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الغنة ويقرأون بقصر املنفصل أحيانا، وبالنسبة ألهل دمشق فإنهم 
يتشددون في مخارج احلروف، وأما بالنسبة ألهل مصر فيهتمون 
كثيرا بالقراءة املج���ودة احملققة من الناحية التجويدية ويهتمون 

بأداء القارئ كثيرا.
لوح��ظ في اآلونة األخيرة كثرة مس��ابقات حفظ القرآن الكرمي فما هو 

أثرها املرجو برأيك؟
هلل احلمد كثرتها نعمة على حفاظ القرآن الكرمي فهي تس���اعد 
على تقدمي أفضل ما لديهم وتس���اعدهم على املراجعة املستمرة ملا 
بها من حتفيز كبير للحافظ وقد شاركت في العديد من املسابقات 

ونلت شرف التقدم باملراكز في بعضها.
ه��ل تقوم مبزاول��ة اإلمامة حالي��ا خاصة كونك أحد حفظ��ة كتاب اهلل 

تعالى؟
ال، لكني أقوم باإلمامة في شهر رمضان فقط.

ومل��ا ال تزاول اإلمامة طوال أيام الس��نة، خاصة أن اإلمامة تس��هم في 
تثبيت حفظك للقرآن؟

حاليا ال أفضل ملا يترتب على هذا التكليف من التزام تام باملسجد، 
ألن اإلمام يجب عليه أن يتخذ لنفسه برنامجا متكامال إلحياء املسجد 
طوال فترات الس���نة فله دور توعوي وتثقيفي ومتابعة مستمرة 
لرواد املس���جد وفي الفترة احلالية ال أج���د الوقت لذلك وهي احد 

أهدافي في املستقبل القريب بإذن اهلل.
بالرجوع لشهر رمضان املبارك أين ستصلي هذا الشهر؟

مبسجد الراشد مبنطقة العديلية.

الطرابلسي والعيناتي والزويد

هل لك بعض األنشطة األخرى في رمضان؟
نعم فباإلضافة إلى تنظيم جدول مس���جد الراشد أقوم بترتيب 
جدول األئمة مبسجد الشايع مبنطقة جنوب السرة لصالة التراويح 
والقيام، وسيكون معنا هناك بإذن اهلل الشيخ احمد الطرابلسي والشيخ 

في علم التجويد، ويقوم الشيخ بشرحها لك منفردا حتى يتأكد 
من إيصال العلم لك بالشكل الصحيح املتقن، وأيضا يقوم الشيخ 
بش���رح كتاب آداب حملة القرآن لك حتى يقوم بتعليمك اآلداب 

التي يجب عليك أن تتحلى بها أثناء حملك هذا السند.

فائدة السند

ما فائدة هذا السند؟
نحن أمة خصها اهلل تعالى بوجود هذه األسانيد، قال احلافظ 
ابن حزم عن اإلس���ناد هو »نقل الثقة ع���ن الثقة حتى يبلغ به 
النبي ژ، ش���يء خص به املسلمون دون جميع امللل والنحل«، 
وقال س���فيان الثوري: اإلسناد س���الح املؤمن فإذا لم يكن معه 
سالح فبأي سالح يقاتل. وقال يزيد بن زريع: لكل دين فرسان 

وفرسان هذا الدين هم أصحاب األسانيد.
ما نصيحتك لطالبي السند خصوصا والقراء عموما؟

أن يصحح على شيخ متقن مجاز من شيوخ عصره، صحيح 
العقيدة حسن األخالق واالستعانة بأشرطة القرآن الكرمي ونحوها، 
ثم ترك االنشغال بتكلف التجويد والتغني وإبراز دقائق اإلعراب 
فهذا يصرف عن احلفظ ويذهب اخلشوع، كما قيل »إذا جاء اإلعراب 
ذهب اخلشوع«، وال يعني هذا أن نترك التجويد والتغني بالكلية 
ألن القراءة لها صفة معينة تؤخذ من أفواه املقرئني، فالتجويد 
والتغني يزيدان القراءة حس���نا وهما من وسائل تثبت احلفظ 
والتدبر أيضا إذا كانا من دون تكلف، فالقراءة سنة متبعة يأخذها 

.ÿ اآلخر عن األول فاقرأوه كما ُعلمتموه كما قال زيد

اختالف القراءات

هل هناك اختالف في طريقة قراءة القرآن الكرمي بني الشعوب؟
نعم، جند بعض ش���عوب املغرب العربي تقرأ مثال قراءة ورش 
وأيضا أه���ل اخلليج العربي يهتمون بالوق���ف واالبتداء وحتقيق 

العنزي: االنشغال 
بتكلف التجويد والتغني 
وإبراز دقائق اإلعراب يصرف 
القارئ عن الحفظ 
ويذهب الخشوع والتدبر

أكد لـ »األنباء« أهمية تصحيح تالوة القرآن الكريم 
على شيخ متقن واالستعانة باألشرطة السمعية لتحسين األداء شهر رمضان على األبواب، شـهر الصيام والقيام وقراءة القرآن، قال تعالى )شهر رمضان الذي 

أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان(، وبهذه املناسـبة الكرمية التقت »األنباء« 
القارئ عيسى صالح العنزي ليكون لغيره قدوة في مالزمة القرآن الكرمي قراءة وجتويدا وحفظا، فترتفع 

الهمة وتشحذ العزمية لالنكباب على كتاب اهلل في هذا الشهر الفضيل.
حيث أكد العنزي على أهمية تصحيح تالوة القرآن الكرمي على شيخ متقن واالستعانة باألشرطة السمعية 

لتحسني األداء، وعلى ضرورة حتديد وقت للمراجعة ال ميكن اإلخالل فيه، مشيرا إلى أن موهبة احلفظ 
تزيد باالسـتمرار كعضلة اجلسم تقوى باملران. وحذر من االنشغال بتكلف التجويد والتغني وإبراز 

دقائق اإلعراب الذي قد يصرف القارئ عن احلفظ ويذهب اخلشوع والتدبر، الفتا إلى أهمية فهم 
آيات القرآن الكرمي باالستعانة بتفسير وجيز مختصر. وحول اختالف القراءات لدى الشعوب 

اإلسالمية أوضح العنزي أن بعض شعوب املغرب العربي تقرأ بقراءة ورش، بينما أهل اخلليج 
العربي يقرأون بقراءة حفص ويهتمون بالوقف واالبتداء وحتقيق الغنة ويقرأون بقصر املنفصل 

أحيانا، وأما أهل دمشق فإنهم يتشددون مبخارج احلروف، وأما أهل مصر فيهتمون كثيرا 
بالقراءة املجودة احملققة من الناحية التجويدية ويهتمون بأداء القارئ كثيرا.

»األنباء« التقت القارئ عيسـى العنزي )24 سـنة(، والذي أمت حفظ القرآن الكرمي 
كامال في سن الـ 8 سنوات، لتحاوره عن مسيرته مع حفظ القرآن الكرمي ونيله للسند 
املتصل في ذلك، وعن مقومات حلقات حتفيظ القرآن الكرمي التي تسهم في تخريج 
حفاظ متقنني، وعن أهم السبل املفيدة للراغب في حفظ القرآن الكرمي حفظا صحيحا 

متقنا، وفيما يلي تفاصيل احلوار:

شهادة صدق في الشيخ محمد بن عبدالوهاب

خالد العيناتي والشيخ قتيبة 
الزويد.

ه��ل لك نش��اط ف��ي حلقات 
التحفيظ؟

أقوم  نعم فلل���ه احلمد 
باإلشراف على حلقة حتفيظ 
القرآن الكرمي مبسجد الراشد 
مبنطق���ة العديلي���ة منذ 3 
سنوات وهي حلقة جلميع 
االعم���ار وعلى مس���توى 
الذكور  املنطقة وللجنسني 

واإلناث.

توجيهات للمشرفين

للقائمني  منك نصائ��ح  نريد 
عل��ى حلقات الق��رآن، وذكر 
الس��بل التي تش��جع الطالب 
عل��ى احلض��ور إل��ى ه��ذه 

احللقات؟
1 � وجود وقت مناس���ب 

خاصة بعد صالة العصر.
2 � وجود مشايخ اكفاء.

3 � وجود برنامج مساند 
كبرنامج ترفيهي مثال.

4 � وجود مشرفني أكفاء 
قادرين عل���ى التواصل مع 

الطالب وولي األمر.

نصائح للطالب

وأيض��ا نريد منك توجيه لط��الب حلقات القرآن الك��رمي، وما الطريقة 
املثلى حلفظ القرآن الكرمي؟

1 � اخالص النية هلل عز وجل ومعرفة فضل القرآن الكرمي وحفظه 
وفضل وأهله وآداب حمله وحملته.

2 � العزم وحتديد الهدف وهو امتام حفظ كتاب اهلل كامال وعدم 
االستعجال، فمن طلب احلفظ جملة ذهب عنه جملة.

3 � وضع خطة مناس���بة للحفظ اليوم���ي بحيث ال يترك يوما 
بحال من األحوال، فاحلفظ سهل لكن املداومة عليه صعبة ووضع 

حد ادنى لآليات املراد حفظها.
4 � حتديد الوقت واملكان املناسبني وتثبيت ذلك قدر اإلمكان.

5 � حتديد طبعة معينة للمصحف حسنة اخلط وحسنة الوقوف 
واالبتداء واالقتصار عليها.

6 � الشروع في احلفظ وترك التسويف حتى لو تعسر في البداية 
فاحلفظ كاللياقة البدنية تزيد وتتحس���ن باالستمرار وكالعضلة 

تقوى باملران.
7 � فهم اآليات والتركيز بها والتدبر باالستعانة بتفسير وجيز 

مختصر حتى ال تنشغل في غير احلفظ.
8 � القراءة بصوت مرتفع لتش���غل أكثر من حاسة والتدرج في 
حفظ آية تلو األخرى وربطهما م���ع بعضهما وتكرارهما والتهيؤ 

لذلك بحضور القلب والطهارة ومراعاة آداب التالوة.
9 � تس���ميع احملفوظ غيبا لغير الشيخ كاألهل واألصحاب وفي 
هذا فوائد منها خلق اجلو اإلمياني باملنزل واس���تغالل الوقت مبا 

ينفع القارئ والسامع.
10 � مراجعة احملفوظ ومتييز املتشابهات واقتناص ذلك بشتى 
الطرق وفي جميع األحيان في الصلوات املكتوبة وبني االذان واإلقامة 

وفي النوافل وقيام الليل.

بداي��ة ك��م كان عمرك 
عن��د إمتام��ك حلف��ظ 

القرآن الكرمي؟
8 سنوات تقريبا، 
والفض���ل يعود هلل 
وتعال���ى  س���بحانه 
الوالدين  ثم ح���رص 

ومحفظي باملسجد.
ما تأثي��ر احلفظ عليك 
كطالب في املدرسة في 

ذلك الوقت؟
كان حلفظي القرآن 
الكرمي أثر إيجابي علّي 
الكرمي  القرآن  فحفظ 
ش���خصية  يصق���ل 
احلافظ ويجعله مميزا 
بتلقي العلمي كما يفتح 
مداركه ويقوي حفظه 
للعلوم األخرى ويقوي 
ش���خصيته ويجعله 

محبوبا بني الناس.
تخصص��ك الدراس��ي 
هو احملاسبة كما نعلم، 
ونالحظ أن��ه بعيد عن 
العل��وم الش��رعية فما 

السبب؟
وظيفة اإلنسان في 

هذه احلياة هي اعمار األرض ونفع املس���لمني بأي فرع من أفرع 
العلوم، ويجب أن يسد كل فرد منا ثغرا من ثغور اإلسالم، وهذا 
ال يتعارض مع مقاصد الشريعة وال يصد اإلنسان عن طلب العلم 

الشرعي فكل ما يحتاجه هو ترتيب الوقت.
هل قمت بأخذ سند للقرآن الكرمي ومن أين؟

تش���رفت بحمد اهلل وتوفيقه باحلصول على س���ند للقراءة 
واإلق���راء عن طريق حفص عن عاصم على يد ش���يخي د.وليد 
العلي إمام مس���جد الدولة الكبير بحلقة اإلسناد التابعة لوزارة 

األوقاف والشؤون اإلسالمية.
كم الفترة التي قضيتها للحصول على السند؟

سنة واحدة تقريبا.

شروط السند

هل هناك شروط يجب توافرها لطالب السند في هذه احللقات؟
هناك 4 أيام في األسبوع تقرأ بها عن ظهر قلب على الشيخ، 
مبقدار ربعي حزب من القرآن الكرمي، وفي بعض األوقات نزيد 
الكمية حسب وقت فراغ الشيخ، فأنت كطالب يجب عليك أن تتحني 
الفرص التي يكون فيها الشيخ غير مشغول لتزيد في احلفظ، 
لذا يجب أن تكون مس���تعدا في جميع األوقات، وهذا هو األصل 

في طلب العلم، فالطالب هو من يتبع الشيخ ال العكس.
ولكن س��نة واحدة غير كافية ألخذك الس��ند به��ذه الطريقة فكيف 

حصلت عليه؟
ه���ذا ما كنت أحتدث عنه عن اس���تغالل وحتني الفرص، فقد 
كنا في ش���هر رمضان من تلك السنة، وكان الشيخ يجلس من 
صالة الظهر حتى املغرب في املس���جد فكنت أجلس معه طوال 

هذه الفترة ألقرأ عليه حتى أنهيت حفظي كامال.
وهل هناك بعض الشروط األخرى؟

نعم عليك حفظ منت حتفة األطفال ومنت اجلزرية وهي متون 

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

 ومتيـز بعضها بأسـلوب العرض فأبدع، بينما سـلك البعض اآلخر وهم األكثر اسـلوبا جامـدا وطرحا تقليديا، 

يقـوم في أكثره على القص واللـزق أو التكرار،  فبهتت الصـورة اجلميلة وثقلت الفائـدة املرجوة على القارئ.

»األنباء« كما عودتكم تسـعى 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، 

أسـميناها »خواطر إسـالمية«،  ال نزعم الكمال أو العصمـة فيها، لكن طموحنا دائما لألفضـل لن يكون له حد،  

سـنحرص على تقدمي الفائدة على طبق جذاب ومشـوق مع رشـفة من اخلواطر والفوائد واألخبار اإلسالمية.

)قاسم باشا( القارئ عيسى العنزي متحدثا للزميل ضاري املطيري شهادة بالسند املتصل إلى النبي ژ بالقرآن الكرمي برواية حفص

 تعرض الش���يخ محمد بن عبدالوهاب رحمه اهلل ودعوته للكثير من التش���ويه والكذب واالفتراء، 
للصد عنها وما تحمله من اإلصالح للمعتقد، والتحذير من الش���رك بأنواعه ومظاهره، والعودة باألمة 
الى الكتاب والس���نة وفهم الس���لف لهما، مما غاظ كثيرا من علماء السوء وسدنة القبور، والمتاجرين 

باسم الدين.
وهذه شهادة عالم من علماء العالم اإلسالمي المشهورين المعروفين في وقته، أال وهو الشيخ العالمة 
محمد رش���يد رضا � رحمه اهلل تعالى � صاحب مجلة المنار الش���هيرة، نورده���ا لمن تأثر بالدعايات 

المغرضة، والحمالت المشوهة لدعوة التوحيد واإلصالح.
يقول الشيخ محمد رشيد رضا رحمه اهلل: ترى في كتب التاريخ الحديث أن لفظ »الوهابية« يطلق على 
 أتباع الشيخ محمد بن عبدالوهاب العالم السني الشهير � اآلتي ذكره � المجدد للنهضة الدينية في نجد.

وأرادت »حكومة اآلستانة« أن تشوه تلك الحركة اإلصالحية فأذاعت أنها عبارة عن إحداث مذهب جديد 
مبتدع في اإلسالم، مخالف لمذاهب أهل السنة، وأغرت أنصارها من العلماء الرسميين والمفتين بالرد 
على هذا المذهب، وتضليل أهله أو تكفيرهم وهم � يعني أتباع الشيخ محمد بن عبدالوهاب � ينكرون 
كل مذهب في األصول غير مذهب الس���لف الصالح، ويتبعون في الفروع مذهب اإلمام أحمد بن حنبل 
وأصحابه ولك���ن الدولة العثمانية والحكومة المصرية كانتا أقدر منه���م على إقناع أكثر أهل بالدهما 

بأنهم يتبعون مذهبا جديدا.
ثم قال الش���يخ: اليزال كثير من مسلمي الحجاز ومصر وسورية واآلستانة واألناضول والرومللي 
يظنون أن ألهل نجد مذهبا مخالفا لمذاهب أهل السنة، ألن بعض الذين كتبوا عنهم قالوا: إنهم يكفرون 
غيرهم من المسلمين ويقولون في النبي عليه أفضل الصالة والسالم ما يعد إهانة وإنهم عند االستيالء 

على المدينة المنورة أخذوا الكوكب الدري من الحجرة النبوية، مع غيره من الجواهر والذخائر، وإنهم ربطوا الخيل في المسجد 
الشريف!

وه���م ال يحققون ه���ذه التهم، وال ما يصح أن يعد منها كفرا وما ال يعد، وهي تهم خصوم سياس���يين، 
والسياسة تستحل الكذب والبهتان والتحريف، وكل منكر يوصلها إلى غايتها ثم إنهم يغفلون عما في قوانين 
حكومتهم من المخالفة ألصول الدين وفروعه القطعية المجمع عليها، المعلومة من الدين بالضرورة، التي 

يكفر جاحدها باتفاق مذاهبهم، كإباحة الزنا والربا والقتل ألسباب عسكرية وسياسية مخالفة للشرع.
وع���ن قول علمائهم: إن الرضا بالكفر كفر، وعما يس���معون من األق���وال ويرون من األفعال التي يعدها 
فقهاؤهم كفرا أو فسقا يكفر مستحله، وال يقولون: لعل ما يقال عن أهل نجد � إن صح � يكون من جهل بعض 
أفرادهم ال من مذهبهم، كما أن ما في بالدنا من أحكام القوانين وأعمال الكثير من الفساق والمرتدين هو من 
جهل بعض الناس بالدين أو ترك االهتداء، وليس عمال بمذهب أبي حنيفة الذي هو مذهب الحكومة وأكثر 

الواليات التركية، وال بمذهبي مالك والشافعي اللذين ينتمي إليهما أكثر أهل هذه الواليات العربية.
إلى أن قال الشيخ رحمه اهلل: وحكومة نجد ال تحكم إال بفقه اإلمام أحمد، فال يوجد فيها قوانين غيره، 
وال أحد هنالك يعمل أو يحكم بقول للش���يخ محمد بن عبد الوهاب قاله باجتهاده، وال يوجد أحد في تلك 

البالد يجاهر بمعصية من المعاصي الكبائر.
ثم ذكر الشيخ متعصبة المذاهب، فقال: وإنما أرادوا أن يسلبوا أهل نجد مثل هذا الدفاع عن أنفسهم فسلبوهم 
اسم الحنابلة، وسموهم »الوهابية«، وإال فليأتوا بمسألة واحدة مما عليه جمهور أهل نجد ال أصل لها في الكتاب 
والسنة، وال في كتب مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، كما يأتيهم هؤالء بكثير من المسائل المخلة بعقيدة اإلسالم 

وأحكامه التعبدية والقضائية الفاشية في بالدهم، مما ليس له أصل في الكتاب والسنة وال كالم األئمة.
وختم الش���يخ محمد رش���يد رضا ذلك بقوله: »تلك حقيقة من يسمون الوهابية، والمتدينة ونسبتهم إلى 
غيره���م من المنتمين إلى المذاهب المش���هورة، لخصناه���ا مما قرأناه في كتبهم، ومم���ا وقفنا عليه بالروية 

واالختبار. انتهى كالمه رحمه اهلل«.
بقلم: د.محمد النجدي

القارئ عيسى العنزي

موهبة الحفظ تزيد باالستمرار كعضلة الجسم تقوى بالمران.. وعلى الحافظ تحديد وقت للمراجعة ال يفرط فيه إطالقًا


