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 بناء األسرة 

  لألستاذ والمستشارمحاضرة 

 صالح بن حسن العموش األسري:
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الحمد لله رب العالمين والسلام على نينا محمد وعلى آله 

 عدوبأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين 

حياكم الله أيها الأخوة في هذا البيت المبارك في ضيافة 

 الأمير المبارك أسال الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في

إلى  نمى هذا المكان أن يجمعنا في مستقر رحمته وكما 

علمي أن اللقاء له أكثر من ثلاثين سنة ولم يكن هذا الأمر 

نعمة ورسالة وهذا النجاح إلا بتوفيق من الله  جل وعلا هذه 

إلى الكل أن نهتم بمثل هذه اللقاءات دقائق معدودة لكن 

فيها الخير لأنفسنا وأهلينا وأبناءنا العنوان كما ذكرتموه هو 

)بناء الأسرة ( الأسرة من أعظم ما عني به الشارع الكريم 

يكفي أن بناء هذه الأسرة لا يكون إلا بعهد من الله جل وعلا 

ح هذه الزوجة  حلالا له إلا بعد كثير منا متزوج ولم تصب

كلمة من الله استحللنا بها الفروج كانت غريبة عني وعنك 

ولكن أصبحت الآن حلالا لي ولك أيها الإخوة والأخوات هذه 

 الضيقمن أعظم الأشياء التي ينبغي أن نهتم بها   الأسرة

ليس في القصور الضيق ليس في مكان السكن بل الضيق 

وأنطلق من هذه ا قال الله جل وعلا في صاحبة  السكن كم

الأية لنفهمها كثيرا قد نسمعها ونكررها ونحفظها يقول الله 

جل وعلا ) ومن أياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أن 

أنا متعمد لنعرف  .تسكنوا .......معها ؟ معها ولا إليها؟ .......

الفرق بين معها وإليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في 

لآيات لقوم يتفكرون ( اليوم بناء الأسرة وننطلق من ذلك 

هذه الآية المباركة من آياته جعل هذه الزوجة وهذه المرآه 

نرتبط بها آية مثل السماء ومثل الجبال ومن  تالتي أنا وأن
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آياته أن خلق لكم من أنفسكم .لاحظ معي بعد ان عظم  

ذكر  هذه  الآية  الله  جل وعلا وهي آية الزواج بعد ذلك

ومن آياته أن  خلق لكم من أنفسكم هل يتخيل أيها الأخوة 

والأخوات أن أحدا يضر بجسده إذا رأينا من يضرب نفسه 

نقول عنه أنه مجنون لأنه ضرب نفسه ولو وجدنا أحدا يشتم 

نفسه لقلنا أنه إنسان لسانه سليط حتى على نفسه إذن 

زوجة وإن ق لكم  من أنفسكم   أنا الآن وأنت تخيل هذه الخل

كانت بعيدة عني في النسب إلا أنها خلقت من نفسي وفي 

الأصل لو رجعنا إلى خلق آدم خلق حواء ويعلم علم اليقين  

الله جل وعلا أنه لو وضعه في الجنة ووضعه في الأرض 

ته عادلن يستطيع  أن يعيش إلا بحواء ولن تكمل حياته وس

ن تستشعر يات  الله أريد أإلا بحواء لذلك هي آية من آ

شاء  معي هذه الآية لما نرى   الآن   ناطحة سحاب نقول ما

الله وش هالعظمة  ءما شاالله نرى الطيارة مثلا  نقول 

وعلا لا يكون إلا لله خلق لكن صنع الله جل وهذا صنع بشر 

ية لنا وهي المرآة )ومن أياته أن خلق لكم من هذه الآ

 ؟ طيب مالفرق بينمعها ولا إليها  –أنفسكم أزواجا لتسكنوا 

معها وإليها أغلب البيوت اليوم معها وليس إليها فعلاً أغلب 

الناس اليوم يسكن معها لا يسكن إليها الله جعل السكن 

 والراحة والاطمئنان

 نرى أن بيوتناوالاستقرار إليها لكن عندما نتأمل هذه الآية 

معها أغلب اللي يصلح الأكل شغالة أغلب من نسولف 

اق أو رجال أعمال وغيره من الناس اللي يأتون معه السو

إلينا لكن متى أسكن لهذة المرآة وتصبح لي السكن أحد 

القريبات في الرياض أدركتها ولم أدرك زوجها ولكن مما 
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روي عنها أنها جلست تسكن معها وهو يسكن إليها في 

 القلابي ستة أشهر .

إيجار لحتى انتهى البيت ليس عندهم استطاعة أن يسكنوا با

في الرياض ولكن تعزه معزة  وحب ووئام مالا يعلمه إلا 

الله جل وعلا لماذا ؟لماذا الأمر ليس بالشكل وليس 

بالقصور إنما الهدف الذي بناه الله من الأسرة هو ليسكن 

إليها ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها 

. 

يبان ما أدري وجعل في أحد كان يسولف مع زوجته من الش

عاد قبل الزوج على طول ما يدري وش شكلها ووصفها   

طويلة بيضة ما يدري حبحب على السكين عشان ناخذ 

راحتنا ولكن سبحان الله لحظات بسيطة يجلس مع زوجته 

بين الرجل والزوجة زوجها جعل وضع الله سبحانه وتعالى 

و يجعل المودة والرحمة لا يمكن هذا إلا لله جل وعلا ول

تجملنا نريد أن نحبب هذا  مكيجنا ولوبذلنا ووضعنا ولو 

لهذه ما حصل وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات 

 لقوم يتفكرون (

وسوف نتفكر فيها اليوم بإذن الله جل وعلا في هذه الآية 

وقبل أن أختم هذه الآية  أسأل سؤال سريع  مالفرق بين 

اب الآن ولا نخليه بعدين المودة والرحمة إن شئتم نأخذ الجو

نجعل عندنا مشكلة فكروا مالفرق بين المودة والرحمة  ما

 هذه النقطة في النهاية نقف عندها لأنها مهمة جدا .

 الأسرة.بعد هذا الأمر ننطلق الآن إلى بناء 

أي جدار مكون من لبنات مهما كان القصر عظيم ومهما 

فيه من الزخرفة والزينة ولكن لو نقص فتحة بلكة لأصبح 
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البيت هذا فيه عيب ولن يقبله أحد ويعتقدون هذا البيت 

ناقص إذن الأسرة ليست مجرد إني أتزوج وانجب وانتهينا 

وإن كان هذا هدف من أهداف الزواج ولكن نتحدث اليوم 

ء الأسرة نريد أن تصبح الأسرة بناءاً شامخا يقف بعد عن بنا

الله سبحانه وتعالى في عواصف المشاكل والخلافات 

وأيضا مايواجه هذا البيت وهذا السكن من أمور وأشياء قد 

 تحدث فيه من الخلل ما الله به عليم .

أنطلق من أول بناء وأتمنى البعض يسجل يستفيد أنت 

جهدك طلع قلم اللي معه حضر الآن واقتطعت وقت من 

 قلم يسجل لعلها يرجع لها وقت آخر .
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اول شيء في بناء الأسرة هو النظافة وليست النظافة 

المختصرة على الشكل والطيب وهذه مهمة جدا وهذا جزء 

مما نتحدث عنه ولكن أقول بالنظافة هي نظافة القلب 

ويصبح للإنسان كزوج أو زوجة من تسمعني الآن أن يكون 

نظيف للطرف الآخر كزوجة ليست نظافة فقط الشكل  قلبها

والمنظر لا وهذا مهم جدا ولكن أعني بالنظافة هي نظافة 

القلب أنا أنظر إليها بقلب نظيف محب مشتاق عاشق لها 

هي أيضا تنظر إلي بقلب نظيف عاشق لي كزوج ولكن 

البعض منا الآن أصبحت عندنا هذه القيمة ناقصة وهذه 

لا يمكن أن أبني بناءات كثيرة على أشياء إلا  البنية الأساسية

بعد أن يكون قلبي نظيف لهذه الزوجة والزوجة قلبها 

نظيف لزوجها مهم جدا نسكن مع بعض نجلس مع بعض 

ولكن قد يكون القلب لا أعني بذلك الحب ولكن أعني  

نظافة  القلب وهذا أمر مهم جدا بين الزوجين ذهبت أشتاق 

عها بقلب صافي طاهر نظافة القلب لها أردت أن أتكلم م

 والداخل والسريرة ومن ذلك أيضا نظافة الظاهر .

 

 

 النظافة-1
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لهذا الأمر وهي أن   يكون وهي مهمة جدا  الثانية:البنية 

جل وعلا أغلبنا وأغلب الشباب تزوج   لله بين الزوجين طاعة

قال والله أزعجني الشايب هذا اعرس اعرس أبي أشوف 

ا على رغبته وهذا شيء ذريتك وأشوف أبنائك تزوج بناء

طيب لكن قبل أن أبدأ هذه الأسرة يجب أن تكو ن طاعة لله 

طاب لكم من النساء ( هذا أمر ولا  وجل وعلا )فانكحوا ما

معشر الشباب من استطاع  مو أمر إذن هو طاعة لله يا

أمر إذن هو طاعة لله جل وعلا  –منكم الباءة فليتزوج 

ا أردت أن تكون وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم إذ

أسرتي قوية متماسكة يجب أن يكون هذا الأمر منبثقا من 

الطاعة لله جل وعلا ولن تنجح  أي علاقة زوجية إلا بطاعة 

إذا كان الأمر مجاملة زواج والله ازعجوني الله جل وعلا .

اعرس خل افتك منهم هذا  03-03الزملاء بالعمل أنت عمرك 

رة ليست صائبة معناه أمط بدأت خطوة لهذه الأس

وعلا.لله جل  المفترض تكون

 

 جل وعال لله الطاعة-2
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الأمر الثالث: لبناء الأسرة وهو مهم جدا قد نفقده في حياتنا 

نا اتحدث كما الشاشة أمك الآن تخيل وأنا أتمنى وأ

أهلك وأبنائك أمامك وطبق  هل أنت فعلا  هذه 

الأمور موجودة بعد نظافة القلب والظاهر وأيضا 

وهي مهمة  أيضا من  0طاعة الله جل وعلا رقم 

بناءات الأسرة هو قضية التحية واعذرونا أيها الأخوة 

نفتقد اليوم في بيوتنا وأسرنا التحية يدخل البيت طبعا 

التحية بأنواعها  منها السلام ومنها مرحبا منها أهلا 

بكل أنواع التحية كان منها ياعمري ياقلبي ياحياتي 

 يي ورد فيالنبي صلى الله  عليه وسلم يفعل ذلك ح

الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم  كان 

يفعل ذلك حتى لبناته يفعل وهي قضية التحية رأى 

مرة فاطمة دخلت قام النبي صلى الله عليه وسلم 

شف الأدب وهي بنته عليه الصلاة والسلام اسرة بنت 

فقام النبي صلى الله عليه وسلم وفرد ذراعية وقال 

لها وأجلسها مكانه عليه الصلاة مرحبا بفاطمة وقب

والسلام إذن هي التحية لها مطلب كنت أرى الأطفال 

في بيتي وبيت الوالد أسأل الله أن يحفظه وأن يطيل 

عمره على طاعته الأمر الذي يجعل الأطفال يحبون ه 

 التحية-3
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منذ أن يقبل وهم يحبونه يسلمون عليه ويقبلون عليه 

يفعل فوجدت  بالرغم أنا نعطيهم هدايا رأيت ارقب ما

في المهد يحييه  صغيراالتحية منذ أن يقبل وإن كان 

ويناديه باسمه ويرفع صوته بكل اسم سواء تدليع 

سواء تدليع سواء باسمه أو تعظيم أي أمر عزوز محمد 

فكان الأطفال منذ أن يقبل يلتمون على  م م أي كلمة

عنقه لأنها مهمة جدا فكيف بالزوجة كيف بالأبناء كيف 

نت الكبيرة التي تنتظر  زوجها ولم يحييها أحد بالب

لسنوات فكيف الابن المراهق الذي لا يسمع منه إلا 

التوبيخ افعل لا تفعل اذن من مقومات الأسرة التحية 

كما فعل النبي  صلى الله عليه وسلم وأيضا هذه 

التحية أن يتحرك فيها القلب ويتحرك فيها الحواس 

ي صلى الله عليه كان ويتحرك فيها النظر لأن النب

يقف ويفرج ذراعيه وكأنه يتوجه بنظره ثم يقبل بعد 

التحية ثم يجلس مكانه افعل هذا في يوم من الأيام 

مع  مع زوجتك افعل هذا في يوم  من الأيام مع بنتك 

تعودوا منك هذا الأمر إذن نحن  ولد سيستغربون ما

سنة  هذهبحاجة إلى هذه النقطة ماهو بحديثي أنا 

 لنبي صلى الله عليه وسلم .ا
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افية ص ابتسامةلم أرى  الابتسامةبمناسبة   الابتسامة: 4رقم 

وكثيرة في مثل هذا المجلس منذ أن دخلت ابتسامة 

حتى يسلم ويجلس وهو يبتسم من الكل منذ أن يدخل 

لصدر تبعد الهم تعطي انطباع جيد للضيف شرح ا

والمضيف والحاضرين ابتسم ماذا تملك إذا أردت أن 

عطي تشئ قالو الله لا يكثر خيره ما  تعطي هدية ان 

اعطى إلا هذي وإن بالغ بالهدية قالوا يا أخي وش ذا 

أعظم هدية يقول النبي هي  الابتسامةالمسرف ولكن 

أتكلم الآن من بناء أنا وهذا  –صلى الله عليه وسلم 

اتك مع أسرتك تخيل الآن أمامك زوجتك وأبنائك وبن

جه في وتبسمك  –يقول النبي صلى الله عليه وسلم 

ماعندي مال وإذا عندي مال فأنا انا  –أخيك صدقة 

 الابتسامةتسامه إذاكانت شحيح بالمال لكن عندي اب

في وجه أخي صدقة فكيف بالزوجة والأبناء والبنات 

لاة العشاء بعد هذا اللقاء ادخل ادخل اليوم بعد ص

لله عليه مبتسم خل أبناءك يروك كان النبي صلى ا

للأسف أن  وسلم  لم ير إلى متبسما جرب وشف

  االبتسامة-4
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بعضنا يعتقد أنه شخصية وبرستيج والزوج والآن 

ماودي تطلع عاض على ليمونه ولا عاض على شيء 

أحكي   معين ليه ؟ والله أنا أقول ليه ابتسم يا أخي 

أحد الشباب كان جالس عنده   الابتسامةلأبين أثر ذلك 

 مشكلة ووضعية معينة ومعصية معينة لم أتكلم

قلت خلنا نشوف الابتسامة هذي تجربة ولكن ابتسمت 

حقيقية أنا موقن بها أن الابتسامة بالشخص الذي 

أمامك مالا تفعله الألاف بل الملايين قال: والله ثم 

والله ماجعلني أتغير لا هذي الابتسامة ما خسرت 

ي مجرد طبيعة في وشيء ولكن ابتسمت يمكن ه

 خص .وأثرت في هذا الشالإنسان يبتسم 

أيها الإخوة مهما كان أنا أعرف عليك ضغوط  أتمنىإذن 

عمل وممكن بعضكم متقاعد وممكن بعضكم خسران 

 وممكن بعضكم الأسهم نازلة

وممكن وممكن  إذا دخلت البيت انسى هذول أهلك هذي 

أبناءك ينتظرون منك هذي هذول  بناتك زوجتك هذولا 

 الابتسامة .
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امدحوا لو ما  أقولخامسا: وهي نقطة مهمة جدا المدح : 

أمزح إذا مدح الرجل زوجته وشافها أنا –تصلون الفجر 

فلذلك المدح  اقصدأنا ادهرت وتغير الحال هذا اللي 

وأمر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم مهم جدا 

المدح للصغار والكبار لكل الأطياف كان النبي صلى 

ه عليه وسلم يمدح ويؤكد على المدح ومن ذلك لما الل

 دخل عبد الله قال :

نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل تصوروا لو جيت 

وقيام لليل وقيام اعن قيام الليل الآن  عليكم  أحدث 

الليل وأعطيكم الآيات والأحاديث النبي صلى الله  

عليه وسلم ماحدث ويستطيع أن يحدث قال: نعم 

الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل يقول عبد الله : 

والله ماتركت قيام الليل منذ أن سمعت الكلمة هذي 

ما أقول لكم أني أنا  –م تجربة يوم من الأيام أعطيك

مثلكم أنا بشر وأخطي لكن أعطي مثال أنا  –مثالي 

يوم من الأيام دخلت  –حتى مانقول  والله مثاليين جدا 

البيت وكانت أختي الصغيرة قليلا قبل فترة وصلحت 

   المدح-5
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مدحت بس  –الحلا وترى الحلا موب زين حلا ومدحت 

ماشاء الله ممتاز وجيد والله الحلا وقلت والله 

حلا بعد ذلك إلا رفعت حقي أنا ماني بمعهم ماصنعت 

ترفع لي حتى أحضر بعد يوم يومين حقي بالبيت 

محفوظ , ما أعطيتها شيء ولا شريت لها شيء ولا 

هديتها شيء ,إذن من أساس الأسرة وبناء الأسرة أ

المدح وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمدح كان 

ا عائش تصغير وكان أحيانا يقول لعائشة يدلعه

ميراء لأنها كانت صاحبة حمرة مدح وتدليع لها ياح

ص ولا المرأة يا أخي امدح والله حتى الآن لو تأتي شخ

مريض ولا قريب لك ولا بعيد امدح لأنك إن مدحت 

أعطيته طاقة أعطيته معنويات أعطيته روح أحيانا 

   تجي تزوره تجيب لا ورد ما ينفعه لكن والله  مثلا

والله ياشيفتك اليوم  أفضل من أمس اليوم وجهك 

تجد كأنك أعطيته إبرة منشط فلذلك  أحسن من أمس 

لى الإنسان أن يمدح  داخل البيت اليوم كنا ينبغي ع

لما يسلم وهذا  المهم كان أنا وأحد الإخوة  في عزا 

نسى الصغار ما يعطيهم وجه عيب عندنا بعضنا ي

ويطلع قلت خل  حب خشومويسلم على الشيبان 

أشوف الشباب الصغار واقعد أسلم على واحد نشبت 

ما أحد قيمهم ولا أعطاهم قيمتهم أحيانا مو بالبدء 

أبا عمير بالكلام أحيانا بالإهتمام  حتى بالدعاء له يا 

ير طفل مافعل النقير ماقاله اسمه هو مدحه يا أبا عم

ماعنده عيال ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه 

القوة ويشحنه النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه 

م سوف يكون  رب أسرة فينبغي أن في يوم من الأيا

يمدحه النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتحله من ؟ 
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الحسن والحسين ماذا يقول النبي صلى الله عليه 

وسلم مدحه )نعم الراحلة والمرتحل (الراحلة النبي 

صلى الله عليه وسلم فمدحه مدح النبي صلى الله 

وسلم نفسه شف النبي صلى الله عليه وسلم عليه 

كيف يتعامل مع الأطفال مدح ونعم المرتحل أحيانا لما 

يكون الإنسان منا يريد أن يدخل لنفسه وأبناءه السرور 

 دح وهي من أساسيات بناء الأسرة .يم
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لم وس من الأساسيات الهدية : يقول النبي صلى الله عليه -

شخص وتحبه في الله اهده تحب  –تحابوا تهادوا  –

هدية  والله لو يشوفك من سنين ما ينسى أنك في 

يوم من الأيم أهديته هدية  فكيف بزوجتك وأبناءك أحد 

الزوجات اتصلت في مشكلة تسأل فسألتها متى أخر 

مرة أهديتي زوجك دائما نحط على الرجال لا خل نحط 

لله من عشرين سنة , من عشرين على الحريم قالت وا

سنة أهديت زوجي  يعني بداية الزواج وهذا أمر مخل 

أيها الأخوة النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي 

ويهدى إليه عليه الصلاة والسلام حتى من أسرته لذلك 

لت دخ }تهادوا تحابوا{قال النبي صلى الله عليه وسلم 

وابتسمت ومدحت ومع هذا كله قدمت هدية كيف 

ن كيف يكوون وضعي كيف بيكون علاقتي بزوجتي يك

علاقتي بالابن أحد الشباب لا مني وأنا أقولكم أيها 

الأخوة لأنها مهمة لكن الولد عاقل ماشاء الله مرضي 

والديه ومعطيني ما أريد هل أنا أبخل  عليه أن أعطيه 

 الهدية -6
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ام عليك ما هدية ولما أتيه بهدية تليق به يا أخي حر 

يتساهل ولجي فلذة كبدي ليش ما يتساهل الهدية 

لي عادي ولكن  ى ينبغي أني أعطيه هدية قد الآن 

 بالنسبة لابني توثر فيه بالنسبة لبنتي تؤثر فيها فلذاك

ى اجعل الهدية بعنصر المفاجأة والوقت والزمن مت

يكون لها قيمة أعيد لما تكون مفاجأة كل ماكانت 

مفاجأة لكن لما يغثك ولدك تكفى تكفى الهدية 

وتجيبه له ماصارت هدية هذي  فيها نوع من المنة 

صح ولا لا لكن لما أعلم علم اليقين أنه يجتاج الشيء 

هذا الفلاني وأفاجئه وأضعه بمكان معين ثم يأتي ما 

يريد بشكل مفاجئ والله لتكون لها وقعة والوقت 

 . يكون لها قيمةالمناسب والمناسبة يكون لها مناسبة 
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: وهو مهم جدا جدا جدا وهو قضية الحوار للأسف أن  7رقم 

بعضنا دخل الأسرة  ابنك أو ابنتك أو زوجتك الحوار 

بعدين لا يكثر اص كلمتي اللي مقطوع فهمنا خلاص 

تمشي وين الحور أين النقاش حتى لم كان بأمر مهم يا 

ا  غلهمثلا المطبخ حاور المرآة يا أخي هذا ش أخي .

البيت ولا تدري عني أثاث البيت يقول : والله أثث 

ولا درت عنك ليه هذا جزء منها يالله صلحوا الحرمة  

صلحوا  الشنط  وين بنروح  والله ماندري مالكم دخل 

ي صلى شناطكم وبس هذا أنهى الحوار مع أن النب

حاور الصغير والكبير والمرأة والجارية الله عليه وسلم 

بل وحتى الجمادات عليه الصلاة وكلكم تعرفون الجذع 

الذي كان  يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم 

فلما تركه وصنع له منبرا حن الجذع فبكى فنزل النبي 

صلى الله عليه وسلم فضمه وأصبح يهدئه حتى هدأ 

يه وسلم هذا جزء من الحوار يا أخي صلى الله عل

المرآة ماتبي منك شيء أحيانا  تجي تناقشك تبغي 

حبك تبغي قربك تبغي اهتمامك تبغى تسمع صوتك 

  الحوار-7
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لذلك أعب الآن نحن المستشارين وأيضا القنوات 

الفضائية أكثر ما يزعج المشايخ النساء لماذا؟ محد 

يسمعها وهذا  أمر مهم  يسمعها وتتصل بالشيخ حتى

ا وهي أساس بل لا يكون بيت إلا بالحوار النبي جد

صلى الله عليه وسلم حاور حتى لو ضغطت عليك 

ولو أخطأت  عليك ولو تكلمت عليك حتى ابنك النبي 

صلى الله عليه وسلم حاور الغلمان والصغار والكبار 

ى الله عليه وسلم لما جيء له ومن ذلك النبي صل

بطعام وعائشة موجودة ماذا فعلت عائشة من  الغيرة 

 كسرت الإناء وسقط الطعام .

لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم هل النبي صلى الله 

عليه وسلم مباشره ضربها ماذا قال النبي صلى الله 

 عليه وسلم غارت أمكم غارت أمكم

وسلم يحاور وفي نفس استطاع النبي صلى الله عليه 

القصة  ترا مدح لعائشة _ أمكم _ نقلها من مكان 

الزوجية والمحبة إلى مكان الأم فهدأت عائشة رضي 

الله عنها يوم من الأيام وهذا سر لبعض الزوجات 

تبعت النبي عليه الصلاة والسلام في ليل والنبي 

صلى الله عليه وسلم خارج فرجع النبي صلى الله 

كانت مسرع وكان مدى عائشة ترجع عليه وسلم ما

النفس عندها عالي شوي فقال النبي صلى الله عليه 

جاءك :أجاءك شيطانك شف الحوار كيف بدأ وسلم 

شيطانك وسوس لك  قالت يارسول الله : اسمعوا 

كلمات وانتهى الحوار وانتهى الموقف الآن لو تلقى 

زوجتك فاتحة الجوال ياويلها  ويا سواد ليلها صح  ولا 

لا لو أنها تتصل بزملائك فلان داوم ياويلها تبعت النبي 
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صلى الله عليه وسلم فقالت : يارسول الله شف  

الذكية أليس لمثلي   تقصد بنت صغيرة  كيف عائشة

مزيونه بكر أليس لمثلي أن تغار على مثلك انهت 

الموقف مباشرة وانتهى الحوار لكن البعض أنت 

 مافيعلى  روحي لأهلك  تشكين انت تفعلين يا الله

حوار هذي مصيبة وأغلب الناس في زماننا اليوم  قد 

الحوار انعدم تماما وهذي نقطة مهمة في قضية 

أحد الإخوة لا يزعلون مني الحوار اذكر قصة لطيفة 

 إخوانناترى أنا أحبهم واضرب المثل فيهم دوما 

المصريين يوم من الأيام أنا جالس عند الإشارة 

د وانا راكب م نفسه من جكلا مصري يإلوانتظرها تولع 

يوكن رفيعة مي صغيرة  رفيعةة طبعا سيارتي السيار 

ويتكلم ويتكلم قلت الحمد لله رب العالمين الله 

يشفيه يكلم نفسه لماذا مثل هذا الكلام يتكلم بصوت 

كبوت عالي ومسموع ومامعه أحد لما انتهى وتعدى ال

معه ولده  يمشي ولده مغطيه الكبوت فكان يتواصل 

مع ابنه بنفس العبارة ونفس المستوى كأنه يكلم كبير 

لذلك  الآن أبناء المصريين يستطيعون يتكلمون صغار 

ليست قلة أدب لكن فيها جرأة فيها قوة فيها شجاعة 

من أمامه  قش كل اقش المعلم يناقش المعلمة يناين

في أشياءه لأنه ربي على الحوار ربي عليها أما إنا 

اوص ولا كلمة اسكت لا تتكلم ليه حتى النبي صلى 

 فرصةيه وسلم ماكان يقولها بل يدع الإنسان له علال

الشاب الذي جاء للنبي أن يتكلم دعوه وتعرفون قضية 

صلى الله عليه وسلم قال : يارسول الله إئذن لي 

بالزنا والصحابة حوله مه مه صه صه يعني اسكت 

اسكت قال النبي صلى الله عليه وسلم تعال: وأخذ 
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يحاوره أترضاه لأمك اترضاه لأختك أترضاه لكذا قال لا 

لذي بعثك بالحق قال: كذلك الناس لا يرضونه وا

لأهليهم ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وختم 

اللقاء والحوار بدعوه وأصبح قلب هذا الشاب طاهرا 

وليس فيه شيء لأن استطاع النبي صلى الله عليه 

بلادنا المباركة وأيضا وسلم أن يحاوره كذلك في 

ام وجهاز يسمى جهاز حكومتنا الرشيدة الآن جعلت نظ

المناصحه وأيضا مركز الملك عبد العزيز للحوار 

والآن تسعى حكومتنا الرشيدة في  الوطني مهم جدا 

نسميه تأهلي  بإقرار ما  الاجتماعيةفي زوارة الشؤون 

ج ماعاد هي زي أول إن شاء الله المقبلين على الزوا

تفحص في  زي ماسنه سنتين ويقر هذا الموضوع 

المستشفى يجب عليك كزوج تدخل دورة تأهيل 

المقبلين على الزواج وهذه الآن اقرت ودشنت  

هذا انجاز الثلاثاء الماضي ولمعالي الوزير الجديد يوم 

كبير لنا أول كان الواحد يغلط بمجرد يتملك ويتزوج 

 وانتهينا فأصبح الآن يؤسس هذا الشاب لهذه الأسرة .
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ها وهي أيضا من الأساسيات وهي مهمة جدا وأنا أؤكد علي

طرف  وكما قيل وهي غض الطرف عض ال 8رقم 

تسعة أعشار الراحة في التغاضي زوجتك قالت لك 

ض ل وأنت أصلا بخيل وأنت ماتعطينا غمنت برجا

الطرف يا اخي أنت شاك بنفسك أنت رجل  أبنك تكلم 

عليك الناس يودون ويسفرون عيالهم  غض الطرف 

قول أنا غلطانه أني صرت بنتك بعض الحريم بنتك ت

تتكلم وبعض البنات صح ولا لا لكن ماذا أفعل أنا 

كزوج أغض الطرف كذكلك خواتي الآن يسمعون يجب 

لو تكلم عليها لو أغلظ عليها غضي   رفأن تغض الط

ع وإيقاف والأمر أحيانا الشدة في الموضو  الطرف 

مصيبة هذي وش تقصدين وش تقصد أغلب 

وش المشاكل قالت لي كلمة أنا مانمت الليل منها 

ما أثرت يعني ماتهمني  إشارةتقصد من الإشارات هي 

نع فيني فإذن من أهم مقومات السعادة نت ماتقأ

بناء الأسرة هي التغافل وهذا أمر مهم جدا أن ننشئ و

 أمر التغافل بيننا .

 الطرف  غض-8
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أغلب الناس الآن للأسف لا تزعلون مني ليش أما تدقق 

 لأنه للأسفالسكر  جيه ليشليش يجيه الضغط يزعل 

يقف عند كل كلمة وعند كل حرف ويبني عليه  

لسلات ودراما ماذا يقصد وماذا يعني وهذي مس

إذن من أساسيات بناء الأسرة التغافل تغافلوا مصيبه .

 وللأسفعباد الله وابشروا بالخير لا تقف ولا تصر 

بعض المشاكل الآن الزوجية والتربوية وتربية الأبناء 

منشأها من الوقوف عند الكلمة والصغيرة والكبيرة بل 

عليه وسلم ألم يقولوا عنه ساحر  النبي صلى الله

أسألكم بالله هل النبي صلى الله عليه وسلم واقف ؟

يجادلهم ولا وقف ليش تقولي هالكلمة ولا كانك ولد 

الآن لما دخل فاتح مكة قصوا رقاب اللي تكلموا أبوك 

علي ولا يؤذونني كان النبي صلى الله عليه وسلم 

يخرج من أصلابهم من يعبد الله  يتغافل قال لعل أن

المرأة يخرج ابن يرفع رأسك  هذهلعلك أن تتغافل عن 

فوق لعلك تتغافل عن ابنك ويكون له شأن في يوم 

من الأيام لعلك تتغافل عن بنتك وتبرك بنتك لذلك 

انتبهوا للأسف بعضنا وبعض الأباء والأبناء وكلنا قد لا 

أو تكلم عليه أو لا ينسى في يوم من الأيام أبوه جرحه 

أمه وأخته أو أخوه في يوم من الأيام فلذلك من ينسى 

 بناء الأسرة هو التغافل .أساسيات 
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سأقف عنده قليلا الطاعة بين الزوجين  9رقم الأمر الثاني 

والأبناء وأسألكم واحد واحد ومن يسمعني الآن متى 

وح ر تر بينكم أنت ممكن أناني بالخي طاعة مشتركةأخر 

وتصلي وتقوم كذا وتفعل وتروح حج وتعتمر أناني 

 صح لكن أبغى يوم من الأيام شاركت معك زوجتك

أعطيكم تجربه ناجحة جدا وأغلب اللي يجيني بينهم مشاكل 

وا سووا طاعة مشتركة خذوا معكم زوجية أقول روح

روحوا مثلا لناس محتاجين  أكل  خذوا معكم مثلا الأيتام

بعضهم بشرني يوم من الأيام قال والله أبشرك ياشيخ 

ريال مجانا   0333خلصنا من عندك وتكفلنا بباص عمره 

ركبنا الناس أنت ماتشعر الألاف الدعوات تنطلق لك 

والأجور وهذا مهم جدا ليس القضية ممكن أتبرع 

دي ا قصبمليون ويقبلها الله سبحانه وتعالى : أنا ماهذ

أنا قصدي تشترك مع زوجتك أبناءك وبيتك في 

مشروع أحد الأسر يعلمني أو يخبرني عنه وهو مشروع 

جميل جدا ولكن في موسم الشتاء اسمه حقيبة  انتشر 

تشوفونه الآن كوت وبجامة وكذا يقول والله لم أدفع 

فيها ريال واحد ولكن من أهل الخير ومن الأسر 

المشتركة بين  الطاعة-9

 الزوجين واألبناء 
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وزجتي وأبنائي إنا اللي جمعناها ولكن استطعت أنا 

وضبناها وإنا اللي رتبناها وإنا زيناها والدال على الخير 

كفاعله  والله بيننا من المشاكل والهموم والغموم  

حلت شف الطاعة عود نفسك الآن اشرك ابنك حتى 

الريال المشقق اللي تعطيه تتصدق به لا تتصدق به 

تعالي أنت عطه ابنك يوم من الأيام مثلا زوجتك معك 

دخلي الأكل على هذه الٍأسرة والله تعكس على بيتك 

وعلى أسرتك نعيم مابعده نعيم كما فعل النبي صلى 

الله عليه وسلم ومواقف كان النبي صلى الله عليه 

يقوم ويصلي الليل وأمر ان يوقظ الزوج زوجته وسلم 

لماذا هذا   تغط عليه الماءوالزوجه توقظ زوجها بل 

الكلام ليش ؟كله معاونه على أي شيء والله ما رأيت 

ن مثل أجمل  مايصلح ويؤلف ويقرب بين الزوجي

مسح  صدقة  –حج –عمره الطاعة المشتركة أيا كانت 

حفل للأيتام إدخال سرور على ناس على رأس اليتيم 

عمل خيري أيا كان هذا العمل أبشر بالخير وهذا أمر 

مهم جدا في بناء الأسرة إذن هذه المقومات وهذه 

 2البناءات مهمة جدا فالبعض منا واحدة والبعض 

تمنى أن تكون أكثر من صح لكن أ 4وبعضنا  0وبعضنا 

ذلك لا نريد أن نشق عليكم ولا على مضيفنا نأتي 

بالمهم وهذه أشياء فعلا وأنا قريب أعد دوره مهمة 

جدا وهي قضية كيف تستثمر أبنائك للأسف بعضنا لا 

يهتم بأسرته ولا يتهم بزوجته يارجال حرمة وأنت بكرامة 

بعض الناس ممكن يقولها يارجال الولد هذا فاهي 

اعنده أو هذي البنت كذا لكن لو أردت أن تجعله من م

ه بل من جنود الدعوة لفعلت هذي التنسيق جنود الل

هذا الإخراج هذا الفريق الكامل شباب هذي الكاميرات 
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يجد اهتمام من أميرنا المحبوب طاقم شباب ولو لم 

  أبنائنامافعل هذا الأمر طاقة أردنا أن نستثمرها في 

أن ووفي أسرنا فأتمنى من هذا اللقاء أن نهتم بأسرتنا 

بأبنائنا وزوجاتنا وخاصة البنات اللي ماتزوجوا  نهتم

ياما دمعات تخرج ياما توفيق والزواج فهم عملي لل

أشياء تريد واشياء في القلب وأمنيات لا يعملها إلا 

أب أو أخ أ   سحها سواء الله ياما دمعات تريد من يم

وعنف الأب وانشغال  زوج أو أم فلا تكن شبح العنوسة

المرأة فلنكن عونا  هذهالأم وجبروت الأخ أشباح يقتلون 

المرأة لا أرى أجمل منظر في هذه الدنيا  هذهلنسعد 

زوج وزجته كلكم تتفقون معي  أرىبكل صراحة لما 

وأبناء يعلوهم الابتسامة والألفة  تؤيدونيد أكي

ه آلفة متحابة أسأله بمنوالمحبة فلتكن أسرنا جميعا مت

وكرمه وعطائه أن يمن علينا وعلى أبناءنا وعلى 

أزواجنا وعلى ذرياتنا بالاستقرار والسعادة وأن يجعل 

ولبيوتنا ولأزواجنا وأبناءنا أسأله كما ماقلناه فيه خير لنا 

جمعنا بهذا المقام وهذا المقر أن يجمعنا في مستقر 

لنا في كل رحمته وفي مقامه جل وعلا وأن يجعل 

خطوة وفي كل ساعة وفي كل ثانية سعادة وأنسا 

وخبرا مفرحا لقلوبنا وقلوبكم وصلى الله وسلم على 

 نبينا محمد

 
 


