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أكدوا أن آراءه تخالف الكتاب والسنة وطالبوا مستضيفيه باالعتذار

دعاة لـ »األنباء«: نشكر »الداخلية« على عدم السماح ألبوزيد بدخول الكويت

ليلى الشافعي

شكر الدعاة وزارة الداخلية على منعها دخول د.نصر حامد أبوزيد الى البالد مؤكدين ان ما 

تلفظ به من قدح في الشريعة اإلسالمية والقرآن الكرمي ليس غريبا عليه فله تاريخ حافل في ذلك، 

واصفني إياه بالزنديق ألن آراءه تخالف القرآن والسنة وتؤدي به الى الردة. وطالب البعض منهم 

مبحاكمة من وجه اليه الدعوة ومحاسبته على ذلك، داعني عضوات اجلمعية النسائية ألن يتقني 

اهلل ويعتذرن عن استضافته. »األنباء« التقت مجموعة من الدعاة للوقوف على آرائهم فيما حدث 

اخيرا من منع د.نصر أبوزيد من دخول الكويت ونصرة بعض التيارات الليبرالية له، معلقني على 

التصريح االخير الذي اسـاء فيه الى االسالم والى الكويت دون حياء منه او خجل متحديا بذلك 

مشاعر ماليني املسلمني في اصقاع العالم، وفيما يلي التفاصيل:

أحمد الكوس

عروب الرفاعي سعاد بوحمرا راضي حبيب

يوسف السويلم نبيل العوضي

د.طارق الطواري

د.عصام الفليج فالح العجمي ناظم املسباح د.عادل الدمخي د.عجيل النشمي

النشمي: ما تلفظ به ليس غريبًا 
علـى من تجرأ علـى القـرآن الكريم

القرآن  تخالـف  آراؤه  الكـوس: 
والسـنة وتؤدي بصاحبها إلى الردة

المسـباح: قرار »الداخلية« قرار صائب وخطوة مباركة لهذا المارق من اإلسـالم

حبيب: أبوزيد كبير السفسطائيين وحديثه دعوة لالنغماس في الفكر العلماني

هـّم لـه  ليـس  مـن  يحضـر  لمـاذا  العوضـي: 

الرفاعي: نرحب فقط بمن يحترم ديننا وشـرعنا ومن يحاربـه فال مكان له بيننا

الدمخي: مـن دعاه إما جاهل وهذه مصيبة وإما عالـم منحرف ومصيبته أعظم

ما يزرون(، وقوله: )ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على اهلل وجوههم 
مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين(.

واضاف: وال يظن بعض الناس ان علماء الش����ريعة ال يستطيعون 
الرد على بعض تفاهات هذا الرجل فقد س����بقه من ائمة االحلاد من قال 
مثلم����ا قال وزاد عليه وهناك ردود كثيرة على هذا الزنديق ولكننا في 
غنى عن احضار امثال هؤالء الذين ال هم لهم اال الطعن في القرآن وفي 

نبي االسالم وشريعته.
وش����كر العوضي احلكومة على منعها هذا الرجل من دخول البالد 
وقال كان االجدى ان يحترم هذا الرجل البالد وقوانينها وقراراتها ال ان 
يهني املسؤولني فيها وان كانوا في اعلى سلطة فكيف يدافع الليبراليون 
عندن����ا عن رجل يقول عن قرار الدول����ة مبنع دخوله ان القرار »حتت 

جزمتي« أيا كان املسؤول.
ويقول الداعية يوسف السويلم: نطرح هذا السؤال: ملاذا هذا الوقت 
بالذات لدعوة هذا الرجل؟ ان من دعاه دعاة الفتنة الذين ارادوا احضاره 
الظهار ان الكويت امام العالم دولة ارهابية وهم يريدون العبث مبشاعر 
املسلمني، واعتبر هؤالء شرذمة قليلة تريد دخول التاريخ كما قيل عن 
بول االعرابي في بئر زم����زم وزاد: ونعجب من احترام اليهود لدينهم 
واحترام غيرهم لهم واحت����رام العالم ملعتقدات اليهودية والنصرانية 
وما يتجرأ احد على املساس بدينهم ومعتقداتهم ودائما االعالم لديهم 
يظهر ان الدين واملعتقد املس����يحي هو احلياة ويظهر ذلك في افالمهم 

وإعالمهم وغير ذلك.

قرار صائب

وتضيف عروب الرفاع����ي، نرحب مبوق����ف وزارة الداخلية مبنع 
نصر ابوزيد من دخول الكويت لنش����ر اف����كاره املريضة وكنا نتمنى 
ل����و لم يتم منحه كارت الزيارة من البداية منعا للبلبلة، فإن  هذا البلد 
يرحب فقط مبن يحترم ديننا وش����رعنا وأما من يحارب اهلل ورسوله 

فال مكان له بيننا.
وبدوره قال الشيخ راضي حبيب مع األسف الشديد ان املالحظ من 
االس����ماء املعترضة على قرار الداخلية ملنعها ابوزيد من دخوله للبالد 
هي نفس االس����ماء التي س����بق أن اعترضت على االلت����زام بالضوابط 
الشرعية للمرأة املرشحة والناخبة وطالبت بالغائها، فمن الطبيعي ان 
يؤيد امثال هؤالء طرح صاحب كل فكر مغلوط واعوجاجي وتلجأ فكريا 
للنطيحة واملتردية وما أكل السبع ممن يحاربون الدين اإلسالمي، فهذه 
دعوة صريحة وواضحة لالنغماس في الفكر العلماني الذي كان ومازال 
يدعو الى التحرر من القي����ود الدينية، وهذا ما كان يدعو إليه صريحا 
كبير السفسطائية أبوزيد في اطروحته عندما قال مطالبا بالتحرر من 
هيمن����ة القرآن: »وقد آن أوان املراجعة واالنتقال إلى مرحلة التحرير ال 
من س����لطة النصوص وحدها بل من كل سلطة تعوق مسيرة اإلنسان 
في عاملنا«.. فهذه هي العلماني����ة بعينها وعلمها. وتابع أقول ردا على 
اتباع املنهج العلماني الفاس����د اتباع كل ناعق »مييلون مع كل ريح« لم 
يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق وما جناه فكر نصر 
ابوزيد القائل بالتحرر من سلطة النصوص القرآنية ان اهلل تبارك وتعالى 
عل����وا كبيرا عما يقوله ابوزيد قال: )ويحق اهلل احلق بكلماته ولو كره 
املجرمون � يونس: 83(. وان القرآن هو الكتاب التدويني املطابق للكتاب 
التكويني الذي لم ولن ينحرف عن الواقع قيد ش����عرة وستبقى سلطة 

النص القرآني شامخة بهيمنتها رغم انوف املستكبرين.

وش����كر الفليج وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد على ذلك القرار 
الذي وأد فيه فتنة عظيمة وسد منفذا للشيطان، كما دعا وزير الشؤون 
االجتماعية والعمل حملاس����بة اعضاء مجلس ادارة اجلمعية على هذه 
االستضافة السيئة فكرا ودينا وقبولهم لكالمه »حتت جزمتي« ودفاعهم 

املستميت له واهلل يحفظ الكويت من كل معتد اثيم.

مرتد وزنديق

الداعي����ة احم����د الك����وس يق����ول: الكويت له����ا ثوابت ودس����تور 
ودينها االس����الم وهي دول����ة محافظة على ثوابت االس����الم وال ميكن 
 ان نس����مح الي مارق من البش����ر ان ينش����ر اباطيله في الكويت التي 
جبلت على احترام القيم وثوابت االسالم وهي دولة العلم والعلماء منذ 
نشأتها وال ننسى ان كل كتب ابوزيد هي كتب ممنوعة من وزارة االعالم 

ملخالفتها للشريعة وطعنها الصريح في ثوابت االسالم.
واضاف نشكر وزارة الداخلية على هذا القرار الذي فيه حماية للدولة، 
كما بينوا في تصريحاتهم، وهذا جهد يشكر عليه الداخلية ومسؤولو 
األمن وهو جهد طيب حلرصهم على استتباب األمن النه اذا كان هناك 
متطرفون فهذا يوازي ضاللهم واخطر منهم في افكاره التي يدعي فيها 
ان القرآن ليس وحيا من عند اهلل ولكنه مس����تمد من البيئة وانكر ان 
يكون القرآن علم اهلل األزلي او يكون في اللوح احملفوظ وفي هذا تكذيب 
صريح للقرآن املجيد، كما انه دعا الى التخلص من س����لطة النص اي 
القرآن والسنة وان القرآن ال يصلح لكل زمان ومكان، ففلسفة ابوزيد 
تتبنى املنهج الغربي واملنهج املاركسي كذلك عنده اسلوب نقد الوحي 

بأنه ليس مصدرا سماويا مقدسا وينفي عنه صفة الفوقية.
وهناك اتهام خطير للرس����ول ژ فظاهرة الوحي � حس����ب وصفه 
للوحي وزعمه � لم تكن غريبة عن الرس����ول ژ فهو كان يعاني دون 
شك احساسا طاغيا باالهمال والضياع وألنه، بحسب زعم ابوزيد، لم 
يكن يعزل نفس����ه عن الواقع وال عن اس����تخدام امكانياته وتطويرها 
لصاحله وما يدعو اليه فمن خالل التقارير العلمية لبعض االس����اتذة 
تبني من خالل مؤلفات ابو زيد طعنه في القرآن والس����نة وادعاؤه عدم 
صالحية الشرع كتابا وس����نة لوضع احللول لكل القضايا واملشكالت 
التي تعرض للمس����لمني حاال ومس����تقبال كما انه ينكر عاملية االسالم 
وعموميته وش����موله لكل اخللق من انس وج����ن وادعاؤه الباطل بأن 
االسالم دين للعرب وحدهم ونحن ندعو ابو زيد الى التوبة والرجوع 

عن هذه االباطيل.

قرار صائب

واجابنا من مكة املكرمة د.طارق الطواري بقوله: قرار وزارة الداخلية 
صائب وفي وقت مناسب وطالب مبحاكمة من استضاف ابو زيد ان كان 
هذا نس����خة مكررة فكريا منه كما يجب منع كل من يثير الفنت ويشق 

الصف وال يحترم دين البالد وعقيدتها وتاريخها ورموزها.
وبدوره قال الداعية نبيل العوض����ي: ال اجد ابلغ في الرد على هذا 
االنس����ان وعلى اجلمعيات الليبرالية والنواب واالعالميني الليبراليني 
اال شيئا من كتاب اهلل العظيم ارجو ان يتدبروه لعلهم يتقون )الذين 
كذبوا بالكتاب ومبا ارس����لنا به رس����لنا فسوف يعلمون اذ االغالل في 
اعناقهم والسالسل يسحبون في احلميم ثم في النار يسجرون(، وقوله 
عز وجل: )واذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أس����اطير األولني ليحملوا 
أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم اال ساء 

مواقف معادية لإلسالم ونشكر كل من ساهم في طرده فال مكان لزنديق 
في الكويت وال مكان ملن يس����يء لإلس����الم وللسنة، فشكرا حلكومتنا 

وشكرا لرجال الداخلية على طرد هذا املرتد.

فكر االرتداد

القي����ادات  العدي����د م����ن  الفلي����ج فوج����ئ   ويق����ول د.عص����ام 
الفكرية والثقافية في الكويت خصوصا والعالم العربي عموما باستضافة 
د.نصر أبوزيد لتقدمي محاضرات توعوية في الدين االسالمي، تصوروا 
من كف����ر بالقرآن يقدم محاضرات بعنوان »االصالح الديني في الدولة 
الدستورية« و»قضايا املرأة بني أفق القرآن وأفق الفكر الفقهي« باستضافة 
مركز احلوار للثقافة »تنوي����ر« وهو مركز غير مرخص بالتعاون مع 
اجلمعية الثقافية االجتماعية النسائية وقد ادعى هذا الشخص حسب 
احملكمة املصرية ان النص القرآني منظومة من مجموعة من النصوص 
وهو يتش����ابه في تركيبته مع النص الدس����توري وان سياق مخاطبة 
النساء في القرآن مغاير لسياق مخاطبة الرجال وهو انحياز من القرآن 
لنصوص الصعاليك، ووصف القرآن الكرمي بأنه نتاج الواقع وانه تشكل 
من خالل ثقافة شفهية وانه منتج ثقافي ونص انساني، نافيا بذلك عن 
القرآن الصفة االلهية والقدسية، كما استهزأ بالقرآن الكرمي، مستهدفا 
جتريد االسالم من كل قيمة او معنى، كما انكر السنة النبوية وخالفها 

واستهزأ بأحكامها واستحل فعل احملرمات.
وق����ال ان الوقوف عند النصوص الش����رعية يتنافى مع احلضارة 
والتقدم وانه في معركة تقودها قوى اخلرافة واالسطورة باسم الدين 
ول����م يتبرأ أبوزيد من كتبه كلها او بعضها وبالتالي حس����ب احملكمة 
املصرية ال ملة له واس����تتابته مس����تحبة وليس����ت واجبة وهو مرتد 
الظه����اره الكفر بعد االميان وقضت احملكم����ة بارتداده وكفره وانكاره 
الدين االس����المي والتعرض مبقدساته وقد صدر حكم النقص املصري 
س����نة 1996 بتأييد التفريق بينه وب����ني زوجته، اذن فقد امرت احملاكم 
املصري����ة بجنوحه العقدي، كما اقر االدباء بجنوحه الفكري، وقد القى 
مس����اندة الصهيونية بصور متعددة حاله كحال سلمان رشدي وكان 

ذلك منذ عدة سنوات.
وزاد من املؤس����ف ان تدعوه جمعية نس����ائية عضواتها كويتيات 
مس����لمات ال يرضني بالتعدي على كتاب اهلل عز وجل مهما كان الهدف 
ومهما كان اختالفهم مع الرأي اآلخر، والكل يعلم ان اهلل عز وجل حفظ 
الكويت اكثر من مرة بأفعال اخلير من اهلها الطيبني فهل نتجرأ عليه 
باس����تجالب من انكر القرآن وجعله من وضع البشر الى غير ذلك من 

الهرطقات الفكرية؟!
ودع����ا الفليح عضوات اجلمعية النس����ائية ال����ى ان يتقني اهلل وال 
تأخذه����ن العزة باالثم وان يتملكن الش����جاعة لالعتذار عن هذا اخلطأ 
غير املقصود فمواجهة اهلل عز وجل خطيرة وال يتحملها احد، وأرجو 
اال تك����ون العملية مناكفة ومعاندة لفكر او تي����ار او رأي او غير ذلك 
فالس����احة ال تتسع لتلك اخلالفات املفتعلة السباب وغايات شخصية، 
كما امتنى عدم املزايدة حتت ش����عار حرية الرأي فتلك حرية تستحق 
العقاب ال املكافأة ومن كان عن����ده ذرة اميان فلن يقبل ما قاله ابوزيد 
ف����ي القرآن الكرمي ودعوا عنكم املعارضني واق����رأوا كتاب اهلل بعناية 
وراجع����وا اميانكم واقرأوا تصريح أبوزيد عن قرار الداخلية الكويتية 
»الق����رار على بعضه حتت جزمتي«. فاذا لم حتترموا القرآن الس����باب 

فكرية فهل تقبلون التعدي على وطنكم من ضيفكم؟!

شكر العميد السابق لكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية د.عجيل 
النش����مي الس����لطات الكويتية التي منعت دخول د.نصر أبوزيد الى 
أراضيها، وق����ال ان هذا الرجل أثبتت احملكم����ة املصرية ردته ألقواله 
الكفرية، وكان من الواجب ان ينال عقوبته الش����رعية بس����بب ما قاله 
من عبارات نابية بش����أن الكويت وهذه األلفاظ ليست غريبة على من 
جترأ على القرآن الكرمي وادعى انه منتج ثقافي ونص إنساني كما انه 

استهزأ بالسنة النبوية وأنكرها.

دخوله إضرار باألمن القومي

وتس����اءل رئيس جمعية مقومات حقوق اإلنس����ان د.عادل الدمخي 
كيف تس����تقبل الكويت من صدر بحقه حكم قضائي بأنه كفر بس����بب 
عقيدته وأفكاره الفاسدة أو من يقبل باستضافة هذا الرجل بحجة حرية 
الرأي والتعبير في دولة ينص دس����تورها على ان الشريعة اإلسالمية 
مصدر رئيس����ي للتشريع، مؤكدا ان من يقبل هذا ويدعو له فهو واحد 
من رجلني أولهما جاهل وهذه مصيبة وثانيهما عالم بفكر هذا املنحرف 

ومصيبته أعظم.
وأك����د الدمخي ان ق����رار الداخلية مبنع أبوزيد م����ن دخول الكويت 
صائب وكل الدول الغربية الدميوقراطية لديها خطوط حمراء في حرية 
التعبير متن����ع جتاوزها وكذلك قد متنع دخول م����ن ترى في دخوله 

اضرارا باألمن القومي.
وشدد على ان اإلضرار بعقيدة املسلمني والتطاول على معتقداتهم 

يعادل اإلضرار باألمن القومي وأشد.

استخف بمشاعر المسلمين

وأضافت رئيس����ة ادارة التنمية االسرية بوزارة االوقاف والشؤون 
االسالمية س����عاد بوحمرا، نشكر حكومتنا وجهاز الداخلية على طرد 
من استخف مبشاعر املسلمني وادعى ان القرآن الكرمي من كالم البشر 
وان الوحي مجرد ظاهرة، واس����تهان بكت����اب اهلل ووصفه بأنه منتج 
ثقافي ونص انس����اني، نافيا عن القرآن الكرمي صفة القدس����ية االلهية 
كما انكر س����نة النبي ژ واستهزأ بأحكامها، فهذا الشخص وأمثاله ال 

مكان لهم في الكويت.

منكر كبير

وصف الداعية ناظم املس����باح ق����رار وزارة الداخلية مبنع أبوزيد 
م����ن دخول البالد بأنه قرار صائب وخطوة مباركة ألن هذا الرجل بّدل 
دين����ه وارتكب أمرا عظيما مبا قاله وأقره وتفوه به في حق كتاب اهلل 
وس����نة نبيه ژ وأكد ان هذا منكر كبي����ر واعتداء على العقائد والقيم 

االسالمية.
وب����ني ان دعوة هذا الرجل للبالد تظهر وتفضح ما حتتويه نفوس 
من دعاه، وهذا عالمة وامارة ليس����ت طيبة جتاه ما تكن صدور هؤالء 

نحو املسلمني.
وتساءل املس����باح: هل ضاقت عليهم الدنيا مبا رحبت ولم يجدوا 
غير هذا املرتد ليدعوه للبالد؟ ولذا نوصيهم بتقوى اهلل في انفس����هم 

وفي عقيدة املسلمني.

شكرا للداخلية

وذكر الداعية فالح العجمي ان الكويت وأهلها ال يستقبلون من له 

العجمـي: ال مـكان لزنديـق فـي الكويـت ونشـكر موقـف حكومتنـا منـه

بوحمرا: اسـتخف بمشـاعر المسـلمين وعقيدتهـم فال مكان له فـي الكويت

السـويلم: من دعاه دعاة الفتنـة الذين أرادوا إظهار الكويـت على أنها إرهابية

±ô``°ûàj

»eRÉ©dG πà©dG ¿Gõ«æY Oƒ©°S
Qƒ`̀°`̀†`̀◊ º``µ``Jƒ``Yó``H

√ó``̀ dh ±É````̀ aR π`̀``̀ ``̀Ø`̀Mõjõ©dGóÑY

Qhô°ùdGh ìôØdG ºàj ºcQƒ°†ëHh

66597769 - 97973747   :QÉ°ùØà°SÓd

 2009/10/29 ≥aGƒŸG ¢ù«ªÿG Ωƒ«dG AÉ°ùe ∂dPh

¢ùeÉÿG …ôFGódG πHÉ≤e »©bôdG ádÉ°U ‘

á`eÉ`Y Iƒ`Yó`dGh

ìGôaCG»eRÉ```©dG

¬∏‚ ±ÉaR π``ØM Qƒ°†◊ ºµJƒYóH

 2009/12/19 ≥aGƒŸG âÑ°ùdG Ωƒ«dG AÉ°ùe ∂dPh

π«ë«ëØdG ‘ ¢SƒHódG ìGôaCG ádÉ°U ‘

Qhô°ùdGh ìôØdG ºàj ºcQƒ°†ëHh

áeÉY IƒYódGh

π°ü«a

…öShódG ìGô``aCG

±ô°ûàj

ÊÉÑLôdG OÉéH »`aÉ°T OÉéH

99744545 - 66065070 : QÉ°ùØà°SEÓd

القحطاني: اإلخالص والصدق شرطان لقبول الشهادتين
للجيران، مؤكدا أن على األمة 
معرفة العقيدة والتوحيد جيدا، 
ألنه���ا متثل طري���ق الصالح 

للنفس والسعادة للمجتمع. 
وفي خت���ام حديثه، حيث 
سئل القحطاني عن الفرق بني 
النصيحة والتجريح، فأكد أن 
التجريح ليس من هدي النبي 
ژ، لقوله س���بحانه وتعالى 
)ادع إلى سبيل ربك باحلكمة 
واملوعظة احلسنة(، الفتا إلى 
أن النبي كان عندما يشير الى 
أخطاء البعض ال يذكر اسماءهم 
مكتفيا باإلشارة إلى وصف ما 
وقعوا فيه م���ن الزلل ومبينا 
اإلرشاد فيه، وذلك بقوله »ما 
بال رج���ال يفعلون كذا وكذا« 
أو »ما بال ق���وم يفعلون كذا 

وكذا«.

واالبتعاد عما نهى عنه وزجر، 
مؤكدا أن شرطي قبول العمل 
اإلخالص واإلتب���اع وهما من 

مستلزمات الشهادتني.
وحول أصل وركنية الصالة 
القحطاني على  أنكر  والزكاة، 
من اعتاد ترك الصالة متعمدا 
وانشغل عنها بغير عذر، مشيرا 
إلى أن من تركها جاحدا لوجوبها 
كفر ولو شهد الشهادتني، كما 
بني أن الزكاة هي الركن الثالث 
من أركان اإلسالم، مشيرا إلى 
أن الزكاة برك���ة وتزكية ملال 

ونفس املسلم.
وفي إطار تعزيز هذه األركان 
بني القحطاني أن هناك واجبات 
أمرنا بها اهلل ورس���وله كبر 
الوالدين واإلحس���ان للفقير 
وكف األذى عن الناس واإلحسان 

الفتا إلى أن بعض الناس يقولها 
ثم يدعو غير اهلل ويشرك معه 

األولياء. 
وبني أن شهادة محمد رسول 
اهلل تقتضي تصديق النبي ژ 
فيم���ا أخبر، والعم���ل مبا أمر 

ونفسه«، واليقني بها.
الش���هادة ال  أن  وأوض���ح 
تقتصر عل���ى معرفة معناها 
فقط، بل على املسلم أن ينقاد 
لها بقلبه ولس���انه، فالقبول 
باللسان واالنقياد باجلوارح، 

إخالص وصدق ويقني وانقياد 
ملعناهما.

القحطاني في ذكر  وفصل 
 أصول اإلسالم، والتي جاءت 
ف���ي احلديث املش���هور »بني 
اإلسالم على خمس شهادة أن 
ال إله إال اهلل وأن محمدا رسول 
اهلل وإقام الصالة وإيتاء الزكاة 
وحج البيت وصوم رمضان«، 
مبين���ا ان التزام هذه األصول 
هي سبيل النجاة الوحيد في 

الدارين.
وأضاف أن معنى ش���هادة 
أن ال إله إال اهلل أي: ال معبود 
بح���ق إال اهلل، مش���يرا إل���ى 
 ش���روط حتقيقها وهي صدق 
قائلها، واإلخالص لقول النبي 
ژ »أسعد الناس بشفاعتي من 
قال ال إله إال اهلل خالصا من قلبه 

ضاري المطيري
أكد الداعية صاحب املؤلف 
الشهير »حصن املسلم« د.سعيد 
ب���ن وهف القحطان���ي أهمية 
معرفة املسلم معنى الشهادتني، 
وأن عليه أن ميتثلهما في قوله 
وفعله، فال يدعو من دون اهلل 
أولياء، وال يقدم على قول اهلل 
ورسوله أحدا من الناس، الفتا 
إلى أن التوحيد سبيل لصالح 
النفس وس���عادة املجتمع في 

الدنيا واآلخرة.
وأوضح في محاضرته التي 
كانت بعنوان »أصول اإلسالم«، 
والتي أقيمت مساء أمس األول 
ضمن األسبوع الثاني للمخيم 
الربيعي ال� 18 جلمعية إحياء 
التراث اإلسالمي فرع اجلهراء، 
أن قبول الشهادتني البد له من 

د.سعيد القحطاني محاضرا


