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 إعداد: ضاري المطيري 

 العامر: عدد 
  المعّبرين الموفقين للرؤى 
ال يتجاوز  ١٠ أشخاص 
حاليًا وهم قلة 
  في كل مكان وزمان

 أكد الداعية ثامر العامر املعروف بتفسـير الرؤى أن حصول الرؤيا ووقوع تفسيرها امنا هو 
داخل حتت قضاء اهللا وقدره، فما كتبه اهللا للعبد واقع ال محالة، سواء رأى رؤيا أو لم ير، 

وسواء عبرت أو لم تعبر، كما قال تعالى «ما فرطنا في الكتاب من شيء»، الفتا الى أن 
الرؤيا مجرد بشرى للمؤمن تكثر في آخر الزمان.

  وأوضح أن تفسير الرؤى واالحالم علم مؤصل بكتاب اهللا وسنة نبيه ژ، 
وبحسب اميان املسلم وصالحه يوفقه اهللا للصواب، محذرا في الوقت 

نفسه من التعلق الشديد بالرؤى واالحالم وتكلف املشقة في البحث 
عن تعبيرها والسفر الى املعبرين.

  وأضاف العامر أن معبري الرؤى في كل مكان وزمان هم قلة، وأنه 
متيقن من أن املفسرين املوفقني حاليا ال يتجاوزون ١٠ أشخاص 
في العالم كله، مشيرا الى أن املعبرين من الصحابة قلة ويعدون 
باالصابع، ومن باب أولى أن من اتـى بعدهم أقل، وكما قال ابن 

قتيبة «معبرو الرؤى أندر من ذهب».
  «األنباء» التقت العامر لطرح العديد من التساؤالت 

في باب الـرؤى واالحالم، ولالطالع على 
آخر اسهاماته في هذا الباب الشرعي، 

وفيما يلي تفاصيل اللقاء: 

 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 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 اهللا.

 من السنة أن يمسك المعّبر ويقول «اهللا أعلم» في الرؤيا السيئة خاصة أمام الناس وشاشات التلفاز خشية سوء الفهم
آخر غير املقصود، وكما قال علي بن أبي 
طالب «ال حتدث الناس بحديث فيكون لهم 
فتنة»، ولهذا إذا استمع املفسر إلى رؤيا 
ورأى تفسيرها سيئ فمن السّنة أن ميسك 
ويقول اهللا أعلم، ليس قصورا منه، ولكن 
درءا للفتنة، كما صنع يوسف عليه السالم 
مع صاحبي السجن، حيث قال «أما أحدكما 
فيسقي ربه خمرا وأما اآلخر فيصلب فتأكل 
الطير من رأسه»، فلم يحدد من هو املصلوب 
ومن هو الناجي منهما، وهكذا على املفسر 

أال يحدد مثل هذه األمور.

  تحصين النفس بالقرآن

ــن كثرة  ــن يعاني م ــح م ــاذا تنص   مب
الكوابيس واألحالم املزعجة؟

  بتحصني أنفسنا بقراءة القرآن، كقراءة 
آية الكرسي كما في احلديث النبوي «إذا 
أويت إلى فراشك، فاقرأ آية الكرسي (اهللا 
ال إله إال هو احلــــي القيوم) حتى تختم 
اآلية، فإنك لن يزال عليك من اهللا حافظ، 
وال يقربك شــــيطان»، وقراءة اإلخالص 
واملعوذتني عنــــد النوم، ففي احلديث أن 
رسول اهللا ژ كان إذا أوى إلى فراشه جمع 
كفيه ثم نفث فيهما، فقرأ فيها   (قل هو اهللا 
أحد ) و ( قل أعوذ برب الفلق )  و ( قل أعوذ 
برب الناس ) ثم ميســــح بهما ما استطاع 
من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه 
وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثالث مرات، 
وكذلك النوم على طهارة، وأال ينام العبد 
وهو متلبس مبعصية، كالنوم على مشاهدة 
األفالم اإلباحية أو املكاملات احملرمة، أو النوم 

في غرفة مليئة بالتماثيل والصور.

  خرج من السجن 

ــرب رؤيا عرضت  ــرا، حدثنا عن أغ   أخي
عليك وسمعتها؟

  أغرب رؤيا سمعتها وفسرتها فوقعت 
ســــريعا، كانت مع شــــخص اتصل علي 
وأظنه كان مسجونا، فحدثني عن رؤياه، 
ونسيته اآلن، لكني أذكر أني فسرتها وقلت 
له انه فرج قريب ثم أغلق الهاتف، وبعدها 
بساعتني اتصل علي ليخبرني بأنه خرج 
من الســــجن، وهذا بال شك من لطف اهللا 

وكرمه. 

على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت 
وقعت».

  تلبيس من الشيطان 

  ما رأيك فيمن يتعلق قلبه بالرؤى، حتى 
ان بعضهم يسافر طلبا ملفسري األحالم؟

  هؤالء الناس الذيــــن تعلقت قلوبهم 
بالرؤى واألحالم لدرجة اخليال، رمبا لبس 
عليهم الشــــيطان وأوقع بهم، فالصحابة 
على جاللة قدرهــــم ومنزلتهم عند اهللا، 
الذين قال فيهم (رضي اهللا عنهم ورضوا 
عنه)، ورغم أن النبي ژ كان يحثهم على 
قص الرؤيا وتفسيرها، إال أنهم لم يكونوا 
متعلقني في الرؤى واألحالم التعلق الذي 
نراه من البعض، بل السفر بحثا عن من 
يفسر الرؤى وتكلف املشقة في البحث عن 

تفسيرها لم يؤثر عن سلف األمة.
ــات  ــرين على شاش ــرى من املفس   ال ن
ــيئا،  ــيرا س ــر الرؤى تفس التلفاز من يفس
ــالك مثال، وإمنا  ــى الوعيد ووقوع اله مبعن
ــلك التبشير للمتصلني فقط،  يسلكون مس

فلماذا؟
  يختلف التعبيــــر أمام الناس خاصة 
أمام الشاشات، حيث ميكن ان يلبس على 
البعض في الفهــــم، فيفهم التعبير فهما 

ودب يتكلم في تفسير الرؤى فأنا متيقن 
في حدود علمي أن املفسرين املوفقني ال 
يتجاوزن الـ ١٠ أشخاص في العالم كله، 
بخالف من يبالغ ويقول ان املفسرين بلغوا 

نحو ٧ آالف.

  من قضاء اهللا

ــا  ــزم حتققه ــة يل ــير الرؤي ــل تفس   ه
ووقوعها؟

  البد لنـــا أن ندرك حقيقة عقائدية، 
وهي أن حصول الرؤيا وقوع تفسيرها 
إمنا هو داخل حتت قضاء اهللا وقدره، ما 
كتبه اهللا للعبد واقع ال محالة، سواء رأى 
رؤيا أو لم ير، سواء عبرت أو لم تعبر، 
كما قال تعالى (ما فرطنا في الكتاب من 
شيء)، وإمنا الرؤيا في حقيقتها مجرد 
بشرى، كما قال سبحانه (لهم البشرى 
في احلياة الدنيا)، قال املفسرون منهم 
مجاهد وابن عباس وغيرهما إمنا هي 
الرؤيـــا الصاحلة، والنبي ژ قال «لم 
يبق من النبوة إال املبشرات»، قالوا وما 
املبشرات، قال «الرؤيا الصاحلة» رواه 
البخاري، وقد يفسر الرؤيا شخص فال 
تقع، وإمنا تقع بحسب تفسير آخر لها، 
وفي احلديث قال النبي ژ «إن الرؤيا 

أمثلة كثيرة، كالتعبيــــر في القرآن وفي 
السنة، ومن جانب اللغة ومن جانب االمثال، 
وأتى ابن القيم في كتابه «اعالم املوقعني عن 
رب العاملني» وأصل لهذا العلم قواعد، ومن 
جملة ما قاله ابن القيم «ان أحسن الناس 
تعبيرا من يســــتقي من مشكاة النبوة»، 
وهذا الشاهد أنه علم يتعلم، باالضافة الى 
ان االنسان ميكنه أن يلهم من باب السداد، 
كما قال تعالى «ان تتقوا اهللا يجعل لكم 
فرقانا» وكقوله «ومن يتق اهللا يجعل له 
مخرجا»، وقوله «اتقوا اهللا وقولوا قوال 
سديدا»، فبحسب اميان املسلم وصالحه 

يوفقه اهللا للصواب.

  ال يتجاوزون الـ ١٠

  اذن ما صفات املعبر واملفسر للرؤى؟
  كان املفسرون من الصحابة قلة ويعدون 
باالصابع، كأبي بكر وعمر، وعلي كان أحيانا 
يعبر، وممن عرف بالتعبير ابن مسعود 
وابن عباس وأسماء وعائشة، فهؤالء ستة 
أو سبعة ممن يفسر الرؤى، اذن من جاء 
بعدهم أقل، ولذلك قال ابن قتيبة «معبرو 
الرؤى أندر من ذهب»، معبرو الرؤى في 
كل مكان وزمان هم قلة، وفي زماننا هذا 
ورغم أنه منفتح بالفضائيات وكل من هب 

ــير الرؤى  ــف كانت بداياتك مع تفس  كي
واالحالم؟

  بداية اطالعي وشغفي بكتب تفسير 
االحالم كانت قبل ١٥ عاما تقريبا، وكانت 
مع كتاب البغوي «شــــرح السنة»، الذي 
كنــــت كثيرا ما أقرأ فيه وأطالعه، لكن لم 
أبدأ بتفسير الرؤى كما هو احلال اآلن اال 
قبل ٧ سنوات تقريبا، وكانت البداية عن 
طريق ســــؤال طرح علي وقمت باالجابة 
عنه، حيث سألني أحد االخوة عن رؤية له 
معينة ففسرتها ووقعت بتوفيق من اهللا، 
ثم «سارت بها الركبان» كما يقال، وعرفني 
الناس في هذا املجال، ومن ذاك الوقت بحمد 
اهللا تعالى والنــــاس اليزالون يتصلون 
ويسألونني من الكويت أو من اخلليج أو 
مــــن العالم العربي عن تعبير الرؤى، بل 

أحيانا تأتيني اتصاالت من أوروبا.
  وهناك لي موقع فــــي االنترنت أقوم 
بادارته حتت اســــم «املجلس التأسيسي 
العام لتعبير الرؤى واالحالم»، وبلغ عدد 
زواره الى اآلن مليون ونصف املليون زائر، 

مما يدل على االقبال الشديد عليه.

  بل علم مؤصل بالوحيين

  السؤال املتكرر دائما، هل تفسير الرؤى 
ــن تعلمه أم هو مجرد ملكة يؤتيها  علم ميك

اهللا من يشاء من عباده وحسب؟
  من وجهة نظري أن تفسير الرؤى علم 
مؤصل بكتاب اهللا وسنة نبيه ژ، وعلى 
رأس املعبرين النبي ژ، وهو امام السنة، 
قال تعالى (وما اتاكم الرسول فخذوه)، 
ويأتي بعده أبوبكر الصديق ے، وباتفاق 
االمة أنه أعلم الناس بالدين بعد النبي ژ، 
حيث عبر بني يديه ژ، وقال له «أصبت 
بعضا وأخطأت بعضا»، وكذلك على رأس 
املعبرين عمر بن اخلطاب ے، وأسماء 
وعائشة بنتا أبي بكر رضي اهللا عنهما، 
وهما من العاملات، وبعدهم محمد بن سيرين 
سيد الفقهاء واحملدثني في عصره، وبعده 
أتى الشهاب العابر وكان في زمن ابن تيمية 
وابن القيم وابن رجب، وكلهم أجمعوا على 
اتقانه التعبير، وقبلهم خرج ابن قتيبة في 
كتابه «تعبير الرؤيا» حيث أصل في هذا 
العلم أصوال في التعبير، وضرب عليها 

 الداعية ثامر العامر متحدثا للزميل ضاري املطيري 

 عاشوراء يوم من أيام اهللا تعالى .. صامه الرسول ژ وأمر المسلمين بصيامه
 أيـــام اهللا تعالى، هي األيام التي تظهـــر فيها نعمه، أو نقمه، 
و«عاشوراء» من تلك األيام العظيمة، فإنه اليوم الذي أهلك اهللا 
عز وجل فيه فرعون وجنده، وجنى نبيه موسى گ وقومه، ممن 
آمن به وبرســـالته، وقد أمر اهللا تعالى نبيه موسى گ بتذكير 
قومه بهذا اليوم العظيم، فقال ســـبحانه (ولقد أرســـلنا موسى 
بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام اهللا 
إن في ذلك آليات لكل صبار شـــكور) أي قلنا ملوسى گ ادعهم 
إلـــى اخلير ليخرجوا من الظلمات إلى النـــور، من ظلمات الكفر 
واجلهل والضالل، إلى نور العلم واإلميـــان والهداية، (وذكرهم 
بأيام اهللا) أي بأياديه ونعمه عليهم، في إخراجه إياهم من أســـر 
فرعون وقهره وظلمه وغشمه، وإجنائه إياهم منه بإغراقه، وفلقه 
لهم البحر، وتظليله إياهم بالغمام، وإنزاله عليهم املن والسلوى، 
إلى غير ذلك من النعم، قال ذلك مجاهد وقتادة وغيرهما من أئمة 

التفسير.
  وقد ثبت أن ذلك كان في يوم «عاشوراء» من الشهر احملرم، كما 
في الصحيحني من حديث عبداهللا بن عباس رضي اهللا عنهما أن 
النبي ژ ملا قدم املدينة، رأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال 
«ما هذا؟» قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم جنى اهللا بني إسرائيل 
من عدوهم فصامه موسى، قال عليه الصالة والسالم «فأنا أحق 

مبوسى منك، فصامه وأمر بصيامه».

  أي يوم هو عاشوراء؟

  قال ابن قدامة في املغني «فإن عاشوراء هو اليوم العاشر من 
احملرم»، وهذا قول سعيد بن املسيب، واحلسن، ملا روى ابن عباس، 
قال «أمر رسول اهللا ژ بصوم يوم عاشوراء، يوم العاشر» رواه 

الترمذي وصححه األلباني، وهو قول جمهور العلماء.

  فضل صيام عاشوراء

  صيام عاشوراء كان معروفا قبل اإلسالم، فقد روى البخاري 
عن عائشـــة رضي اهللا عنها قالت «كان يوم عاشـــوراء تصومه 
قريش في اجلاهلية، وكان النبي ژ يصومه في اجلاهلية، فلما 

قدم املدينة صامه وأمر بصيامـــه، فلما فرض رمضان ترك يوم 
عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه»، ولعل أهل اجلاهلية 
تلقوه من الشرائع السالفة، كشرع إبراهيم گ وغيره، وكانوا 
يعظمونه بكسوة الكعبة فيه وغيره، وصوم النبي ژ كان بحكم 
املوافقـــة لهم كما في احلج، وملا قدم املدينة علم ســـبب صيامه، 
كما ذكر ذلك القرطبي واحلافظ ابن حجر، وكان في أول اإلسالم 
واجبا على الصحيح، فلما افتـــرض رمضان كان هو الفريضة، 
وصار صيام عاشوراء على وجه االستحباب، وجاء ما يدل على 
حرص النبي ژ على صيام هذا اليوم، حتى بعد فرض رمضان، 
فعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال: ما رأيت النبي ژ يتحرى 
صيام يوم فضله على غيره، إال هذا اليوم ـ يوم عاشوراء، وهذا 
الشهر يعني شهر رمضان» رواه البخاري، ومعنى «يتحرى» أي 

يقصد صومه لتحصيل ثوابه وأجره.
  وقال النبي ژ في فضله «صيام يوم عاشوراء، إني أحتسب 
على اهللا أن يكفر الســـنة التي قبله» رواه مسلم، وهذا من فضل 
اهللا علينا، أن أعطانا بصيام يوم واحد، تكفير ذنوب سنة كاملة، 

واهللا ذو الفضل العظيم.

  استحباب صيام تاسوعاء مع عاشوراء

  روى عبداهللا بن عباس رضي اهللا عنهما قال: حني صام رسول 
اهللا ژ يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول اهللا، إنه يوم 
تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول اهللا ژ: «فإذا كان العام 
املقبل إن شاء اهللا صمنا اليوم التاسع» قال: فلم يأت العام املقبل 
حتى توفي رسول اهللا ژ. رواه مسلم، قال الشافعي وأصحابه 
وأحمد وإسحاق وآخرون «يستحب صوم التاسع والعاشر جميعا، 

ألن النبي ژ صام العاشر، ونوى صيام التاسع».
  وعلى هذا فيوم عاشوراء يجوز أن يصام وحده، واألفضل أن 
يصام التاسع معه، وكلما كثر الصيام في محرم كان أفضل وأطيب، 
لقول النبي ژ: «أفضل الصيام بعد رمضان شـــهر اهللا احملرم، 

وأفضل الصالة بعد الفريضة صالة الليل» رواه مسلم.
  والستحباب صيام تاسوعاء مع عاشوراء حكمة، قال النووي: 

ذكـــر العلماء من أصحابنا وغيرهم في حكمة اســـتحباب صوم 
تاسوعاء أوجها، أحدها: أن املراد منه مخالفة اليهود في اقتصارهم 
على العاشر، وهو مروي عن ابن عباس. وقال شيخ اإلسالم ابن 
تيمية: نهى ژ عن التشـــبه بأهل الكتاب في أحاديث كثيرة مثل 
قوله.. في عاشوراء: «لئن عشت إلى قابل ألصومن التاسع». وقال 
ابـــن حجر في تعليقه على حديث «لئن بقيت إلى قابل ألصومن 
التاسع»: ما هم به من صوم التاسع يحتمل معناه أال يقتصر عليه 
بل يضيفه إلى اليوم العاشر، إما احتياطا له، وإما مخالفة لليهود 

والنصارى، وهو األرجح، وبه يشعر بعض روايات مسلم.

  مقتل الحسين ے

  من األحداث املؤملة التي حصلت في يوم عاشوراء مقتل احلسني 
بن علي بن أبي طالب رضي اهللا عنهما، سبط رسول اهللا ژ، وكان 
ذلك في يوم اجلمعة، سنة ٦١ للهجرة، بكربالء من أرض العراق، 
وكان له من العمر ٥٨ سنة، وكان هذا من املصائب العظيمة على 
األمة اإلسالمية، والتي يحزن املسلمون بسببها، ولكنهم ال يعملون 
إال ما شرع اهللا سبحانه، وقد شرع لهم االسترجاع عند املصيبة 
بقوله تعالى (وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا 
إنا هللا وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة 
وأولئك هم املهتدون)، وفي صحيح مسلم عن النبي ژ أنه قال 
«ما من مسلم يصاب مبصيبة فيقول: إنا هللا وإنا إليه راجعون، 
اللهـــم أؤجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إال أجره اهللا 
في مصيبته وأخلف له خيرا منها»، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
«وكان قتله ے من املصائب العظيمة، فإن قتل احلسني، وقتل 
عثمان قبله كانا من أعظم أســـباب الفنت في هذه األمة وقتلتهما 

من شرار اخللق عند اهللا».
  وإرشـــاد النبي ژ أمته لصيام هذا اليوم، إمنا كان شكرا هللا 
على جناة موسى گ وإهالك فرعون، وال عالقة لصيامه مبقتل 

احلسني ے أبدا، ولقد ضل في يوم عاشوراء فرقتان:
  الفرقة األولى: هي «النواصب»، وهؤالء يفرحون ويحتفلون 
في يوم عاشوراء، ومن «أهل السنة» من أخطأ وروى، أو روي له 

أحاديث موضوعة في فضل االغتسال والكحل واخلضاب ونحوه، 
مما يعد من مظاهر الفرح والســـرور، يعارضون به شعار أولئك 
القوم الذين يجعلونه مأمتا، فعارضوا باطال بباطل، وردوا بدعة 

ببدعة، كما قال أهل العلم.
  الفرقة الثانية: بعض من يجعلــــه مأمتا، يضربون فيه اخلدود، 
ويشقون فيه اجليوب، ويدعون بدعوى اجلاهلية، ويضربون أنفسهم 
ضربا شــــديدا، بل بعضهم يجرح رأسه بسيف ونحوه حتى تسيل 
دماؤهم، ويدعون أنهم يفعلون ذلك حزنا على احلسني ے، وتنقل 
ذلك الفضائيات، وكأن هذه هــــي احملبة آلل البيت! وغيرهم ممن ال 
يعمل عملهم، غير محب آلل البيت! وهذا غير صحيح، فأولى الناس 
بآل البيت، هم الذين يراعون في محبتهم لهم شرع اهللا تعالى، وهذا 

من محاسن املسلمني.
  قال احلافظ ابن كثير «فكل مسلم ينبغي له أن يحزنه قتل احلسني 
ے، فانه من سادات املســــلمني وعلماء الصحابة وابن بنت رسول 
اهللا التي هي أفضل بناته، وقد كان عابدا وســــخيا، ولكن ال يحسن 
ما يفعله الناس مــــن إظهار اجلزع واحلزن، الذي لعل أكثره تصنع 
وريــــاء، وقد كان أبوه أفضل منه فُقتل، وهم ال يتخذون مقتله مأمتا 
كيوم مقتل احلسني، فان أباه قتل يوم اجلمعة، وهو خارج إلى صالة 
الفجر، في ١٧ من رمضان ســــنة ٤٠ هـ، وكذلك عثمان كان أفضل من 
علي عند أهل السنة واجلماعة، وقد قتل وهو محصور في داره، في 
أيام التشــــريق من شهر ذي احلجة سنة ٣٦ هـ، وقد ذبح من الوريد 
إلى الوريد، ولم يتخذ الناس يوم قتله مأمتا، وكذلك عمر بن اخلطاب، 
وهو أفضل من عثمان وعلي، قتل وهو قائم يصلي في احملراب صالة 
الفجر، ويقرأ القرآن، ولم يتخذ الناس يوم قتله مأمتا، وكذلك الصديق 

كان أفضل منه ولم يتخذ الناس يوم وفاته مأمتا».
   ورســــول اهللا ژ ســــيد ولد آدم في الدنيا واآلخرة، وقد قبضه 
اهللا إليــــه كما مات األنبياء قبله، ولــــم يتخذ أحد يوم موتهم مأمتا، 
وال ذكر أحد أنه ظهر يوم موتهم وقبلهم شيء مما ادعاه هؤالء يوم 
مقتل احلســــني من األمور املتقدمة، مثل كسوف الشمس، واحلمرة 

التي تطلع في السماء، وغير ذلك.
  بقلم د.محمد النجدي 

 ثامر العامر في سطور
 ثامر مبارك العامر، أبوعبداهللا، رئيس جلنة الدعوة 
ــاد فرع مبارك الكبير، ونائب رئيس اللجنة  واالرش
الرئيسية ملراكز حتفيظ القرآن الكرمي بجمعية احياء 
التراث االسالمي، ورئيس مركز حامد املسباح لعلوم 
القرآن والسنة، وامام وخطيب في وزارة االوقاف سابقا، 
ومدرس ملادتي القرآن الكرمي واحلديث الشريف في 
دار القرآن الكرمي التابعة الدارة الدراسات االسالمية 

سابقا.
  حاصل على الثانوية العامة، وعلى الشهادة الشرعية 
من دار القرآن الكرمي، وهو حاليا منتسب الى جامعة 
املدينة العاملية في تخصص القرآن وعلومه، وحاصل 
على عدة اجازات علمية في القرآن الكرمي، منها اجازة 
اسناد خلتم القرآن الكرمي برواية حفص عن عاصم 
على يد شيخ القراء عبدالسالم حبوس، واجازة في 
منت الشاطبية للقراءات السبع، ومنت الدرة للقراءات 
الثالث املتممة للقراءات العشر على يد العالمة شيخ 

القراء عبدالرازق علي موسى.
  وله كذلك اجازات علمية في احلديث الشريف، منها 
اجازات في احلديث الشريف، منها اجازة من العالمة 
ــيخ ثناء اهللا بن عيسى املدني، والعالمة  احملدث الش
احملدث الشيخ عبدالوكيل بن الشيخ عبداحلق الهاشمي، 
والعالمة احملدث مساعد بشير علي احلاج احلسيني، 
والعالمة احملدث محمد اسرائيل الندوي، حيث سمع 
ــبعة، وهم البخاري ومسلم  ــنة الس منهم كتب الس

والترمذي ومالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
  للعامر بعض االسهامات االعالمية عبر قناة املعالي 
وسكوب حاليا، وعلى تلفزيون الكويت القناة الثالثة 
سابقا، ومنها اشرافها على صفحة «الرؤى واالحالم» 
في الزميلة «الراي»، كما أنه له اهتمامات في قضايا 
تعبير الرؤى واالحالم، وله عدة مؤلفات شرعية، من 
ــوعة صدرت حديثا بعنوان «موسوعة  أبرزها موس
ــير الرؤى واالحالم في ضوء الكتاب والسنة»،  تفس
ــي يتم عرضها حاليا على هيئة كبار العلماء في  والت

السعودية.

 الداعية ثامر العامر  


