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السميط: أقمنا 5900 مسجد و5 جامعات .. وأكثر من 9.5 ماليين نسمة أسلموا في أفريقيا
ان تهتدي على يديها اكثر من 100 

امرأة افريقية.
واضاف د.الس���ميط ان اكثر 
م���ن 4 آالف داعي���ة اضافة الى 
5 جامعات معترف بها انش���ئت 
على نفقة محبي الدعوة، اضافة 
الى املساجد وآبار املياه واملراكز 
الصحي���ة التي يس���تفيد منها 
ماليني الناس من س���كان القارة 

االفريقية.
وفي خت���ام محاضرته دعا 
د.السميط الدارسني مبركز اعداد 
السيرة  إعادة قراءة  الى  الدعاة 
النبوي���ة الش���ريفة فهي احدى 
الركائز االساسية في بناء الداعي 
الى اهلل، مبش���را احلضور بأنه 
بفضل اهلل تعالى ثم جهود الدعاة 
والداعيات اس���لم ما يقارب 9.5 
ماليني نسمة في افريقيا واقيم 
اكثر من 5900 مس���جد بالقارة 

االفريقية.
واوضح د.السميط لدارسي 
مركز اعداد الدعاة كيفية التعامل 
م���ع املخالفني واتب���اع احلكمة 
واملوعظة احلس���نة في الدعوة 

واملعاملة الطيبة.

زوجته محظورة طبيا من ركوب 
السيارات ملسافات طويلة ملرضها 
ورغم ذلك سافرت معه بالسيارة 
ألكثر من 20 ساعة متواصلة وقد 
نسيت مرضها حني وفقها اهلل في 

وابن���اءه كان لهم دور فعال في 
جن���اح مس���يرته الدعوية من 
خ���الل الدعم املعن���وي واملادي 
للدع���وة ومرافقت���ه في معظم 
رحالته االفريقية، مشيرا الى ان 

قطعه على نفسه باالستمرار مادام 
هناك جياع من املسلمني.

وبني د.السميط دور االسرة 
في دعم ومساندة الداعية خاصة 
الزوجة واالبناء وكيف ان زوجته 

اهلل وسنة نبيه ژ، موضحا أن 
الداعية البد ان يكون قدوة ملن 
معه وملن يدعوهم، مش���يرا الى 
انه كان يأكل وجبة واحدة يوميا 
طوال سبع سنوات بناء على عهد 

الدين االس���المي وكيفية  نشر 
التغل���ب عل���ى تل���ك العقبات 
والصعاب باالمي���ان الدائم بأن 
الداعية على ح���ق كونه يحمل 
رسالة النبي االمني في نشر كتاب 

مبرك���ز اعداد الدعاة مس���يرته 
الش���خصية في الدع���وة بقارة 
افريقي���ا، موضح���ا العقب���ات 
والصع���اب الت���ي واجهتهم في 
البل���دان التي اقاموا فيها بهدف 

ليلى الشافعي
اك���د رئيس جمعي���ة العون 
املباشر د.عبدالرحمن السميط ان 
الدعوة في الكويت تطورت كثيرا 
بعد انتش���ار الوسائل املتعددة 
للدعوة ال���ى اهلل وفتح قنوات 
التواصل م���ع الناس خاصة ان 
نسبة كبيرة من الكويتيني لديهم 
الرغبة الصادقة في عمل اخلير 
وانتشار دين اهلل وسنة رسولنا 
الكرمي ژ، وقال في محاضرة في 
مركز اعداد الدعاة التابع إلدارة 
الدراس���ات االس���المية بوزارة 
االوقاف والش���ؤون االسالمية 
حضرها دارسو مركز اعداد الدعاة 
مبقر االدارة مبنطقة الفروانية: 
علينا االقتداء برس���ولنا الكرمي 
محمد بن عبداهلل ژ في الدعوة 
ال���ى اهلل، موضحا مدى حتمله 
الدعوة  الصعاب واملش���اق في 
ومدى حتليه بالصبر وحس���ن 
اخللق في مخاطبة الناس تنفيذا 
إلى  لقول اهلل تعال���ى )وادعو 
س���بيل ربك باحلكمة واملوعظة 

احلسنة(.
وبنينَّ د.الس���ميط للدارسني 

د.عبدالرحمن السميط متحدثا من مركز إعداد القادة د.عبدالرحمن السميط أثناء احملاضرة

أبا الخيل: دليل الفتاوى يمنح إجابات 
شافية لكل القضايا اإلعالمية المعاصرة

ليلى الشافعي
صرح مدير ادارة اإلعالم الديني بوزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية واملشرف العام على املشروع 
القيمي لتعزيز العبادات )نفائس( صالح أبا اخليل 
بأن اإلدارة قد قامت أخيرا بإصدار الطبعة الثانية من 
املوسوعة الشرعية واإلعالمية املتميزة »دليل الفتاوى 
اإلعالمية« وذلك في حلة جديدة تليق بهذا اإلصدار 
الضخم س����واء من حيث املادة الورقية املستخدمة، 
أو من حيث الوسائل التقنية األخرى كاجلرافيكس 
وخالفه الفتا الى ان اإلصدار يعتبر مرجعا ال غنى 

عنه ألي إعالمي مسلم.
وأوض����ح أبا اخلي����ل ان ذلك يأتي اتس����اقا مع 
اس����تراتيجية الوزارة الرامية الى بناء ش����خصية 
إس����المية فقيهة بأمور دينها، وقادرة على مواكبة 
األحداث التي متر بها الس����يما في زمن بلغ التقدم 

اإلعالمي فيه مداه.
مشيرا الى ان الدافع الرئيسي وراء إقبال االدارة 
على هذا اإلصدار كان س����ببه فوضى الفتاوى التي 
امتألت بها الفضائيات في اآلونة األخيرة، فضال عن 
ان تعدد وسائل اإلعالم وتطورها قد انبثق عنه العديد 
من االسئلة واالستفسارات لدرجة جعلت الغالبية 
العظمى من الناس يتخبطون في أمور دينهم وبالتالي 

كان لزاما على وزارة األوقاف ممثلة في إدارة اإلعالم 
الديني القيام بدورها وإنت����اج هذا املجلد الضخم، 
وال����ذي يحمل عبر صفحاته التي تزيد عن ال� 1000 

كل ما يخص الفتاوى اإلعالمية املعاصرة.
كما أكد أبا اخليل ان اإلصدار هدية ثمينة تهديها 
إدارة اإلعالم الديني لكل مسلم حريص على التفقه في 
أمور دينه بصفة عامة، وللعاملني في احلقل اإلعالمي 
بصفة خاصة، مشيرا الى ان الفتاوى املوجودة تساير 
وتواكب املس����تحدثات املتع����ارف عليها في املجال 
اإلعالمي وجتيب عن كل التساؤالت التي تدور في 
أذهان العامة واخلاصة ف����ي هذا املجال، فضال عن 
توفير وقت وجهد العاملني حيث حتصر لهم الفتاوى 
املتعلقة بعملهم على شكل فصول وأبواب بطريقة 
سهلة وميس����رة يرجعون إليها وقت احلاجة وانها 
موجودة على أقراص CD وميكن استخدامها في أي 
مكان. وأشار أبا اخليل الى ان ما مت عرضه من فتاوى 
في هذا الدليل هو جمع جله����ود وآراء واجتهادات 
وهيئات علمية، وعلماء معتبرين في العاملني العربي 
واإلس����المي وال يعبر بأي حال عن الرأي الشرعي 
الذي تتبناه الوزارة بهيئاتها الش����رعية والفكرية 
املختلفة عدا تلك املتعلق����ة بالفتاوى الصادرة عن 

هيئات اإلفتاء بالوزارة.

العباد: الخصومات بين الصحابة وآل البيت أخبار مفتعلة
سني وقدم عهدي ونسيت بعض 
الذي كنت    أعي    من رسول اهلل   
 ژ   فما حدثتكم فاقبلوا وما ال فال 
تكلفونيه ثم قال: قام رسول اهلل 
   ژ  يوما فينا خطيبا مباء يدعى 
خما بني   مكة   واملدينة    فحمد اهلل 
وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال: 
   أما بع���د أال أيها الناس فإمنا أنا 
بشر يوشك أن يأتي رسول ربي 
فأجيب وأنا ت���ارك فيكم    ثقلني   
 أولهما كتاب اهلل فيه الهدى والنور 
فخذوا بكتاب اهلل واستمس���كوا 
به فحث عل���ى كتاب اهلل ورغب 
فيه ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم 
اهلل في أه���ل بيتي، أذكركم اهلل 
في أهل بيتي، أذكركم اهلل في أهل 
بيتي، فقال له    حصني:   ومن أهل 
بيته يا  زيد،  أليس نساؤه من أهل 
بيته؟ قال نساؤه من أهل بيته، 
ولكن أهل بيته من حرم الصدقة 
بعده، قال: ومن هم؟ قال: هم آل  
 عل���ي،  وآل   عقي���ل،    وآل   جعفر،   
 وآل  عباس،    قال: كل هؤالء حرم 

الصدقة؟ قال نعم.

   فلما جلسنا إليه قال له    حصني   
 لقد لقيت يا    زيد    خيرا كثيرا،  رأيت 
رسول اهلل    ژ   وسمعت حديثه 
وغزوت معه وصليت خلفه، لقد 
لقيت يا    زيد   خيرا كثيرا، حدثنا يا 
  زيد  ما سمعت من رسول اهلل    ژ،  
 ق���ال يا ابن أخي واهلل لقد كبرت 

لتقت���دي بهم األمة م���ن بعدهم، 
فأعط���وا آل البيت حقوقهم دون 

غلو أو مجافاة.
واستذكر العباد ما رواه مسلم 
في صحيحه عن  يزيد بن حيان  
 قال:   انطلقت أنا    وحصني بن سبرة  
 وعمر بن مسلم    إلى    زيد بن أرقم 

يكذبها التاريخ والوقائع وأن أهل 
السنة واجلماعة هم أسعد الناس 
في تطبيق وصية النبي ژ في 
حفظ مكانة أهل بيته، متأس���ني 
بالصديق األكبر أبوبكر الصديق 
وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين 
الذين طبقوا هذه الرعاية عمليا 

ضاري المطيري
أكد االستاذ املشارك في كلية 
الدين باجلامعة  الدعوة وأصول 
اإلس���المية في املدين���ة املنورة 
العب���اد على عظم  د.عبدالرزاق 
مكانة آل بي���ت النبي ژ وعلى 
وجوب حفظ حقوقهم، مشيرا إلى 
أن آل البيت يشملون ذرية جده ژ 
عبداملطلب باإلضافة إلى زوجاته 
رضي اهلل عنهن، وذلك بصريح 
نص القرآن، فهن زوجاته في الدنيا 

وفي اآلخرة.
وأش���ار العباد في احملاضرة 
األولى التي كانت بعنوان »واجبنا 
نح���و آل البي���ت«، ضمن ملتقى 
»فضل الصحابة وآل البيت« في 
عامه الثالث على التوالي، والذي 
أقامه قطاع املساجد التابع لوزارة 
األوقاف والش���ؤون اإلس���المية 
مبناسبة ش���هر اهلل احملرم، في 
مسجد بتلة اخلرينج في العارضية 
مساء أمس األول، اشار الى ان ما 
ذكر من وقوع خصومات بني آل 
البيت والصحابة هي اخبار مفتعلة 

د.عبدالرزاق العباد محاضرا
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