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خواطر
إعداد: ضاري المطيري

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

 ومتيز بعضها بأسلوب العرض فأبدع، بينما سلك البعض اآلخر وهم األكثر اسلوبا جامدا وطرحا تقليديا، »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 ومش�وق 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 أو أنها تقال 
في غير موضعها املناس����ب، استفدناها من 
كتاب العالمة بكر أبوزيد رحمه اهلل تعالى 
)معجم املناهي اللفظية( بتصرف غير مخل 

بقصد توضيح السياق واملعنى املراد.
غي�ر املس�لمني: هذا من أس��اليب التمييع في 
هذا العصر، التي كس��رت حاجز النفرة من 
الكفر والكافرين، فلنترك التغيير والتبديل 
في احلقائق الش��رعية، ولنلتزم بها، ولنقل 
عن عدونا الكافر: يهودي، نصراني، كتابي، 
وهك��ذا، حتى ترس��م حقيقت��ه بذكر لفظه 

وعالمته وسيماه. 
علم�ه بحالي يغني عن س�ؤالي: هذا يحكى عن 
اخلليل ابراهيم گ ملا ألقي في النار، قال 

جبريل: عند ذلك: ألك حاجة؟ قال: أما إليك 
فال، قال جبريل: فس����ل ربك، فقال إبراهيم: 
حسبي من سؤالي علمه بحالي، وفي لفظ: 
علم����ه بحالي يغني عن س����ؤالي، وقد قال 
ابن تيمي����ة فيه: »كالم باطل«، وفي: تنزيه 
الش����ريعة، البن عراق، نقل عن ابن تيمية 
أنه موضوع، وقال األلباني في السلس����لة 
الصحيحة: »ال أصل له«، ثم قال بعد بحث 
نفيس: »وباجلمل����ة فهذا الكالم املعزو إلى 
إبراهي����م گ ال يصدر من مس����لم يعرف 
منزلة الدعاء في اإلسالم، فكيف يقوله من 

سمانا مسلمني؟«.
صدق اهلل العظيم: نعم صدق اهلل العظيم )ومن 
أصدق من اهلل قي��ال(، )ومن أصدق من اهلل 
حديثا(، وقول القائل: صدق اهلل العظيم، ذكر 
مطلق، فتقييده بزمان أو مكان، أو حال من 
األح��وال البد له من دليل، إذ األذكار املقيدة 

ال تك��ون إال بدليل، وعلي��ه فإن التزام هذه 
بع��د قراءة القرآن ال دليل عليه فيكون غير 
مش��روع، والتعبد مبا لم يشرع من البدع، 

فالتزامها واحلال هذه بدعة.
 شهيد: قال البخاري � رحمه اهلل تعالى � 
في صحيحه: باب ال يقال: فالن شهيد. قال 
ابن حجر: أي على سبيل القطع بذلك إال إن 
كان بالوحي، وكأنه أشار إلى حديث عمر. 
وفي كتاب: »النظر الفسيح عند مضايق 
األنظار في اجلامع الصحيح« حملمد الطاهر 
بن عاشور قال ص/ 118 عن ترجمة البخاري 
هذه: )هذا تبويب غريب، فإن إطالق اسم 
الشهيد على املسلم املقتول في اجلهاد في 
اإلسالم ثابت شرعا، ومطروق على ألسنة 
الس���لف فمن بعدهم، وقد ورد في حديث 
املوطأ، وفي الصحيحني: أن الشهداء 5 غير 
الشهيد في سبيل اهلل، والوصف مبثل هذه 

األعمال يعتمد النظر إلى الظاهر الذي لم 
يتأكد غيره، وليس فيما أخرجه البخاري 
هنا إسنادا وتعليقا ما يقتضي منع القول 
إن فالنا شهيد، وال النهي عن ذلك، فالظاهر 
أن مراد البخاري بذلك أال يجزم أحد بكون 
أحد قد نال عند اهلل ثواب الش���هادة، إذ 
ال يدري ما ن���واه من جهاده، وليس ذلك 
للمنع من أن يقال ألحد: إنه ش���هيد، وأن 
جتري عليه أحكام الش���هداء، إذا توافرت 
فيه، فكان وجه التبويب أن يكون: باب ال 
يجزم بأن فالنا شهيد إال بإخبار من رسول 
اهلل ژ، مثل قول���ه في عامر بن األكوع: 
»إنه جلاهد مجاهد«، ومن هذا القبيل زجر 
رسول اهلل ژ: أم العالء األنصارية حني 
قالت في عثمان بن مظعون: شهادتي عليك: 
لقد أكرمك اهلل، فقال لها: »وما يدريك أن 

اهلل أكرمه«(.

العالمة عبدالعزيز بن باز والعالمة محمد بن عثيمني 
رحمهما اهلل تعالى خلفا وراءهما علما جليال استفاد 
منه خلق كثير، عبر دروس��هما املسجلة وفتاواهما 
املوثق��ة، عبر البرنامج اإلذاعي الش��هير »نور على 
الدرب« الذي بل��غ متابعوه اآلالف في العالم العربي 

واإلسالمي.
وموقع »فتاوى نور على الدرب الصوتية« على 
شبكة اإلنترنت يقدم لزائريه فكرة جديدة في عالم 
الفتاوى اإلسالمية، حيث يسمح املوقع للباحث عن 
الفتوى الصوتية البن باز وابن العثيمني كما لو كانت 

الفتوى مكتوبة.
فيتحقق بذلك سهولة ويسر إيجاد الفتوى املرادة، 
مع حتقق الطمأنينة من نقل الفتوى حيث يتمكن الزائر 
من اس��تماع الفتوى بصوتهما ليتأكد بذلك من عدم 
اإلخ��الل بنقل الفتوى كما يحدث في أحيان كثيرة، 
املوقع يض��م 11.638 فتوى إلبن باز، و1.720 فتوى 

البن عثيمني وهي زيادة مستمرة بإذن اهلل.

أيضا فإن املوقع يحتوي على أقس��ام الفتاوى 
والفهرسة، وهي على نوعني النوع األول فهرسة لكل 
فتوى إلى أقسام فرعية، والثاني استخالص جميع 
الفتاوى املمكنة من الفتوى الواحدة، فمثال قد يكون 
السؤال املوجه للمفتي عن ما حكم تارك الصالة من 
أحد املس��تفتني، فيقوم املفت��ي باحلديث عن تارك 
الص��الة وعقوبة تارك الصالة ف��ي اآلخرة وأوقات 
الصلوات، فيقوم املوقع بكتابة السؤال األصلي، ثم 
يتبعه بعالمة االس��تفهام ويضيف األسئلة التي مت 
استخالصها من جواب املفتي فتكون كما يلي ما حكم 
تارك الصالة؟ ما عقوبة تارك الصالة في اآلخرة؟ ما 

أوقات الصلوات اخلمس؟
واملوقع حاليا يتضمن أبوابا عديدة لتسهيل عملية 
البحث، كفتاوى احلج وفتاوى رمضان وفتاوى النساء 
وغيرها، وهو موقع في طور التطوير الدائم، ومؤخرا 
متت إضافة الفتاوى على صيغة تعمل على التلفونات 

النقالة لتسهيل نقلها وتداولها بني الناس.

http://www.alandals.net

بعض الدعاة إلى اهلل إذا ذكرتهم ذكرت معهم االبتسامة والبشاشة، وإذا رأيتهم ورأيت 
تواضعهم ازددت إميانا وتفاؤال، وإذا التفت إل�ى أعمالهم وإجنازاتهم الدعوية ارتفعت 

همتك وقويت عزميتك، وهكذا يجب أن يكون جميع الدعاة إلى اهلل.
»األنباء« التقت رئيس مبرة اإلحسان اخليرية وإمام وخطيب مسجد البسام في 

اجلهراء الداعية بدر احلجرف، ليحدثنا عن أنش�طة املب�رة وأعمالها الدعوية 
وإجنازاتها اخليرية، والتي بدأت فكرتها بقصة جميلة مؤثرة، وهكذا هي أعمال 

الناجحني تبدأ صغيرة ثم تكبر رويدا رويدا، حتى تشق الصفوف نحو املقدمة 
بكل ثبات، كما أوضح أيضا بعض العوائق والصعوبات التي تواجه عمل املبرات 

اخليرية في الكويت عموما.
 كما أطلعنا احلجرف على تشرفه لتلبية دعوة ملك األردن عبداهلل 

بن احلسني من أجل اخلطابة لصالة اجلمعة في جامع احلسني بعمان، 
وعن احلفاوة والكرم اللذين القاهما من جاللته.

وحول أهمية أثر اإلعالم والفضائيات أكد احلجرف ضرورة مشاركة 
كل طالب علم يعلم في نفسه القدرة على إفادة االخرين وأن يتقدم إلى 

املشاركة الفاعلة في اإلعالم وال يحجم، ملا لها من أثر بالغ في الدعوة 
إلى اهلل وبيان احلق، هذه بعض القضايا التي ناقشناها مع احلجرف وفيما 

يلي تفاصيل اللقاء:

وإمام  الخيرية  اإلحسان  مبرة  رئيس 
مسجد البسام تحدث عن ضرورة تحلي 
الداعية بالخلق النبوي والتبسم والبشاشة

البد للداعية إلى اهلل أن يحبب الناس فيه ألنهم إذا أحبوه أحبوا ما يدعوهم إليه وإذا كرهوه كرهوا ما يدعوهم إليه وإن كان حقًا

بدر الحجرف ل� »األنباء«:
 السلفيون منتشرون في العالم كله
ال نتلقى أي دعم حكومي و»الشؤون« تمنعنا من جمع 
التبرعات وقبول االستقطاعات.. و»األوقاف« ال تمد لنا يد 
المساعدة فمن أين نصرف على أعمالنا وندعم أنشطتنا؟!

في البداي��ة حدثنا أوال عن فكرة إنش��اء 
حلق��ات حتفي��ظ الق��رآن املمي��زة التي 
تشرفون عليها في مبرة اإلحسان اخليرية، 

وعن كيفية تطور فكرتها وعملها؟
خرجت فكرتها بالتحديد بعد حترير 
الكويت من الغزو العراقي مباشرة، وذلك 
بعد أن توليت إمامة مس����جد البسام، 
وبدأت بعد قص����ة ظريفة حصلت لي 
ذات يوم، حيث كنت أقرأ القرآن الكرمي 
في عصر أحد األيام وأنا فاحت شبابيك 
املسجد، فسمعت أصواتا عالية وكثيرة، 
تصيح وتلعب، فنظرت إلى الش����باك 
فإذا شباب يلعبون كرة قدم من جهة 
قبلة املس����جد، فخرجت ألنصح لهم، 
ورحت إليهم أمشي رويدا رويدا حتى 
أتي����ت منتصف امللعب وهم يترقبون 
وينظرون إلي، فإذا بي أقعد وأقول لهم 
تعالوا، فاجتمعوا علي بحدود 26 شابا 
تقريبا، فجلست معهم وقلت: يا شباب 
أريد أن أسألكم كم سؤال، قالوا: تفضل، 
فقلت في س����ؤالي األول: يا شباب من 
يعبد ربه وين يوديه؟ قالوا إلى اجلنة، 
قلت: إذن ومن ال يعبده؟ قالوا: يوديه 
النار، قلت إذن من يصلي وين يروح؟ 
قالوا: يروح إلى اجلنة، قلت إذن ومن 
ال يصلي وين يروح؟ قالوا: يروح إلى 
النار، قلت طيب يا شباب أسألكم سؤاال 
آخر، لكن ال تزعلون، قالوا: اسأل، فقلت 
أنتم صليتم؟ فسكتوا، وأنا متأكد أني 
لم أرهم في صالة العصر صلوا معنا، 
فقلت: شرايكم نروح نصلي العصر؟ 
وذلك بعد انقضاء صالة العصر بربع 

ساعة تقريبا، قالوا: يا اهلل.

أرباع دنانير مكافأة

دخلت املسجد وهم جميعا ورائي، 
فلما دخلنا املسجد كان أول شيء صنعناه 
الوضوء، فسألتهم من منكم يعرف كيفية 
الوضوء، فقال األول منهم: أنا، فإذا به ال 
يحسن الوضوء، والثاني والثالث كلهم 
لم يكونوا يحسنون الوضوء الصحيح، 
حتى اضطررت أن أتوضأ أمامهم، ثم 
قلت: هل عرفتم كيف يكون الوضوء 
النبوي الصحيح؟ قالوا نعم، فتوضأوا، 
وبعدها دخلنا إلى املسجد، وقلت لهم: من 
يعرف يقرأ الفاحتة؟ فقرأ األول لكنه لم 
يضبطها، وقرأها الثاني فكان مثل األول، 
وأما الثالث فقرأها جيدا وكان أفضلهم 
جميعا، فقلت له إذن أنت تصلي بهم 
إماما، فصلى بهم صالة العصر، فلما 
خلص����وا قعدنا، ومن قدر اهلل أن كان 
معي أرباع دنانير كثيرة قد صرفتها 
للتو لعيالي من أجل مصاريف املدارس، 
فأعطيتها هؤالء الشباب كجوائز ملن كان 
يحسن الوضوء أو قرأ الفاحتة. ثم قلت 
لهم: شرايكم احلني؟ أليس حالكم اآلن 
أحسن من السابق؟ فقالوا نعم وضحكوا 
فرحا، قلت لهم: إذن تأتون غدا ونراكم 
هنا للص����الة ولنتعلم كيفية الصالة، 
ال تتصور وال تتخي����ل فحني صلينا 

صالة العصر اليوم التالي، إلتفت فإذا 
جحافل من الشباب ورائي في صفوف 
املصلني، فالكل أخبر ربعه، واجتمعوا 

حتى وصلوا إلى قرابة 40 شابا.

نشاط أم مبارك النسائي

املهم بعدها بدأت معهم بحلقة حتفيظ 
القرآن الكرمي، واستمررت معهم على 
هذا املنوال، ثم ازدادت أعداد الشباب 
املشاركني فأتيت بشخص آخر يساعدني 
في اإلش����راف على احللقات، وتطور 
األم����ر حتى أتينا مبحفظ ثالث ورابع 
وخامس وهك����ذا، وفي اجلهة األخرى 
بدأت زوجتي أم مبارك بنفس الفكرة 
في مصلى النساء، فأنشأت حلقة قرآن 
خاصة للبنات، فكانت الفكرة في بدايتها 
على أن تكون مجرد حلقة واحدة، ثم 
إن األم����ر أيضا تطور فصارت احللقة 
حلقتني ثم ثالث����ا، وهكذا حتى ضاق 
املسجد من كثرة املشاركني واملشاركات، 
مما اضطرنا إلى تأجير البيت املجاور 
للمس����جد، وملا رأينا أن األمر اتس����ع 
كثيرا وامل����كان ضاق جدا فتحنا فرعا 
آخر حللقات النساء في مصلى نساء 
آخر في مس����جد آخر، ثم تطور األمر 
حتى وصلت املساجد التي نغطيها الى 
قرابة 12 مسجدا بحمد اهلل، وكلها حتت 
مظلة مبرة اإلحسان اخليرية، بالطبع 
كل ما س����بق كان بالتعاون مع وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية مشكورة، 
فكان في كل مسجد تقريبا حلقتان أو 
ثالث، إضافة إلى أن بعض املس����اجد 

فيها مدرسات للغة العربية.
مت��ى أنش��ئت مبرة اإلحس��ان اخليرية 
بالتحدي��د؟ وهل واجهتك��م عوائق عند 

إنشائها وإشهارها؟
مبرة اإلحس����ان اخليرية أنشئت 
بالتحدي����د في ع����ام 2006، وذلك أنه 
واجهتنا مش����كلة حني توس����ع عملنا 
الدعوي، حيث كنا نود أن نعمل حتت 
غطاء رسمي، فكان احلل بإنشاء املبرة، 
فقدمن����ا أوراقنا إلى وزارة الش����ؤون 
وتعطلت قليال ف����ي إجراءاتها، وحني 
تسلم الوزارة الشيخ علي اجلراح جزاه 
اهلل خيرا ووفقه، قال لي: نحن ندعم 
اخلير، ونحن نعني ونعاون على أعمال 
اخلير والدعوة، وفي أس����رع ما ميكن 
أنهى إجراءاتنا، وأشهر مبرتنا، فصرت 

كلما ذكرته دعوت لهذا الرجل.

األوقاف والشؤون تضيقان علينا

من أين تتلقون الدع��م واألموال إلقامة 
مش��اريع املب��رة؟ وهل تتلق��ون دعما 

وتشجيعا حكوميا؟
ال نتلقى أي دع����م مالي حكومي، 
وبصراحة بالنس����بة لنا فمع األسف 
الشديد انهم في وزارة الشؤون ووزارة 
األوقاف ال يس����اعدوننا وال ميكنوننا 
من جمع التبرعات النقدية وال بقبول 
االس����تقطاعات، وهما بذلك يضيقون 

علين����ا كثيرا خاصة نحن مس����ؤولي 
املبرات اخليرية، لذا أقول: إذن من أين 
نصرف على أعمالنا ومن يدعم أنشطتنا 
الدعوية للناس؟ صحيح أن اهل اخلير ما 
يقصرون إن زرناهم وطلبنا منهم الدعم، 
لكن نزورهم م����رة وما نقدر نزورهم 
مرة ثانية، نستحيي، نحن في املبرات 
نعاني معاناة ال يعلمها إال اهلل، معاناة 
شديدة، علما أننا نرى مشاريع مكلفة 
جدا تذهب إلى خارج البالد وليس لها 
أي أثر يذك����ر، بينما نحن داخل البلد 
والكل يشهد بالدور الذي نقدمه ألهل 

وأبناء وبنات البلد.

أهمية المشاركة اإلعالمية

رأيناك في الس��نوات املاضية تطل على 
محبيك عبر شاشات التلفزيون، فحدثنا 
ع��ن جتربتك م��ع اإلعالم خاص��ة أنك 

معروف بخطابتك في املساجد؟
أقول كلمة ال أتراجع عنها، وهي أنه 
يجب على كل طالب علم عنده القدرة أن 
يعلم الناس ويوجههم ويذكرهم باهلل 
أن يسعى إلى املش����اركة في القنوات 

الفضائي����ة، ال ينتظر أن يأتوه بل هو 
من يسعى إليهم ليقدم فيها برامج ينفع 
املسلمني بها، ففي احلقيقة كنت شخصيا 
بعيدا عن اإلع����الم ومتخوفا منه في 
املاضي، لكن حني بدأت أول جتربة لي 
على الشاشة لم أكن أتخيل األثر الكبير 
لتلك التجربة، فلقيت أصداء واس����عة 
للدروس الرمضانية التي ألقيتها على 
التلفاز لم أكن أتصورها، ففي كل مكان 
أذهب إليه ألتقي شبابا يقولون لي يا 
شيخ واهلل لقد استفدنا من محاضرتك 
الت����ي قلت فيها كذا وكذا، في دبي، في 
الصني، في س����ورية والسعودية في 
كل م����كان، فلئ����ن كان يحضر لك في 
املسجد عشرات من املصلني ففي اإلعالم 
والقنوات الفضائية يراك اخللق الكثير، 
لذا أكرر يجب على كل إنسان لديه القدرة 
أن يقدم ش����يئا لهذا الدين وأن يساهم 

عبر القنوات الفضائية في نشره.

البشاشة واالبتسامة تأسر القلب

إذا ذك��ر الداعي��ة بدر احلج��رف ذكرت 
معه االبتسامة والبشاشة، فما أهمية أن 

يتحلى الداعية باألخالق والبشاشة؟
مادمت أنك صرت داعية إلى اهلل فالبد 
أن تبذل وأن تضحي، والبد أن حتبب 
الناس فيك ألن الناس إذا حبوك حبوا 
ما تدعوهم إلي����ه، وإذا كرهوك كرهوا 
ما تدعوهم إلي����ه حتى وإن كان حقا، 
والنبي ژ يقول »تبس����مك في وجه 
أخيك صدقة«، إذن فالنبي ژ يحثنا 
على أن نتبسم في وجوه املسلمني وأن 
نتعاطف فيما بيننا ونتراحم، فالبسمة 
تأسر القلب وهذا مجرب، فكيف وأنت 
داعية تدعو الن����اس إلى منهج النبي 
ژ، ومن ثم أنت ال تطبق هذا اخللق 
النبوي الشريف، ومع األسف الشديد 
البعض يرى أن التكشير وعدم االبتسام 

من الدين وهو من اخلطأ.

االنتساب إلى السلفية ليس حرامًا

م��ا حقيق��ة الس��لفية؟ وم��ا رأيك مبن 
يق��ول ان »الس��لف« مصطل��ح مبتدع 
ومس��مى محدث؟ وان��ه يعبر عن حزب 
ومجموعة معينة مما يدع��و إلى الفرقة 

بني املسلمني؟

هذا كالم مرفوض وغير صحيح، 
فالسلفيون حني يتسمون بالسلف 
فمن هم؟ هم السلف الصالح، الصحابة 
رض����ي اهلل عنهم وم����ن بعدهم من 
القرون الفاضلة، فهؤالء هم س����لف 
األمة، فتس����مي املس����لم بالسلفية 
ليس حراما، وهم ال يتسمون باسم 
شخص أو اسم حزب، إمنا يتسمون 
بالصحابة، ونحن جميعا مأمورون 
باتباع النبي ژ وآل بيته وصحابته 

الكرام.
والسلفيون منتشرون في العالم 
كله، وال يقتصر مسمى السلف على 
مجموعة وحزب معني، كما ال يقتصر 
على جمعي����ة معينة أو فئة معينة 
أو مس����جد معني، ال، السلفية عامة، 
فالكل ممكن أن يكون سلفيا، وليس 
بشرط أن يكون ضمن مجموعة أو 
جتمع أو تنظيم معني، فأنا شخصيا 
غير منتم ألي حزب أو تنظيم وأنا 

باملقابل رجل سلفي.
لكن البعض يرى أن الس��لف جماعات 
عدي��دة ف��ي الكوي��ت، وكل يدعي أنه 

ميثل السلف، فما تعليقك؟
هذا التفرق طبيعي، فهم يبقون 
بش����را، وفي احلديث »إن الشيطان 
قد أي����س أن يعبد في أرضكم ولكن 
رضي مب����ا دون ذل����ك بالتحريش 
بينك����م«، والصحاب����ة رضوان اهلل 
عليهم قد حص����ل بينهم خالف، بل 
قتال بالس����يوف، فاخل����الف ليس 
بغري����ب، وإمنا علين����ا الدعوة إلى 
األلفة واملودة فيما بيننا، ويجب أال 
يفهم أن اخلالف راجع حلب سلطة أو 
دنيا إمنا هو راجع الختالف في فهم 
نصوص وأحاديث الوحيني، نتيجة 
اجتهادات فقهية يسوغ فيها اخلالف 

والتباين.

البسام األول مرتين على التوالي

حصلتم في مسجد البسام الذي تؤمه 
وتشرف عليه جائزة أفضل مسجد في 
الكويت، فحدثنا عن هذه اجلائزة وعن 

معايير املسابقة؟
نعم، فاز مس���جد البسام مرتني 
على التوالي بجائزة أفضل مس���جد 
في الكويت والتي تشرف عليها وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية، وفي 
الس���نة األولى من عمر املسابقة لم 
أكن أعلم بها لذلك لم نش���ترك فيها، 
وفي السنة الثانية شاركنا، وقلنا لهم 
تعالوا شوفوا ال شيء شيء جديد، 
إمنا سنريك أعمالنا اليومية الطبيعية 
في املسجد، فلما رأت اللجنة املختصة 
أعمال وأنش���طة املس���جد تفاجأوا 
وذهلوا من حجمها وقالوا: »يا ليت 
خليناك آخر واحد« فجميع املساجد 
التي رأيناها أو سنراها لن تتجاوز 

إجنازاتكم.
ومس����جد البس����ام بالنسبة إلي 

الشيء الكثير، شيء ال تتخيله، فأنا 
آتي كل يوم 9 صباحا وال أخرج اال 
بعد العشاء، والفراشون عندنا لهم 
نظام معني في التنظيف، فأقول لهم 
انا عندي األسبوع الفالني تفتيش، فال 
افتش في األماكن التي اجلميع يراها، 
بل أفتش في أماك����ن ال يتوقعونها 
حتى عرف الفراشون نظامي احلازم 
والشديد، وصار التنظيف في املسجد 
تنظيفا دائما ومتقنا، واآلن إذا أتيت 
املسجد فس����تجد املصاحف مرتبة 
ومنظمة بش����كل ال جتده عادة في 
املس����اجد األخرى، ونظ����ام حلقات 
حف����ظ القرآن الك����رمي عندنا مميز، 
حيث يدخل الطالب الصغار بسكينة 
وبه����دوء دون إزعاج بقية املصلني، 
كما أحرص على إعداد دروس مميزة 
للمصلني بعد الفرائض. والوزارة قد 
وضعت للمسابقة 14 بندا، من خاللها 
يتبني لهم املسجد املتميز من غيره، 
كبند نظافة املسجد وترتيبه ودروس 
املسجد ونشاطات احللقات، وعن مدى 
الوزارة والتعاون  االلتزام بقوانني 
مع اإلدارة، ونحن في مسجد البسام 
حصلنا على الدرجة الكاملة %100، 
وهكذا في الس����نة الثانية الطريقة 
نفسها، حصلنا على املركز األول بال 
منافس كما قررت ذلك اللجنة، ومع 
األسف الشديد الوزارة أوقفت هذه 
املس����ابقة ملا وجدوا ان مسجدنا في 
كل مرة س����يأخذ اجلائزة ويحصد 

املركز األول.
حدثنا عن قصة خطبتك لصالة جمعة 
الت��ي أعجب بها ج��دا امللك عبداهلل بن 

حسني؟
كان ملك اململكة األردنية الهاشمية 
امللك عبداهلل بن حس���ني في زيارة 
رس���مية إلى الكويت قبل 3 سنني 
تقريب���ا، وأت���ى في ي���وم خميس 
وأراد أن يصل���ي صالة اجلمعة في 
قصر بيان، فقررت وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية بتكليفي بإلقاء 
وإعداد اخلطبة في مسجد قصر بيان، 
وبفضل اهلل خطبت خطبة عصماء 
سر بها امللك عبداهلل سرورا كبيرا، 
حتى انه قام بع���د انقضاء الصالة 
إلي وس���لم وتش���كر على أسلوب 
اخلطبة الرائع، وقال لي »يس���رني 
أن تزورني في بلدك الثاني األردن 
وتخطب عندنا خطبة اجلمعة«، وعاد 
امللك عبداهلل إلى بلده ونسيت األمر، 
وفوجئت بعد شهر بسيل اتصاالت من 
وزير األوقاف األردني يطلبني فيها، 
وأخبرني أن جاللة امللك عبداهلل أكد 
عليهم ضرورة تقدمي دعوة رسمية لي 
لزيارة األردن ألخطب خطبة اجلمعة 
في مسجد احلسني، وذلك بحضوره 
جاللة امللك، فأجبت الدعوة وخطبت 
اجلمعة هن���اك، وضيفوني ضيافة 

طيبة والئقة.
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