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 حدثنا عن محتوى مؤلفكم «نصائح البدايات 
(بعد عقد الزواج)».

  هي مجموعة من التوجيهات والنصائح لكل 
من رضي بهذه الشراكة اجلديدة، فوضع اسمه 
في عقد الزواج، الذي هو ميثاق غليظ وعقد 
مبارك ينبغي علينا مالحظته واالنتباه إليه 
خاصة مع أول بدايات السير في درب احلياة 

الزوجية وخصوصا حلديثي الزواج.

  عقبات البدايات

  ما سبب تأليفك للكتاب وما الرسالة التي تريد 
إيصالها عبر مؤلفكم هذا؟

  عادة مع فرحة األهــــل في حتقيق الزواج 
البنهــــم أو ابنتهم ودخولهم إلى حياة جديدة 
فإنهما سيحتاجان فيها إلى التوجيه والنصح 
جلعل هذه احلياة والشراكة الزوجية سعيدة 
ورائعة، وحذار من وقوع املنغصات واملكدرات 
التي قد تعترض مسيرة احلياة الزوجية ألسباب 
عديدة، منها اجتماع أطراف غريبة عن بعضها 
في مســــكن واحد، وفي اتصال جديد عليهما، 
ومنها اختالف وجهات النظر والرأي، وتفاوت 
السلوكيات واألذواق، ومع حذر الوقوع في ذلك 
وجــــب التنبيه ألن العاقل من وأدها وهي في 
مهدها وبداية والدتها وال حرج عليه لو استعان 
مبــــن يثق بدينه ونصحه في عالج اخلالفات 
الواقعة بينه وبني زوجته، في سبيل ان تسير 

سفينة الزواج على مياه هادئة سعيدة.
  مــــن هنا جاءت هذه الرســــالة في النصح 
والتنبيه على تلــــك العقبات التي ينبغي ان 
نحذر منها ونتذكر ان صفاء احلياة الزوجية في 
بداياتها مع وضوح نقاط التفاهم بني الزوجني 
من بداية االلتقاء سيجلب بإذن اهللا على الزوجني 

السعادة والرحمة في عالقتهما.

  التهيئة النفسية

ــل على الزواج دون تهيئة    بعض األزواج يقب
ــؤولية  ــية فيفاجأون بعد ذلك بحجم املس نفس
ــوق الواجبة عليهم،  ــاة على كاهلهم وباحلق امللق

فما توجيهكم حيال هذه املشكلة؟
  واجب على أهل الفتاة ان يبينوا لبنتهم ما 

يتعلق باملرحلة القادمة، من جهة معيشتها مع 
رجل له األمر والنهي عليها، وهو القائم على 
حياتها، وان عليها ان تتغير في سلوكها من 
كثرة اخلــــروج والزيارات وغيرها من األمور 
التــــي هي بحاجة لها نفســــيا في عالقتها مع 

زوجها.
  وكذا األمر بالنسبة للرجل، فعليه ان يستعد 
نفسيا مع ولوجه الى حياة تختلف عما كان 
عليه سابقا وهو أعزب، فعليه ان يتغير وينظم 
حياته مبا يتوافق مع حاجيات بيته وزوجته، 
ألن تلبيــــة امور األســــرة مقدمة على رغبات 

األصدقاء والديوانية.
  فاالستعداد النفسي له أثره البالغ في تهيئة 
األجواء إلقبال الشاب على حياة جديدة وكذلك 

الفتاة.

  التجهيزات الظاهرية

ــف تغرق  ــر مع األس   لكننا نرى بعض األس

نفسها في االستعدادات اخلارجية والتجهيزات 
ــتعداد  ــة مهملة األمر األهم وهو االس الظاهري
ــى احلياة احلقيقية،  ــا بعد الليلة األول حلياة م

فما تعليقكم على هذه الظاهرة؟
  مع األســـف، األم غالبـــا ما حترص على 
جتهيز ابنتها حلفل الزواج، ولن تبخل عن ذلك 
بشيء، وهذا حرص على أمر عابر سيطويه 
النسيان بعد زمن، وقد ال يبقى منه إال الصور 
في الذهن، ويا ليته لو اكتمل من طرف آخر، 
أال وهو االســـتعداد الفعلي بكيفية جتهيز 
الفتـــاة لزوجها في معرفتها كيفية رعايتها 

لبيتها وله.
  وهذا األمر نابع مـــن قوله ژ: «واملرأة 
في بيتها راعية ومســـؤولة عـــن رعيتها» 
رواه البخاري، ولذا يتوقع الزوج ان تكون 
الفتاة على قدر من حسن التدبير والرعاية 
له من جميع األمـــور في البيت، داللة منها 
على حرصها على كســـب قلبه، بدال من ان 
تكـــون الفتاة مازالت تعيش في رعاية أمها 
او اخلادمة، وأن تذكر ان اإلنســـان تسترقه 
الرعاية وكرمي االهتمام، وسيكون طوعا ملن 

يقوم على مصاحله وراحته.
ــتحب  ــرعية يس ــنن ش   هل هناك آداب وس

لألزواج االلتزام بها في حياتهم؟
  نعم، هناك آداب شرعية كثيرة في الشريعة 
اإلسالمية، كمالطفة الزوجة ووضع اليد على 
رأسها والدعاء لها، واغتسال الزوجني معا، 
وغيرهـــا من اآلداب النبويـــة الكثيرة التي 
ذكرتها في الكتـــاب، فليرجع لها القارئ إن 

أحب االستزادة.

  المودة والرحمة

ــب في العالقة  ــأل أين ذكر احل   البعض يس
الزوجية؟

  وعلى اي شيء تبنى هذه العالقة الوثيقة 
إذن؟ احلياة الزوجية أساس قوامها صفتان 
عظيمتانـ  بالطبع بعد فضل اهللا على الزوجني 
وبركته على حياتهماـ  وهاتان الصفتان هما 
املودة والرحمة، قال تعالى: (ومن آياته أن 
خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها 

وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك آليات 
لقوم يتفكـــرون)، فاملودة هي أولى مراحل 
االجنذاب والراحة بني اجلســـدين الغريبني 
اللذين اجتمعا بعقد الزواج والرحمة، حتى 
يرحـــم كل طرف حال اآلخر لو وقع في زلة 

أو حدثت منه هفوة.
  وقيل ان املودة في بداية العالقة الزوجية، 
والرحمة تكون بعد تقادم العمر في الزوجني، 
فحني ميضي عليهما السن في الضعف وقلة 
احليلة في تدبير األمور الزوجية فإن احلاجة 
إلى الرحمة تكون أمرا ضروريا، ليرحم كل 
طرف اآلخر لـــو جاءه املـــرض أو وقع به 

العجز.
  واحلياة الزوجية ليست قائمة دائما على 
احلب في جميع أحوالها وأقوالها ومشاعرها، 
لكنه سيأتي الحقا بعد ذلك حني يتواجد التفاهم 

والراحة وحسن العشرة بني الطرفني.

  صدمات في البداية

ــا لألزواج  ــة أخيرة تقدمه ــل من نصيح   ه
اجلدد؟

الزمن  الزوجية قوامها اختيار    السعادة 
املناسب في االلتقاء واجلماع، وانتقاء الكالم 
املناسب خصوصا في األيام األولى من بدء 
الزواج، فحذار من الصدام مع الزوجة مبزاح 
ثقيل، مثل مـــا يلقيه بعض األزواج مازحا: 
ســـأتزوج من ثانية، فهذا كالم موجع لقلب 
الزوجة ولو كان مازحا، وهل سيرضى الزوج 
من زوجته لو قالت له: يا ليتني اخترت فالنا 
ولم أكن لك زوجة؟ فهل يا ترى ســـيعجبه 
هذا القول؟ او بفعل عنيف ال يتناســـب مع 

أنوثتها.
  ولنتذكـــر قولـــه تعالى: (وعاشـــرهن 
باملعروف)، وأيضا امـــر النبي ژ الرجال 
جميعا بقوله: «اســـتوصوا بالنساء خيرا» 
رواه البخاري، وليتوقع الزوجان ان يكون 
بينهما اختـــالف في وجهات النظر والذوق 
والسلوك، لكن ال جنعل هذا التنوع في اآلراء 
ســـبيال الى وجود اختالف تضاد، ومنه ثم 

حدوث املشاكل. 

 أكد اإلمام واخلطيب بوزارة األوقاف والشـؤون االسالمية بالكويت الداعية راشد سعد العليمي على أهمية 

تهيئة الزوجني نفسيا قبل دخولهما العش الزوجي، محذرا في الوقت نفسه من إغراق الوالدين بالعناية باملظاهر 

اخلارجية الوقتية على حساب فهم وتقدير املسؤولية الزوجية احلقيقية من الطرفني.

  وأضاف أن على الزوجني أال يجعال من اختالفهما في الرأي ذريعة خللق املشـاكل واصطناع األزمات، 

الفتا إلى أن تدخالت األطراف اخلارجية وإفشاء األسرار الزوجية دائما ما تعقبها تأجيج للمشاكل بني 

الزوجني كما أوضح اخلبير األسـري ورئيس جلنة بر الوالديـن التابعة جلمعية إحياء التراث مبنطقة 

حطني الشـيخ راشـد العليمي في لقائه مع «األنباء» وعبر مؤلفه املفيد «نصائح البدايات (بعد عقد 

الزواج)» إلى أن الزواج يبنى على املودة والرحمة وحسـن العشـرة وهو صريح ما جاء في القرآن 

الكرمي «وجعل بينكم مودة ورحمة»، مشـيرا إلى أن احلب يأتـي الحقا حني تتعزز تلك املعاني 

وفيما يلي نص احلوار حول محتوى مؤلفه القيم:

 طالب القارئ مشـعل املطر وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بضرورة 
السماح للجوامع الكبرى ومصليات الضواحي على أقل تقدير بتشغيل ميكروفوناتها 
اخلارجية ليعم اسـتماع قراءة القرآن اجلميع، مشيرا إلى كثرة الذين اهتدوا 

مبجرد سماعهم للتالوة احلسنة واملجودة للقرآن.
  وأوضح املطر فـي لقائه مع «األنباء» أهمية تدبر القـرآن الذي هو كالم رب 
العاملني وحجتـه على خلقه أجمعني، محذرا من هجـره والبحث عن اإلعجاز 
الرباني في غيره، فكثير من املصلني يقصدون مسـجد ضاحية الرقة لالستماع 
لقراءه  القارىء مشـعل املطر اخلاشـعة وصوته الشجي، حيث جتد احلضور 
الكثيف يحتشـد وراءه في صفوف طويلة، وقد سـخر جودة صوته في القرآن 
لهداية الناس وحتبيبهم فيه، وفي احلديث النبوي الشريف «ليس منا من لم 

يتغن بالقرآن».
  حتمل مسؤولية اإلمامة في صغره وجد وثابر إلمتام حفظ القرآن الكرمي في 
أقل من ٣ أعوام، كما تفضل اهللا عليه باإلمامة في املسجد الكبير مع قراء الكويت 
الكبار، وقد وفق للتلمذة على أكابر مشائخ القرآن الكرمي في هذه األيام، وهو إمام 

احلرم املدني الشريف الشيخ محمد أيوب، وفيما يلي نص احلوار: 

 المطر: حفظت القرآن في ثالث سنوات وبدأت اإلمامة 
وعمري ١٥ عامًا وتأثرت بالشيخ محمد أيوب

 شهر رمضان شهر القرآن وزيادة اإلميان، شهر تغلق فيه أبواب 

النيران وتفتح فيه أبواب اجلنان، شهر يتمنى فيه كل مسلم أن 

ُيختم له فيه بالتوبة والغفـران، وأن يكون ممن يدخلون اجلنة 

من باب الصائمني، باب الريان. ففي هذه األيام املباركة ينكب 

املسـلم على قراءة القرآن تالوة وتدبرا، وعلى استثمار الوقت 

في كل ما هو نافع في نهار هذه األيـام املعدودة والتهجد في 

لياليها، لكن ما إن ميضي يـوم أو يومان حتى تفتر الهمة ويخور 

البدن ويركن إلى الكسـل واخلمول، فيفوتـه اخلير الكثير في 

شهر اخلير. وإميانا من جريدة «األنباء» بضرورة أن تكون بني يدي 

القارئ مناذج حية تبعث في النفس الهمة والقوة على االستمرار 

في اسـتغالل األوقات في قراءة كل مـا هو نافع، فلقد خصصت 

صفحة إميانية تتضمن لقاءين موجزين مع قارئ للقرآن ومؤلف 

وكتاب من أهل الكويت.

 العليمي: الحياة الزوجية ليست قائمة دائمًا على الحب 
لكنه يأتي الحقًا بالتفاهم وحسن العشرة

 نوافذ
  رمضانية 

ــن بداياتك مع حفظ القرآن   حدثنا ع
الكرمي وجتويده؟

  بدايتي في حفظ القرآن كانت في 
فترة االحتالل الغاشـــم على الكويت 
عام ١٩٩٠، حيث اضطررت حينها إلى 
اإلقامة في الرياض وعمري وقتها ١٥ 
سنة، وهناك وجدت من شدني للحرص 
على القـــرآن الكرمي، فاالهتمام هناك 
القرآن كان واضحا  بحلقات حتفيظ 

ومميزا.
  كمـــا أن بدايتي في إمامة املصلني 
كانـــت أيضا في تلـــك األيام، وكانت 
تطوعا في املســـجد املجاور إلقامتي 
وليس كوظيفة، ولها قصة جميلة، فقد 
ذهبت أصلي ذات يوم لصالة املغرب 
ولـــم يكن اإلمام حاضرا فقدمني أهل 
املسجد، وحينما سمعوا قراءتي أثنوا 
عليها وأعجبوا بقراءتي، وتكرر األمر 
نفسه في صالة العشاء، ومن حسن 
حظي أن اإلمام كان مسافرا إلى اليمن 
وعاد بعد مدة مما أجلأ املصلني وأهل 
احلي إلى الطلب مني واإلحلاح لتسلم 
زمام اإلمامة في املســـجد حتى عودة 
اإلمام، فتحملت حينها املسؤولية وهي 
مسؤولية كبيرة بالشك، وأنا مازلت 

في اخلامسة عشرة من عمري.
  وألزمت نفســـي مـــن حينها على 
إمتـــام حفظ القرآن الكـــرمي كله كي 
أحقق مســـؤولية اإلمامة بالشـــكل 
املطلوب، وبعد العودة للكويت كنت 
قد أمتمت نصف القرآن حفظا بحمد 
اهللا، وتابعت مسيرة احلفظ وسعيت 
إلى إمتام اخلمسة عشر جزءا املتبقية 
حيث أنهيتها متاما في عام ١٩٩٣م، أي 

خالل ثالث سنوات، كما عينت مؤذنا 
في أحد مساجد الكويت بعد التحرير 
ولم أعني إماما، وذلك ألنهم اعتبروني 
قاصرا آنذاك كوني لم أجتاوز ١٦ عاما، 
مع ذلك فقد كنت أؤم وأصلي بالناس 
وأنا بوظيفة مؤذن بالتكليف، وأمتمت 
املشوار بتعييني إماما وخطيبا عند 
بلوغي سن العشرين، وأمسكت زمام 
املســـجد منذ ذلك احلني وإلى أيامنا 

هذه.

  الشيخ محمد أيوب

  سمعنا أنك تأثرت جدا بالشيخ محمد 
ــيخ وأخذت منه  أيوب، فهل التقيت الش

سندا في القرآن؟
  الشيخ محمد أيوب كما هو معروف 
إمام احلرم املدنـــي حفظه اهللا، وقد 
تأثرت به كثيرا منذ بداياتي مع القرآن 
وعمري ١٥ ســـنة، وقد كنت أستمع 
لقراءتـــه في احلـــرم وأحببتها جدا، 
وحاولت أن أقلد الشـــيخ في تالوته 
أني اشتهرت  وطريقة ترتيله، حتى 
فـــي الكويت في تلك الفترة بإجادتي 

في تقليد تالوته.
التحقـــت باجلامعة    وحـــني 
اإلســـالمية في كلية القرآن في 
املدينة النبوية صادفت أن كان 

الشيخ محمد أيوب يدرس في 
نفس الكلية، وطلبت حينها 

من الشيخ أن يسمح لي 
بالقراءة عليه، فقرأت 

عليـــه  القـــرآن 
كامال خالل سنة 
تقريبا، ومنحني 

بعدها إجازة وسندا في احلفظ.
  كما اســـتفدت من الشـــيخ حسن 
األخالق والتواضع، فالشـــيخ محمد 
أيوب ورغم علو قدره في القرآن الكرمي 
ترتيال وجتويدا فإنه إذا جلس وقدم 
عليه من لم يسبق له رؤيته لم يعرفه 
وذلك من شدة تواضعه، فهو يحرص 

أشــد احلرص على اإلبتعاد عن 
الشهرة واألضواء.

شــــــــــك    ال
دورا  ــرة  لألس أن 
كبيرا في جناحك 
حلفـظ  وإمتامك 
القــرآن الكـرمي 
ــادة ترتيله،  وإج
فحدثنا عن ذلك؟

  أولهــم الوالد، 
رحمه اهللا، فقد 
كــــان حافظـــا 
للقرآن، بل كان 

يختمه قراءة كل ثالث ليال، فأكثر وقته 
مع املصحـــف، وكذلك أخي الكبير ال 
أنسى أثر تشجيعه لي على الدوام، كما 

كان لدعاء الوالدة لي األثر الكبير.
  كيف كانت جتربة اإلمامة في مسجد 
الدولة الكبير أمام احلشود الكبيرة من 

املصلني؟
الكبير    جتربة املســـجد 
جتربـــة طيبـــة، وقـــد 
تشـــرفت بذلـــك عام 
٢٠٠٤م، حيث وقع 
االختيار علي ضمن 
٩ قـــراء كويتني 
فيـــه  لإلمامـــة 
القيــام،  لصالة 
واملسجد كما هو 
مليء  معلوم 
باحلضـــور، 
وله هيبتــه 
اخلاصــــة 

ورهبته.

  هداية القرآن

ــهم قراءتك للقرآن في    لكن هل تس
هداية اآلخرين؟

  نعم، فهناك من التزموا بفضل اهللا 
ثم بفضل سماع القرآن، وأذكر أن أحدهم 
يقول «كنـــت ال أصلي ووقتي ضائع 
مبشاهدة األفالم، وفي يوم من األيام 
بينما أنا جالس في غرفتي وأشـــاهد 
بعض تلك األفالم اخلليعة استمعت 
إلى قراءتك وأنـــت تصلي في صالة 
القيـــام وتقرأ في ســـورة مرمي، عند 
قوله تعالى «فخلف من بعدهم خلف 
الشـــهوات  أضاعوا الصالة واتبعوا 

فسوف يلقون غيا».
  يقـــول «فأغلقت التلفاز وخرجت 
ألستمع وأنصت لقراءتك من قريب، 
ووقع في قلبي خوف ورهبة شديدة 
حتى أني ال أعرف كيف قمت وتوضأت 
ألحلق بك وأصلي معك بقية الركعات»، 
ومن يومها وهللا احلمد وقد مّن اهللا 
عليه بالهداية، بفضل اهللا ثم باستماع 

القرآن.
  وهذا بالشك من فضل تشغيل 
امليكروفونـــات اخلارجية آنذاك، 
حيث لها فوائد عديدة، فالبعض 
يكـــون في غفلـــة ويحتـــاج 
الـــى من يذكـــره بصــوت 
لذا أحــــت وزارة  القرآن 
األوقاف على الســـماح 
بتشغيل امليكروفونات 
اخلارجية في مساجد 

الضواحي. 

 إعداد: ضاري المطيري  
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