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كثرت ف�ي اآلون�ة األخي�رة رؤيتنا صفح�ات إس�امية متخصص�ة في اجلرائ�د احمللي�ة والعاملي�ة لتلبي 

رغبة ش�ريحة كبي�رة من الق�راء،  ومتي�ز بعضها بأس�لوب العرض فأب�دع، بينما س�لك البع�ض اآلخر وهم 

األكثر اس�لوبا جام�دا وطرح�ا تقليدي�ا،   فبهتت الص�ورة اجلميلة وثقل�ت الفائ�دة املرجوة عل�ى القارئ.

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

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

»خواطر إسامية«،  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 اإلسامية، تأتيكم كل يوم اثنني بإذن اهلل.

حصلت على المركز الثاني في مسابقة ليبيا الدولية 2009 في جميع أجزاء القرآن.. وتكريم صاحب السمو األمير حافز كبير للمواصلة

فضائل أم المؤمنين عائشة رضي اهلل عنها

فضل الستة من شوال واأليام البيض

حدثنا عن بداية مس��يرتك م��ع حفظ القرآن 
الكرمي، وكيف كانت؟ 

بداياتي كان بتش����جيع من والدي 
ووالدتي، وباالستماع إلى أشرطة القارئ 
أحم����د العجمي، فكما تعلم أن البعض 
يعتمد في حفظه على القراءة والتالوة، 
لكني أعتمدت كثي����را في حفظي على 
طريقة الس����ماع، فبالسماع ميكنك أن 
تختصر الوقت واجلهد، ثم أمتمت حفظي 
للقرآن كله وأنا ابن 13 سنة، فابتدأت من 
آخر القرآن من جزء عم إلى أن وصلت 
إلى سورة البقرة بحمد اهلل، لكن إتقاني 
للقرآن بالشكل الصحيح لم أصل إليه 

إال قبل سنتني أو ثالث من اآلن.

تكريم صاحب السمو

رأيناك في استضافة أمير الكويت صاحب 
الس��مو الشيخ صباح األحمد قبل شهرين 
تقريبا لتكرميك مع بعض اإلخوة، فحدثنا 

عن سبب هذا التكرمي.
دعينا مع بعض اإلخوة املشاركني 
والفائزين في مسابقات القرآن الكرمي 
الدولية باسم دولة الكويت ملصافحة 
صاحب الس����مو الشيخ صباح األحمد 
حفظه اهلل، تكرميا لنا وتشجيعا، وهي 
بادرة طيبة من سموه، ألن فيها حتفيز 
للشباب حتى يبذلوا قصارى جهدهم 
في حفظ القرآن ورفع اسم الكويت في 
ميادين مختلفة، كتالوة القرآن وحفظه 

وغيرها من املجاالت النافعة املفيدة.

المركز الثاني في مسابقة ليبيا 2009

 إذن حدثن��ا عن أبرز املس��ابقات الدولية 
الت��ي ش��اركت فيه��ا، وعل��ى أي مركز 

حصلت؟
شاركت في مسابقات دولية عديدة، 
أولها في عام 2006 في جمهورية مصر 
العربية ضمن فئة 10 أجزاء وحصلت 
فيها على املركز الثاني، وفي عام 2007 في 
السعودية في مسابقة امللك عبدالعزيز 
ضمن فئة 20 جزءا وحصلت على املركز 
الرابع، وفي عام 2008 في اإلمارات في 
جائزة دبي للق����رآن الكرمي في جميع 
القرآن وحصلت على املركز الثالث، وفي 
عام 2009 في ليبيا في جميع القرآن كذلك 
وحصلت على املركز الثاني، ومؤخرا 
وقبل أسابيع قليلة حصلت على املركز 

اخلامس في اجلزائر.

 م��ا هي طموح��ك المس��تقبلية في ظل 
إنهائك لدراستك الجامعية وحفظ القرآن 

الكريم كامال؟
أنهيت دراس����تي للت����و من جامعة 
الكوي����ت كلي����ة اآلداب قس����م اللغ����ة 
العربية، وقد قدمت على نظام البعثات 
إلكمال دراستي وللحصول على درجة 
الماجستير والدكتوراه، وأريد عبر هذا 
الحلم أن أضيف شيئا جديدا في مجال 
دراستي، وأن أدعو إلى اهلل عبر مهنة 
التدريس، ولدي مشاريع أخرى وهي 
إتمام باقي القراءات العشر في القرآن 
الكريم، وأنا في بداية هذا المش����وار، 
وحاليا لدي سند في رواية حفص عن 
عاصم، وكذلك فأنا أحرص على اإلحاطة 
بعل����وم القرآن المتنوعة كالتفس����ير 
وخاصة في����م يخص مبحث الروايات 

اإلسرائيلية.
 وكذل����ك لدي هواية قديمة أس����عى 
إل����ى تنميتها وه����ي هواي����ة الخط، 
 حيث كنت أت����ردد في الس����ابق على 
المكتب����ات لرؤي����ة الخطوط،  بعض 
 فهي تعطيك ذوق في اختيار األش����ياء 
وتطلعك عل����ى بعض الجماليات، فأنا 
 أطمح الى أن أك����ون خطاطا محترفا، 
فأح����د األصدق����اء يعتب����ر خطاط����ا 
 عالميا حي����ث لديه دكتوراه في الخط 
والزخرفة، وهو د.مأمون من سورية، 
بدأت الدراسة عنده منذ سنة ونصف 
السنة، ووجدت لها أثرا علي، فأنا حاليا 
أجيد خط الرقعة بعد دراسة أساسياتها، 
وكذلك لدي اطالع جيد في خط الديوان 

وخط النسخ.

عدم االستعجال

م��ا أفضل الطرق في حف��ظ القرآن على 
ضوء تجربتك وخبرتك؟

أول أساسيات الحفظ القوي للقرآن 
الكريم أن يكون عندك شيخ متقن يتمتع 
بقوة الحف����ظ والتجوي����د معا، حتى 
يكون لك قدوة في ذل����ك، ثانيا الهمة 
العالية وال تكون القضية مجرد »فزة« 
في أول أسبوعين ثم تخور العزيمة، 
ثالثا أن يكون هن����اك أصدقاء لك في 
الحلقة يساعدونك ويشجعونك، وبما 
أننا تحدثنا في البداية عن المسابقات 
فإنها أيضا تعتبر حافزا قويا للحفظ 
والمراجعة الدائمة، فأسئلة المسابقات 

تثبت وترسخ اآليات، وفي المشاركة 
تتنبه على بعض األخطاء التي غفلت 
عنها، وعلى بعض الس����ور والمواطن 
في الحفظ التي لم تركز عليها بالشكل 
المطلوب، وكذلك لو اطلعت على التفسير 
فس����ت����تضح لك بعض المعاني التي 
تعينك على التمييز بين بعض اآليات 
المتش����ابهة، مثل قوله »يعلمون« أو 

»تعلمون«.
وأما قضية ترتيب الوقت فإنها تعتمد 
على الشخص نفسه، فبعضهم يفضل 
وقت الظه����ر، وبعضهم يفضل الفجر، 
وكذلك كمية الحفظ الجديد والمراجعة 
فإنها تختلف من شخص إلى آخر، لكن 

هذه بعض األحاديث التي رواها اإلمام مسلم في صحيحه 
في فضائل الصديقة بنت الصديق أم املؤمنني عائشة رضي اهلل 
عنها وعن أبيها، نبتدئ بها سلسلة »فضائل اآلل واألصحاب«، 
وكان من املفترض أن نبدأ بفضائل العشرة املبشرين باجلنة، 

لكن التعدي على أمهات املؤمنني مؤخرا يستدعي البدء بهن.
فعن أبي سلمة عن عائشة أنها حدثته أن النبي ژ قال لها 
»إن جبريل يقرأ عليك الس���الم«، قالت »فقلت وعليه السالم 

ورحمة اهلل«.
وعن عائشة رضي اهلل عنها أنها قالت: قال رسول اهلل ژ 
»اريتك في املنام ثالث ليال جاءني بك امللك في سرقة من حرير 
فيقول هذه امرأتك، فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي فأقول إن 

يك هذا من عند اهلل ميضه«.

وعن أنس بن مالك ÿ قال سمعت رسول اهلل ژ يقول »فضل 
عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام«.

وعن عائشة رضي اهلل عنها قالت: قال لي رسول اهلل ژ 
»إني ألعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبى« قالت 
فقلت: ومن أين تعرف ذلك قال »أما إذا كنت عني راضية فإنك 
تقولني ال ورب محمد وإذا كنت غضبى قلت ال ورب إبراهيم« 

قالت: قلت: »أجل واهلل يا رسول اهلل ما أهجر إال اسمك«.
وعنه���ا رضي اهلل عنها أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم 

يوم عائشة يبتغون بذلك مرضاة رسول اهلل ژ.
وعنها رضي اهلل عنها قالت: إن كان رسول اهلل ژ ليتفقد 
يقول أين أنا اليوم أين أنا غدا اس���تبطاء ليوم عائشة قالت: 

فلما كان يومي قبضه اهلل بني سحري ونحري.

لئن كان رمضان شهر الصيام قد رحل فإن الصيام اليزال 
مشروعا، بل مستحبا في غيره من الشهور، فهكذا هي مواسم 
العب���ادة تتابع بفضل من اهلل، وتتج���دد حتى ال يقع امللل 
والس���أم في قلب املسلم، وفي أيامنا هذه يتأكد صيام 6 من 
ش���وال ملن لم يصمها بعد، وذلك لق���ول املصطفى ژ »من 
صام رمضان ثم أتبعه س���تا من شوال كان كصيام الدهر«. 
وكذلك حثت الش���ريعة على صيام ثالثة أيام من كل شهر، 

وخصها منه���ا النبي ژ األيام البيض وهي 13 و14 و15 من 
الشهر القمري، وذلك في قوله ژ »صيام ثالثة أيام من كل 
شهر صيام الدهر وأيام البيض صبيحة ثالث عشرة وأربع 
عشرة وخمس عشرة« رواه النسائي وصححه األلباني، أي 
ما يصادف أيام األربعاء واخلميس واجلمعة القادمة من شهر 
شوال، فحري باملسلم العاقل احلريص على اخلير أال يفوت 

مثل هذه الفرص.

واألصحابفضائل اآلل

العبادةمواسم

حفظ القرآن في سن الـ 13 عبر سماع أشرطة 
أحمد العجمي وبتشجيع من والديه 
لكنه أتقنه كله قبل سنتين بالتحديد

أكد القارئ خالد جاس�م العيناتي أن القرآن الكرمي م�ا أنزل إال للتدبر وللعمل مبا 
جاء فيه، وليس املقصود منه مجرد تاوته أو حفظه، مش�يرا إلى أن أهل القرآن 

ه�م أهل اهلل وخاصته من الذين يقرأون الق�رآن وميتثلون أوامره وينتهون عن 
نهيه ويتخلقون به.

وأوضح العيناتي أن أهم سبل حفظ القرآن الكرمي بشكل متقن القراءة 
على ش�يخ حافظ ومجود، مع صحبة حس�نة تعني وتشجع وتخلق جوا 

تنافسيا، مع همة عالية ودائمة، باإلضافة إلى أهمية االطاع على التفاسير 
واملشاركة في املسابقات احمللية والدولية، ولفت إلى أن أسوأ ما 

يضر في ذلك كله هو االستعجال ومحاولة اختصار الوقت الذي قد 
يفوت اإلتقان احلقيقي للحفظ.

»األنباء« التقت القارئ خالد جاس�م العيناتي لتحاوره عن 
بداياته مع حفظ القرآن الكرمي، وعن تفاصيل املراكز املتقدمة 

الذي حصل عليها في مش�اركته في مسابقات حفظ 
القرآن الكرمي الدولية باس�م دولة الكويت، وعن 
مشاعره جتاه تكرمي صاحب السمو االمير الشيخ 

صب�اح األحمد له مؤخرا، باإلضاف�ة إلى أبرز طموحاته 
ومشاريعه املستقبلية، وفيما يلي تفاصيل احلوار:

العيناتي: أهل القرآن 
الحقيقيون يتدبرون 
القرآن ليعملوا ويتخّلقوا به

المهم في هذا كله عدم االستعجال، حيث 
ان بعضهم يقع في خطأ االستعجال، 
فيريد أن يح�����فظ القرآن في س����نة 
أو في شهر، ويغفل عن كون القضية 
ليس����ت قضية م���تى أنتهي من حفظ 
القرآن بل كيف أح���فظ وأتقن، فنحن 
نريد منك بعدما تتم حفظ القرآن كله 
أن تكون قادرا في أي وقت على تسميع 
آيات القرآن كامل����ة بنفس القوة التي 
بدأت بها الحفظ، وال تقول أحتاج إلى 
المراجعة قليال، فأنت بذلك تكون غير 
حافظ ولو ادعيت غير ذلك، فلو سألت 
أحدهم وقلت له ما اسمك؟ فإن كان يحفظ 
اسمه فسيقوله في نفس اللحظة دون 
أن يخرج بطاقته المدنية ليقرأ اسمه، 
الخالصة أنه يهمنا الثمرة وليس فقط 
مجرد االنته����اء والتعجل غير المفيد، 
ومع األس����ف لدينا حفاظ في الكويت 
لك����ن المتقنين منهم أقل، والمجودين 

منهم أقل وأقل.

تدبر القرآن والعمل به

 ف��ي الختام ن��ود منك وصي��ة تقولها 
إلخوانك قراء وحفاظ كتاب اهلل الكريم.

أوصي نفس����ي أوال وإخواني ثانيا 
بالتدبر، تدبر ال����قرآن، فبعضهم يظن 
أن تدبر القرآن ال يتحقق إال بالصوت 
الجميل وهذا خطأ، بل يمكنك أن تدبر 
آي����ات القرآن عند اس����تماعك للقراءة 
الخاش����عة وإن ل����م تك����ن من صوت 
جميل، وكذلك أوصي بالعمل بالقرآن 
وبامتثال أوامره وباالنتهاء عن نواهيه، 
وأن يكون خلقنا القرآن، ويكون بداية 

انطالقتنا.
وم����ن الخطأ أيض����ا أن يطلق على 
كل حفاظ القرآن أهل القرآن، ألن أهل 
القرآن كما جاء في الحديث النبوي هم 
أهل اهلل وخاصته، فأهل القرآن حقيقة 
ه����م الذين يمتثلونه م����ا جاء فيه وال 
يقتصرون على مجرد قراءته أو حفظه، 
وهذا الكالم ال ينقص من أهمية الحفظ، 
لكن يجب أن نعلم أن المقصود األول 
من القرآن هو تدبره والعمل به وليس 

مجرد تالوته.

أبيات مختارة
قال حس���ان بن ثابت رضي اهلل عنه يعتذر من الذي قاله في شأن أم املؤمنني 

السيدة عائشة رضي اهلل عنها:

حص��������ان رزان م���ا ت���زن بريب������ة
الغوافل وتصب��ح غرث���ى من حل���وم 

حليل���ة خي���ر الن���اس دين���ا ومنصبا
الفواضل اله������دى واملكرم���ات  نب���ي 

عقيل���ة ح���ي م���ن ل���ؤي ب���ن غال���ب
ف���رام املس���اعي مجده���ا غي���ر زائ���ل 

خيمه���ا اهلل  طي���ب  ق���د  مهذب���ة 
وق����اه������ا م�������ن كل س���وء وباطل

ف���ان كن���ت قد قل���ت الذي ق���د زعمته
ف���ال رفع������ت صوت���ي إل���ي انامل���ي

وان ال���ذي ق���د قي���ل لي���س بالئ���ط
به���ا الده����ر ب���ل قول ام���رء بيماحل

فكي���ف وودي م���ا حيي���ت ونص���رة
آلل نب������������ي ال�����له زين ال����محافل

ل���ه رت���ب ع���ال عل���ى الن���اس كلهم
املتطاول تقاص���ر ع�����ن���ه س������ورة 

رأيت���ك ولي����غف���ر ل�������ك اهلل ح���رة
م���ن احملصن�����ات غ��ي���ر ذات موائ���ل

حص���ان رزان م��������ا ت���زن بري����ب���ة
وتصب���ح غرثى م���ن حل���وم الغوافل

وقد قام القارئ مشاري راشد العفاسي 
قبل سنوات بإنشاد هذه األبيات الرائعة 
بصوته الش����جي، وميك����ن االطالع على 
الرسمي  األنش����ودة عبر زيارته موقعه 

www.alafasy.com

شرح المفردات

حص����ان رزان: العفيف����ة ذات الثبات 
والوقار.

تزن: تتهم.
غرثى: جائعة.

الغوافل: مفرده����ا غافلة وهي التي ال 
ترتع في اعراض الناس.

اخليم: االصل.
العقيلة: السيدة الكرمية.

الئط: الزم.
املاحل: من محل به الى السلطان وقيل 

انه قال شيئا لم يقله وافتري عليه.
الرتب: ما شرف من األرض واستعاره 

املجد والشرف.

الغوائ����ل: جم����ع غائلة وهو الش����ر 
والفساد.

ظروف النص:
مناسبة هذه القصيدة ذلك أن حسان 
رضي اهلل عنه قد زل لس����انه في حادثة 
اتهام أم املؤمنني الفقيهة الشاعرة العاملة 
العفيفة الصبورة الس����يدة عائشة بنت 
الصدي����ق رضي اهلل عنها وقد تاب وندم 
وعف����ي عنه بعد أن ب����رأ اهلل أمنا رضي 
اهلل عنها بقوله تعالى )الطيبات للطيبني 
والطيبون للطيبات( إل����ى قوله )أولئك 
مبرؤون مم����ا يقولون لهم مغفرة ورزق 
كرمي(، وكان في آخر عمرها يدخل عليها 
وينشد هذه القصيدة بني يديها، وهي من 
ابلغ قصائد التاريخ ومعانيها رائعة جميلة 
غاية في البالغة وإنها ملن جوامع الكالم، 
وانك واهلل لتذرف عين����ك عندما تتأمل 
معانيها، حينما يذم شاعرنا املبجل نفسه 
وترى اثر الندامة تتخلخل من بني كلماتها 

البراقة والتوبة الصادقة من مفرداتها.
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