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د.إقبال املطوع د.يوسف الشراح يوسف السويلم د.سعد العنزي
د.موضي احلمود

همالن الهمالن

د.يوسف القرضاوي

الشيخة أمثال األحمد تكّرم رئيس الفريق طالل السرحان

أصدر تقريره عن العام 2010

»التربية« : 130 ناجحًا وناجحة في االختبارات 
المؤجلة للوظائف اإلشرافية

فريق الغوص: اإلنجازات المحلية والعالمية
نموذج لتكاتف سواعد شباب الكويت

قيم العمل التطوعي وإبراز أهمية 
البحرية  البيئة  احملافظة عل����ى 
ومكوناتها، خالل تفعيل شراكته 
مع كل اجلهات والشرائح املجتمعية 
وأبرزها شريحة الشباب، باإلضافة 
إلى القيام بع����دد من اإلجنازات 
املتمثلة في أدواره الرئيسية في 
انتشال وتعومي القوارب الغارقة، 
إزالة الشباك واملخلفات الضارة 
بالبيئة البحرية، ودراسة وتوثيق 
الشعاب املرجانية، إنقاذ وتأهيل 
الس����الحف البحري����ة، الصيانة 
الدورية للمرابط البحرية، إنشاء 
ومتابعة احملميات البحرية لتأهيل 
القاطنة في  واستيطان األسماك 
الشعاب املرجانية، واملشاركة في 
احملاضرات واملعارض واالنشطة 
الدورية  الزي����ارة  املجتمعي����ة، 
العمل  للمدارس املختلفة إلبراز 
التطوعي وإبراز أهمية احملافظة 
على البيئة البحرية ومكوناتها.

وختم السرحان أن الفريق 
الدوام وبكامل  يس���عى على 
جهده ضمن إس���تراتيجيته 
املستقبلية إلى حتقيق اجنازات 
واسعة ضمن مسيرة اجنازاته 
بهدف نشر الوعي البيئي من 
األنشطة واملشاريع السنوية 
التي يقوم بها، فضال عن العمل 
املس���تمر على تطوير قدرات 
ومهارات األعضاء مبا ميكننا 
من حتقيق األهداف املنشودة 
مبستوى عال من االحترافية 
وضمن قواعد األمن والسالمة 

العاملية للغوص.

»بادي« ضمن دوراته الصيفية 
وخطته املوسمية.

وأضاف السرحان أن مشاركة 
الفريق في حل مشكلة ابيضاض 
املرجان كقضية وطنية مشتركة 
من دون التهويل والتش���ويش 
اإلعالمي الذي مارسه البعض، 
جاءت كعادته باللجوء إلى الطرق 
واملنهجية العلمية بالتنس���يق 
مع فريق غ���وص مركز العمل 
التطوعي )سنيار(، واجلمعية 
الكويتية حلماية البيئة، ومعهد 
العلمية،  الكوي���ت لألبح���اث 
والهيئة العامة للزراعة والثروة 
الس���مكية من خالل تأس���يس 
جلنة مشتركة لتوحيد اجلهود 
التطوعية كسابقتها في عملية 
إخراج القرش احلوتي من مرسى 
املارينا ف���ي يوليو 2009 وهو 
اإلجناز الذي أثلج الصدور في 
حينه، وجع���ل الكويت تفتخر 
به، ضاربا مثال رائعا في توحيد 
اجلهود التي نسب إليها اإلجناز 

بأكمله.
وأشار السرحان إلى استضافة 
املخرج العامل���ي مولدر وتوفير 
كاف���ة اإلمكانات والتس���هيالت 
النتاج واخراج فيلمه الذي يوثق 
تاري���خ الغوص احلر في العالم 
منذ القدم مرورا بحقبة الغوص 
على اللؤلؤ في اخلليج الس���يما 
الكويت، والت���ي تطورت حاليا 

الى رياضة عاملية.
وأك����د الس����رحان أن الفريق 
حرص على تعميق دوره في غرس 

أصدر فريق الغوص تقريره 
الس���نوي لع���ام 2010 متضمنا 
البيئي���ة  اجنازات���ه وأعمال���ه 

التطوعية احمللية والعاملية.
وقال رئي���س فريق الغوص 
طالل السرحان في بيان صحافي 
ان ما قام به الفريق من اجنازات 
كان بفضل اهلل ودع���م القيادة 
السياسية وعلى رأسها صاحب 
السمو األمير ملسيرة عمل فريق 
الغوص الكويتي ورعايته السامية 
ألنشطته ومشاريعه منذ تأسيسه 
في 1991 في النادي العلمي الكويتي، 
الركيزة األساسية  والتي كانت 
لإلجنازات التي حتققت وأثمرت 
محليا وعامليا، وكان أبرزها اعتماد 
فري���ق الغوص كممثل رس���مي 
للغوص عن الكويت في االحتادين 
العربي والدولي للغوص، كما انه 
بفضل هذا الدعم غدت مس���يرة 
فريق الغوص منوذجا في تكاتف 
سواعد الشباب الكويتي جلميع 
اجلهات ف���ي جتربته التطوعية 
البيئي���ة، والتي حصل نظيرها 
على شهادات تقديرية عاملية من 

هيئة األمم املتحدة.
واستعرض السرحان التقرير 
السنوي للفريق في العام 2010 
حيث اشتمل على عدة اجنازات 
وأنش���طة أبرزها جناح الفريق 
في البعثة االستكشافية السابعة 
الستكشاف حطام السفن الغارقة 
البحر األحمر، والتي شارك  في 
فيها ضمن 22 غواصا وتهدف إلى 
تعزيز مهارات وإثراء معلومات 
الغواصني من خالل استكشاف 
مواق���ع جدي���دة والتعرف على 
بيئات بحرية متنوعة، وقد أكدت 
ه���ذه الرحلة أن الفريق يعد من 
رواد اجلهات املنظمة للرحالت 
االستكشافية اخلاصة بالغوص، 
نظرا ملا يتمتع به من خبرة واسعة 
وعالقات كبيرة ووثيقة مع عموم 
اجلهات املس���ؤولة عن الغوص 
في كثي���ر من الدول، إضافة إلى 
متثيل���ه الرس���مي للكويت في 
االحتاد الدولي واالحتاد العربي 

للغوص«.
كما ق���ام مركز تدريب فريق 
الغ���وص الكويت���ي بتخري���ج 
442 متدرب���ا معتمدا من منظمة 
الغواص���ني احملترف���ني العاملية 

الناس في املجتمع الواحد، ونسأل 
اهلل تعالى ان مين على هذا البلد 
باألمن واألمان وأن يحفظ ابناءنا 
من الضي����اع وان يتصلوا باهلل 
ويثابروا على العمل اخلالص لبناء 
هذا الوطن املعطاء في ظل قيادة 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وسمو ولي عهده حفظهما 

اهلل ذخرا لنا.

بدعة

ويؤكد الباحث همالن الهمالن 
ان االحتفال بالسنة امليالدية من 
البدع املخالفة لالسالم وكل محدثة 
بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة 
في النار« صدق رسول اهلل ژ، 
وان ذلك من احملدثات التي ال يقرها 
االسالم وهي من تقليد النصارى 
وما تقليدهم إال رمز مواالتهم التي 
حذر منه����ا اهلل تعالى بقوله )يا 
أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود 
والنصارى أولياء بعضهم اولياء 
بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم 
ان اهلل ال يه����دي القوم الظاملني(، 
كما ان الس����نة امليالدية من البدع 
املخالف����ة ملا دل عليه قوله تعالى 
)يسألونك عن األهلة قل هي مواقيت 
للناس واحل����ج( وقوله )ان عدة 
الشهور عند اهلل اثنا عشر شهرا 
في كتاب اهلل يوم خلق السماوات 
واالرض منها اربعة حرم ذلك الدين 
القيم( فقد بني ان الشهور املعتمدة 
في االسالم منها اربعة حرم واي 
شهر حرام في التاريخ امليالدي؟ 
وبني انها من الدين القيم فاخلروج 
عنها اذن مخالفة للدين القيم على 
ان املسلمني اجمعوا على التاريخ 
الهجري في عهد الفاروق واستمروا 
مع اعتماده اكثر من ثالثة عشر قرنا 
جيال بعد جيل الى ان استحكم فيهم 
الغزو ومتكن العدو من االستيالء 
على افكارهم فتركوا امرا هو رمز 
امرهم  الى  عزهم وسجل مجدهم 
فيه أتب����اع لعدوهم فإنا هلل وانا 

اليه راجعون.
واكد ان هذا االحتفال تقليد كلي 
للغرب ن����اجت عن نقصان االميان 
او انعدام����ه مع ضي����اع العقيدة 
الصحيحة وانس����الخ عن التميز 

االسالمي.

االبتعاد عن هذه االحتفاالت وعدم 
املباالة مبا يفعله الغرب النهم اصال 
ال يقلدوننا فلم نتبعهم وقد صح 
فينا قول الرسول ژ: »لو دخلوا 
جحر ضب لدخلتم����وه وراءهم« 
واالفضل ان نربي ابناءنا على عادات 
وتقاليد االسالم حتى يشبوا عليهما 
وتكون لديهم عزة بدينهم، كما علينا 
ان نبني الطفالنا ان للمسلمني عيدين 
فقط عي����د الفطر وعيد االضحى، 
اما العيد الثالث فهو حترير االمة 
االسالمية من براثن اليهود بإذن 
اهلل تعالى وزادت، والذي نستفيده 
بدخول السنة اجلديدة هو مراجعة 
املاضي ومحاولة تصحيح ما ورد 
من اخطاء لتالفيها في املستقبل 
وان يجتمع املسلمون على كلمة 
س����واء فال تن����ازع وال تناحر من 
اجل دنيا فانية والعمل على نشر 
احلب والسالم ونظافة القلوب بني 

ان دين الدولة االسالم، كما هي 
احلال في الكويت، ان يحتفل به 

او يتخذ منه عطلة.

مراجعة الماضي

من جهتها تقول د.اقبال املطوع، 
ان االحتفال مبا يسمى رأس السنة 
الدخيلة على املجتمع  من االمور 
املس����لم ولم يكن معروفا من قبل 
وامنا جاءت هذه العادة من تقليدنا 
للغرب واخذنا من مساوئ اعمالهم، 
وان كان هن����اك محاس����ن لديهم 
العلوم االنس����انية  كتقدمهم في 
والبشرية، وتقدمهم الطبي وغيره، 
اننا كمس����لمني ضربنا بكل  غير 
هذا عرض احلائ����ط وأخذنا اتفه 
االشياء من قصات الشعر وصرعات 
املوضة واالحتفال بأعيادهم فضعنا 

وضيعنا ابناءنا.
ولفتت الى ان على املس����لمني 

عقيدة االسالم وفيه مخالفة الهل 
العقيدة، مش���يرا الى ان النبي 
ژ هو نبي االسالم واملسلمني 
امرنا مبخالفة اليهود والنصارى 
واالمر منه ي���دل على الوجوب 
في مخالفتهم، مؤكدا ان االعياد 
في املجتمعات االسالمية تقتصر 
الفطر  على عيد االضحى وعيد 
فق���ط النهما عيدان للمس���لمني 
يتم فيهما تعطيل املؤسس���ات 
الرسمية واالهلية بهذه املناسبة 
الن الدستور ينص اساسا على ان 
دين الدولة االسالم وعيدي الفطر 
واالضحى هما عيدان للمسلمني 
في اطار املجتمع االسالمي ومن 
خالل اقرار الدستور، مؤكدا ان 
االحتفال برأس السنة امليالدية 
ال عالقة للمسلمني به اصال فال 
ايا  ينبغي على املجتمع املسلم 
كان والذي ينص دستوره على 

في البداي����ة، اكد رئيس جلنة 
الفت����وى بجمعية احي����اء التراث 
االسالمي الداعية ناظم املسباح انه ال 
يجوز للمسلم املشاركة في االحتفال 
بأول الس����نة امليالدية وال تهنئة 
غير املس����لمني به وال مشاركتهم 
لقوله تعالى )والذين ال يشهدون 
الزور واذا مروا باللغو مروا كراما(، 
قال مجاهد في تفسيرها انها اعياد 

املشركني.
 ÿ وفي حديث انس بن مالك
قال: قدم رس����ول اهلل ژ املدينة 
ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: 
ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب 
فيهما في اجلاهلية، فقال رسول 
اهلل ژ: ان اهلل ابدلك����م بها خيرا 
منهما: يوم االضحى ويوم الفطر، 
فال يجوز للمسلم االحتفال بهذه 
الكتاب والس����نة  االعي����اد بأدلة 

واالجماع واالعتبار.
بدوره، اكد الداعية د.يوس����ف 
الشراح عدم جواز االحتفال بقدوم 

السنة اجلديدة.

أحدثه المسلمون

ويقول الداعية يوسف السويلم 
ان االحتفال برأس السنة اجلديدة 
ال يجوز االحتفال به او مش����اركة 
من يحتفل به وال مساعدتهم بأي 
القهوة والش����اي  ش����يء كتقدمي 
واالواني وغيرها ألن اهلل تعالى 
يقول )وتعاونوا على البر والتقوى 
وال تعاونوا على االثم والعدوان، 
واتقوا اهلل ان اهلل شديد العقاب(، 
فاالحتفال باالعياد املبتدعة كعيد 
امليالد والكريسماس وعيد النيروز 
واملهرج����ان وغيرها مم����ا احدثه 
املسلمون كامليالد في ربيع االول 
وعيد االسراء واملعراج في رجب 
ونحو ذل����ك، وال يجوز االكل من 
ذلك الطعام الذي اعده املشركون 
في موسم اعيادهم وال جتوز اجابة 
دعوتهم ألن اجابتهم تشجيع لهم 
واقرار على تلك البدع ويكون ذلك 

سببا في انخداع اجلهلة بذلك.
االحتفال به غير جائز

ويتفق د.س���عد العنزي مع 
الداعية السويلم في عدم جواز 
اتخاذ مناسبة رأس السنة عطلة 
او عيدا يحتفل به النه يناقض 

أعلنت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمييود امس نتائييج الناجحن من املعلميين واملعلمات 
فييي االختبارات املؤجلة للوظائف االشييرافية في وزارة 
التربية عن العام 2011/2010، وعددهم 130 ناجحا وناجحة 
بخالف االسييماء التي مت االعالن عنهييا منذ أيام، وفيما 

يلي األسماء:

ليلى الشافعي
اليوم آخر ايام السيينة امليالدية 2010، ويحتفل معظم الناس في الليلة املقبلة مبناسييبة 

رأس السنة.
توجهنا الى عدد من الدعاة للوقوف على مدى جواز االحتفال بهذه املناسبات التي صار 
الكثيرون يعدون العدة لالحتفال بها، بل وينفقون االموال الطائلة على شراء االلعاب النارية 

واالضواء والزينة والهدايا، وحرصهم على تبادل التهاني في هذه املناسبة.

وقد وجدنا اجماعا ممن سألناهم على عدم جواز االحتفال بهذه املناسبة، حيث اكد الدعاة 
ان اعياد املسلمن اثنان فقط كما ارشدنا رسول اهلل ژ، وهما عيدا الفطر واالضحى.

وذهب الدعاة الى ان االحتفال مبثل هذه املناسبة بدعة تخالف الشرع وتدل على نقصان 
االميان واالنسييالخ عن التميز االسييالمي الذي خصنا به اهلل عز وجل، الفتن الى ضرورة 
عدم التشييبه بغير املسييلمن في االحتفال مبناسييبات مختلفة ال متت الى االسالم بصلة، 

وفيما يلي التفاصيل:

عازة حمود محمد الرشيدي  ٭
مش���اعل محمد م���رزوق منصور   ٭

العازمي
نوال حمود ساري املطيري  ٭

نورة سالم فالح الدسمة  ٭
أمل رشود علي حروبي العنزي  ٭

امل هالل االحمدي عبدالغفار  ٭
اقبال سيف ناصر العدواني  ٭

حصة عيد مطلق املطيري  ٭
حياة حسني غلوم حسني  ٭
سعاد مذخر غالي العنزي  ٭

شريفة عبداهلل علي احلربي  ٭

معلمون

احمد سيد ابوزيد حمد  ٭
جمال محمود يوسف اسماعيل  ٭

سمير ثليج العويد  ٭
طارق محمد السعيد السيد محمد  ٭

يعقوب علي سهرابي  ٭
حسني جمعان صعفك املطيري  ٭
خالد عبداهلل صالح الديحاني  ٭

محمد بخيت عبداهلل العصفور  ٭
وليد محمد يعقوب شعيب  ٭

حمود صالح حمد الفهد  ٭
عبداهلل علي قاسم علي  ٭

علي عبدالناصر جاسم السقاي  ٭
فيصل عبدالعزيز بندر السلمان  ٭

نواف علي شعبان ساملني  ٭
صباح عبدالكرمي عبدالواحد عبداهلل   ٭

مهدي
محم���د  عبداملع���روف  الس���يد   ٭

عبدالرازق
مساعد محمد عبدالرزاق العنزي  ٭

طالل فائز ضاوي العتيبي  ٭
عيسى صالح حمد طاهر  ٭

مساعد مطلق سند غنيمان  ٭
نواف حمود فالح كميخ العدواني  ٭

الس���عيد عبدالص���ادق محم���ود   ٭
يوسف

عبداهلل بادي خلف الشمري  ٭
شادي فهيم صقر شامي  ٭

غازي عوض غازي العتيبي  ٭
خالد عبداهلل غديفان  ٭

ناص���ر محمد ش���وقي ش���حاته   ٭
عثمان

بدر محمد ثقل العجمي  ٭

حسنة مسعود شبيب العجمي  ٭
فتحية ضيف حسن احمد  ٭

منال خلف سوعان الظفيري  ٭
منيرة مبارك حمد العجمي  ٭

ابتسام حس���ني علي عبدالرحمن   ٭
العسعوسي

رش���دان  عبدالرحم���ن  امي���رة   ٭
املطيري

تهاني سعد راشد املطيري  ٭
رمي شريدة سعد العازمي  ٭

زه���رة حس���ن محم���د حس���ني   ٭
الصراف

عائش���ة عبداهلل سليمان ابراهيم   ٭
العساكر

عزيزة بشير رجا الرشيدي  ٭
مرمي عبيد مشعل العنزي  ٭
منال ساير محمد املطيري  ٭

هيا ضيدان حربي الهاجري  ٭
اميان حسني عبداهلل احلسن  ٭
بدرية حمد ضويحي العجمي  ٭

حميدة عباس امان القالف  ٭
سناء نقيب عبدالكرمي عريان  ٭

عفاف عبداحملسن كنعان الشمري  ٭
معصومة خليفة حس���ني عبداهلل   ٭

عيسى
منيرة سعد راشد العجمي  ٭

نادية علي عبدالوهاب الرمضان  ٭
نورة مبارك محمد فهيد الدسمة  ٭

امل سالم مفلح العازمي  ٭
بش���اير عوض مطل���ق عطا اهلل   ٭

املطيري
منيرة هاضل طماح املطيري  ٭
مويضي حمدان علي دعيج  ٭

منص���ور  عب���داهلل  البن���دري   ٭
الهاجري

بشاير سليم عبداهلل احلليبي  ٭
سمر مروان رسالن ريحاوي  ٭

غالية خليف غنيم فهد العنزي  ٭
منى عبدالعظيم عوض ابراهيم  ٭

امل محمد عكاشة  ٭
عفاف محمد صالح العنزي  ٭
مها فوزي محمد الشعراوي  ٭

حس���ني  عبداجللي���ل  امي���رة   ٭
احلسيني

انتص���ار عبداللطيف عبدالرحمن   ٭
البحوة

اميان خمسني عقاب  ٭
حصة محمد هزاع املطيري  ٭

حميدة حطاب سويدان العنزي  ٭
رواء احمد بن حسن  ٭

جري���و  عبدالرحم���ن  س���لوى   ٭
الشمري

سلوى محمد سالم الهاجري  ٭

معلمات

امينة علي حسني الكندري  ٭
تهاني هادي زياد هادي  ٭

حصة محمد عقشان املطيري  ٭
حنان سعد سلمان شالل العازمي  ٭

دالل مبخوت فهيد العجمي  ٭
رمي ابراهيم محمد الدوسري  ٭

رمي ملفي الفي املطيري  ٭
شيخة شارع دليميك العازم  ٭

صاحلة حنيف سند الهاجري  ٭
عذاري ضيدان احلميدي ابوعدل  ٭

عنود صقر محمد احلربي  ٭
عهود عايض علي العازمي  ٭

فاطمة محمد ناصر العجمي  ٭
فاطمة علي جاسم احلساوي  ٭
فوزية راشد الناصر الغيث  ٭
فوزية سعد عوض املطيري  ٭
منى عويصي حلو الشمري  ٭
هدى سعود حمود املطيري  ٭
هدى سلطان غالي املطيري  ٭

هند فهد فهاد امللهوف  ٭
اسماء ابراهيم حسن احمد  ٭

منى حسني نوري عطية  ٭
رضي���ة عب���د الرس���ول حس���ن   ٭

الصراف
دالل مضحي نصار اخلالدي  ٭

مس���تورة عب���داهلل مني���ر بادع   ٭
العتيبي

منيفة مطر الشمري  ٭
نوال عوض مضحي احلربي  ٭

آسيا حمزة احمد علي الشكري  ٭
بدور محمد يعقوب اليعقوب  ٭

معالي فهاد عامر العجمي  ٭
سكينة حسني محمد دشتي  ٭
فايزة بندر سعيد املطيري  ٭

نادية محمد قاسم عمر احلسيني  ٭
اشواق غنيم حسني الرشيدي  ٭

اجلود ملفي غريب احلربي  ٭
العن���ود ف���الح عجي���ل ف���الح   ٭

الرشيدي
تهاني عبداهلل فالح املطيري  ٭
سندس خلف سلطان بشير  ٭

شيماء خليل ابراهيم الربيعة  ٭
عالية ضويحي فيصل املطيري  ٭

ليلى احمد محمد الكندري  ٭
مرمي الرضا عبدالرضا الصيرفي  ٭

مشاعل عبداهلل هيكل العنزي  ٭
منى مبارك محمد الرشيدي  ٭

نورة ضويحي فيصل املطيري  ٭
وسام حميد مراد اشكناني  ٭

هند محمد حمد املديرس  ٭
هيا زيد صقر سعد املطيري  ٭

األعياد الجاهلية لم يقرها الرسول ژ
مخالفة أصحاب اجلحيم.

الثابت بن  وتاب���ع: ع���ن 
الضحاك قال: نذر رجل على 
عهد رسول اهلل ژ ان ينحر 
إبال ببوانه، فأتى رسول اهلل 
ژ فقال: إني نذرت أن أنحر 
إبال ببوان���ة، فقال النبي ژ: 
»هل كان فيها وثن من أوثان 
اجلاهلية يعبد؟« قال: ال، قال: 
»فهل كان فيها عيد من أعيادهم« 
قال: ال، فقال رسول اهلل ژ: 
»أوف بنذرك، فإنه ال وفاء لنذر 
ف���ي معصية اهلل، وال فيما ال 
ميلك ابن آدم« رواه أبو داود 
وإسناده على شرط الشيخني، 
وهذا احلديث يدل على أن الذبح 
مبكان عيدهم، ومحل أوثانهم، 

معصية هلل تعالى.
كما أن في املش���اركة لهم 
ف���ي أعياده���م واحتفاالتهم 
الباطلة مشابهة لهم، وتوليا 
له���م ولذويهم، وق���د قال عز 
وجل: )يا أيها الذين آمنوا ال 
اليه���ود والنصارى  تتخذوا 
أولياء. بعضهم أولياء بعض 
ومن يتولهم منكم فإنه منهم 
إن اهلل ال يهدي القوم الظاملني(، 
وقال ژ: »ليس منا من تشبه 
بغيرنا، ال تشبهوا باليهود وال 
الترمذي  بالنص���ارى« رواه 

بسند حسن. 

ژ ولهم يومان يلعبون فيهما، 
فقال: »ما هذان اليومان؟« قالوا: 
كنا نلعب فيهما في اجلاهلية، 
فقال رسول اهلل ژ: »إن اهلل 
قد أبدلكم بهم���ا خيرا منهما: 
يوم األضح���ى ويوم الفطر« 
متفق عليه، ووجه الداللة من 
احلديث: ان العيدين اجلاهليني 
لم يقرهما رسول اهلل ژ وال 
تركهم يلعب���ون فيهما على 
العادة، بل ق���ال: »إن اهلل قد 
أبدلكم بهم���ا يومني آخرين« 
واإلبدال من الش���يء يقتضي 
ترك املب���دل منه، إذ ال يجمع 
بني الب���دل واملبدل منه. قاله 
شيخ اإلس���الم ابن تيمية في 
اقتضاء الصراط املس���تقيم 

النجدي فأشار إلى أن نصوص 
الكتاب والسنة وعمل األمة دلت 
على حرمة مشاركة املشركني 
وأهل الكتاب من يهود ونصارى 
في أعيادهم وشعائر دينهم، 
الكت���اب قول���ه تعالى:  فمن 
)والذين ال يشهدون الزور وإذا 
مروا باللغو مروا كراما(، فقد 
قال مجاهد والربيع بن أنس 
وعكرمة وغيرهم أن املقصود 
هو: أعياد املش���ركني، كما في 
تفس���ير ابن جري���ر وغيره. 
وهذا ملا فيه من الباطل واملنكر 
والفواحش واخلن���ا كما هو 

معلوم ومشاهد.
وأما من السنة فروى أنس 
بن مالك قال: قدم رسول اهلل 

نقل اإلمام ابن القيم اإلجماع 
على ذلك، وتساءل الشريكة 
كيف لن���ا أن نهنئ قوما على 
س���جودهم للصليب أو على 
تقربهم لغير اهلل؟ مشيرا إلى 
أن النصارى أنفسهم مختلفون 
في حتديد ميالد املسيح، فقالت 
طوائف منه���م انه في 12/25، 
انه  الى  وذهب األرثوذك���س 
ف���ي 1/7، باإلضافة إلى أن كال 
القولني مناقض لداللة القران 
الكرمي الذي يشير إلى ان ميالد 
املس���يح كان في الصيف في 

موسم الرطب اجلني.
وأما رئيس اللجنة   
العلمية التابعة جلمعية إحياء 
التراث اإلسالمي الشيخ د.محمد 

ضاري المطيري
في إطار رفضهم لالحتفال 
بغير األعياد االسالمية، قال 
عدد من الدعاة ان الرس���ول 
ژ لم يقر أيا من األعياد التي 
كانت موجودة في اجلاهلية، 
وفي هذا اإلطار قال الداعية 
خالد اخل���راز إن األعياد من 
أعظم مظاهر الدين عند جميع 
األمم، ق���ال تعالى )لكل أمة 
جعلنا منسكا هم ناسكوه(، 
مبينا أن األعياد عند الكفار 
نوع���ان، أعي���اد على وجه 
التعبد كعيد مولد املس���يح 
عند النصارى، وهو محرم وال 
يجوز التهنئة به ملا فيه من 
إقرار للباطل، حيث ان التهنئة 
تعني املشاركة في السرور 
والرضا مبعتقد اآلخر، وأما 
أعياد املناسبات كيوم احلب 
ويوم العمال فبدعة، ال ينبغي 
مشاركة املسلم فيها، كما ذكر 
البهوتي صاحب كتاب »كشف 
أنه يحرم تهنئتهم  القناع« 
وتعزيتهم وعيادتهم الن في 
ذلك تعظيما لهم واقرارا لهم 

على باطلهم.
الداعية  من جهته، أوضح 
عبداهلل الشريكة أنه ال يجوز 
للمسلم االحتفال بأعياد غير 
املسلمني وال التهنئة بها، حيث 

د.محمد النجدي عبداهلل الشريكة خالد اخلراز

عدد من الدعاة أجمعوا على عدم جواز االحتفال بمناسبات غير إسالمية

االحتفال برأس السنة في ميزان أهل الشرع

المناس�بات العنزي: أعياد المسلمين اثنان فقط »األضحى« و»الفطر«المس�باح: ال يج�وز االحتف�ال بهذه 

الهمالن: االحتفال بهذه المناسبة ناتج عن نقصان اإليمانالس�ويلم: االحتف�ال بمث�ل ه�ذه األعي�اد بدعة

د.القرضاوي: هل يستطيع المسلمون في الغرب 
االحتفال بأعيادهم كما يفعل بعض الناس داخل بالدنا؟

بعض الناس داخل مدننا 
العربية واإلسالمية؟ كأننا 
في بلد أوروبي، وكان عيد 
األضحى قريبا ولم نر فيه 
مظاهر لهذا العيد في محال 
املسلمني، وكانت مظاهر 
بسيطة لكن انظروا اآلن 
أمامنا بع���د يومني يأتي 
عي���د امليالد واألش���جار 
تغطي احملال وجند تعمد 
الى عرض  املتاجر تعمد 
شجرة امليالد واحللويات  
للبيع وسط إقبال ملحوظ 
عليها خاصة في السنوات 
األخيرة، باإلضافة الى إحياء الليلة من قبل 
بعض الشباب وشرب اخلمور والسهر حتى 
الصباح على أنغام املوسيقى الصاخبة ما 
يطرح اكثر من عالمة استفهام حول احلالة 
الثقافية التي وصلنا إليها بعد ان اصبحت 
هذه األعياد الغربية ل���دى هذه الدول أمرا 

عاديا.

ليلى الشافعي
انتق���د رئيس االحتاد 
العاملي لعلماء املس���لمني 
القرض���اوي  د.يوس���ف 
الت���ي  االس���تعدادات 
جتري على قدم وس���اق 
ف���ي العواص���م العربية 
واالس���المية لالحتف���ال 
بأعياد رأس السنة امليالدية  
معتب���را ان هذا االحتفال 
حرام ويعني تنازل األمة 
االس���المية ع���ن هويتها 
وهاج���م د.القرض���اوي 
التي  التجارية  احمل���الت 

تعرض ما يسمى بش���جرة امليالد بارتفاع 
عدة امتار، وتساءل: ملاذا تظهر االحتفال بدين 
غير دينك في الوقت الذي يجورون فيه علينا 
ومينعوننا من إقامة شعائرنا ويحرمون علينا 
بناء املآذن واملساجد؟! وتساءل مستنكرا: 
هل يستطيع املسلمون في أوروبا وأميركا 
ان يحتفلوا برمض���ان واألعياد كما يفعل 


