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د.يوسف الشراح

)أنور الكندري(املستشار راشد احلماد والشيخة فريحة األحمد والشيخة د.ميمونة الصباح خالل احلفل

الداعية صالح الغامن الداعية يوسف السويلمالداعية خالد اخلراز الداعية نادر النوريد.سعد العنزي الداعية سعود املطيريد.جلوي اجلميعة

دعاة لـ »األنباء«: آية الرجم ُنسخت تالوًة ولم َتسقط حكمًا
ردًا على ما أثارته صحيفة »الفان غارديا« النمساوية من أن عقوبة الرجم غير موجودة في القرآن

الشراح: حكـم 
عليه  اتفـق  الرجـم 
واليهودية اإلسـالم 

ليلى الشافعي

نشرت صحيفة »الفان غارديا« اإلسبانية تقريرا قالت فيه: ان عقوبة الرجم غير موجودة في القرآن، إال أنه مع ذلك هناك عدد من البلدان اإلسالمية 

منها السعودية وإيران وأفغانسـتان تطبق هذا باسم اإلسالم وبشكل خاص على النساء اللواتي ميارسن اجلنس خارج املؤسسة الزوجية وهو ما 

يرفضه القانون الدولي مشيرة الى اإليرانية سكينة اشتياني التي تواجه عقوبة الرجم بتهمة الزنى، كما وصفت الصحيفة الرجم بأنه عقوبة جسدية 

أكثر وحشـية وأن هناك عقوبات أخرى في بعض البلدان اإلسالمية تقطع يد السارق وقطع أقدام من يقومون بقطع الطرق أو التمرد ضد السلطة 

واجللد واعتبرت ذلك عقوبة مهينة للشخص وتخالف االتفاقيات الدولية. وأوردت الصحيفة عن رئيسة معهد العلوم اإلسالمية في مرسيليا قولها: 

إذا افترضنا ان الرجم ال يوجد في القرآن على حد قول الكثيرين فمن أين جاء هذا املصطلح وكيف مت تفسـيره ومت العمل به لقرون مضت؟! حول 

مشروعية الرجم يحدثنا علماء الشرع. »األنباء« استطلعت آراء مجموعة من الدعاة حول ما أثارته الصحيفة وجاءت أقوالهم على النحو التالي:

يؤكد د.يوس���ف الشراح ان 
الرجم أساس���ا كان موجودًا في 
القرآن الكرمي ونسخت التالوة مع 
بقاء احلكم أي نسخت تالوتها ولم 
ينسخ حكمها فبقي احلكم ساريا 
ومثاله آية الرجم وهي )الشيخ 
والش���يخة إذا زنيا فارجموهما 
البت���ة..( فهذا مما نس���خ لفظه 

وبقي حكمه.
أما األمر الثاني، فإن النبي ژ 
أتي بيهودي���ن قد زنيا وأراد ان 
ُيحّكم النبي ژ فيهما التوراة فلما 
أمر النبي ژ بتالوة التوراة فإذا 
هي نفس اآلية وفيها نفس احلكم، 
فاملقصد من هذا القصد ليس ان 
اإلسالم اعتمد على دين اليهودية 
في احلكم وامنا كان مقصد النبي 
ژ إفحامهم���ا بحكم الزنى وانه 
مما اتفق عليه دين اإلسالم ودين 

اليهودية.
واشار الى ان التشريع اإلسالمي 
في حياة النبي ژ مر مبراحل عدة 
حتى وفاته ژ وانتقاله الى الرفيق 
األعلى ومن ذلك وقوع النس���خ 
لبعض األحكام واآليات مبعنى 
ان الشارع رفع حكما منه متقدما 
بحكم منه متأخر )ما ننسخ من 
آية أو ننسها نأت بخير منها أو 
مثلها أل���م تعلم أن اهلل على كل 

شيء قدير(.

إثم عظيم

ويقول د.سعد العنزي: ان من 
ادعى بأن الرجم ليس من اإلسالم 
وليس موجوداً في القرآن فهذا كالم 
مردود وشبهة سخيفة ألن اهلل عز 
وجل قال )وما آتاكم الرسول فخذوه 
وما نهاكم عنه فانتهوا( فقول النبي 
ژ وفعله وتقريره شرع، والنبي ژ 
أقام على ماعز والغامدية حد الرجم، 
إذن فعل النبي ژ تشريع وإسالم 
ودين فمن أنكره فانه يكون قد أنكر 
االسالم وأنكر الشرع، وهذا قول فئة 
ال تؤمن اال مبا جاء بالقرآن، وهذا 
نقص في الفهم ونقص في العقيدة، 
ألن السّنة جاءت مبينة وشارحة 
لكثير م����ن آيات الق����رآن الكرمي، 
ويكفينا في ذلك اآلية السابقة على 
ان فعل النبي ژ هو تشريع يجب 
األخذ به واالميان به ألنه من الدين 
وكل من خالف ذلك فعليه ان يراجع 
نفسه ويراجع عقيدته واميانه ألن 
مصدري التشريع االسالمي املتفق 
عليهما عند جميع األمة االسالمية 
هما القرآن والسّنة، إذن فمن أنكر 

أحدهما فقد باء  بإثم عظيم.
ولف����ت الى ان االفض����ل اتباع 
الطريق الواضح الذي وضعه لنا 

احلق تبارك وتعالى وهو تطبيق 
الشريعة االس����المية فيما يتعلق 
بجرائم احل����دود مثل الزنى، ففي 
تطبيق ش����رع اهلل هداية ورحمة 
للمجتمع وبتر لهذا الفسادى وهذه 
العقوبات الرباني����ة جعلت علنا 
لتكون عظة وعب����رة للناس، قال 
تعالى )وليشهد عذابهما طائفة من 

املؤمنن(.

قول باطل

ويرعى الداعية خالد اخلراز انه 
اُتفق على وجوب رجم احملصن ولم 
يخالف ذل����ك اال اخلوارج وبعض 
املعتزلة، فنس����خ تالوة الرجم ال 
يستلزم نسخ احلكم، فقد ثبت في 
احلديث عن عمر ÿ قال: »كان مما 
أنزل على رسول اهلل ژ آية الرجم 
فقرأناها ووعيناها ورجم رسول اهلل 
ژ ورجمنا، واني خشيت ان طال 
زمان ان يقول قائل ما جند الرجم 
في كتاب اهلل تعالى، فيضلوا بترك 
فريضة أنزلها اهلل فالرجم حق على 
من زنى من الرجال والنساء اذا كان 
محصنا، واذا قامت البينة، او كان 
حمل أو اعتراف، وامي اهلل لوال ان 
يقول الناس زاد عمر في كتاب اهلل 

لكتبتها«.
وأكد اخلراز ان القول بان الرجم 

لم يرد في القرآن هو قول باطل، 
فقد ثبت ذلك في السنة وأجمعت 
األمة على ذلك، وفي احلديث الذي 
رواه أحمد والطبراني اآلية التي 
نسخت تالوتها من القرآن »والشيخ 
والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة 
مبا قضيا من الل���ذة« فهذه اآلية 

نسخت تالوتها وبقي حكمها.
وأضاف اخلراز: فالسنة جاءت 
شارحة ومفصلة وأضافت أحكاما 
كثيرة منها ف���ي الصالة واحلج 
والزكاة، فكثير من هذه االحكام 
غير موجودة ف���ي القرآن الكرمي 

فهل نرفضها؟
وه���ؤالء القرآني���ون الذين 
يرفض���ون أحكام الس���نة جملة 
وتفصيال بحجة انها لم تأت في 
القرآن يحتاجون الى اعادة نظر 
في دينهم ألنهم جهال في احلقيقة 

بأحكام الشريعة االسالمية.

موجود حكما

يؤكد د.جلوي اجلميعة أن حكم 
الرجم ثابت بحديث ماعز وحديث 
الغامدية ايضا. وجاءت ألفاظ عدة 
منها اذا زنيا الش���يخ والشيخة 
فارجموهم���ا البتة نكاال من اهلل 
واهلل عزيز حكيم. واحلكم بالرجم 

موجود حكما ونسخ تالوة.
وقال: ان اآلية نزلت في كتاب 
اهلل وقرأه���ا الصحابة ووعوها 
وحفظوها وطبقت في عهد النبي 
ژ وعهد اخللفاء بعده وهي حق بال 
شك، ولكن هذه اآلية مما نسخ لفظه 
وبقي معناه، وقد ذكر أهل العلم 
ان النس���خ في كتاب اهلل ينقسم 
الى ثالثة اقس���ام، االول ما نسخ 
حكمه وبقي لفظه، وهذا اكثر ما 
وقع في القرآن والثاني ما نسخ 
لفظه وبقي حكمه، والثالث ما نسخ 
لفظه وحكمه كقوله تعالى )إن يكن 
منكم عش���رون صابرون يغلبوا 

العقوبة في االسالم موافقة للعقوبة 
في اليهودي���ة ال يعد طعنا فيها، 
وامنا يدل عل���ى ان هذه العقوبة 
من مصدر واحد وهو اهلل املشرع 
تبارك وتعالى، وكان اليهود في 
حياة النب���ي ژ قد أنكروها في 
حادثة زنى لبعض اليهود وطلب 
منهم الرسول ژ الرجوع الى ما 
في التوراة وتبن ان عقوبة الرجم 

موجودة في التوراة.

ثابت في كتاب اهلل

ويضي���ف الداعية يوس���ف 
الس���ويلم ان رج���م الزاني ثابت 
في التوراة لفظا وحكما وحاولوا 
كتمانه وعدم العمل به فقام اليهود 
بنسخ لفظ التوراة الذي يثبت رجم 
الزاني، لكن في اإلسالم طبق حكم 
الرجم على الرغم من كون اللفظ 
منسوخا مما يدل على فضل االمة 
االسالمية وعلى امتثالها ألمر اهلل 
عز وجل وع���دم حتاملها إلبطال 

الشريعة.
فالرجم حق ثابت في كتاب اهلل 
على من زنى إذا أحصن، أما ادعاء 
أن حد الرجم مأخوذ من اليهودية 
فهو دعوى باطلة ألنها تفتح بابا 
للطعن في الس���نة النبوية بأن 
يدعي البع���ض أن النبي ژ قد 
نقل السنة عن اليهود وهذا ما ال 
يقبله العقل املسلم وهناك قاعدة 
ش���رعية هي انه »شرع لنا ما لم 
يرد به ناسخ« وبالتالي فإذا اتفق 
اإلسالم مع اليهودية أو أديان أخرى 
في مسألة الرجم فليس معناه ان 
اإلسالم أخذ من اليهودية أو غيرها 
ألن سنة النبي ژ هي وحي من 
اهلل تعالى وبخاصة في مس���ألة 
احلدود واملسائل الكبرى في اإلسالم 
فضال ع���ن ان اليهود لم يطبقوا 
حد الرجم ف���ي تاريخهم فالزعم 
بأن اإلس���الم أخذ حد الرجم عن 

مائتن وإن يكن منكم مائة يغلبوا 
ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم ال 
يفقهون( ثم قال بعدها ناسخا لها 
)اآلن خفف اهلل عنكم وعلم ان فيكم 
ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة 
يغلبوا مائتن وإن يكن منكم ألف 
يغلبوا ألفن( فهذا مما نسخ حكمه 
وبقي لفظه تذكيرا لألمة مبا أنعم 
اهلل عليهم من التخفيف، وكذلك 

ابقاء لثوابه بتالوته.

مثبوت في السّنة

الباحث اإلسالمي صالح الغامن 
يعلق قائال:

القرآن الكرمي هو مصدر التلقي 
لالحكام الشرعية، ولكن ال يعني 
ذلك االستغناء عن االحتجاج بالسنة 
النبوية في االستدالل على العقائد 
واالحكام، حيث قال النبي ژ فيما 
صح سنده »أال واني أوتيت القرآن 
ومثله معه«، فالرجم قد صح في 
االحاديث النبوية الكثيرة الواردة 
في شأن عقوبة الزاني احملصن، 
وهذا مثبوت في كتب السّنة النبوية 
وأفتى بذلك كل الفقهاء والعلماء 
الربانين من أهل املذاهب االربعة 
وغيرهم من مجتهدي أهل السّنة 

واجلماعة.

ثابت بالحديث

ويضيف الداعية نادر النوري: 
الرج���م ثابت في الكت���اب وهذه 
القضية أثيرت قدميا بن العلماء، 
وقد استقر الرأي عندهم على ان 
عقوبة الزن���ى تختلف باختالف 
الفاعل من حي���ث كونه متزوجا 
أو غي���ر متزوج، وه���و ما يعبر 
عنه باالحصان وعدم االحصان، 
وق���د أيد عقوبة احملصن بالرجم 
بعض أحاديث ثابتة عن رسول 
اهلل ژ منه���ا حديث رجم ماعز 
ورجم الغامدية. الفتا الى ان كون 

اليهودية زعم باطل.

األدلة كثيرة

ويضيف رئيس جلنة الفردوس 
بإحي����اء التراث الداعية س����عود 
املطيري مؤكدا ان من أعظم الفنت 
حتويل األمور القطعية الى أمور 
محتملة، وجعل األمور املجمع عليها 
أمورا مختلفا فيها، وهذا يصدق على 
حترمي الزنى الذي أجمعت عليه األمة 
اإلسالمية جيال بعد جيل، وأصبح 
معلوما من دين اإلسالم بالضرورة، 
بحيث ال يستطيع املسلم دفعه عن 
نفسه، كوجوب الصالة والزكاة، 

وكحرمة اخلمر والربا.
وقال: لقد نزلت آية في القرآن 
بالرجم نسخ رسمها وبقي حكمها، 
كم����ا قد ثب����ت الرجم في الس����نة 

الصحيحة وبفعل النبي ژ.
كما جاء في املوسوعة الفقهية 
الكويتية: قال ابن قدامة: ال خالف 
بن الفقهاء في وجوب الرجم على 
الزاني احملصن رجال كان أو امرأة، 
وقد ثبت الرجم عن رس����ول اهلل 
ژ بقوله وفعله في أخبار تشبه 
التواتر. وهذا قول عامة أهل العلم 
من الصحابة والتابعن ومن بعدهم، 
وقال ابن قدامة أيضا: ال نعلم فيه 

مخالفا إال اخلوارج.
ومن ثم اتفق الفقهاء على ان حد 
الزاني احملصن الرجم حتى املوت 
رجال كان أو امرأة وقد حكى غير 

واحد اإلجماع على ذلك.
وزاد: وانن����ا نقول: قد ورد في 
ذلك أحاديث صريحة في الس����نة 
الصحيحة كما جاء عند البخاري، 
فعن جابر ان رجال من أس����لم أتى 
النبي ژ وهو في املسجد فقال إنه 
قد زنى، فأعرض عنه النبي، فتنحى 
لشقه الذي أعرض فشهد على نفسه 
أربع شهادات، فدعاه فقال: هل بك 
جنون؟ هل أحصنت؟ قال: نعم ف أمر 

به ان يرجم باملصلى، فلما أذلقته 
احلجارة جمز حتى أدرك باحلرة 

فقتل. رواه البخاري.
وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما 
قال: قال عمر: لقد خشيت ان يطول 
بالناس زم����ان حتى يقول قائل ال 
جند الرجم في كتاب اهلل، فيضلوا 
بت����رك فريضة أنزلها اهلل، أال وإن 
الرجم حق على من زنى وقد أحصن 
إذا قامت البينة، أو كان احلبل أو 
االعتراف. قال سفيان كذا حفظت، 
أال وقد رجم رسول اهلل ژ ورجمنا 

بعده. رواه البخاري.
وعن عبداهلل قال: قال رسول اهلل 
ژ: »ال يحل دم امرئ مسلم يشهد 
أن ال إله إال اهلل وأني رس����ول اهلل 
إال بإحدى ثالث: النفس بالنفس، 
والثيب الزاني، واملارق من الدين 

التارك للجماعة«. رواه البخاري.
واألحاديث في ذلك كثيرة موفورة، 
ومن زعم ان����ه ال يقبل االحتجاج 
بالسنة فقد كذب القرآن نفسه، الذي 
صرح بأن الرسول هو مبن القرآن 
وشارحه، قال تعالى: )وأنزلنا إليك 
الذكر لتبن للناس ما نزل إليهم( 
ولو رد الناس السنة اكتفاء بالقرآن 
ما عرفوا صالة وال زكاة وال حجا، 
فإنها كلها جاءت مجملة في القرآن، 
وإمنا بينتها السنة. لذا فإننا نقول 
األدلة متوافرة من الكتاب والسنة 
على حترمي الزنى، وقد ورد رجم 
الزاني احملص����ن في عدة مواضع 
من السنة النبوية الصحيحة، مما 
ال يدع مجاال لكائ����ن من كان بأن 
يقول: ان هذه العقوبة جاءت من 
الديانة اليهودية، بل انها جاءت في 
شريعتنا اإلسالمية، وقد قام النبي 
ژ بتطبيق هذا احلد كما ورد ذلك 
في السنة النبوية املطهرة، لذا فإننا 
نرد هذه الشبهة جملة وتفصيال 
مبا سبق من أدلة، واألدلة في هذا 

الشأن كثيرة. واهلل أعلم.

الغانـم: الرجم 
صـح فـي األحاديث 
الكثيـــرة النبويـة 

الخـراز: الرجـم 
لمـن زنى مـن الرجال 
والنساء إذا كان محصنًا

السويلم: دعوى 
باطلـة تفتــح بابـًا 
السـّنة في  للطعـن 

النبـي  العنزي: 
على  الحد  أقـام  ژ 
والغامدية ماعـــز 

العقوبة  النـوري: 
واليهودية  اإلسالم  في 
واحــد مصـدر  مـن 

الجميعة: اآليـة 
كتـاب  فـي  نزلـت 
الصحابة وقرأها  اهلل 

 : ي لمطيـــر ا
الشبهــة  هذه  نرد 
وتفصيـــاًل جملـة 

ميمونة الصباح: المسـابقات القرآنية تعمل على نشـر الثقافة اإلسـالمية بأسـلوب عصري

ونرفع أكف الضراعة الى السماء 
سائلن موالنا سبحانه وتعالى 
توفي���ق العباد ونش���ر األمن 
واألمان في رب���وع البالد، انه 

قريب مجيب الدعوات.
بعدها مت تك���رمي الفائزين 
والفائ���زات من جميع األعمار 
مبن فيه���م ذوو االحتياجات 
اخلاص���ة، والبالغ عددهم 40 
فائزا وفائزة، كما مت تكرمي 10 
من األمهات من قبل املستشار 

احلماد والشيخة فريحة.

اإلس���المي احلنيف وترسيخ 
تعاليم���ه وقيم���ه الس���امية 
النبيلة لدى بناتنا ونس���ائنا 
وأبنائن���ا الباحثن عن النور 
املبن � السائرين على الصراط 
املستقيم � وهم بذلك السابقات 
لنيل األجر والثواب من اخلالق 

العظيم.
وآخر دعوانا الى املولى عز 
وجل ان يفرج هموم املهمومن، 
وينصر املظلومن ويقبل توبة 
املذنبن، ويقضي دين املدينن، 

وعفتهم.
الزهور  مع توجيه صغار 
من بنات وأبناء املجتمع وإنارة 
تفكيره���م نحو التأمل وطلب 

العلم الشرعي.
وتثبي���ت مفاهيم العقيدة 
السليمة لدى الفتيات والفتيان 
وممارس���تهم العبادات بشكل 

صحيح.
وفي اخلت���ام نثمن لوزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
عملها الدؤوب في خدمة ديننا 

واس���تيقنوا ان هذا التعليم هو 
صناعة احلياة ومدارس العلم هي 
مصانع ومحاضن األمهات والبنات 
الصاحل���ات واألبناء الصاحلن، 
واملعلمون واملعلمات هم الصناع 
املؤمتنون على أجيال املستقبل 
من أوالد وبنات املسلمن، فجاءت 
بادرة وزارة األوقاف مش���مولة 
بالرعاية الكرمية لصاحب السمو 
األمير وبدعم من اخليرين أمثال 
الش���يخة فريح���ة امتثاال لقول 
النبي ژ »إمن���ا بعثت معلما« 
مكتفيا بذل���ك كداللة على عظم 
رس���الة املعلم، وعددت الشيخة 
ميمونة األهداف التي تسعى إليها 

املسابقة منها:
خل���ق جيل كامل م���ن بنات 
وأبناء ونس���اء ورجال املجتمع 
القارئن احلافظ���ن لكتاب اهلل 
الوعي  اخلالد، وصق���ل وزيادة 
الديني وإيقاظ املشاعر اإلميانية 
لدى أبن���اء مجتمعنا على ضوء 
الكتاب والس���نة، والعمل على 
نشر الثقافة اإلسالمية بأسلوب 
عصري واملساهمة في إحياء السنن 

احلميدة للدين.
وتنمية عقل أبناء املسلمن من 
خالل ربطهم بكتاب اهلل تعالى 

تالوة وحفظا.
والتأكيد على تهذيب وتنمية 
الصف���ات اإلس���المية احملمودة 
ل���دى أبناء اإلس���الم بطهارتهم 

اهلل في تعزي���ز القيم االصيلة 
واملثل العليا التي جاء بها القرآن 
في مجتمعنا املثالي في متسكه 
بالكتاب والسنة النبوية، وانطالقا 
من ق���ول النبي ژ »خيركم من 
تعلم الق���رآن وعلم���ه«، أقامت 
اجلمعية الكويتية لالسرة املثالية 
جائزة الق���ران الرمضانية لنبذ 
التشاحن والكراهية وترك التقليد 
األعمى والسلوكيات املستوردة، 
والعمل على بناء مجتمع تسوده 
احملبة والسالم واالحترام وتقبل 
الرأي اآلخر، واحلوار البناء بعيدا 
عن االحتقان والتشنج، وقد حققنا 
أهدافنا بفضل اهلل سبحانه وتعالى 
ثم التأييد والتشجيع من صاحب 
السمو األمير والقيادة السياسية 
ووسائل االعالم، فالشكر هلل ثم 
لكم جميعا ولكل من س���اهم في 

جناح هذا العمل.
بدورها، قالت عميدة كلية اآلداب 
بجامعة الكويت د.ميمونة الصباح 
كلمة رحبت فيها بالضيوف وأثنت 
على املسابقة، وقالت: لقد جاءت 
الش���يخة فريحة لرعاية  بادرة 
ه���ذا احلفل الك���رمي ألنها آمنت 
بان للقرآن خصائص ينفرد بها 
ولهذه اخلصائص اجلليلة وغيرها 
أدركت وزارة األوقاف والشيخة 
فريحة وجميع اخليرين في وطننا 
الغالي ضرورة العمل على االهتمام 
البالغ بتعليم القرآن وحتفيظه 

ليلى الشافعي
أكدت الشيخة فريحة االحمد 
الكويتية  ان ه���دف اجلمعي���ة 
لألسرة املثالية في جائزة القرآن 
الرمضانية هو دفع االسرة نحو 
القيم والسلوك االيجابي وإشغال 
وقت االسرة في رمضان بكتاب 
اهلل وترسيخ الوحدة الوطنية كما 
وصفنا اهلل تعالى باننا أمة واحدة، 
باالضاف���ة الى العمل على غرس 
االخالقيات في نفوس أبناء املجتمع 

ونبذ الفرقة والتعصب.
وقالت خ���الل رعايتها حلفل 
الفائزي���ن والفائزات في  تكرمي 
الرمضانية اخلامس���ة  اجلائزة 
أقي���م حت���ت رعايتها  وال���ذي 
وبحض���ور نائب رئيس مجلس 
العدل واألوقاف  الوزراء ووزير 
املستشار راشد احلماد وسفراء كل 
من دولة لبنان، البحرين، االمارات، 
السودان، جنوب افريقيا، واريتريا 
وجمع من الشيخات ومسؤولي 
ادارة شؤون القرآن الكرمي بوزارة 

االوقاف والشؤون االسالمية.
ورحبت في كلمتها باملستشار 

احلماد واحلضور، وقالت:
يقول تعال���ى )ان هذا القرآن 
يهدي للتي هي أقوم( ولقد تشرفت 
برعاية جائزة القرآن الكرمي للسنة 
اخلامسة على التوالي بالتعاون 
م���ع وزارة االوقاف والش���ؤون 
االسالمية، وذلك في خدمة كتاب 

فريحة األحمد: ترسيخ الوحدة الوطنية
بتعزيز القيم والسلوكيات اإليجابية 

الجمعية الكويتية لألسرة المثالية أقامته بالتعاون مع »شؤون القرآن« بـ »األوقاف«
حفل ختام مسابقة خطيب 

المستقبل العاشرة اليوم

الدرباس: دورة أسرية نسائية 
للشيخ عمر عبدالكافي

ليلى الشافعي
العامة  الهيئة  الي����وم  حتتفل 
للشباب والرياضة بالتعاون مع 
ادارة شؤون القرآن الكرمي بوزارة 
االوقاف والشؤون االسالمية بختام 
مسابقة خطيب املستقبل العاشرة 
التي تنظمها ادارة الهيئات الشبابية 
التابعة لقطاع الش����باب بالهيئة 
العامة للشباب والرياضة وذلك 
برعاي����ة رئيس مجل����س االدارة 
واملدير العام للهيئة د.فؤاد الفالح، 
وذلك في السابعة مساء على مسرح 
مركز عبداهلل السالم العداد القادة 

مبنطقة اخلالدية.

ليلى الشافعي
أكد رئيس قسم الوعظ واالرشاد 
في ادارة الثقافة االسالمية بوزارة 
االوقاف والش���ؤون االسالمية 
محمد الدرب���اس انطالق الدورة 
العلمي���ة وللمرة االولى لضيف 
االدارة الداعية االسالمي املعروف 
فضيلة الشيخ د.عمر عبدالكافي 
م���ن جمهورية مص���ر العربية 
القرآن  الش���قيقة، في تفس���ير 
الكرمي التي انطلقت انش���طتها 
باالمس حتت عنوان »مع القرآن« 
وذلك عقب صالة املغرب مباشرة 
في مس���جد الشيخ جابر العلي، 
والت���ي ستس���تمر حت���ى يوم 
االربعاء املوافق 3 نوفمبر 2010، 
الدورة بالتعاون مع مبرة  تقام 
طريق االميان، وذلك حتقيقا ملبدأ 
الشراكة املجتمعية والذي تنادي 
به استراتيجية وزارة االوقاف 

والشؤون االسالمية.
الدرباس: كذلك فان  وأضاف 
اليوم وفي  االخوات على موعد 
متام الس���اعة ال� 10 صباحا مع 
الدورة االسرية بعنوان »أسرتي 

متميزة«.

تقيمها هيئة الشباب بالتعاون مع »شؤون القرآن«

توفيق العيد

د. عمر عبدالكافي


