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إعداد: ضاري المطيري

كثرت في اآلونة األخيرة رؤيتنا صفحات إسالمية متخصصة في اجلرائد احمللية والعاملية لتلبي رغبة شريحة كبيرة من القراء،

 ومتي�ز بعضها بأس�لوب العرض فأبدع، بينما س�لك البعض اآلخر وهم األكثر اس�لوبا جام�دا وطرحا تقليديا، 

يق�وم في أكثره على القص والل�زق أو التكرار،  فبهتت الص�ورة اجلميلة وثقلت الفائ�دة املرجوة على القارئ.

»األنباء« كما عودتكم تسعى دائما الى اجلديد واملفيد، وتتلمس ما يرغب فيه قراؤها على اختالف شرائحهم،  فها هي 

تقدم بني أيديكم صفحة إسالمية غير تقليدية، بحلة جديدة تواكب اإلبداع واالبتكار في طريقة العرض، أسميناها 

»خواطر إسالمية«،  ال نزعم الكمال أو العصمة فيها، لكن طموحنا دائما لألفضل لن يكون له حد،  سنحرص على تقدمي 

الفائدة على طبق جذاب ومشوق مع رشفة من اخلواطر والفوائد واألخبار اإلسالمية، تأتيكم كل يوم اثنني بإذن اهلل.

ألفاظ ال تصح

هذه مجموعة مختارة من األلفاظ املنتشرة والكلمات املتداولة على ألسن 
كثير من العامة، بل ورمبا طلبة العلم، وهي ال تخلو إما من محذور شرعي أو 
خطأ لغوي، استفدناها من كتاب العالمة بكر أبوزيد رحمه اهلل تعالى »معجم 
املناهي اللفظية« بتصرف غير مخل بقصد توضيح السياق واملعنى املراد.

عزرائي�ل: خالص��ة كالم أهل العلم في هذا أنه ال يصح في تس��مية ملك 
املوت بعزرائيل � وال غيره � حديث.

رجال الدين: الدين في الفكر الغربي بشتى مذاهبه ودياناته يعني العبادة 
املصحوبة بالرهبة أو الوحش��ة، ومعن��ى هذا أن رجل الدين ال يصلح لفهم 
أمور املعاش بسبب انقطاعه عن محبة الناس، وليس كذلك في مفهوم اإلسالم 
الذي ال يعترف بأن هناك رجل دين له نفوذ واختصاص، فكل مسلم رجل 
دين ودنيا، فالدين في املفهوم اإلسالمي هو ما شرعه اهلل على لسان رسوله 
ژ فيما ينظم صلة العبد مع ربه ومع عباده على اختالف طبقاتهم، وينظم 
أمور معاش��ه وس��لوكه، من غير وجود وساطة بش��رية، لهذا فال جتد في 
املعاجم اإلسالمية ما يس��مى برجال الدين، وإمنا تسربت بواسطة املذاهب 
املادية وخاصة العلمانية. وقد بس��ط احلوالي عن هذه االصطالح في كتابه 

»العلمانية« فشفى، ويرجع إليه.
ما أجرأ فالنا على اهلل: روى اآلجري في: »الش��ريعة« بسنده إلى عبداهلل بن 

حجر، قال: »قال عبداهلل بن املبارك � يعني لرجل سمعه يقول: ما أجرأ فالنا 
عل��ى اهلل: ال تقل: ما أجرأ فالنا على اهلل، فإن اهلل � عز وجل � أكرم من أن 
يجترأ عليه، لكن قل: ما أغر فالنا باهلل. قال: فحدثت به أبا سليمان الدارني، 
فق��ال: صدق ابن املب��ارك، اهلل � عز وجل � أكبر من أن يجترأ عليه، لكنهم 

هانوا عليه، فتركهم ومعاصيهم، ولو كرموا عليه ملنعهم منها«.
غس�ل املخ: تركيب عصري مولد يعني من تلوث فكره مبا يكدر صفوه 
الفطرة ونقاء اإلس��الم، والغس��ل ال يكون إال للتنظيف، ففي هذا اإلطالق 
املول��د تناقض بني املبنى واملعنى، فليقل: تلويث امل��خ، تلويث الفكر، فهال 
تركت مصطلحات الشرع على إطالقها: مسلم، كافر، منافق، مبتدع، فاسق، 

وهكذا.
العق�د ش�ريعة املتعاقدين: هذا من مصطلحات القان��ون الوضعي، الذي ال 
يراعي صحة العقود في شريعة اإلسالم، فسواء كان العقد ربويا أو فاسدا، 
ح��الال أو حراما، فهو في قوة القانون ملزم كلزوم أحكام الش��رع املطهر، 
وهذا من أبطل الباطل ويغني عنه في فقه اإلسالم مصطلح: »العقود امللزمة«، 
ولو قيل في هذا التقعيد: »العقد الش��رعي شريعة املتعاقدين« لصح معناه 
ويبقى جلب قالب إلى فقه املس��لمني، من مصطلحات القانونيني فليجتنب، 

حتاشيا عن قلب لغة العلم.

كتب تخريج الحديث النبوي الشريف للمحدث ناصر الدين األلباني

نظرا ملا نقرأه ونس��معه في كثير من املنتديات، وما يصلنا من رسائل 
عبر اإلمييالت عن أحاديث ينس��بها أصحابها إلى رس��ول اهلل ژ، توقع 
املس��لم في حيرة من أمره، ويتس��اءل عن صحة هذا احلديث من ضعفه، 

خاصة أنه يجهل املصدر احلقيقي لهذه الرسائل.
 وكم نتعرض ملثل هذه املواقف املربكة، ونحن نعلم يقينا ان هناك من 
اعداء اإلسالم من يحاول جاهدا بكل وسيلة وطريقة حتريف كالم الرسول 

ژ، واالفتراء عليه ألغراضهم اخلبيثة والدنيئة.
خاصة أننا نعلم خطر الكذب على النبي صلى اهلل عليه وس��لم، فروى 
البخاري ومس��لم عن املغيرة بن ش��عبة ÿ أن النبي ژ قال: »إن كذبا 
عليَّ ليس ككذب على أحد، فمن كذب عليَّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار«، 
بل الوعيد ال يقتصر على مجرد الكذب املتعمد فحسب، بل يتعداه إلى من 
يروي األحاديث التي يظنها كذبا أو يشك في صحتها، ففي صحيح مسلم 
عن سمرة بن جندب ÿ أن النبي ژ قال: »من حدث عني بحديث وهو 

يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبني«. 
واحلمد هلل أن سخر لهذه األمة اإلسالمية من يخلصها من آفة الوضاعني 
والكذابني، إنه مجدد العصر احمل��دث العالمة محمد ناصر الدين األلباني، 

الذي حمل رس��الة تنقيح أحاديث الس��نة من كل ما ش��اب أو علق بها من 
أحاديث ضعيفة أو موضوعة.

وم��ن كالم األلباني رحم��ه اهلل املأثورة في هذا الش��أن كما في مجلة 
األصالة قوله »أصول الدعوة السلفية قائمة على ثالث دعائم، القرآن الكرمي، 
والس��نة الصحيحة، وفهمهما على منهج الس��لف الصال��ح من الصحابة 
والتابعني وأتباعهم. وس��بب ض��الل الفرق كلها قدمي��ا وحديثا هو عدم 

التمسك بالدعامة الثالثة«.
وإليك��م أحبتي في اهلل هذه الطريقة الس��هلة اليس��يرة للتأكد من أي 
حديث تقرأونه أو تسمعونه، سواء عبر اإلنترنت أو غيره، فما عليكم سواء 

استخدام الرابط املبني اعاله.
ومن ثم إدخال بعض ألفاظ احلديث املراد معرفة صحته، وحقيقة الرابط 
هو كتب تخريج األحاديث الش��ريفة للعالمة األلباني مع البحث على موقع 
الشبكة اإلسالمية، ضمن مشروع املكتبة اإلسالمية اإللكترونية، يقوم الرابط 

مبعرفة صحة احلديث بحسب حتقيقات للشيخ االلبانى.
وبهذه الطريقة ميكنك معرفة االحاديث الصحيحة من الضعيفة واملوضوعة 
بكل سهولة وسرعة، وبعد هذا فإنك ال تعذر بإرسال أي مادة تتضمن حديثا 

نبويا جتهل صحة نسبته إلى النبي ژ حتى تتأكد من صحته.

http://www.arabic.islamicweb.com/Books/albani.asp

في البداية حدثنا ع��ن برنامجك »آللئ« 
ال��ذي نال صدى واس��عا ف��ي رمضان 

املاضي، وما هي فكرته؟
تقوم كل حلقة من حلقات البرنامج 
مبناقش����ة خلق من أخالق النبي ژ، 
نأخذه م����ن آيات كت����اب اهلل تعالى، 
وأحادي����ث النب����ي ژ، ومبش����اركة 
األطف����ال خاصة الول����د عبدالرحمن، 
األطفال يعرفونني كإمام مسجد الدولة 
الكبير لكن مهم����ا أتكلم فلن يتقبلوا 
مني بق����در تقبلهم من الولد الذي في 
سنهم، فعبدالرحمن أصبح لكثير من 

األطفال قدوة.
وأحداث البرنامج قائمة على فكرة 
أننا في رحلة ونزه����ة في 30 حلقة، 
وهي رحلة حقيقية وليس����ت مزحة، 
رحلة مع أطفال صغار وعلى رأسهم 
الول����د عبدالرحمن، من خاللها نلعب 
ونضحك، ونأخذ راحتنا فيما نلبس، 
لكن بشرط يجب علينا أن نتعلم يوميا 
خلقا من أخ����الق النبي ژ، أو نأخذ 
آية ونتذاكر تفسيرها بطريقة تكون 
موجهة للطفل بشكل مباشر، وآلبائنا 

وأمهاتنا بشكل غير مباشر.
فكنت أنا وعبدالرحمن نتش����ارك 
ونتحدث دون االعتماد التام على اإلعداد 
املسبق، وإمنا كانت في حقيقتها دردشة 
وحديثا عفويا، لذلك ترى في البرنامج 
أنني أحيانا أق����رأ آية فأخطئ فيقوم 
عبدالرحمن بالتصحيح لي، أو يكمل 
بعضنا للبعض األفكار واملعلومات، 
ثم نستمر فال نقطع التصوير أو حتى 
نعيده، وال أذكر أننا قمنا بإعادة حلقة 
كنا قد صورناها، فاحللقة كانت تبدأ 

وتنتهي دون تقطيع أو إعادة.

المعلومة البسيطة عبر التشويق

وكما تعلم املشاهد البسيط اليوم 
يحتاج منا املعلومة التي تأتيه بسهولة 
وبس����اطة، وال يريدها بشكل مباشر، 
يريد أن يس����مع ويأخذ هذه املعلومة 
من خالل السوالف، ال يريد مجرد أوامر 
ونواه، يريد أن يشاهد ويتابع مع وجود 
عناصر تشويق، فحرصت على عامل 
الصورة، حيث كان التصوير في أماكن 

جميلة كاحلدائق والشاليهات.
ومن خالل جو البرنامج كنا نريد 
ايصال رس����الة مفادها ان هذا هو جو 
الشاب املستقيم، نعم نلعب ونضحك 
ونخرج ونتفس����ح ونخط����ئ لكن ال 
نستمر على اخلطأ، وال نضيع فروضنا، 
وال يفوتنا ي����وم إال ونحن قد تعلمنا 
خلقا من أخالق النبي ژ، ورس����الة 
أخرى وهي أنه ميكن لرب االسرة ان 
يقرأ ألبنائه ش����يئا بسيطا من الكتب 
اإلسالمية يعلمه ابناءه وبناته عندما 
يخرج معهم، حتى نعيش جميعا حياة 

البركة والصالح.
لك��ن من أين أتتك فكرة البرنامج أو من 

الذي قدمها لك؟
أنا صاحب الفكرة، ومن زمان وأنا 
أريد أن أقدم ش����يئا للطفل، من زمان 
وأنا أريد أن أعمل شيئا لفئة الصغار، 
كما أخطط في برامج الحقة تخاطب 
الفئة التي تليها في العمر وأكبر منها 
بقليل، من فئة الناشئة والشباب، أريد 
تق����دمي مادة أخالقي����ة بصورة طيبة 

وبسيطة.
ما هي الفئة املخاطبة في هذا البرنامج؟

خاطبت الفئة العمرية بني 8 سنوات 
و15 سنة بالدرجة األولى، لكن بشكل 
غير مباشر اجلميع تابعه ووصلت لهم 
رسائل هادفة، فالبرنامج في نهايته 
يحتوي على معلومة جديدة ومفيدة، 
وكما قيل في بعض الصحف احمللية 
فإن برنامج آللئ »علم الصغار وأمتع 

الكبار«.

الطفل عبدالرحمن

كي��ف تعرفت عل��ى الول��د عبدالرحمن 
ومتى كانت أول مش��اركة ل��ه معك في 

برنامج تلفزيوني؟
كنت ألتقي من خالل مش����اركاتي 
العديدة في مسابقات القرآن في دول 
إسالمية بنماذج فريدة بل نوابغ من 
الش����باب اإلسالمي غير عادية، وممن 
املقرئ أحمد  الش����يخ  تعرفت عليهم 
عيسى املعصراوي، وسألته ليدلني على 
مثل هؤالء األطفال األذكياء ليشاركوني 
في تقدمي البرنامج، أريد أن أقابلهم فمن 
الصعب الوصول إليهم دون مساعدة 
أحد، فدلني عليه����م وأعطاني بعض 
األسماء، وكان جميعهم من قرى ريفية 
في مصر، وكان منهم 3 بنات حافظات 
للقرآن كله، ومن ضمنهم أيضا صاحبنا 
الولد عبدالرحمن وعمره 11 سنة، وفي 
الوطن  الس����ابق على قناة  برنامجي 
»تباش����ير قرآنية« الذي كان يعرض 
كل خميس اكتشفت عبدالرحمن بشكل 

أكبر.
فعبر ثالث حلق����ات من البرنامج 
اكتش����فت أنه ال يحفظ القرآن فقط، 
بل يحفظ أحاديث كثيرة من الس����نة 
النبوية، كما يتميز بقوة االستحضار، 
ماشاء اهلل الولد متفتح، فعال ان اهلل 
أعطاه شيئا كما أخذ منه شيئا آخر، 
منحه حفظ القرآن والسنة والعقل كما 
أخذ منه نعمة البصر، وهذا من فضل 
اهلل تعالى عليه، ومن يرى عبدالرحمن 
في التلفزيون أو يقعد معه فسيحبه 
أكثر، بل إن ظهوره على الشاشة جعل 
أولياء األمور يتساءلون ملاذا يصعب 

البعض من فكرة حفظ القرآن.
وبعدها منت عالقتنا أكثر، ولم أنقطع 
عنه بعد انتهاء البرنامج، وبدأت الفكرة 
القدمية التي كانت عندي تتبلور أكثر 
وتقوى لعمل برنامج آخر وهو برنامج 
آللئ، وأدركت أن وجود الولد فقط يكفي 

في إثراء حلقات البرنامج.

صعوبات التصوير مع األطفال

ما أبرز الصعوب��ات التي واجهتكم في 
التصوير واإلعداد؟

أوله���ا كانت في ح���رارة صيف 
الكويت، حيث كنا نصور من 4 إلى 5 
حلقات يوميا، ومدة احللقة الواحدة من 
25 إلى 30 دقيقة، وهذا أمر غير طبيعي 
بل مرهق، فنبدأ من بعد صالة الفجر 
ونصور حلقتني، ثم نأخذ إستراحة، 
وبعد صالة الظه���ر والغداء نصور 
حلقتني، وإذا أظلمت السماء صورنا 
حلق���ة أخرى وهكذا، كما كان الوقت 
ضيقا علينا، فكنا نحاول أن نخلص 

بسرعة قبل قدوم رمضان.
العائ���ق اآلخر ه���و األطفال، فال 
نستطيع إدارتهم، فالتعامل معهم ليس 
باألمر السهل، فهم ال يعرفون حقيقة 
الكاميرات والتصوير، كما ال نستطيع 

احتواء مش���اركاتهم، فهم يشاركون 
ويتكلمون في نفس الوقت، ويصعب 
علينا تلقينهم وحتفيظهم ما يقولون، 
حيث كنا نعتمد على االعتداد البسيط 

لهم فقط.

أصداء غير متوقعة

الكبيرة  هل توقع��ت ه��ذه األص��داء 
للبرنامج؟

كنت متوقعا أن ينال أصداء كبيرة 
لكن ليس بالشكل الذي رأيته ورأها 
الناس، فاألصداء لم تأتني من الكويت 
فقط، بل أصداء البرنامج في الكويت 
كانت هي األقل مقارنة باخلارج، ففي 
الس���عودية متابع���ة البرنامج غير 
طبيعية، وفي مصر »عاملني ضجة 

عليه«.
وقد أتتني اتص���االت كثيرة من 
مس���ؤولني ف���ي الدول���ة، منها على 
س���بيل املثال األخ فيص���ل اجلزاف 

رئيس هيئة الشباب والرياضة، قال 
لي ان���ه يريد ويتمنى علي مثل هذه 
البرامج الهادفة، وأنه يريد تبني أفكار 
الشباب الصحيحة، ليقضي على األمور 
الس���لبية املنتشرة اآلن في املجتمع 
كقصات الش���باب املس���تهتر وعدم 
مباالتهم، وبعدهم عن الصالة وبعدهم 
عن القرآن، وأن يلتزموا بالزي املتوافق 
مع عاداتنا وتقاليدنا، وأخبرني بأنه 
فاحت أبوابه لنا لتقدمي رسالتنا، وأنه 
يريد أن يضع يده في أيدينا من أجل 
خدمة ديننا ووطننا من خالل الهيئة 

ومراكزها املتعددة.
هل سنرى الولد عبدالرحمن معك على 

الشاشة مرة أخرى؟
بإذن اهلل، فبيني وبينه صداقة، 
وأظن أن لديه املزيد من العطاء، وإذا كان 
الولد له قبول عند الناس فلما نحرم 
الناس من رؤيته؟ صار قدوة للكثير 
من األطفال، وإذا رأيته فستعلم أنني 

لم أوفه حقه في الوصف، ورسالتي 
القادمة بإذن اهلل سأوجهها إلى فئة 

املراهقني في رمضان القادم.

لكل فئات المجتمع

رأيناك على قن��اة الوطن والرأي، فهل 
ل��ك مش��اركات م��ع قنوات إس��المية 

متخصصة؟
لي مشاركات سابقة كثيرة، وأنا 
ال أتردد في املساهمة فيها، لكن ميكن 
القول إنني أحبذ اخلروج عبر القنوات 
االجتماعية أو املنوعة واحملافظة والتي 
تتابعه���ا فئات متنوعة من املجتمع، 
فهناك بعض القنوات اإلس���المية ال 
تتابعها سوى الش���خصية امللتزمة 
واألس���رة احملافظة، وأنا ال أريد أن 
أوجه رس���التي لهذه الفئة فقط، بل 
أريد أن أوجه رسالتي إلى كل فئات 
املجتمع، ويبقى أن هذه وجهة نظري، 
والتي قد تكون صحيحة وقد تكون 

خاطئة.
فكما هو معلوم أن اليوم اإلعالم 
املرئي صار وسيلة، ونحن موجودون 
في دائرة اإلعالم، والذكي منا هو الذي 
يستطيع أن يوصل رسالته الدعوية 
عبر اإلعالم بشكل صحيح، فاليوم أنا 
في املسجد عندي 500 أو 600 مصلي 
يستمعون إلي، وفي قطاع عملي عندي 
200 أو 100، لكن عبر شاشة التلفزيون 
هناك ماليني يشاهدونني، فيستمعون 
مني آليات كتاب اهلل تعالى وأحاديث 

سنة نبينا صلى اهلل عليه وسلم.
مارأيك في قناة املعالي خاصة انها قناة 

إسالمية كويتية؟
طبع���ا س���تكون لي مش���اركات 
وعرضت علي بع���ض األعمال فيها، 
وقناة املعالي شهادتي فيها مجروحة، 
فالقائمون عليها هم من تربيت معهم، 
وهم ربعي وإخواني، وماشاء اهلل بدأوا 
بداية رائعة، وبإذن اهلل أنا متوقع أنها 
س���تكون من أفضل القنوات الدينية 

بإذن اهلل.

سامحكم اهلل ياالمسجد الكبير

املصل��ون في املس��جد الكبير افتقدوا 
ص��وت الق��ارئ فه��د الكن��دري، فما 

تعليقك؟
ما حصل في رمضان املاضي من 
كوني لم أصل في املسجد الكبير أو 
غيره من املساجد، حيث البعض بدأ 
يدلي بدلوه، ويتخرس ويخمن، فقالوا: 
ان القارئ فهد قطعت أحباله الصوتية 
وأعياه املرض، وبعضهم قال: ان فهد 
غره العم���ل التلفزيوني والتجاري، 
وبعضهم زعم أن هناك مشكلة كبيرة 
بيني وب���ني وزارة األوقاف، وأمور 
كثيرة، لكني أقول: ان األمر وما فيه 
وبخالصة أن فهد الكندري بشر، مثله 
مث���ل أي رجل آخر، فق���د حدثت لي 

ظروف صحية بسيطة جدا، وأوصاني 
الطبيب بأن أس���تريح وأتوقف عن 
القراءة في صالة القيام، ونقطة ثانية 
أريد التنبيه إليها وهي رسالة أوجهها 
إلدارة املسجد الكبير وأقول »سامحكم 

اهلل«، ويكفي هذا التعليق.

أمير القلوب الراحل

ننتق��ل اآلن للجان��ب الش��خصي من 
القارئ فهد، من أكبر شخصية التقيتها 
وتعت��ز به��ا س��واء داخ��ل أو خارج 

الكويت؟ 
األمير الراحل الشيخ جابر األحمد 
الصباح قد التقيته في تكرمي الفائزين 
مبسابقة القرآن وغيرها من املناسبات 
وأعت���ز بذلك ج���دا، وكذلك صاحب 
الس���مو األمير الشيخ صباح األحمد 
الكويت  الصباح، وبالنسبة خلارج 
فالعالمة عبدالعزيز بن عبداهلل بن 
باز فقد التقيته، وأيضا العالمة محمد 
بن صالح العثيمني والذي كرمنا في 
مسابقة مكة للقرآن، وهو من أدخلنا 
في جوف الكعبة املشرفة، حيث كان 
من املقرر أن العشر األوائل في املسابقة 
يسمح لهم بدخول الكعبة، فكنت أنا 
وأخي محمد منه���م واحلمد هلل رب 

العاملني.
ما أغلى جائزة أو لقب أو وسام حصلت 

عليه وجتده أقرب إلى قلبك؟
حني فزت باملركز الثاني على العالم 
في مسابقة القرآن املقامة في إيران. 
أي من الوع��اظ والدعاة تس��تمع إليه 
أكثر، وما القناة الفضائية التي تتابعها 

باستمرار؟
أحب االستماع إلى الشيخ د.عائض 
القرني، وقناة العفاسي الفضائية هي 

قناتي األولى.
نود أن نس��مع منك نصيحة للش��باب 

الهاجر للقرآن؟ 
نصيح���ة أقدمها ألولي���اء االمور 
بدال من الش���باب، وذل���ك بأن تكون 
أول أهدافه���م في تربية أوالدهم هي 
العناية بحفظ القرآن الكرمي، والنبي 
ژ يقول »إن اهلل يرفع بهذا القرآن 
أقواما«، فقد وجدت شخصيا االحترام 
من الناس ومن كبار الشخصيات ومن 
كبار املسؤولني في الدولة وذلك ليس 
لعائلتي او لشيء آخر سوى للقرآن 

الكرمي وحفظي له.
ه��ل تعطين��ا نصيحة خاصة للش��اب 

املستقيم؟
الشاب املستقيم أنصحه بأن تكون 
أولى أولوياته هي حفظ القرآن الكرمي، 
خاصة أن يعلم أن اهلل زكاه واختاره 
من بني الن���اس لصحبة الصاحلني، 
فيجب عليه أن يكون قدوة للناس في 
اهتمامه بحفظ القرآن الكرمي ليكون 
بدايته لطل���ب العلم عل���ى أصوله 

الصحيحة.

اجنذب كثير من املشاهدين في رمضان املاضي إلى برنامج »آللئ« الذي قدمه القارئ 
فهد الكندري والطفل عبدالرحمن الفقي مع مجموعة من األطفال عبر تلفزيون الراي، 

والذي كان عبارة عن مجموعة من ال�دروس الدينية والقصص النبوية، التي 
تخاطب فئة الشبان الصغار بأسلوب بسيط ومحبب في محاولة لتقريبهم 

م�ن التعاليم الدينية وزرع القيم واألخالق اإلس�المية الفاضلة في 
نفوسهم بطريقة مرحة والتي ال تخلو من التسلية واللعب.

»األنباء« التقت الكندري ليحدثنا أكثر عن سر جناح البرنامج 
وعن املصاعب التي واجهها ف�ي إجنازه، كما أطلعنا على 

شخصية الطفل املعجزة عبدالرحمن الفقي، الكفيف منذ 
والدته واحلافظ للقرآن الكرمي كامال منذ سن السادسة 

ولكثير من أحاديث السنة النبوية الشريفة ليكون مبنزلة 
الصوت القريب الى قلوب األطفال، ليساعد في نشر 

أهداف البرنامج األخالقية والتربوية.
أسئلة كثيرة ومنوعة عن أعمال وحياة إمام 
املسجد الكبير القارئ فهد الكندري طرحناها 

ب�ني يديه، فأجاب عنها بكل رحاب�ة صدر وبعفويته 
املعهودة، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

الكندري: المشاهد يحتاج المعلومة
 التي تأتيه بسهولة وبساطة بشكل
 غير مباشر من خالل السوالف
 والمواقف وال يريد مجرد أوامر ونواه

القارئ فهد الكندري تحدث لـ »األنباء« 
عن أسرار نجاح برنامج »آللئ« ويعد 

بمواصلة عمله التلفزيوني الهادف

أردن�ا عبر البرنام�ج التأكيد عل�ى إمكانية أن تكون حياة الش�اب المس�تقيم في جو مل�ؤه البهجة والس�رور واللعب المباح

ن املاضي من برنامج »آللئ« رمضا

ل املشاركني ي والطفل عبدالرحمن الفقي ومجموعة من األطفا فهد الكندر


