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 أ.صالح العموش

-61المؤهل/بكالوريوس شريعة من جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية 

  هـ6161

  

 تدرج في عدة مناصب وهي:      ·

 بإدارة التربية والتعليم بالخرج.مشرف قضايا المعلمين      -

ويعمل مدير لمشروع التوفيق للزواج واالصالح االسري بالخرج,      -

 باإلضافة إلمام وخطيب بجامع القرطبي بمحافظة الخرج.

 وكيل ثانوية الملك عبدالله. -          وكيل ثانوية الملك فهد اربع سنوات.      -

وكيل ثانوية العز بن عبد  -                    وكيل متوسطة ابن خلدون.      -

 السالم.

مدير ثانوية الفرسان  -             مدير متوسطة عبد الرحمن الغافقي.     -

 الليلية.

 وكيل ثانوية الخرج الليلية.     -

  

 شهادات االعتماد في مجال التدريب:      ·

 (.Coachingفي التوجه الفعال ) مدرب معتمد   -  

 بالحوار الوطني.  مدرب و مستشار الحوار االسري  -  
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 مدرب في مركز التدريب التابع لإلدارة التربية والتعليم بمحافظة الخرج. -

 مدرب لذكاء المالي لميزانية اآلسرة.  -               مدرب للمقبلين على الزواج.   -

 مهارات المدربين االسرين. مدرب  -

شاب  0999تدريبية في المقبلين على الزواج وتدريب أكثر اقامة دورات      -

 وشابة.

على مهارات االرشاد الجدد للمؤسسة العامة   تدريب المرشدين الطالبيين   -

 لتدريب المهني على مستوى المملكة بكلية التقنية الخرج.

الحصول على عدة خطابات شكر ودروع من عدة جهات حكومية وخيرية      -

 ي برامج اسرية.للمشاركة ف

  

 اعداد حقائب اسرية وبرامج تدريبية:      ·

 حقيبة تدريب لبرنامج شبكات التواصل االجتماعي واالسرة.     -

 حقيبة تدريب لبرنامج مهارات المرشد الطالبي.     -

 حقيبة تدريب لبرنامج مهارات اسرية.     -

 اتخاذ القرار.حقيبة تدريب لبرنامج فن حل المشكالت االسرية و     -

  

 الشهادات و الدورات التدريبية:      ·

 التربية والتعليم بالخرج  خطابات شكر من مدير خمس         -

 دورة االدارة المدرسية بكلية المعلمين     -

 دورة فن التعامل في المشاريع الخيرية     -

 دورة اعداد المدرب للبداية الرشيدة للمقبلين على الزواج     -

  

  

  

  

 دورة فن حل المشاكل الزوجية     -

 دورة الحوار االسري     -

 دورة لتعاون االسري المالي     -

 دورة تطوير الذات     -

 دورة كيف نتدبر القرآن     -

 دورة بيئات التعليم والتحول نحو مجتمع المعرفة     -
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 دورة االمن الفكري     -

 السلوكدورة استراتيجيات تعديل      -

 التو جية واالرشاد مسئولية مشتركة دورة      -

 دورة ادارة الجودة الشاملة    -

  

 المشاركات االعالمية:      ·

 المشاركة في اذاعة القرآن الكريم واالذاعة العامة     -

على  مشاركة في قناة المجد وقناة االماكن وقناة صلة وقناة بداية      -

 الهواء برامج اسرية

المشاركة بالملتقيات جمعيات الزواج واعداد للملتقى السادس      -

  بالمدينة المنورة 

 المشاركة بالملتقيات بمحافظة الخرج.     -
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 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله  رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

 وأتباعه  وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين و بعد:

المبارك في هذا البيت المبارك وأسأل بداية نحمد الله جل وعال ان هيأ لنا هذا اللقاء 

 الله جل وعال أن يطرح فيه البركة

وأن يغفر لوالدنا الشيخ عبد الله بن عقيل وأن يكتب له كل حرف وكل كلمة تقال في 

هذا  المجلس وأن يرفع درجاته في جنات النعيم وأن يجمعنا به في الفردوس األعلى 

وأشكر حقيقة منسق هذا اللقاء الشيخ عبد الله الذي ال يكل وال يمل من اللقاءات 

جل وعال أن يجزل له الثواب واألجر الكبير  الندوات  والمحاضرات فأسأل الله

وأشكر حقيقة من حضر هذا اللقاء واقتطع وقتا من حياته  ومن يومه ومن  أسرته 

ومن عمله من أجل أن يتعرف وأن يأخذ هذا العلم أنت اآلن جالس و لكن استشعر 

 معي  أنك في طريق إلى الجنة من سلك طريقا يلتمس به العلم سهل الله به طريقا

إلى الجنة مثل هذه المجالس أنا على يقين أن الله تعالى يذكرنا  بأسمائنا واحد واحد 

في مأل خير من هذا المأل وأسأل الله أن ال يحرمنا وإياكم األجر حقيقة نحن في نعم  
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وكما قيل في زحام من النعم نعم تترا وتنزل علينا نعمة بعد نعمة فتحتاج إلى شكر 

زيها نعمة ونعمة األمن واإلسالم ال يوازيها نعمة ونعمة  تطبيق فنعمة التوحيد ال يوا

الشريعة والسنة في هذا البلد المبارك ال يوازيه نعمة ونعمة والة األمر الذين 

 يحكمون بالكتاب والسنة  فهي نعمة تحتاج منا إلى شكر ...................

 

 

واألوالد والزوجات  واألباء  أيها األخوة :من نعم الله جل وعال علينا نعمة األسرة

واألمهات واإلخوان والخوات  وكل صاحب رحم فهو مندرج في هذه األسرة ارتفع 

أو نزل كل هذه من األسر التي يجب أن نحافظ  عليها حصل إشكال في اختيار هذا  

العنوان لماذا لم يكن عنوان مألوف أو عنوان ألفته األذان و عشقته األلسن حتى 

يحضر الناس ويستفيد الناس ويعرف عن أي شيء نتكلم  ولكن دائما يكون واضح ل

وأبدا الناس يعشقون كل مختلف ويحبون أن يكتشفوا كل مغطا وكل شيء عليه ستر 

الناس تعشق هذه العناوين ألنها تريد أن تتعرف أكثر عن هذه القشة قد يكون لديك 

 تشعر والبع  منا ال قشة واحدة اثنتان ثالث أربع   أكثرتزيد أو تقل وأنت ال

يتدارك هذا األمر إال بعد أن يقصم ظهر البعير فالقشة التي قصمت ظهر البعير 

عرفناها لكن ال نعرف القشاش واألحمال واألوزان التي  أصال أنهكت هذا البعير 

حتى قصمت ظهره اليوم األسر عليها من الهجوم وعليها من التفكيك وعليها من 

ي السابق فكثر علينا القشاش وما تنفك من قشة إال وتأتينا قشة األمور التي لم تكن ف

وأحيانا بع  الناس ال ينتبه لهذا األمر خذو أخر إحصائية لهذا الشهر وأتمنى أن 

تمعنوا معي لهذه اإلحصائية المخيفة حقيقة التي يجب أن نقف عندها وهي صادرة 

الشهر قرابة أربعين عن مكتب متخصص ينتمي إلى وزارة العدل ومشهور أن هذا 

في المئة حصل طالق وانفصال يعني لو تزوج عندنا عشرة طلق أربعه وستة 

جاهزين في الطريق بكل صراحة ليس العيب في الزواج أو في أمور أخرى  العيب 

في هذه القشاش  التي جاءتنا في هذا الزمن ولم ننتبه لها وال نرعوي لها قد تكون 

أو فعل أو سلوك أو رسالة أو مفهم أو عبارة ال تفهم  هذه القشة بشكل أو أخر كلمة

على وجهها فيحصل هذه القشة وهذا األمر أحيانا منا البع  الحاضري ال يتحمل 

كلمة  وعنده مبدأ وقيم ال يمكن أن يتعدا هذه القيم وهذة المبادئ فلما يسمع هذه 

عير وهي التي الكلمة من زوجة أو ابن أو بنت إذا هي القشة التي قصمت ظهر الب
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دمرت أسرته وسأذكر لكم  أشكاال وألوانا  وما جعلني أتلكم عن هذا الموضوع 

الحظ معي  ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي قصة ثابته وردت في صحيح 

البخاري وهي كلمة  مهمة جدا ويجب أن نفهمها وأفتتح بها هذه الندوة المباركة حتى 

ل قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من امرأة تعرفون قيمة الكلمة ماذا تفع

ولما دخل بها وقرب منها قالت  أعوذ بالله منك هذا مبدأ عظيم النبي صلى الله عليه 

وسلم قال لها لقد استجرتي بعظيم الحقي بأهلك انتهى الموضوع هل عرفت قيمة 

ند وك يحدث عالقشة اآلن قد تكون كلمة قد تكون عبارة قد تكون فعل قد تكون سل

 اإلنسان الحظ معي اآلن  توصيالت

الكهرب التوصيلة الموجودة في بيوتنا ويأتي فيها من التحليل ما الله به عليم تشبك 

عليها تشبك عليها الدفاية ومكيف وثالجة مابقي جهاز باليبت إال شبكته عليها ثم 

الله ول ياأخي وفجأة تأتي بشاحن مايمديك تشبك هذا الشاحن إال وثارت في وجهك يق

ماسويت شي بس شبكت الشاحن أين أنت من األفياش األخرى المشبوكة بهذة 

التوصيلة لذلك أيها األخوة أغلبنا اليوم تريد أويريد لماذا كان الطالق واإلنفصال 

تتصل إحدى النساء وتقول بالله هذا رقم زوجي بالله إسأله لماذا طلقني أيضا الزوج 

بيت مستحيل إمرآة  لديها أطفال أن تهدم بيتها ومستحيل إسألها ليش طلعت من ال

رجل عاقل متزن أن يهدم بيته ويطلق زوجته لكنها عبارة عن تراكمات في هذه 

الحياة وزن مع وزن ثقل مع ثقل سلوك سيء مع سلوك سيء ثم تأتي هذه القشة 

ال دا ودون سابق إنذار  تقول لو سمحت ودني بيت أهلي وأحيانا ال تستأذن منك أب

تستأذن من الزوج وأحيانا تتصل بأهلها يأخذونها وأغرب ماجاني باألمس يقول أنا 

وإياها على سرير واحد فصحوت من النوم لم أجدها وبيننا بين الحب والوئام ماالله 

به عليم ما الذي حدث ما الذي غير الحياة ما الذي عكر صفو الحياة من الذي جعل 

صافيا عذبا  زالال إنها هذه القشة ويجب أيها اإلخوة  الماء وخا  فيه وكان راكدا

أن نعرف هذا الموضوع اليوم اإلحصائيات مخيفة فذكرت لكم في البداية أنه يوجد 

وإحصائية  الريا  وأقولكم اآلن ال تكاد أن تصدق يوجد 144طالق مقابل 44%

ذا صك طالق فلذلك ال تلوموني لما اتلكم عن ه 154أو يوميا وينفذ ويصدر 

الموضوع  وأطرحه بجدية واألمر بهذا األمر يحتاج منا إلى تكاتف وإلى تعاون  

وإلى بذل مانملك من قوة ومن طاقة حتى ال تأتينا هذه القشة  التي تدمر حياتنا دون 

سنة ثم وفجأة  44سنة  34سنة  24يمكث مع زوجته  4أن نشعر البع  منا يم
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النفصال  ما الذي غير ماالذي بدل ما تطلب الطالق واالنفصال ويطلب الطالق وا

 الذي جعل هذه األسرة كانت ساكنة مستقرة آمنة  مطمئنة االبتسامة تعلو وجهها

فجأة جاءت هذه القشة التي وضعت على هذا الزوج أو هذه الزوجه فأنتهى األمر 

فلذلك أيها األخوة جميعا يجب علينا  أن نفهم وأن ننشر إلخواننا وأحبابنا وبناتنا 

وزوجاتنا ومن لهم حق علينا أن ننتبه من هذه القشة التي ال يمكن أن تدوم الحياة بها 

لو اآلن الحاضر موجود قشة فعلية في عينك ماذا تفعل طول المحاضرة وطول 

اللقاء دعك ال تتحمل األلم وهي شيء بسيط حتى تخرج هذه القشة فكيف بالحياة 

 اطمئنان فلذلك يجب علينا أن نعرف الزوجية ال راحة وال هدوء ال استقرار وال

أهمية العالقة الزوجية لذلك الله جل وعال قال في كتابه :)ومن آياته أن جعل لكم  

وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك إليات  –ماقال معها  –من أنفسكم أزواجا 

لقوم يتفكرون ( لذلك يجب أن نعرف أهمية العالقة البع  يعيش لكن جاهز شفت 

 نى جاهز مثل البارود في أي لحظة يطلق  .وش مع

هل رأيتم رجل يبكي بكاء مريرا  ويتصل ويقول حصل مني طالق أنا أحب زوجتي 

وأحب أبنائي أعطيك ماتريد وأرجعهم  إلي,,,,,, مالذي جعلك تطلق إنها القشة التي 

دمرت أسرتي كانت مستقرة ليس عن طريق الزوجين حتى األبناء والبنات سأذكر 

دقيقة ال يمكنن  45بع  القصص وكيف أنها دمرت البيوت والموضوع حقيقة  لكم

أن تستعر  أسباب وأنواع وأشكال القشات   أشكال وليست  شكل واحد  نبدأ هذه 

 القشات ونضرب عليها أمثلة
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هي اإلهمال وقد أنا وأنت ومن يسمعني ومن  وقد يقع عندنا أول هذه القشات

تسمعني إهمال بعد إهمال بعد إهمال ثم تأتي قشة صغيرة في عالقتنا الزوجية أو 

عالقاتي مع أبنائي   أو مع أسرتي فتدمر هذه العالقة ال يهتم بولد ال يهتم بزوجة ال 

ءل بعد ثم يتسا يهتم بمواعيد ال يهتم باكل ال يهتم بكالم طيب ال يهتم بعالقة جيدة

ذلك لماذا طلبت الطالق ويدخل المصلحون والمستشارون وأصحاب الفضل والحلم 

والجاه طلبا للزوج أو للزوجة فيرف  وترف  أن ترجع له والسبب أن الرجل 

ساعة إهمال ال يهتم ال بكلمة ال بحديث ال بنقاش ال بحوار ال بسؤال  24مهمل 

ه  سنة وهو يصبر عليها سنة سنتين ثالثة أو مجرد اهتمام ال يوجد ولكن تصبر علي

أربعه ثم فجأة تأتي كلمة أويأتي فعل أو سلوك وهو اإلهمال ثم ينطلق مثل السهم 

ومثل الرصاصة بسبب اإلهمال من الزوج أو الزوجة  لذلك نجد بع  الزوجين 

 يخرج من البيت من الصباح  يرجع أخر الدوام يتغدا ينام يذهب يأتي ال يكلف نفسه

سؤال ال يكلف نفسه اهتمام ال يكلف نسفه كيف أنا أتعامل مع هذه المرآة أو هي 

تقول كيف أخبارك أيش سويت عسى ماتعبت مجرد سؤال فقط أهتمام مافيه 

والبع  منا يقول خالص  أنا ماقصرت أقسم لك بجالل الله نفقه الثالجة مليانة 

..........هي ال تريد ذلك هي تريد األكل مليان  جيبها مليان بطاقتها صرافة مليانة .

منك اهتمام  لذلك محمد صلى الله عليه وسلم والحديث الذي تعرفونه وحديث 

ميمونه معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم ) صلى العشاء فدخل بيته وأنس أهله 

ساعة ....اهتمام أيش سويتي  أيش سويتي أيش فعلتي اش سويتي اش أكلتي حتى لو 

 قشة اإلهمال: 
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الحديث آنس ساعة ألن بع  الرجال يغفل عن قضية السؤال واالهتمام لم يعجبك 

أنا لو سألت الحاضرين كم مرة سألت كم مرة أهتميت كم مرة ناظرت حركت النظر 

عندك كم مرة شفت جبينها يتقطب من األلم جلدها  قد تغير لونه أحدودب ظهرها 

اهين الطرفين الزوج أنا ترى اإلتج –أنت من مفاصلها وال كأنها والعكس تماما 

والزوجه فلذلك إذا حصل يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم مافي اهتمام تأتي قشة كلمة 

 عابرة فيتبعها طالقات متعددة طالق طالق وهذا من األمور المهمة جدا .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 



دمرت القشة التي دمرت أسرتي القشة التي القشة التي 
 القشة التي دمرت أسرتي أسرتي دمرت أسرتي

 

 11 
 

 
 

 

 

 

 
بعد االهتمام والسؤال نأتي إلى أمر مهم جدا وهو قضية يغفل عنه الكثير والمرآة 

تكره الرجل البخيل الرجل الذي ال ينفق والذي ال يعطي وفيه مقوله سابقة ومنتشرة  

عند أجدادنا أن المرأه تصبر كل معايب الرجل كل عيب تصبر عليه إال عيب البخل 

بها على كل صغيرة )ليه ,وشوله , ماله داعي ( ال تتحمله وال تترضيه والذي يحاس

ترى هذى قشاش أحمال أوزان يجي يوم من األيام تطلب منه مبلغ مالي أو نفقه 

مالية أو تطلب منه  كسوة مع هذا الموسم مع هذا البرد مع الحر مع العيد مع  

 ءالمناسبات فتقول وشو له ! فتذهب إلى أهلها وتنهي هذه العالقة ...ماسويت شي

بس سألتها وشوله ! هذه القشة من كلمة وشوله هي التي جعلت  هذه األسرة  تدمر 

أحد األزواج واسمعوا  كالمي جيدا هذه القصة مهمة للجميع يقول حصل بيني وبين 

زوجتي وئام ومحبة ورحمة وإنجاب وتفاهم حتى صفت األمور و أصبحت صافية 

 يد  كل قطعة أثثتها هي بنفسها ولكن معولله الحمد البيت بالمبلغ الفالني وقدره  جد

سنة وهي تمشي وهي تمشي حصل بينهم نقاش بسيط على  25تراكم مايقارب 

سنة وتملك من األوالد  25موضوع مالي على مبلغ مالي بسيط قشة صبرت 

والبنات ومن المال ومن العمارة  ومن الفلة لم تتحمل بخل هذا الزوج هي ترى بخل  

صحيح لكن هي القشة التي قضت على هذا البيت ودمرته ولكن قد يكون موب 

فالبع  منا اآلن يملك وعنده مال وعنده مبلغ عظيم ولكنه يبخل على زوجته هو 

من باب الحرص من باب النفقه من باب التجميع ولكن ال ينفق حتى عرف أنه رجل 

 قشة البخل :
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بخيل أثناء الطريق وهم يمشون مع بع  حصل نقاش قالت وين المبلغ ليش 

حولت لي قال أنا حولت المبلغ الفالني قالت : طيب ناقص المبلغ الفالني  قال: ما

دبري نفسك حصل زعل مايقارب السنة شكوى جلوس محاكم ادخلوا أهل اإلصالح 

 رفضوا جميعا تقبل هذا الموضوع والسبب بخل الزوج وهي القشة .

 15أو  14عكأحد الزوجات خرجت مع زوجها وقالت نسيت المبلغ في البيت إذا م

ريال عطنياها في  جيبي أحتاج شيء أشرب شيء على األقل ما انحرج قال : 

والأني معطيكياها قالت أنا بعوضك أنا موظفة بس أرجع وأعطيك  144مامعي إال 

أياها  قال ال . انتهت  هذه األسرة تماما البع  منكم يقول  ياأخي ليش تنهيها 

ع سهل لكن هناك تراكمات سابقة وبخل ماالذي جعلها تنهي هذا األمر الموضو

 سابق وأمر ال يعلمه  إال الله سبحانه وتعالى .

ريال الخبر سهل ولله الحمد حتى ة لو مامعك شيء بع  المخابز ولله الحمد في 

هذا البلد فيها مكان سبيل حتى لو قلت مامعي بعدين بعطيك قال خذها سهلة ريال  

نأكل من خبز والله من الجيران والله من  هذه ا لمرآة تقول ما رأيك جميع ما

الجيران أليس من حق هذه المرآة يوم من األيام أن تقول خالص كفى . فبخل مع 

 بخل مع بخل قشة فتقصم هذه األسرة وتدمرها هذا أمرمهم جدا .
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من األمور التي بدت تنتشر في هذا الزمان وهو مهم جدا ال للرجال وال للنساء وهي 

 قضية التقليد التقليد والمحاكاة

فالنة شرت أنا أشتري فالنة سافرت أنا أسافر وهو يرى أن فالنة تلبس البد حرمتي 

ة  قشة مع قشة أمي تلبس فالنة فعلت يجب أن تفعل مقارنة مع مقارنة مع مقارن

نرجع  –أفضل أختي افضل زوجة أخوي أفضل أخوي تراها  أخطر شيء أخوي 

أخوي أفضل منك أخوي بعد رأسي محزمي مسندي والله لو أقوله جاني  4للمرآة 

الن ف يقول واحد تقول زوجته له : أه لو أني ماخذه–انتبهوا للمقارنة  –يطير أصال 

الله خطبني قبلك هذه الكلمة قشة والله تدمر الحياة الزوجية والعكس تماما من 

الزوج أمي خطبت لي فالنة ياليتني  تزوجتها كلمة قلتها عادية لكن على قولة أهلنا 

وأنا أجد أن بع  الناس مادمر بيوتهم إال المقارنة في –تحك البد أن  تخرج  –

األثاث في كل شيء الحظ لما تروح زوجتك تزور الشكل في اللبس وفي السفر في 

بع  البيوت تروح بيت وتجيك  بعد الزيارة تطيك دش من القشاش أنا شفت وهم 

حطوا وشرينا وفعلنا وتركنا ترى الزوج ما يتحمل رحم الله من  عرف قدر نفسه 

سكتي ا وأنا ما أحب أنك تقاريني بالغير وال تمثليني بالغير أبدا وإذا رأيِت ما يعجبك

 .نأو أعرضي عليه بلطف وإمدحيه واثني عيله ثم اطلبي منه ما تمشاءي

ال نحب فالنة شرت فالنة سكنت فالنة  –هذه الرسالة للنساء  –نحن معاشر الرجال 

فعلت  فالنة سافرت هذا سر ال يعلمه الرجال اعلموه أنتم أيها النساء الرجل ال يحب 

ال تحبين أن يذكر محاسن األخريات  فلذلك  أن تذكري ماعند األخرين كما أنك انت

 قشة التقليد:
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بع  الحريم وبع  الرجال يقارن مقارنة يجي يوم يتلفظ بمقارنة فتكون القشة 

التي قصمت ظهر البعير والقشة التي دمرت هذه األسرة وأنا أعرف قصص كثيرة 

ومقارنات وأمور ال يعلمها إال الله . بل إن بع  النساء قامت على األثاث أو على 

لبيت كبت عليه موية نار وكتبت على الجدران عبارات وخربت وأفسدت ألنها تريد ا

تغيير هذا األثاث ولكن لألسف ال أثاث بقي وال أسرة بقيت ولكن أضيفت لها ورقة 

بالش ماتسوى هللة ولكن فيها طالق وإنفصال والعياذ بالله  دمرت هذه األسرة 

 وشتت هذه األسرة .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



دمرت القشة التي دمرت أسرتي القشة التي القشة التي 
 القشة التي دمرت أسرتي أسرتي دمرت أسرتي

 

 15 
 

 

 
 

 

 

 

 

من القشاش والتي أنتشرت في زماننا هذا صراحة وأقولها بكل صراحة مايوجد بيت 

اآلن إال وحصل فيه ماحصل قضية السفر أكدت عليه ألنه مهم جدا أي زواج اآلن 

الزواج من أوله آلخره ال  – وين بنسافر –أو عقد سواء كتب فيه أو لم يكتب فيه 

شيء أهم شيء وين بنسافر شفتوا ياإخوان كيف ربطوا أنسهم وسعادتهم أو هي 

ربطت سعادتها وانسها كزوجة  في السفر وما علمت أن هذا السفر قد يكون سبب 

 أييش ............

امرأة اتصلت علي كاستشارة  تقول أنا تزوجت مابعد دخل بها  تقول أنا اآلن 

لكة تقول كل مافتحت معه موضوع السفر أغلقه أغلقه أغلقه مامعي  ظروفي متم

ماتسمح إن شاء الله يصير خير ماحجزت إن شاء الله بشوف المنظقة الفالنية 

 المكان الفالني  في النهاية تتصل علي تقول أريد اإلنفصال من هذا الشخص

شف كيف ولو كان رأيها خطأ ولكن قشة بسبب ما تراه وما تسمعه من فالنة وفالنة 

تريد أن تطبق هذا األمر شف عندها استعداد تأخذ صك طالق وتكتب فيه حتى لو لم 

 يدخل بها خالص مطلقة ومع ذلك كله من أجل لم يحدد مكان السفر .

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 قشة السفر:
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األمر األخر بليت األمة اليوم وأتمنى أتمنى أن يقتطع ما أقوله وينتشر بهذا العنوان 

 ماهو هذا األمر ؟

بليت األمة اليوم بالمشهورين والمشهورات ولألسف والله كل بناتنا وزوجاتنا   

يطالعون ماذا تلبس وماذا فعلت وماذا أكلت وماذا فعلت والله إنها تعرف أدق 

التفاصيل عن المشهورة الفالنية  والله عن أمها ال تعرف تعلم عن هذه المشهورة 

ال تعلم أي شيء عن زوجها ابتليت  ماذا فعلت وين بتروح وين بتجي هذا األمر

األمة خاصة عند فتياتنا بمتابعة المشهورات والله يضحكون من أجل المال ويسنبون  

من أجل المال ويوميات من أجل المال ولكن بعد ماينتهي السنابة فيهم من المرارة 

 –وفيهم من األسى مايعلمه  إال الله سبحانه وتعالى تأتي هذه المشهورة وتقول 

أنا تطلقت أنا أخذت حريتي أصحبت حرة لست تحت قيادة هذا الذكر   -4اسمعوني 

ويجي ضعاف النفوس من فتياتنا اليوم يريدون أن يطبقون قشاش هو سنابه سهلة  

لكنها دمرت البيوت ناهيك بعد المشهورين والمشهورات .دمروا هذه البيوت بهذا 

ت ة ساقت فالنة سافرت فالنة شرالفعل فالنة وضعت فالنة شرت فالنة ركبت فالن

فالنة كشفت فالنة فعلت وكل يوم البد  يجيبون شيء جديد أقولها بكل صراحة لكن 

كل يوم يجيبون يرغبون الناس يوم على كالمهم متلفعة ويوم البسه الكاب ماعاد فيه 

كاب وال فيه عاد فيه عباية قميص بلوزة تنورة بنطلون ثم ارفع ارفع حتى كشف 

 والمشهورات:قشة المشهورين 
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حتى نجد الكثير من الفتيات والعياذ بالله ولست أعمم حتى مايزعلون علي  العورات

فيهم الخير وفيهم بعضهم ينشر العلم و ينشر الفوائد لكن أنا أقصد فئام من الناس 

الذين دمروا فهم والله قشاش في جواالتي رسائل رسائل أهلكونا أهلكهم الله سبحانه 

 وتعالى .

المتسمين ببع  البرامج وبع  المستشارين أو من األمور األخرى خروج بع  

بع  من يدير بع  البرامج سواء من داخل المملكة أو خارج المملكة  من يعطي 

أيحاءات أو قشاش ينطلها عيشي حرة عيشي لذاتك عيشي لنفسك  ال تنتهبي لزوجك 

إياك أنت تنتبهي لعيالك مضى من الزمن مامضى إلى ما أنِت مقيدة فتشوا تعرفون 

نا ال أريد أن أسمي وتخرج ولديها ماليين من المتابعين  وتلقى أحد طلبة العلم أ

والمشايخ الموثوق بهم اليتابعه إال بالمئات ولو قالت طبوا في النار لطبوا في النار 

ثم تطلب الطالق وهذه قشة في بيوتنا ثم إذا  طلقت ندمت اتصلوا على هذا المستشار 

شي حريتك أنا صار كذا من قالك أنا  وش دخلني فيك اتصلوا على هذه المتكلمة عي

انتي اللي جنيتي على نفسك والله  إني تابعت بعضهم وسمعت كالم البع  رجال 

ونساء والله تخبيب تخبيب والحديث الذي ورد في التخبيب معروف لعن  ولذلك نجد  

أن بع  تجلس ويجلس يخبب وهو مايشعر ال تسمعين كالمه ال تطبخين لست 

كلفة بالطبخ بيزعلون مني بيقولون هذا مو من حقي هذا خالف شرعي أنا أعرف م

أنه خالف شرعي وأنا موجود في الفقه لكن  في الفقه أنه يتزوج الثانية والثالثة 

والرابعة أحد األزواج جته زوجته وقالت له أنا ما أطبخ لك فقيهه جزاها الله خير 

ها لكن هذه القشات بيت قالت أنا قرأت وسمعت طالبة علم أثابها الله وأحسن الله إلي

بع  المشايخ وكذا وكذا واللي يفتون  وال أطبخ لك وال انظف لك والزم خادمة 

بالمثل ويخدم مثلها فقهيهه أصلت المسألة وجابت كل شيء لكن لو يطري لها إنه 

ل ابيتزوج ثانية مافي خالف والفي تأصيل في كتاب الله أقامت الدنيا وأقعدتها ق

جزاك الله خير وبارك فيك وأحسن الله إليك و  أثابك الله سيدنا الشيخ فلما أرادت 

أن تخرج للعمل تروح للعمل اآلن وهذا علم ليس فيه حياء وتزينت وتجملت 

وتعطرت حتى تخرج للعمل طبعا ال تطبخ وال تنظف الزم تجيب من يخدمها فقبل 

وراي عمل قال تدعين الحق هذا وراي دوام  4أن تخرج قال: أريد حقي الشرعي 

 حقي

اريده خلصت من هذا الموضوع خلصت استشورت قال ال بأس أن آخذ حقي مرة 

ثانية بكل صراحة عششوا في أفكار النساء عندنا أن هذا الدين ضرب المرآة وأخذ 
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وجبلك أي  هإال هذا الدين أقسم لك بجالل اللحقوق المرآة وفعل والله لن يعزها 

نا سأذكر لك بع  القصص اآلن  والله إنها ندمت أنها تنازلت عن امرأة خرجت أ

 حجابها وتنازلت عن دينها .

 وانخرطت في مجال العمل فرأت مارأت من التحرش وغيره .

 أين الثقة أنا أثق والله ماخال رجل بإمرأة  إال كان الشيطان ثالثهما .

 

 ــــــــــــــــــــــــــ
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أيضا من القشاش التي انتشرت في هذا الزمان وأنا سأتكلم فيه أيها اإلخوة 

 واعذروني سأفرد له جزء كبير

يوم إال ويأتيني قشاش من  وهو قضية الجوال , حقيقة والله الذي ال إله إال هو مايمر

هذا الجوال من رجال ونساء يقول إنها دمرت بيتي دمرت حياتي والله كنت عفيفة 

 –إقيم الليل وأصوم اإلثنين داعية فاعلة تاركة بعيدة عن هذه األمور لكن من أن 

ليس معناها أني أحذر منه معي ومع عيالي ومع الناس كلهم ولكن احذر القشة التي 

 أذكر بع  األمثلةتفعل بك وس

أحد األزواج حصل موقف خرج من البيت رجع إلى البيت لظرف ما المهم سمع 

همسة وكالم  وحديث وشات فتفاجئ مع من تتحدث ألنها عندها اعتقاد أنه لن يرجع 

في هذا الوقت آية في كتاب الله )ال تتبعوا خطوات الشيطان( خطوة وخطوة فتفاجأ 

اخل الحدود وخارج الحدود كيف وصل هذا الحد أن هناك شات صوتي وألعاب  د

هذي قضية كارثية حقيقة وال أريد أن أفصل حتى ال يعرف صاحبها  كثير من 

القصص التي تأتيني هذا الجوال دمر بيتي لدرجة أن بعضهم قال أن خالص كل ما 

ادخل  وأطلع وأنِت على الجوال ليس شك وليس ظن ولكن من كثر المكث على هذا 

سبب له قشة فأراد أن يتحدث مع زوجته بحوار أسري جميل لطيف فقال : الجوال 

 فالنة قالت : لبيك وسعيدك .

قال: لو لو طلبت منك طلب ماذا ستفعلين قالت/ أؤمر ماتشاء قال: لو خيرتك بيني 

وبين  السناب فكان ينتظر اإلجابة على لهف المحب العاشق فقالت الله يسلمك 

 الجوال:قشة 
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الذي ال إله إال هو أليست هذه قشة والرجل لبيب ال يرضى السناب أولى منك والله 

 بهذا الفعل .

أخرى تقول يوم من األيام كان الجوال بيد أبنتي أو أبني فأخذته كان مفتوح الرقم 

 السري

الفكرة ترى أن النساء لديهم حاسة سابعة يعرفون األرقام السرية فاحذروا رعاكم 

عافاه الله فليحمد الله .أحيانا بع  الزوجات الله  بكل صراحة أتكلم بالعموم فمن 

لديها تطفل على الجوال ولألسف بع  األزواج يحتفظ برسائل بمحادثات بصور 

لألسف قد تقع عينها فتكون  –بمقاطع أتكلم بالعموم ال أقصد الحاضرين بالعموم 

 القشة التي قصمت ظهر البعير والتي دمرت األسرة فترى فيه ماتكره وماتبغ  وقد

ينتهي الموضوع اليوم كانت أخر بع  القصص تقول والله اكتشفته مره ومرتين 

وثالث وأربع واعفو وأعفو وأعفو وقلت يمكن محادثة يمكن محادثة تطور األمر 

إلى قضية لقاء والعياذ بالله والمرآة العفيفة ال تقبل بهذا الشيء وتأتي امرأة ال تخاف 

ويهدي جميع المسلمين فتخرب البيوت بسبب هذه الله جل وعال نسأل الله أن يهدينا 

القشات أيها اإلخوة ومن يسمعني إياك أن تبقي في جوال لله موب لزوجتك  وال 

أنِت أيها المرآة لزوجك لله أن تبقي فيه قشاش فقد يقع ماال يحمد عقباه قد يكون 

 خر:طيب مافيه شيء قد يكون زواج قد يكون بالحالل قد وقد وقد وأعطيك مثال أ

امرأة طلقت من  رجل لكنها احتفظت بجوالها بزواجها وصور زوجها األول طليقها 

الرجل طلقك انتهى األمر وأنِت اآلن في عصمة رجل آخر –موب من حقك  –

 فرآها الرجل فكانت القشة التي دمرت األسرة فلذلك الحذر

والله رجال بمناصب عالية  هذا الجوال مصائبه عظام كم من رجل وامرأة وقعوا ,

وشهادات عالية ورتب عالية بيكون مثل الطفل ويترجون بل ويبتزون  من األخرين 

 بسبب أنه خطوة خطوة .فاحذروا رعاكم الله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 



دمرت القشة التي دمرت أسرتي القشة التي القشة التي 
 القشة التي دمرت أسرتي أسرتي دمرت أسرتي

 

 21 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

من القشاش التي ينبغي أن ننتبه لها بع  األزواج ظالم والظلم ظلمات يوم القيامة 

يضرب ويهين ويخليها تخدم   وتطبخ للبيت وألهله وإلخوانه  ولجماعته وماشاء 

الله والمرآة صابرة ومحتسبة . والعكس الرجل يودي ويجيب أمها وويودي أبوها 

ال وجه الله تعالى ولكن أحيانا الظلم المتعمد واخوانها كأنه سائق لهم ال يبتغي بذلك إ

 والله قشة  قشة قد يكون هذا الظلم سببا للطالق .

مرة من المرات من القسوة ان شئت والظلم والعنف أرسلت لي امرأة  صورة سفرة 

 عشاء أو إفطار سمه ماشئت

 كمالذ وطاب تعرف بع  الحريم ترسل ماوالته أرسلته . فقلت : ماشاء الله تبار

 الرحمن أسأل الله أن ينفع به ويطرح بينكم البركة ويجمع بينكم وال يفرقكم .

أشكال وألوان بالطبخ الثانية لم  3و 2قالت : هذه الصورة رقم ا قلت أكيد يبجي 

قلت : وش صار عليها قالت :  1أعرف شيئا قلت ماهذا قالت : هذي الصورة رقم 

ي من قوة قال : هذا طبخ هذا نفخ هذا جا الزوج ومسك السفرة ورفعها بكل ما أوت

كذا . أرأيتم مقدار الظلم والبع  يقول أن األمر طبيعي واألخر من قوة الظلم 

ضربها ضربة على وجهها خلطت بين األبي  واألسود بالعين ومع ذلك تحن 

 وتبغاه لكنها قشة قد تقصم  ظهر البعير وتدمر األسرة

 قشة الظلم:
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أيها اإلخوة نخنم بنقطة مهمة جدا . قشة العمل اليوم دعوة إلى العمل وخروج سواء 

المرآة وغيرها  أحيانا تتوظف المرآة من دون علم زوجها أحد األزواج اتصل فيني 

وقال شيخ صالح قلت نعم قال أنا زوجتي تفاجأت انها جاني رسالة أنها أصبحت 

إمرآة  4مصيبة  –ت أريد أن عيش حياتي قال–اسمعوا الجواب  -موظفة سألته قالت

أخرى جاءتها موافقه إلى الخارج تدرس وراح وما قصر معها وبذل وحصل بع  

 األشهر قال أنا ما اقدر ماتروحين أجلي قالت / أروح

صحيح أنها فازت بالعمل وأخذت الراتب وأخذت المكانة لكنها  -كله من أجل ماذا؟

 ا .ماذا فعلت باألسرة ....... دمرته

كل حديثنا عن الرجل والمرآة أختم بهذة القصة أيها اإلخوة فيها ثالث نقاط مهمة 

 جدا وهي قشاش :

 

 أختم بهذة القصة :

األولى أن المرآة والبنت تدرس جامعيا تعرفت على شلة بنات كافي استراحات 

روحات حرية بع  الناس يااخي التشكك أنا ماقل شيء لكن هذه ابنتك يجب إنك 

 قشة العمل :
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تراعيها  هذا كالمها هي . تقول أنا انخرطت معهم أروح معهم وأجي معهم  

 ماوجدت نفسي إال وأنا قد سكرت بالخمر هذي قشة واحدة

قشة ثانية  هذا تفاعل بع  األباء بالغلط  لما رأها لم يتحمل إهمالك عالج الخطأ 

ا  لكن بالخطأ فطردها وتبرأ منها أين تذهب ذهبت إلى قريباتها وإلى أرحامه

تعرفون الوضع قالت والله خرجت من أب قاسي وذهبت إلى أهل قاسين ووجدت 

عندهم الخراب والفساد بل ووجدت عندهم بيع العر  بالحرام والعياذ بالله  أي 

 قشاش ؟

أنا لما أقول هذا األمر وأختم به ليس معناته أني أسود نظرة المجتمع ال والله ولكن 

لما خطب أول ماجا الوحي خرج وصاح ثم ماذا قال / النبي صلى الله عليه وسلم 

أنذر عشيرتك األقربين بين ووضح وبين لهم الجنة والنار يا إخوان نحن إن لم ننتبه  

اليوم ونحاول أن نقوي عالقتنا بالله أوال وعالقتنا بأزواجنا كزوجة بزوجها والزوج 

امة مابعدها طامة فيه  والزوج لزوجته واألم واألب بأبنائهم والله سيكون عندنا ط

انحالل وتحول سريع جدا والمعصوم من عصمه الله جل وعال أيها اإلخوة ال يفهم 

من كالمي أني لدي من النقاط السوداوية  ولكن أنا أوجه لكل زوج وزوجه تريثا ال 

تستعجال إياكم أن تلعب فيكم هذه القشة فتدمر بيوتكم الله جل وعال شرع لنا الطالق 

ن ثم الثالثة كل ذلك حفاظا على أي شيء ؟  على األسرة حتى لو تزوجت مرة ومرتا

بأخروطلقت  وأرادت أن ترجع كل يحق لها من أجل األسرة والله ماتكلمت ومن 

يسمع  كالمي ومن يسمعني اآلن وفي المستقبل والله ماجئت  إلى هذا المكان إال 

هي ل مايغير ويفسد حياتكم فأريد أن  تعيشوا حياة سعيدة مستقرة وأن تبتعدوا عن ك

قشة ولكن والله ضيعت بيوت أسأل الله سبحانه وتعالى أن  يوفقنا لما يحبه ويرضاه 

وأن يجعل ماقلناه فيه شاهدا لنا ال شاهدا علينا وأن ينفع به من سمعه  ومن نشره 

 ومن دعا إليه وأسأل الله جل في عاله أن يحفظنا وأن يبعد عنا كل قشة تدمر أسرنا

 لى الله وسلم على سيدنا محمد.وص
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