان احلال بضآلة محبتهم له ژ مبا 
ال ينبغي ان يكون له مع مقدار ما تفضل 
به عليهم من نعمة، ال يقدرون على ردها 

له، او مجازاته ژ بها.
واما االس����تاذ في كلية الش����ريعة 
جامع����ة الكويت د.عادل املطيرات فاكد 
ان العلماء اجمعوا على انه لم يحتفل 
النب����ي ژ مبولده ولم يأمر بذلك، ولم 
يحتفل صحابته وال التابعون وال اتباع 
التابعني به، وهم خير الناس واحرص 
الناس على اتباع س����نته ژ ، ومضت 
القرون الثالثة - التي شهد لها النبي ژ 
باالفضلية- على تلك احلال لم يحتفلوا 
مبولد الرسول ژ. وأوضح املطيرات ان 
أول من احتفل مبولد الرسول ژ الدولة 
العبيدية )الفاطمية( حيث احدثوا اعيادا 
كثيرة تزيد على العشرين عيدا ومنها 

االحتفال مبولد الرسول ژ .
وزاد: ان االحتفال مبولد الرسول ژ 
تشبه بالنصارى الذين يحتفلون مبولد 
عيس����ى گ ، وقد نهانا النبي ژ عن 
التشبه بالنصارى، وجعل من يتشبه 
بهم فانه منهم، كما ثبت في س����نن ابي 
داود عن ابن عمر رضي اهلل عنهما ان 
رس����ول اهلل ژ قال: »من تشبه بقوم 
فهو منهم«، وبني ان هناك من امته من 
يقلدون اليهود والنصارى في كل شيء، 
كما جاء في الصحيحني عن ابي سعيد 
اخلدري ÿ ان رس����ول اهلل ژ قال: 
»لتتبعن س����نن الذين من قبلكم، شبرا 
بشبر، او ذراعا بذراع، حتى لو سلكوا 
جحر ضب لس����لكتموه«، قالوا: اليهود 

والنصارى؟، قال: »فمن؟«.
وتابع املطيرات قوله ليس في دين 
اهلل شيء اسمه احتفاالت، ولم يشرع 

جميعنا بنور الهداية، هل يتوقع منه ان 
يخصص يوما للتعلق بحبيبه، وزمنا 
يتيما يترمن فيه على خير البشر بقصائد 
في يوم وكأن لس����ان حاله يقول احلب 
لك في هذا اليوم وسائر ايام السنة انا 
بعيد عنك! وتابع العليمي قوله اننا ما 
سمعنا ابدا ان اقرب الناس الى النبي ژ 
، وهم اآلل واالصحاب رضي اهلل عنهم 
خصصوا له ژ ساعة من نهار، او يوما 
من السنة دائمة ليتغنوا بالثناء عليه، 
او لينش����دوا له املدائح والقصائد، او 
يسعوا للتوقف عن أعمالهم ومصاحلهم 
إظهارا للحب له؟ فهذا لم يكن في منهج 
احلب قاعدة، وال وسيلة او داللة على 
االنصاف ل����ه ژ ، فالعدل معه ژ ان 
نظهر له احلب له والتبجيل والتوقير، 
وصدق االتباع لهديه في كل زمان ومكان 

»ان احملب ملن يحب مطيع«.،
وتابع قائال: نذك����ر من عال صوته 
باإلفصاح عن احلب للنبي ژ امتثاال 
ملا اوصانا به ژ بقوله: »والذي نفسي 
بيده ال يؤم����ن أحدكم حتى أكون احب 
اليه من والده وولده« احلب له ژ أسمى 
من يوم واحد، واجل من مناسبة شعر، 
وال يتوقف عند ساعة يتيمة في السنة، 
ليلهج اللس����ان فيها باحلب له ژ ، ثم 
يتوقف عنها بقية السنة، فهذا لم يكن في 

منطق احملبني بحال من االحوال.
ولهذا لم نسمع ابدا ان اآلل والصحابة 
رضي اهلل عنهم خصصوا يوما من االيام 
طوال معيشتهم مع النبي ژ ، او حتى 
بعد رحيله عنهم ان خصصوا يوما له 
ليذكروه فيه، اما لوالدته او حتى لوفاته 
ژ، النه����م عرفوا ان ه����ذا ال يليق له، 
وال ينبغ����ي فعله له الن فيه التصريح 

يصن����ع لنا معروفا عابرا، أو ينجز لنا 
مكرمة في موضع ما، فما احلكم ملن أحيا 
قلوبنا، وأنار لنا سبلنا، وانتشلنا من 
وحل الضياع وقذر الش����رك، الى جنة 
اإلميان، وسعادة التعلق باهلل سبحانه، 
وعلمنا ان نحيا مع اهلل سبحانه وتعالى 
في كل حلظة ومكان، وكانت سنته لنا 
نورا في حياتنا الى ان نبلغ النعيم الدائم: 
)أوم����ن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له 
نورا ميشي به في الناس كمن مثله في 
الظلمات ليس بخارج منها( فهل النبي 
صلوات ربي وسالمه عليه، هذا اإلنسان 
املبارك الذي علمنا اخلير كله والسعادة 
الدائمة، وأنار لنا حياتنا بأنوار التوحيد، 
هل يستحق ان نذكره في زمن محدود، 

او وقت يتيم في كل سنة؟
لهذا فمن كمال اإلنصاف في تعاملنا 
م����ع النبي ژ ان نذك����ره في كل زمان 
وم����كان، بل ذك����ره ژ - كما علم احد 
الصحابة سعادته وعافيته، قال ابي بن 
كعب: يا رسول اهلل، اني اكثر الصالة، 
فكم اجعل لك من صالتي؟ قال: ما شئت. 
قلت: الربع. قال: ما شئت، وان زدت فهو 
خير لك. فقلت: فثلثني قال: ما ش����ئت، 
ف����ان زدت فهو خير لك. قلت: النصف. 
قال: ما ش����ئت، وان زدت فهو خير لك. 
قال: اجعل لك صالت����ي كلها. قال: »اذا 
يكفى همك، ويغفر لك ذنبك« رواه احمد 
والترمذي، وفي رواية الحمد رحمه اهلل 
تعالى، قال رجل: يا رسول اهلل، أرايت 
ان جعل����ت صالتي كلها عليك؟ قال: اذا 
يكفيك اهلل تبارك وتعالى ما اهمك من 
دنياك وآخرتك«، مشيرا الى ان من يسمع 
مثل ه����ذا الترغيب النبوي املبارك، مع 
ما سبق من معرفة بفضل النبي علينا 

ضاري المطيري
أكد عدد من الدعاة بدعية االحتفال 
باملولد النب����وي، مبين����ني ان العلماء 
مجمعون على ان أمر االحتفال مبولده 
ژ لم يعرف في عهده وال عهد صحابته 

الكرام، بل ولم يعرفه األئمة األربعة.
كما أوضحوا ان محبة النبي ژ ال 
ميكن حصرها في يوم واحد تنظم فيه 
القصائد واملدائح، وامنا احملبة احلقيقة 
هي بامتثال هديه وأمره واقتفاء سنته، 
مستنكرين على من يزعم ان في اإلسالم 
بدعة حسنة، وإمنا البدع كلها سيئة وذلك 

لقوله ژ »كل بدعة ضاللة«.
فف����ي البداية أش����ار رئيس اللجنة 
العلمية في جمعية إحياء التراث اإلسالمي 
د.محمد النجدي الى ان اهلل تعالى أكمل 
لنا ديننا وأمت علينا نعمته كما قال )اليوم 
أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم اإلسالم دينا(، مؤكدا ان ما 
كان دينا على عهد محمد ژ فهو اليوم 
دين، وما لم يكن دينا فليس اليوم بدين 
لنا، فاملولد زيادة في الدين لم يذكر ال في 
القرآن وال السنة النبوية. وأضاف انه 
عز وجل قال )اتبعوا ما انزل اليكم من 
ربكم وال تتبعوا من دونه أولياء(، مبينا 
ان املولد ابتداع وليس اتباعا للقرآن وال 
للسنة النبوية فلم يعرفه الصحابة وال 
التابعون وال من بعدهم من أئمة الدين من 
األئمة األربعة فهو من احملدثات والبدع 
في الدين وقد قال ژ: »كل محدثة بدعة، 
وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة في النار«.  
وتابع النجدي: أنه ال ميكن التقرب الى 
اهلل إال مبا شرع، ولو كان املولد يعبر 
عن محبتنا لرسول اهلل فاين كان عنه 
اخللفاء الراشدون وبقية الصحابة رضي 

اهلل عنهم أجمعني؟
وبدوره أوضح اإلمام واخلطيب في 
وزارة األوقاف والش����ؤون اإلس����المية 
الداعية راشد العليمي ان اإلنسان حينما 
يعتاد على مب����دأ اإلنصاف والعدل في 
أموره وحيات����ه، وفي مجازاته باخلير 
ملن أس����دى له نعماء أو قدم له معروفا 
قدر وسعه في كل سبيل يظن انه يرد 
شيئا من فضل من أكرمه، فسيحكم على 
أخالقه باخلير والسداد، وكمال عقله مع 
غيره، وسيجد احلياة عنده منتظمة في 

مسيرتها، واضحة معاملها. 
وأضاف ان ذكر الفضل ألهل الفضل، 
والرد عليه باملكافأة داللة على وفورة 
السليم، وهذا  العقل واملنهج األخالقي 
حينما نقرره ألحد م����ن عوام الناس، 

أكدوا أنه ال يجوز لإلنسان أن يتعبد هلل إال بما شرع وما لم يكن دينًا في زمن نبينا محمد ژ فليس بدين


