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 بسم الله الرحمن الرحيم

 نصيحة إلصالح البيوت 04

 مقدمة 

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من 

يهده الله فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي لهه ، وأشههد أن إ إلهه إإ اللهه وحهده إ شهري  لهه ، وأشههد أن 

 سوله ... أما بعد : محمدا عبده ور

 البيت نعمة 

 .  04قال الله تعالى : " والله جعل لكم من بيوتكم سكنًا " . سورة النحل اآلية 

: " يذكر تبارك وتعالى تمام نعمه على عبيده ، بما جعل لهم من البيوت  -رحمه الله  –قال ابن كثير 

 وجوه اإنتفاع " . التي هي سكن لهم يأوون إليها ويستترون وينتفعون بها سائر 

مههاذا يمثههل البيههت ؟حههدنا و ألههيأ هههو مكههان أكلههه ونكاحههه ونومههه وراحتههه و ألههيأ هههو مكههان  لوتههه 

 واجتماعه بأهله وأوإده و 

أليأ هو مكان ستر المرأة وصيانتها و! قال تعالى : " وقرن فهي بيهوتكن وإ تبهرجن تبهرج الياهليهة 

  33ا؟ولى " سورة ا؟حزاب اآلية : 
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تأملت أحوال الناس ممن إ بيوت لهم ممن يعيشون في المالجئ ، أو على أرصفة الشوارع ،  وإذا

والالجئههين المشههردين فههي المايمههات المرقتههة ، عرفههت نعمههة البيههت ، وإذا سههمعت مضهه ربا يقههول لههيأ لههي 

ى شاطئ البحر ، مستقر ، وإ مكان ثابت ، أنام أحيانا في بيت فالن ، وأحيانا في المقهى ، أو الحديقة أو عل

 ومستودع ثيابي في سيارتي ؛ إذن لعرفت معنى التشتت الناجم عن حرمان نعمة البيت . 

 ولمهههها انههههتقم اللههههه مههههن يهههههود بنههههي النضههههير سههههلبهم هههههذه النعمههههة وشههههردهم مههههن ديههههارهم فقههههال تعههههالى :

يهم وأيهههدي " ههههو الهههذي أ هههرج الهههذين كفهههروا مهههن ديهههارهم ؟ول الحشهههر " . ثهههم قهههال : " ياربهههون بيهههوتهم بأيهههد

  2المرمنين فاعتبروا يا أولي ا؟بصار " . سورة الحشر ، اآلية : 

 

 والدافع عند المرمن لالهتمام بإصالح بيته عدة أمور : 

أوإ : وقايهههة الهههنفأ وا؟ههههل نهههار جههههنم ، والسهههالمة مهههن عهههذاب الحريهههو : " يههها أيهههها الهههذين  منهههوا قهههوا 

عليههههها مالئكههههة  ههههالو شههههداد إ يعصههههون اللههههه مهههها أمههههرهم أنفسهههكم وأهلههههيكم نههههارا وقودههههها النههههاس والحيههههارة 

  6ويفعلون ما يرمرون " سورة التحريم ، اآلية : 

 ثانيا : عظم المسئولية الملقاة على راعي البيت أمام الله يوم الحساب : 

قال صلى الله عليه وسلم : " إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه أحفظ ذل  أم ضهيعه ، حتهى 
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 رجل عن أهل بيته " . يسأل ال

ثالثا : أنه المكان لحفظ النفأ ، والسالمة من الشرور وكفها عن الناس ، وهو المليأ الشرعي عند 

 الفتنة : 

 قال صلى الله عليه وسلم : " طوبى لمن مل  لسانه ووسعه بيته وبكى على   يئته " . 

الله ، من عاد مريضا ، أو  رج وقال صلى الله عليه وسلم : "  مأ من فعل واحد منهن كان على 

  ازيا ، أو د ل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره ، أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس " . 

 وقال صلى الله عليه و سلم : " سالمة الرجل من الفتنة أن يلزم بيته " . 

يسهت يع لكثيهر مهن المنكهرات ويست يع المسلم أن يلمأ فائدة ههذا ا؟مهر فهي حهال الغربهة عنهدما إ 

تغييرا ، فيكون لديه مليهأ إذا د هل فيهه يحمهي نفسهه مهن العمهل المحهرم والنظهر المحهرم ، ويحمهي أهلهه مهن 

 التبرج والسفور ، ويحمي أوإده من قرناء السوء . 

رابعا : أن الناس يقضون أكثر أوقاتهم في الغالب دا ل بيوتهم ، و صوصا في الحر الشديد والبرد 

لشديد وا؟م ار وأول النههار و  هره ، وعنهد الفهرا  مهن العمهل والدراسهة ، وإ بهد مهن صهري ا؟وقهات فهي ا

 ال اعات ، وإإ ستضيع في المحرمات . 

 امسا : وهو أهمها ، أن اإهتمام بالبيت هو الوسيلة الكبيرة لبناء الميتمع المسلم ، فإن الميتمع 
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حيههاء ، وا؟حيههاء ميتمههع ، فلههو صههلحت اللبنههة لكههان ميتمعهها قويهها يتكههون مههن بيههوت هههي لبناتههه ، والبيههوت أ

 بأحكام الله ، صامدا في وجه أعداء الله ، يشع الاير وإ ينفذ إليه شر . 

فيارج من البيت المسلم إلى الميتمهع أركهان اإلصهالح فيهه ؛ مهن الداعيهة القهدوة ، وطالهب العلهم، 

 المربية ، وبقية المصلحين . والمياهد الصادق ، والزوجة الصالحة ، وا؟م 

فههإذا كههان الموضههوع بهههذه ا؟هميههة ، وبيوتنهها فيههها منكههرات كثيههرة ، وتقصههير كبيههر ، وإهمههال وتفههري  ؛ 

 فهنا يأتي السرال الكبير : 

 ما هي وسائل إصالح البيوت و. 

وجههه وإليهه  أيههها القههاري الكههريم اليههواب ، نصههائج فههي هههذا الميههال عسههى اللههه أن ينفههع بههها ، وأن ي

 جهود أبناء اإلسالم لبعث رسالة البيت المسلم من جديد . 

وهذه النصائج تدور على أمرين : إما تحصيل مصهالج ، وههو قيهام بهالمعروي ، أو درء مفاسهد وههو 

 إزالة للمنكر . 

 وهذا أوان الشروع في المقصود . 

 تكوين البيت 

 " : حسن ا تيار الزوجة 1نصيحة "
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والصههالحين مههن عبههادكم وإمههائكم إن يكونههوا فقههراء يغههنهم اللههه مههن فضههله  " وأنكحههوا ا؟يههامى مههنكم

  32والله واسع عليم " سورة النور اآلية 

 ينبغي على صاحب البيت انتقاء الزوجة الصالحة بالشروط التالية : 

" تنكج المرأة ؟ربع : لمالها ، ولحسبها ، وليملها ، ولدينها ، فاظفر بذات الدين  .1

 تفو عليه . تربت يداك " م

  1060"الدنيا كلها متاع ، و ير متاع الدنيا المرأة الصالحة " رواه مسلم  .2

" ليتاذ أحدكم قلبا شاكرا ، ولسانا ذاكرا ، وزوجة مرمنة تعينه على أمر اآل رة "  .3

  5231" والترمذي وابن ماجه عن ثوبان صحيج اليامع 5/202رواه أحمد " 

ى أمهر دنيهاك ودينه   يهر مها اكتنهز النهاس " وفي رواية " وزوجة صالحة تعينه  عله .0

  0205رواه البيهقي صحيج اليامع 

" تزوجههوا الههودود الولههود إنههي مكههاثر بكههم ا؟نبيههاء يههوم القيامههة " رواه أحمههد و هههو  .5

  195/ 6صحيج اإلرواء 

 " عليكم با؟بكار فإنهن أنتو رحما ، وأعذب أفواها ، وأرضى باليسير " . وفي روايهة " وأقهل  بها "

  623أي :  داعا رواه ابن ماجة السلسلة الصحيحة 
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وكما أن المرأة الصالحة واحدة من أربع من السعادة ، فالمرأة السهوء واحهدة مهن أربهع مهن الشهقاء ، 

كما جاء في الحديث الصحيج و فيه قوله : " فمن السعادة : المرأة الصهالحة تراهها فتعيبه  ، وتغيهب عنهها 

، ومههن السههقاء : المههرأة التههي تراههها فتسههوسك ، وتحمههل لسههانها عليهه  ، وإن  بههت فتأمنههها علههى نفسههها ومالهه  

  202عنها لم تأمنها على نفسها و مال  " رواه ابن حبان وهو في السلسلة الصحيحة 

وفي المقابل إبد من التبصر في حال الااطب الذي يتقدم للمرأة المسلمة ، والموافقة عليه حسب 

 الشروط التالية : 

 ا أتاكم من ترضون دينه و لقه فزوجوه ، إإ تفعلوا تكن فتنة في ا؟رض وفساد عريض". " إذ

وإبد في كل مها سهبو مهن حسهن السهرال وتهدقيو البحهث وجمهع المعلومهات والتوثهو مهن المصهادر 

 وا؟ بار حتى إ يفسد البيت أو ينهدم . 

لهههد ال يهههب ياهههرج نباتهههه بهههإذن ربهههه ، والرجهههل الصهههالج مهههع المهههرأة الصهههالحة يبنيهههان بيتههها صهههالحا ؟ن الب

 والذي  بث إ يارج إإ نكدا . 

 " السعي في إصالح الزوجة  2نصيحة " 

إذا كانهت الزوجهة صهالحة فبههها ونعمهت وههذا مهن فضههل اللهه ، وإن لهم تكهن بههذاك الصهالح ، فهإن مههن 

 واجبات رب البيت السعي في إصالحها . وقد يحدث هذا في حاإت منها : 
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رجل امرأة  ير متدينة أصهال ؛ لكونهه لهم يكهن مهتمها بموضهوع التهدين ههو نفسهه فهي مبهدأ أن يتزوج ال

أمره ، أو أنه تزوجها على أمل أن يصلحها ، أو تحت ضهغ  أقربائهه مهثال ، فهنها إبهد مهن التشهمير فهي عمليهة 

 اإلصالح . 

منهه علهى عبهده زكريها وإبد أن يعلهم الرجهل أوإ أن الهدايهة مهن اللهه ، واللهه ههو الهذي يصهلج ، ومهن 

  94قوله فيه : " وأصلحنا له زوجه " سورة ا؟نبياء ، اآلية 

سواء كان إصالحا بدنيا أو دينيا ، قال ابن عباس : كانت عاقرا إ تلد فولدت ، وقال ع اء : كان في 

 لسانها طول فأصلحها الله وإستصالح الزوجة وسائل منها : 

 اعها على ما سيأتي تفصيله . اإعتناء بتصحيج عبادتها لله بأنو .1

 السعي لرفع إيمانها في مثل :  .1

 حضها على قيام الليل .  .2

 وتالوة الكتاب العزيز .  .3

 وحفظ ا؟ذكار والتذكير بأوقاتها ومناسباتها .  .0

 وحثها على الصدقة .  .5

 قراءة الكتب اإلسالمية النافعة .  .6
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 ية ومتابعة إمدادها بها . سماع ا؟شرطة اإلسالمية المفيدة ؛ العلمية منها واإليمان .7

ا تيههار صههاحبات لههها مههن أهههل الههدين تعقههد معهههن أواصههر اإ ههوة ، وتتبههادل معهههن  .0

 ا؟حاديث ال يبة والزيارات الهادفة . 

 درء الشر عنها وسد منافذه عليها ، بإبعادها عن قرينات السوء وأماكن السوء .  .9

 اإليمانيات في البيت 

 ا لذكر الله " : اجعل البيت مكان 3نصيحة " 

قههال صههلى اللههه عليههه وسههلم : " مثههل البيههت الههذي يههذكر اللههه فيههه ، والبيههت الههذي إ يههذكر اللههه فيههه مثههل 

 الحي والميت " . 

فالبد من جعل البيت مكانا للذكر بأنواعه ؛ سواء ذكر القلب ، وذكهر اللسهان ، أو الصهلوات وقهراءة 

 لمتنوعة . القر ن ، أو مذاكرة العلم الشرعي وقراءة كتبه ا

وكم من بيوت المسلمين اليوم هي ميتة بعدم ذكر الله فيها ، كما جاء في الحديث ، بل ما هو حالها 

  …إذا كان ما يذكر فيها هو ألحان الشي ان من المزامير والغناء ، والغيبة والبهتان والنميمة و! 

تبرج بين ا؟قارب من  ير وكيف حالها وهي مليئة بالمعاصي والمنكرات ، كاإ تالط المحرم وال

 المحارم ، أو الييران الذين يد لون البيت و! 
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 كيف تد ل المالئكة بيتا هذا حاله و! فأحيوا بيوتكم رحمكم الله بأنواع الذكر . 

 " : اجعلوا بيوتكم قبلة  0نصيحة " 

 والمقصود اتااذ البيت مكانا للعبادة . 

وأ يه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم  : " وأوحينا إلى موسى -عز وجل  –قال الله 

  07قبلة وأقيموا الصالة وبشر المرمنين " سورة يونأ اآلية 

 قال ابن عباس : أمروا أن يتاذوها مساجد . 

لمهها اشههتد بهههم الههبالء مههن قبههل فرعههون وقومههه ، وضههيقوا  –واللههه أعلههم  -قههال ابههن كثيههر : " وكههان هههذا 

الصههالة كمهها قههال اللههه تعههالى : " يهها أيههها الههذين  منههوا اسههتعينوا بالصههبر والصههالة " سههورة علههيهم ، أمههروا بكثههرة 

 . وفي الحديث : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى " .  153البقرة اآلية 

وهههذا يبههين أهميههة العبههادة فههي البيههوت و صوصهها فههي أوقههات اإستضههعاي ، وكههذل  مهها يحصههل فههي 

وضهههاع عنههدما إ يسهههت يع المسهههلمون إظهههار صهههالتهم أمهههام الكفههار . ونتهههذكر فهههي هههذا المقهههام أيضههها بعههض ا؟

محراب مريم وهو مكان عبادتها الذي قال الله فيه : " كلما د ل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا " 

  37سورة  ل عمران اآلية 

وهذه  –في  ير الفريضة  –لبيوت يحرصون على الصالة في ا –رضي الله عنهم  –وكان الصحابة 
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وههو مهن أصهحاب الرسهول  –قصة معبرة في ذله  : عهن محمهود بهن الربيهع ا؟نصهاري ، أن عتبهان بهن ماله  

أنههه أتههى رسههول اللههه صههلى اللههه عليههه وسههلم ،  -صههلى اللههه عليههه و سههلم ، وهههو ممههن شهههدوا بههدرا مههن ا؟نصههار

لقههومي ، فههإذا كانههت ا؟م ههار سههال الههوادي الههذي بينههي فقههال : يهها رسههول اللههه ! قههد أنكههرت بصههري وأنهها اصههلي 

وبينهم لم أست ع أن  تي مسيدهم فأصلي بهم ، وددت يا رسول الله أنه  تهأتيني فتصهلي فهي بيتهي فأتاهذه 

" . قال عتبان : فغدا رسول  -إن شاء الله  –مصلى ، قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " سأفعل 

وسلم ، وأبو بكر حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأذنت له  الله صلى الله عليه

، فلم ييلأ حتى د ل البيت ، ثم قال : " أين تحب أن أصلي في بيت  و " قال : فأشرت له إلى ناحية من 

م . رواه البااري البيت ، فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم فكبر ، فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سل

  1/519الفتج 

 " : التربية اإليمانية ؟هل البيت  5نصيحة " 

قالهت : " كهان رسهول اللهه صهلى اللهه عليهه وسهلم ، يصهلي مهن الليهل  -رضهي اللهه عنهها  –عن عائشة 

  6/23فإذا أوتر قال قومي فأوتري يا عائشة " . رواه مسلم ، مسلم بشرح النووي 

: " رحم الله رجال قام من الليل فصلى فأيقظ امرأته فصلت ، فهإن أبهت  وقال صلى الله عليه وسلم

  3000نضج في وجهها الماء " . رواه أحمد وأبو داود ، صحيج اليامع 
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وتر يههب النسههاء فههي البيههت بالصههدقة ممهها يزيههد اإليمههان ، وهههو أمههر عظههيم حههث عليههه النبههي صههلى اللههه 

فهههإني رأيهههتكن أكثهههر أههههل النهههار " . رواه الباهههاري ، الفهههتج  عليهههه وسهههلم ، بقولهههه : " يههها معشهههر النسهههاء تصهههدقن

1/045  

ومن ا؟فكار المبتكرة وضع صندوق للتبرعات في البيت للفقراء والمساكين ، فيكون كل ما د ل 

فيه ملكا للمحتاجين ؛ ؟نه وعاسهم في بيت المسلم . وإذا رأى أهل البيت قدوة بينهم يصوم أيهام البهيض ، 

يأ ، وتاسههوعاء ، وعاشههوراء ، وعرفههة ، وكثيههرا مههن المحههرم وشههعبان ، فسههيكون دافعهها لهههم واإثنههين والامهه

 على اإقتداء به . 

 " : اإهتمام با؟ذكار الشرعية والسنن المتعلقة بالبيوت  6نصيحة " 

 ومن أمثلة ذل  : 

 أذكار د ول المنزل 

إذا د ل الرجل بيته فذكر اسم روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " 

الله تعالى حين يد ل وحين ي عم ، قال الشي ان : إ مبيت لكم وإ عشاء هاهنا ، وإن د ل فلم يذكر اسم 

الله عند د وله قال : أدركتم المبيت ، وإن لم يذكر اسم الله عند م عمه قال : أدركتم المبيت والعشاء " . 

  1599:3، و مسلم  306:3رواه اإلمام احمد ، المسند 
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 أذكار الاروج من المنزل 

روى أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " إذا  رج الرجل من بيته فقال : 

بسهم اللهه ، توكلهت علههى اللهه ، إ حهول وإ قهوة إإ باللههه ، فيقهال لهه : حسهب  قههد ههديت ، وكفيهت ووقيههت ، 

ي ان   هههر : كيهههف لههه  برجهههل قهههد ههههدي وكفهههي ووقهههي و " . رواه أبهههو داود فيتنحهههى لهههه الشهههي ان فيقهههول لهههه شههه

  099والترمذي ، وهو في صحيج اليامع رقم 

 السواك 

قالت : " كان رسول اللهه صهلى اللهه  –رضي الله عنها  –روى اإلمام مسلم في صحيحه عن عائشة 

  00رقم  15ب عليه و سلم ، إذا د ل بيته بدأ بالسواك " رواه مسلم كتاب ال هارة با

 " : مواصلة قراءة سورة البقرة في البيت ل رد الشي ان منه  7نصيحة " 

 وفي هذا عدة أحاديث ومنها : 

فال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إ تيعلوا بيوتكم قبورا ، إن الشي ان ينفر من البيت الذي 

  1/539تقرأ فيه سورة البقرة " رواه مسلم 

ى الله عليه وسلم : " اقروا سورة البقرة في بيوتكم ، فإن الشي ان إ يد ل بيتا وقال رسول الله صل

  1174و هو في صحيج اليامع  1/561يقرأ فيه سورة البقرة " . رواه الحاكم في المستدرك 
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وعن فضل اآليتين ا؟ يرتين منها ، وأثر تالوتهمها فهي البيهت قهال عليهه الصهالة والسهالم : " إن اللهه 

تب كتابا قبل أن يالو السماوات وا؟رض بألفي عام ، وهو عند العرش ، وأنه أنزل منه  يتين  تم تعالى ك

و  0/270بهما سورة البقرة ، وإ يقرأن في دار ثالث ليال فيقربها الشي ان " رواه اإلمام أحمد في المسند 

  1799 يره و هو في صحيج اليامع 

 العلم الشرعي في البيت 

 تعليم أهل البيت " :  0نصيحة " 

فريضههة شههرعية إبههد أن يقههوم بههها رب ا؟سههرة إنفههاذا ؟مههره تعههالى فههي اآليههة الكريمههة : " يهها أيههها الههذين 

وههذه اآليهة أصهل فهي  6 منوا قوا أنفسكم وأهليكم نهارا وقودهها النهاس والحيهارة " سهورة التحهريم ، اآليهة :

م عن المنكر ، وإلي  أيها القاري الكريم بعضا مما تعليم أهل البيت وتربيتهم ، وأمرهم بالمعروي ، ونهيه

 قاله المفسرون في هذه اآلية ، بشأن ما ييب على رب ا؟سرة : 

قهههال قتهههادة : يهههأمرهم ب اعهههة اللهههه ، وينههههاهم عهههن معصهههيته ، وأن يقهههوم علهههيهم بهههأمر اللهههه يهههأمرهم بهههه ، 

 ويساعدهم عليه . 

هلهه مهن قرابتهه وإمائهه مها فهرض اللهه علهيهم ومها وقال الضحاك ومقاتل : حو على المسلم أن يعلهم أ

 نهاهم عنه . 
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 : علموهم وأدبوهم .  -رضي الله عنه  –وقال علي 

: فعلينا تعليم أوإدنا وأهلينا الدين والاير ، وما إ يستغنى عنه  -رحمه الله  –و قال الكيا ال بري 

علهههيم اإلمهههاء وههههن أرقهههاء ؛ فمههها بالههه  مهههن ا؟دب . وإذا كهههان رسهههول اللهههه صهههلى اللهههه عليهههه وسهههلم حهههث علهههى ت

 بأوإدك وأهل  ا؟حرار . 

فهي صهحيحه : بههاب تعلهيم الرجههل أمتهه وأهلهه . ثههم سهاق حديثههه  –رحمههه اللهه تعههالى  –قهال الباهاري 

صلى الله عليه وسلم : " ثالثة لهم أجران .. ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها ، وعلمها فأحسن 

 قها فتزوجها فله أجران " تعليمها ، ثم أعت

 –أي عنهوان البهاب  –فهي شهرح الحهديث : م ابقهة الحهديث للترجمهة  –رحمه اللهه  –قال ابن حير 

في ا؟مة بالنص ، وفي ا؟هل بالقياس ، إذ اإعتناء با؟هل الحرائر في تعليم فرائض الله وسنن رسوله  كد 

 من اإعتناء باإلماء . 

ته وارتباطاته قد يغفل عن تفريغ نفسه لتعليم أهله ، فمهن الحلهول وفي  مرة مشا ل الرجل ووظيف

لهههذا أن ياصههص يومهها ييعلههه موعههدا عامهها ؟هههل البيههت ، وحتههى  يههرهم مههن ا؟قربههاء لعقههد ميلههأ علههم فههي 

البيت ، ويعلم اليميع بهذا الموعد ، فينضب  حضهورهم فيهه ، ويتشهيعوا إلتيانهه ، ويصهبج ملزمها أمهامهم ، 

 لحضور ، وإلي  ما حصل منه صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن . وعند نفسه با
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: باب هل ييعل للنساء يوم علهى حهده فهي العلهم ، وسهاق حهديث أبهي  -رحمه الله  –قال البااري 

قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم : "  لبنا علي  الرجال ، فاجعل  –رضي الله عنه  –سعيد الادري 

 ، فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن "  لنا يوما من نفس 

قال ابن حير : ووقع في رواية سهل ابن أبي صالج عن أبيه عن أبي هريرة بنحو هذه القصة فقال : 

  1/195" موعدكن بيت فالنة ، فأتاهن فحدثهن " . فتج الباري 

، وأن توجيههه  وير ههذ مههن الحههديث تعلههيم النسههاء فههي البيههوت ، وحههرل نسههاء الصههحابة علههى الههتعلم

 اليهود إلى الرجال فق  دون النساء تقصير كبير من الدعاة وأرباب البيوت . 

وقههد يقههول بعههض القههراء : هههب أننهها  صصههنا يومهها ، وأ برنهها أهلينهها بههذل  ، فمهها الههذي يقههدم فههي هههذه 

 اليلسات و وكيف نبدأ و 

كهههون منهيههها مبسههه ا ، وجوابهههًا لهههذل  أعهههرض عليههه  أ هههي القهههاري الكهههريم اقتراحههها فهههي ههههذا الشهههأن ي

 لتدريأ أهل البيت عموما ، وللنساء  صوصا . 

تفسهير العالمهة ابههن سهعدي المسهمى : " تيسههير الكهريم الهرحمن فههي تفسهير كهالم المنههان " . ويقهع فههي 

 سبعة ميلدات مفصل بأسلوب ميسر ، تقرا أو تقدم منه سور ومقاطع . 

ت والعظههات ، والفوائههد المسههتنب ة منههها ، ريههاض الصههالحين مههع تنههاول أحاديثههه بشههيء مههن التعليقهها
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 ويمكن الرجوع في هذا إلى كتاب : نزهة المتقين . 

 " حسن ا؟سوة بما ثبت عن الله ورسوله في النسوة " للعالمة صديو حسن  ان . 

كمهها أن مههن المهههم أن تعلههم المههرأة بعههض ا؟حكههام الفقهيههة ، كأحكههام ال هههارة ، والههدماء ال بيعيههة ، 

الة والزكهههاة ، والصهههيام والحهههط إذا اسهههت اعته ، وبعهههض أحكهههام ا؟طعمهههة وا؟شهههربة ، واللبهههاس وأحكهههام الصههه

والزينة ، وسنن الف رة والمحارم ، وحكم الغناء والتصوير و يرها ، ومن المصادر المهمة في هذا : فتاوى 

صالج العثيمين ، و  أهل العلم كميموعة فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز ) رحمه الله ( ، والشيخ محمد بن

  يرهما من أهل العلم ، سواء المكتوب منها أو المسيل في ا؟شرطة . 

وممههها يتضهههمن جهههدول تعلهههيم المهههرأة وأههههل البيهههت تهههذكيرهم بالهههدروس والمحاضهههرات العامهههة التهههي 

يسههت يعون حضههورها للعلمههاء ، أو طلبههة العلههم الثقههات ، إلييههاد عههدة مصههادر جيههدة ومتنوعههة للتعلههيم ، وإ 

نسى في هذا الميال اإستماع إلى كثير من أنش ة إذاعة القر ن الكريم ، وتوجيه اإهتمام إليهها ، ويهد ل ي

فههي إطههار تههوفير وسههائل التعلههيم أيضهها : تههذكير أهههل البيههت با؟يههام الماصصههة لحضههور النسههاء فههي معههارض 

 الكتاب اإلسالمي ، والذهاب بهن إليها بالشروط الشرعية . 

 صنع نواة لمكتبة إسالمية في بيت  " : ا 9نصيحة " 

مما يساعد في تعليم أهل البيت ، وإتاحة الميال لتفقههم في الدين وإعانتهم على اإلتزام بأحكام 
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الشههريعة ؛ عمههل مكتبههة إسههالمية فههي البيههت . لههيأ بالضههرورة أن تكههون كبيههرة ، ولكههن العبههرة بانتقههاء الكتههب 

 حث أهل البيت على قراءتها. المهمة ، ووضعها في مكان يسهل تناولها و

ركن في ميلأ البيت الدا لي نظيف ومرتب ، ومكان مناسب لشيء من الكتب ، في  رفهة نهوم ، 

 وفي ميلأ الضيوي ، يتيج الميال للفرد في البيت كي يقرأ باستمرار . 

فة أن تحتوي على مراجع تصلج لبحث المسائل الماتل –والله يحب اإلتقان  –ومن إتقان المكتبة 

، وتنفهع ا؟وإد فههي المهدارس ، وأن تحتههوي علههى كتهب ذات مسههتويات ماتلفههة ، تصهلج للكبههار والصههغار ، 

والرجههال والنسههاء ، وكتههب مههن أجههل اإلهههداء للضههيوي وأصههدقاء ا؟وإد ، وزوار العائلههة مههع الحههرل علههى 

اب إلنشههاء مكتبههة ال بعههات اليذابههة المحققههة والمارجههة ا؟حاديههث ، ويمكههن اإسههتفادة مههن معههارض الكتهه

البيهههت بعهههد استشهههارة أههههل الابهههرة بالكتهههب . وممههها يسهههاعد فهههي العثهههور علهههى الكتهههاب ترتيهههب المكتبهههة حسهههب 

الموضوعات ، فكتب التفسير على ري ، والحديث على   ر .. والفقه على ثالث .. وهكهذا ، ويقهوم أحهد 

تهههب . وقهههد يتسهههاءل كثيهههر مهههن أفهههراد العائلهههة بعمهههل فههههرس ألهههف بهههائي وموضهههوعي ، لتسههههيل البحهههث عهههن الك

 الحريصين عن أسماء كتب إسالمية لمكتبة البيت . 

 وهاك أ ي القاري اقتراحات بهذا الشأن : 

التفسههير : تفسههير ابههن كثيههر ، تفسههير ابههن سههعدي ، زبههدة التفسههير ليشههقر ، بههدائع التفسههير إبههن القههيم ، 
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 الصبا  . أصول التفسير إبن عثيمين ، لمحات في علوم القر ن لمحمد 

الحديث : صهحيج الكلهم ال يهب ، عمهل المسهلم فهي اليهوم والليلهة " أو الصهحيج المسهند مهن أذكهار 

اليههوم والليلههة " ، ريههاض الصههالحين وشههرحه نزهههة المتقههين ، ماتصههر صههحيج الباههاري للزبيههدي ، ماتصههر 

حيج التر يهب صحيج مسلم للمنذري وا؟لباني ، صحيج اليامع الصغير ، وضهعيف اليهامع الصهغير ، صه

 والترهيب ، السنة ومكانتها في التشريع ، قواعد وفوائد من ا؟ربعين النووية لناظم سل ان . 

العقيدة : فتج المييد شرح كتاب التوحيد " تحقيو ا؟رناسوط " ، أعالم السنة المنشورة للحكمي 

" أجههزاء ، 0ليمان ا؟شههقر "" محقههو " ، شههرح العقيههدة ال حاويههة تحقيههو ا؟لبههاني ، سلسههلة العقيههدة لعمههر سهه

 أشراط الساعة د. يوسف الوابل . 

الفقهه : منهار السههبيل إبهن ضههويان مهع إرواء الغليههل ليلبهاني ، زاد المعههاد ، المغنهي إبههن قدامهة ، فقههه 

السههنة ، الملاههص الفقهههي لصههالج الفههوزان ، ميموعههة فتههاوى العلمههاء " عبههد العزيههز بههن بههاز ، محمههد صههالج 

الله بن جبرين " ، صفة صالة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ ا؟لباني والشيخ عبد العزيز  العثيمين ، عبد

 بن باز ، وماتصر أحكام الينائز ليلباني . 

ا؟ الق وتزكية النفوس : تهذيب مدارج السالكين ، الفوائد ، اليهواب الكهافي ، طريهو الهيهرتين 

ال يب إبهن القهيم ، ل هائف المعهاري إبهن رجهب ، تههذيب  وباب السعادتين ، الوابل الصيب ورافع الكلم
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 موعظة المرمنين ،  ذاء ا؟لباب . 

السير والتراجم : البداية و النهاية إبن كثير ، ماتصر الشمائل المحمدية للترمذي ا تصار ا؟لباني 

سههتانبولي ، ، الرحيههو الماتههوم للمبههاركفوري ، العواصههم مههن القواصههم إبههن العربههي تحقيههو الا يههب واإ

للشيخ أكرم العمري ، سير أعالم النبالء ، منهط كتابة التاريخ اإلسالمي لمحمد بن  2-1الميتمع المدني 

 صامل السلمي . 

كما أن هناك عدد من الكتب الييدة في المياإت الماتلفة ، فمنهها : كتهب اإلمهام الميهدد الشهيخ 

رحمن بههن ناصههر السههعدي ، وكتههب الشههيخ عمههر بههن محمههد بههن عبههد الوهههاب ، وكتههب العالمههة الشههيخ عبههد الهه

سليمان ا؟شقر ، وكتب الشيخ محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم ، وكتب ا؟ستاذ محمد محمد حسين ، 

وكتههب الشههيخ محمههد جميههل زينههو ، وكتههب ا؟سههتاذ حسههين العوايشههة فههي الرقههائو ، و كتههاب اإليمههان لمحمههد 

مد سعيد القح اني ، واإلنحرافات العقدية في القرنين الثاني عشر نعيم ياسين ، والوإء والبراء للشيخ مح

والثالث عشر لعلي بن بايت الزهراني ، المسلمون وظاهرة الهزيمة النفسية لعبد اللهه الشهبانة ، المهرأة بهين 

الفقهههه والقهههانون لمصههه فى السهههباعي ، ا؟سهههرة المسهههلمة أمهههام الفيهههديو والتليفزيهههون لمهههروان كيههه  ، المهههرأة 

لمة إعداداتها ومسئولياتها ؟حمد أبا ب هين ، مسهئولية ا؟ب المسهلم فهي تربيهة ولهده لعهدنان باحهارث ، المس

وحياب المسلمة ؟حمد البرازي ، وكتهاب وجهاء دور الميهوس لعبهد اللهه محمهد الغريهب ، وكتهب الشهيخ 

 بكر أبو زيد ، وأبحاث الشيخ مشهور حسن سلمان . 



 نصيحة إلصالح البيوت 04

    

  www.islamqa.info   
21 

، ومههها ذكرنهههاه علهههى سهههبيل المثهههال إ الحصهههر ، وهنهههاك فهههي عهههالم و يهههر ههههذا كثيهههر مهههن النهههافع ال يهههب 

الكتيبات أشياء كثيرة نافعة ، سي ول بنا المقام إذا أردنا السرد ، فعلى المسلم اإستشارة والتمعن لالنتقاء . 

 ومن يرد الله به  يرا يفقهه في الدين . 

 " : المكتبات الصوتية في البيت  14نصيحة " 

ممكههن أن يعمههل فههي الايههر أو فههي الشههر ، فكيههف نههرثر فههي اسههتادامه ليكههون  المسههيل فههي كههل بيههت

 مرضيا لله و 

مههن الوسههائل لتحقيههو ذلهه  : عمههل مكتبههة صههوتية فههي البيههت تحههوي طائفههة مههن ا؟شههرطة اإلسههالمية 

 الييدة ، للعلماء والقراء والمحاضرين ، والا باء والوّعاو . 

بعض أئمة صالة التراويج مثال ، له تأثير عظهيم علهى إن سماع أشرطة التالوة الااشعة من أصوات 

ا؟هل في البيت ، من جههة تهأثرهم بمعهاني التنزيهل ، أو حفظههم مهن جهراء تكهرار مها يسهمعون ، وكهذل  مهن 

جههههة حمهههايتهم بالسهههماع القر نهههي عهههن السهههماع الشهههي اني مهههن ا؟لحهههان وا؟ هههاني ، ؟ن اآلذان والصهههدور إ 

 لرحمن بمزمار الشي ان . يصلج أن ياتل  فيها كالم ا

وكم ؟شرطة الفتاوى من أثر في تفقيه أهل البيت با؟حكام الماتلفة ، التي يتعرضون لها يوميا في 

حيههاتهم ، وممهها يقتههرح فههي هههذا اليانههب سههماع الفتههاوى المسههيلة للعلمههاء أمثههال الشههيخ عبههد العزيههز بههن بههاز ، 
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العثيمين والشيخ صالج الفوزان ، و يرهم من الثقات والشيخ محمد ناصر الدين ا؟لباني ، والشيخ محمد 

 في العلم والدين . 

وإبد أن يعتني المسلمون باليهة التي يأ ذون عنها الفتوى ، ؟ن هذا دين ، فانظروا عمن تأ ذون 

لههم بصههالحه وتقههواه ، وورعههه واعتمههاده علههى ا؟حاديههث الصههحيحة ، وعههدم تعّصههبه  ديههنكم ، فا؟ ههذ عمههن عال

وسهيره مهع الهدليل ، والتزامهه بالمهذهب الوسه  فهال تشهدد وإ تسهاهل ، ههو الابيهر الهذي نسهأله "  المذهبي ،

 .  59الرحمن فاسأل به  بيرا " سورة الفرقان اآلية : 

والسماع للمحاضرين الذين يعملون على توعية ا؟مهة ، وإقامهة الحيهة ، وإنكهار المنكهر ، أمهر مههم 

 مسلم . في بناء شاصية الفرد في البيت ال

وا؟شرطة كثيهرة والمحاضهرين كثهر والمههم أن يعهري المسهلم سهمات المهنهط الصهحيج للمحاضهر 

 حتى يحرل على أشرطته وي مئن لسماعها . ومن تل  السمات : 

أن يكون على عقيدة الفرقة الناجية ، أهل السنة واليماعة ، ملتزما بالسنة مفارقا للبدعة ، وس ا في 

 وإ من المفرطين المتساهلين . منهيه إ من الغالين 

 أن يعتمد ا؟حاديث الصحيحة ويحذر من ا؟حاديث الضعيفة والموضوعة . 

أن يكون على بصيرة بحال النهاس وواقهع ا؟ّمهة ، يضهع الهدواء علهى موضهع الهداء ، ويقهّدم للنهاس مها 
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 يحتاجون إليه . 

 الناس بسا  الله أن يكون قّواإ للحو ما أمكنه ، إ يتكلم بالباطل وإ يرضي 

وكههم وجههدنا فههي أشههرطة ا؟طفههال مههن تههأثير كبيههر علههيهم ، سههواء فههي حفظهههم لسههور متعههددة مههن قههاري 

 صغير يتلو ، أو أذكار اليوم والليلة و داب إسالمية ، وأناشيد هادفة ، ونحو ذل  . 

ى ا؟شهرطة إن وضع ا؟شرطة في أدراج ب ريقة مرتبة تالسّهل الوصول إليها من ناحيهة ، وتحهافظ عله

من التلف وعبث ا؟طفال من ناحية أ رى ، وإبد أن نسعى في نشر الشري  الييد إهدائهه أو إعارتهه للغيهر 

بعد سماعه . ووجود مسيل في الم بخ يفيد ربة البيت كثيرا ، وكذا في  رفة النوم يسهاعد علهى اإسهتفادة 

 من الوقت آل ر لحظة . 

 يار وطلبة العلم للزيارة في البيت " : دعوة الصالحين وا؟  11نصيحة " 

" رب ا فر لي ولوالدي ولمن د ل بيتي مرمنها للمهرمنين والمرمنهات وإ تهزد الظهالمين إإ تبهارًا " 

  20سورة نوح اآلية : 

إن د ههول أهههل اإليمههان بيتهه  يزيههده نههورا ، ويحصههل بسههبب أحههاديثهم وسههرالهم والنقههاش معهههم مههن 

مسههه  إمههها أن يحهههذي  ، وإمههها أن تبتهههاع منهههه ، وإمههها أن تيهههد منهههه ريحههها طيبهههة ، الفائهههدة أمهههور كثيهههرة ، فحامهههل ال

وجلوس ا؟وإد واإل وان واآلباء وسماع النساء من وراء حياب لما يالقال فيه تربية لليميع ، وإذا أد لت 
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  ّيرا منعت سّيئا من الد ول والتاريب . 

 " : تعلم ا؟حكام الشرعية للبيوت  12نصيحة " 

  ومن ذل  :

 الصالة في البيت : 

أما الرجل فيقول صلى الله عليه و سلم في شأنه : " أفضل الصالة صالة المرء في بيته إإ المكتوبة 

  731" رواه البااري ، الفتج رقم 

فالواجب أن تصلي في المسيد إإ من عذر ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا : " ت وع 

 وعه عند الناس ، كفضل صالة الرجل في جماعة على صالته وحده " رواه ابن الرجل في بيته يزيد على ت

. وأما المرأة كلما كان مكان صالتها أعمو كان أفضل ، لقوله صلى الله  2953أبي شيبة ، صحيج اليامع 

 .  3311عليه و سلم "  ير صالة النساء في قعر بيوتهن" رواه ال براني، صحيج اليامع 

في بيته ، وإ يقعد في مكان صاحب البيت إإ بإذن : قال رسول الله صلى الله عليه أن إ يرم  يره 

َرمُّ الرجل في سل انه ، وإ ييلأ على تكرمته في بيته إإ بإذنه " رواه الترمذي رقم  .  2772و سلم " إ يال

كصاحب البيت في بيته أو  أي إ يتقدم عليه باإلمامة ولو كان  يره أقرأ منه في مكان يملكه ، أو له فيه سل ة

إمام المسيد ، وكذل  إ ييوز ؟حد أن ييلأ في الموضع الاال بصهاحب البيهت مهن فهراش أو سهرير 
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 إإ بإذنه . 

 اإستئذان : 

" يا أيها الذي  منوا إ تد لوا بيوتا  ير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم  يهر لكهم 

ا فيها أحدا فال تد لوها حتى يرذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا " فإن لم تيدو27لعلكم تذكرون "

  27،20هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم " سورة النور اآليتين 

  109" وأتوا البيوت من أبوابها " سورة البقرة اآلية : 

يههت المعههد جههواز د ههول البيههوت التههي لههيأ فيههها أحههد بغيههر اسههتئذان إذا كههان للههدا ل فيههها متههاع كالب

للضيف : " ليأ عليكم جناح أن تد لوا بيوتًا  ير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون 

  29" سورة النور اآلية 

عدم التحرج في ا؟كل مهن بيهوت ا؟قربهاء وا؟صهدقاء ، ومها مله  المهرء مفتاحهه مهن بيهوت ا؟قربهاء 

يكرهون ذل  : " ليأ على ا؟عمى حرج وإ على ا؟عرج حرج وا؟صدقاء من بيوت اآل رين إذا كانوا إ 

وإ على المريض حرج وإ على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت  بائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيهوت 

إ وانكم أو بيوت أ واتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أ والكم أو بيوت  اإتكم أو ما 

  61ديقكم ليأ عليكم جناح أن تأكلوا جميعًا أو أشتاتًا " سورة النور اآلية ملكتم مفاتحه أو ص
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أمر ا؟طفال والاهدم بعهدم اقتحهام  رفهة نهوم ا؟بهوين بغيهر اسهتئذان فهي أوقهات النهوم المعتهادة : قبهل 

شيئًا  صالة الفير ، ووقت القيلولة ، وبعد صالة العشاء ،  شية أن تقع أعينهم على ما إ يناسب ، ولو رأوا

عرضهًا فههي  يههر هههذه ا؟وقههات فيغتفههر ، ؟نهههم مههن ال ههوافين الههذين يشههو مههنعهم ، قههال تعههالى : " يهها  يههها الههذين 

 منوا ليستأذنكم الذين لم يبلغوا الحلم منكم ثالث مهرات مهن قبهل صهالة الفيهر وحهين تضهعون ثيهابكم مهن 

يهم جنههاح بعههدهن طوافههون علههيكم الظهيههرة ومههن بعههد صههالة العشههاء ثههالث عههورات لكههم لههيأ علههيكم وإ علهه

 .  50بعضكم على بعض كذل  يبين الله لكم اآليات والله عليم حكيم " سورة النور اآلية 

تحريم اإطالع في بيوت اآل رين بغير إذنهم : قال رسول الله صلى الله عليهه وسهلم : " مهن اطلهع 

وههو فهي صهحيج  2/305أحمهد ، المسهند في بيت قوم بغير إذن ففقئوا عينهه فهال ديهة لهه وإ قصهال " رواه 

  6406اليامع 

عدم  روج وإ إ راج الم لقة الرجعية من بيتها طيلة وقت العدة مع اإلنفاق عليها : قال تعالى : " 

يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ف لقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا اللهه ربكهم إ تارجهوهن مهن بيهوتهن 

بفاحشة مبينة وتل  حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلهم نفسهه إ تهدري لعهل  وإ يارجن إإ أن يأتين

 .  1الله يحدث بعد ذل  أمرا " سورة ال الق اآلية 

جههواز هيههر الرجههل إمرأتههه الناشههز فههي البيههت أو فههي  ههارج البيههت حسههب المصههلحة الشههرعية : فأمهها 

، وأمههها  30المضهههاجع " سهههورة النسهههاء اآليهههة  هيرهههها فهههي البيهههت فدليلهههه قهههول اللهههه تعهههالى : " واهيهههروهن فهههي
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يهرهن ، وأعتهزل  هيرها  ارج البيت فكما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما هير نسائه في حال

 في مشربة  ارج بيوت نسائه رواه البااري ، كتاب ال الق باب في اإليالء . 

نبههي صههلى اللههه عليههه وسههلم نهههى عههن وإ يبيههت وحيههدًا فههي البيههت : عههن ابههن عمههر رضههي اللههه عنههه أن ال

وههههذا النههههي لمههها فهههي  2/91الوحهههدة ، أن يبيهههت الرجهههل وحهههده أو أن يسهههافر وحهههده رواه أحمهههد فهههي المسهههند 

الوحههدة مههن الوحشههة ونحوههها ، كهيههوم عههدو أو لههص أو مههرض ، فوجههود الرفيههو معههه يههدفع عنههه طمههع العههدو 

 .  5/60واللص ويسعفه عند المرض انظر الفتج الرباني 

 ينهام علهى ظههر بيهت لهيأ لهه سهور حتهى إ يسهق  : قهال رسهول اللهه صهلى اللهه عليهه وسهلم : " مهن إ

، وهههو فههي  5401بههات علههى ظهههر بيههت لههيأ لههه حيههار ، فقههد برئههت منههه الذمههة " رواه أبههو دود ، السههنن رقههم 

كهان وذله  أن النهائم قهد يتقلهب فهي نومهه فهإذا  13/300وشهرحه فهي عهون المعبهود  6113صحيج اليهامع 

على س ج ليأ له حيار أو حياب يحيب اإلنسان عن الوقوع ويمنعه من التردي والسقوط ، فقد يسق  

فيمههوت ، فعنههد ذلهه  إ يرا ههذ أحههد بموتههه فتبههرأ منههه الذمههة ، أو أنههه قههد تسههبب بإهمالههه فههي عههدم كههالءة اللههه لههه 

 وحفظه إياه ، ؟نه لم يأ ذ با؟سباب . 

شربت منه وإ ال عام إذا أكلت منه : عن عبد الله بن أبي قتادة عن  ق   البيوت إ تنيأ اإلناء إذا

ضع له وضوءه فولغ فيه السنور " الهر " ، فأ ذ يتوضأ ، فقالوا : يا أبها قتهادة ! قهد ولهغ فيهه السهنور ،  أبيه أنه وال

فين ، فقههال : سههمعت رسههول اللههه صههلى اللههه عليههه وسههلم يقههول : " السههنور مههن أهههل البيههت ، وأنههه مههن ال ههوا
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، وفهي روايهة : " إنهها  3690وهو في صحيج اليهامع  5/349وال وافات عليكم " رواه أحمد في المسند 

وههههو فهههي صهههحيج  5/349ليسهههت بهههنيأ إنهههها مهههن ال هههوافين وال وافهههات علهههيكم " رواه أحمهههد فهههي المسهههند 

  2037اليامع 

 اإجتماعات في البيوت 

  ر العائلة :: إتاحة الفرصة إجتماعات تناقش أمو 13نصيحة 

. عنههدما تتههاح الفرصههة ؟فههراد العائلههة بههاليلوس  30" وأمههرهم شههورى بيههنهم " سههورة الشههورى اآليههة 

مور دا لية أو  ارجية تتعلو بالعائلة ، فإن ذل  يعد عالمهة علهى تماسه  سويًا في وضع مناسب لمناقشة أ

ا؟سههرة وتفاعلههها وتعاونههها ، وإ شهه  أن الرجههل الههذي وإه اللههه أمههور رعيتههه فههي بيتههه هههو المسههئول ا؟ول ، 

يكون فيه تربية لهم على  -و صوصًا عندما يكبر ا؟وإد  -وصاحب القرار ولكن إتاحة الميال لآل رين 

حمل المسهئولية باإلضهافة إلهى ارتيهاح اليميهع إلحساسههم بهأن  راءههم ذات قيمهة عنهدما يالسهألون إبهداءها ، ت

ومن ا؟مثلة على ذل  مناقشة ا؟مور التي تتعلو بالحط أو عمرة رمضان و ير ذل  من اإلجازات ، والسفر 

المولههود ، أو اإنتقههال مههن بيههت لصهلة رحههم ، أو تههرويج مبههاح ، وتنظههيم ا؟عههراس ووليمهة الزفههاي ، أو عقيقههة 

آل ر ، ومشروعات  يرية ، كإحصاء فقراء الحي ، وتقديم المساعدات ، أو إرسهال ال عهام لههم ، وكهذل  

مناقشة أوضاع العائلة ومشكالت ا؟قارب وكيفية اإلسهام في حلها وهكذا .. ، تيدر اإلشارة هنا إلى نوع 

المصارحة بين ا؟بوين وأوإدهما ، فإن بعض المشكالت   ر مهم من أنواع اإجتماعات ، وهو جلسات 
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التي تعرض لبعض البالغين إ يمكن حلها إإ بيلسات انفرادية ، يالو ا؟ب بابنه يناجيه في مسائل تتعلو 

بمشكالت الشباب ، وسن المراهقة ، وأحكام البلو  ، وكذل  تالو ا؟م بابنتها لتلقنهها مها تحتهاج إليهه مهن 

عية ، وتساعدها في حل المشكالت التي تعرض في مثل هذه السن ، واسهتهالل ا؟ب وا؟م ا؟حكام الشر

الكالم بمثل عبارة " عندما كنت في مثل سن  .. " له أثهر كبيهر فهي التقبهل ، وانعهدام مثهل ههذه المصهارحات 

 هو الذي يقود هرإء لمفاتحة قرناء السوء وقرينات السوء ، فينتط عن ذل  شر عظيم . 

 : عدم إظهار الاالفات العائلية أمام ا؟وإد :  10حة نصي

يندر أن يعيش جماعة في بيت دون نوع من الاصومات ، والصلج  ير والرجوع إلى الحو فضيلة 

. ولكن مما يزعهزع تماسه  البيهت ، ويضهر بسهالمة البنهاء الهدا لي ههو ظههور الصهراعات أمهام أههل البيهت ، 

ويتشههتت الشههمل ، باإلضههافة إلههى ا؟ضههرار النفسههية علههى ا؟وإد وعلههى  فينقسههمون إلههى معسههكرين أو أكثههر ،

الصههغار بالههذات ، فتأمههل حههال بيههت يقههول ا؟ب فيههه للولههد : إ تكلههم أمهه  ، وتقههول ا؟م لههه : إ تكلههم أبههاك ، 

والولهههد فهههي دوامهههة وتمهههزق نفسهههي ، واليميهههع يعيشهههون فهههي نكهههد . فلنحهههرل علهههى عهههدم وقهههوع الاالفهههات ، 

 ها إذا حصلت ، ونسأل الله أن يرلف بين القلوب . ولنحاول إ فاء

  : عدم إد ال من إ يالرضى دينه إلى البيت : 15نصيحة 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ومثل جليأ السوء كمثل صاحب الكير " ق عة من رواية 
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أو تيهد منهه ريحهًا  بيثهة " " . وفي رواية البااري : " وكير الحداد يالحرق بيت  أو ثوبه   0029أبي داود " 

. أي واللههه يحههرق بيتهه  بههأنواع الفسههاد واإلفسههاد ، كههم كههان د ههول المفسههدين  0/323رواه الباههاري الفههتج 

والمشبوهين سببًا لعداوات بين أهل البيت ، وتفريو بين الرجل وزوجتهه ، ولعهن اللهه مهن  ّبهب امهرأة علهى 

ا؟ب وأوإده ، ومها أسهباب وضهع السهحر فهي البيهوت أو  زوجها ، أو زوجًا على امرأته ، وسبب عهداوة بهين

حدوث السرقات أحيانًا وفساد الالو كثيرًا إإ بعد إد ال من إ يالرضى دينه ، فييب عدم اإلذن بد وله ، 

ولو كان من الييران ، رجاًإ ونساًء ، أو من المتظاهرين بالمصادقة رجاًإ ونساًء ، وبعض الناس يسهكتون 

حراج ، فإذا ر ه على الباب أذن له ، وهو يعلم أنه من المفسدين . وتتحمل المرأة فهي البيهت تحت وطأة اإل

جزءًا عظيمًا من هذه المسئولية ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا أيها الناس أي يوم أحهرم و أي 

ة والسههالم ، فههي ثنايهها   بتههه يههوم أحههرم و أي يههوم أحههرم و و " قههالوا : يههوم الحههط ا؟كبههر ، ثههم قههال عليههه الصههال

اليامعة في ذل  اليوم : " فأما حقكم على نسائكم فال يوطئن فرشكم مهن تكرههون ، وإ يهأذن فهي بيهوتكم 

. فهال  7004و يره عن عمرو بن ا؟حول وهو في صحيج اليامع  1163لمن تكرهون " رواه الترمذي 

أبوك د ول إحدى اليارات إلى البيت ، لما يرى تيدي في نفس  أيتها المرأة المسلمة إذا منع زوج  أو 

مههن أثرههها فههي اإلفسههاد ، وكههوني لبيبههة حازمههة إذا عقههدت لهه  مقارنههات بههين زوجههها وزوجهه  ، تنتهههي بههدفع  

لم البة زوج  بأمور إ ي يقها . والنصج عليه  واجهب لزوجه  إذا إحظهت أن مهن ندمائهه فهي بيتهه أناسهًا 

 يزينون له المنكر . 
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أن تكون موجودًا في البيت كلما است عت ، فوجود ولي ا؟مر في بيته يضب  ا؟مور ،  هدية : حاول

ويمكنه من اإلشراي على التربية وإصالح ا؟حوال بالمراقبة والمتابعة ، وعند بعض الناس أن ا؟صل ههو 

كهان  ههروج  الاهروج مهن البيهت ، فهإذا لهم ييهد مكانهًا يهذهب إليههه رجهع إلهى البيهت ، وههذا مبهدأ  هاطئ ، فهإذا

المرء من بيتهه ؟جهل طاعهات ، فعليهه الموازنهة ، وإذا كهان  روجهه للمعاصهي وضهياع ا؟وقهات أو اإنشهغال 

الزائد بالدنيا ، فعليه أن يافف من المشا ل والتيارات ، ويحسم اللقاءات الفار ة . بئأ القهوم يضهيعون 

اء ما  هات أعهداء اللهه ، وههذه فقهرة فيهها أهليهم ، ويسهرون فهي المالههي .. ، ونحهن إ نريهد اإنسهياق ور

م مها يلهي : " وبغيهة التفريهو 1923عبرة : جاء في نشهرة المشهرق ا؟عظهم الماسهوني الفرنسهي المنعقهدة عهام 

بههين الفههرد وأسههرته ، علههيكم أن تنتزعههوا ا؟ ههالق مههن أسسههها ، ؟ن النفههوس تميههل إلههى ق ههع روابهه  ا؟سههرة 

 نها تفضل الثرثرة في المقاهي على القيام بتبعات ا؟سرة " . واإقتراب من ا؟مور المحرمة ، ؟

 : الدقة في مالحظة أحوال أهل البيت  16نصيحة 

 من هم أصدقاء أوإدك و 

 هل سبو أن قابلتهم أو تعرفت عليهم و 

 ماذا ييلب أوإدك معهم من  ارج البيت و 

 إلى أين تذهب ابنت  ومع من و 
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زة أوإده صورًا سيئة ، وأفالمًا  العة ، وربما مادرات ، وبعضهم بعض اآلباء إ يدري أن في حو

إ يدري أن ابنته تذهب مع الاادمة إلى السوق ، وت لب منها أن تنتظر مع السائو ثهم تهذهب لموعهدها مهع 

أحهههد الشهههياطين ، وا؟ هههرى تهههذهب لتشهههرب الهههد ان عنهههد قرينهههة سهههوء تعبهههث معهههها ، وههههرإء الهههذين يفلتهههون 

لتوا من مشهد يوم عظيم ، ولن يسهت يعوا الههرب مهن أههوال يهوم الهدين : " إن اللهه سهائل كهل أوإدهم لن يف

، وابهن  292راع عما استرعاه ، أحفظ ذل  أم ضيعه حتى يسأل الرجل عن أهل بيته " حسهن رواه النسهائي 

 .  1636، السلسة الصحيحة  1775حبان عن أنأ وهو في صحيج اليامع 

 وهنا نقاط مهمة : 

 أن تكون المراقبة  فية .  ييب

 إ ؟جواء اإلرهاب . 

 ييب أن إ يحأ ا؟وإد بفقدان الثقة . 

 ينبغي أن يراعى في النصج أو العقاب أعمار ا؟وإد ومداركهم ودرجة الا أ . 

حذار من التدقيو السلبي وإحصاء ا؟نفهاس . روى لهي شهاص أن أحهد اآلبهاء عنهده كمبيهوتر ياهزن 

بالتفصيل ، فإذا حصل   أ أرسل إليه استدعاء وفتج الاانة الااصة بالولد في اليههاز ،  فيه أ  اء أوإده

 وسرد عليه أ  اء الماضي مع الحاضر . 
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التعليو : لسنا في شركة ، وليأ ا؟ب هو المل  الموكل بكتابة السيئات ، وليقرأ هذا ا؟ب المزيد 

 في أصول التربية اإلسالمية . 

اسههًا يرفضههون التههد ل فههي شههئون أوإدهههم بتاتههًا بحيههة أن الولههد لههن يقتنههع بههأن وأعههري فههي المقابههل أن

الا ههأ   ههأ والههذنب ذنههب إإ بههأن يقههع فيههه ، ثههم يكتشههف   ههأه بنفسههه ، وهههذا اإعتقههاد المنحههري نههاتط عههن 

رضههاع مههن لههبن الفلسههفة الغربيههة ، وف ههام علههى مبههدأ إطههالق الحريههات المههذموم فتعسههت المرضههعة ، وبئسههت 

، ومنهم من يفلت الزمام لولده  شية أن يكرهه بزعمه ، ويقول : أكسب حبه مهما فعل ، وبعضهم  الفاطمة

ي لو العنان لولده كردة فعل عما حصل له مع أبيه في السابو من نوع شدة  اطئة ، فيظن أنه ييب أن يعمل 

بنت يتمتعان بشبابهما كما العكأ تمامًا مع ولده ، وبعضهم يبلغ به السفول لدرجة أن يقول : دع اإبن وال

يريدان ، فهل يفكر مثل هرإء بأن أبناءهم قد يأ ذون بتالبيبهم يوم القيامة فيقول الولد : لَِم تركتني يا أبهي 

 على المعصية و! 

 اإهتمام با؟طفال في البيت  17نصيحة 

 ولهذا جوانب عديدة منها : 

ا؟ب أوإده ليقهههرئهم القهههر ن مهههع شهههرح تحفهههيظ القهههر ن والقصهههص اإلسهههالمية : إ أجمهههل مهههن جمهههع 

مبس  ، ويقدم المكافآت لحفظهه ، وقهد حفهظ صهغار سهورة الكههف مهن تكهرار تهالوة ا؟ب لهها كهل جمعهة ، 
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وتعليم الولد من أصول العقيدة اإلسالمية كمثل التي وردت في حديث : " احفظ الله يحفظ  " ، وتعليمه 

النوم ، والع اس والسالم ، واإستئذان ، وإ أشد تنبيهًا وأقوى اآلداب وا؟ذكار الشرعية ، كأذكار ا؟كل و

 تأثيرًا في ال فل من سرد القصص اإلسالمية على مسامعه . 

ومن ههذه القصهص : قصهة نهوح عليهه السهالم ، وال وفهان ، وقصهة إبهراهيم عليهه السهالم ، فهي تكسهير 

ه مههن فرعههون وإ راقههه ، وقصههة يههونأ عليههه ا؟صههنام وإلقائههه فههي النههار ، وقصههة موسههى عليههه السههالم فههي نياتهه

السههالم فههي ب ههن الحههوت ، وماتصههر قصههة يوسههف عليههه السههالم ، وسههيرة محمههد صههلى اللههه عليههه وسههلم مثههل 

البعثههة والهيههرة ، وشههيء مههن الغههزوات كبههدر والانههدق ، و يرههها كقصههته صههلى اللههه عليههه وسههلم مههع الرجههل 

ن ، كقصة عمر بن الا اب رضي الله عنه مع المرأة واليمل الذي كان يالييعه وياليهده ، وقصص الصالحي

وأوإدهها الييهاع فهي الايمهة ، وقصههة أصهحاب ا؟ هدود ، وقصهة أصههحاب الينهة فهي سهورة "ن" ، والثالثههة 

أصههحاب الغههار ، و يرههها كثيههر طيههب ، يلاههص ويبسهه  مههع تعليقههات ووقفههات  فيفههة ، يغنينهها عههن كثيههر مههن 

 و المايفة التي تفسد واقعية ال فل ، وتورث فيه اليبن والاوي . القصص الماالفة للعقيدة والارافية أ

حذار من  روج ا؟وإد مع من ههب ودب : فيرجعهون إلهى البيهت با؟لفهاو وا؟ هالق السهيئة ، بهل 

نتقى ويالدعى من أوإد ا؟قرباء والييران من يلعب معهم في المنزل .   يال

ل  رفة ألعاب أو  زانة  اصة ، يرتب فيها ا؟وإد اإهتمام بلعب ا؟وإد المسلية والهادفة : وعم
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 ألعابهم ، وتينب ا؟لعاب الماالفة للشريعة : كا؟دوات الموسيقية وما فيه صلبان أو نرد . 

ومههن الييههد تههوفير ركههن هوايههات للفتيههان كالنيههارة واإللكترونيههات ، والميكانيكهها ، وبعههض ألعههاب 

ه إلى   ورة بعض أشرطة الكمبيوتر المصممة لتعرض صور النساء الكمبيوتر المباحة ، وبهذه المناسبة ننب

في  اية السوء على شاشة اليهاز ، أو ألعاب فيهها صهلبان ، حتهى ذكهر أحهدهم أن إحهدى ا؟لعهاب ههي لعبهة 

قمار مع الكمبيوتر ، وينتقي الالعب صورة فتاة من أربع فتيهات يظههرن علهى الشاشهة تمثهل ال هري اآل هر ، 

 للعبة  رجت له صورة الفتاة في أسوأ منظر جائزة الفوز . فإذا فاز في ا

التفريو بين الذكور واإلناث في المضاجع : وهذا من الفروق في ترتيب بيوت أهل الدين و يرهم 

 ممن إ يهتمون بهذا . 

الممازحههة والمالطفههة : كههان رسههول اللههه صههلى اللههه عليههه وسههلم يههداعب ا؟طفههال يمسههج رسوسهههم ، 

اداتهم ، ويع هههي أصهههغرهم أول الثمهههرة ، وربمههها ارتحلهههه بعضههههم . وفيمههها يلهههي مثهههاإن علهههى ويتل هههف فهههي منههه

مداعبتههه صههلى اللههه عليههه وسههلم للحسههن والحسههين ، عههن أبههي هريههرة رضههي اللههه عنههه قههال : " كههان رسههول اللههه 

مرة لسانه فيبهش له " أي أعيبه  وجذبه صلى الله عليه وسلم ليدلع لسانه لحسن بن علي ، فيرى الصبي حال

فأسرع إليه . رواه أبو الشيخ فهي أ هالق النبهي صهلى اللهه عليهه وسهلم و دابهه ، انظهر السلسهلة الصهحيحة رقهم 

. وعههن يعلههى بههن مههرة أنههه قههال :  رجنهها مههع النبههي صههلى اللههه عليههه وسههلم ودعينهها إلههى طعههام ، فههإذا حسههين  74

بسهه  يديههه فيعههل الغههالم يفههر هاهنهها  يلعههب فههي ال ريههو ، فأسههرع النبههي صههلى اللههه عليههه وسههلم أمههام القههوم ثههم
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وهاهنا ، ويضاحكه النبي صهلى اللهه عليهه وسهلم حتهى أ هذه فيعهل إحهدى يديهه تحهت ذقنهه ، وا؟ هرى فهي 

 .  1/29وهو في صحيج ابن ماجه  360فأس رأسه فقبله . رواه البااري في ا؟دب المفرد رقم 

 الحزم في تنظيم أوقات النوم والوجبات :  10نصيحة 

 لبيوت حالها كالفنادق إ يكاد قاطنوها يعري بعضهم بعضًا ، وقلما يلتقون . بعض ا

بعض ا؟وإد يأكل متى شاء وينام متى شاء ، ويتسبب في السهر ومضيعة الوقت ، وإد هال ال عهام 

علههى ال عههام ، وهههذه الفوضههوية تتسههبب فههي تفكهه  الههرواب  ، واسههتهالك اليهههود وا؟وقههات ، وتنمههي عههدم 

ي النفوس ، قد تعذر أصحاب ا؟عذار ، فال الب يتفاوتون فهي مواعيهد الاهروج مهن المهدارس اإنضباط ف

واليامعههات ، ذكههورًا وإناثههًا ، والموظفههون والعمههال وأصههحاب المحههالت ليسههوا سههواء ، ولكههن ليسههت هههذه 

رفهههة الحالهههة عنهههد اليميهههع ، وإ أحلهههى مهههن اجتمهههاع العائلهههة الواحهههدة علهههى ال عهههام ، واسهههتغالل الفرصهههة لمع

ا؟حوال والنقاشات المفيدة ، وعلى رب ا؟سرة الحزم في ضب  مواعيد الرجوع إلى المنزل ، واإستئذان 

 الذين يالاشى عليهم .  -صغار السن أو صغار العقل  -عند الاروج ،  صوصًا للصغار 

 : تقويم عمل المرأة  ارج البيت  19نصيحة 

ر الله النساء بقوله : " وقرن في بيوتكن " ا؟حزاب شرائع اإلسالم يكمل بعضها بعضًا ، وعندما أم

 ، جعل لهن من ينفو عليهن وجوبًا كا؟ب والزوج .  33/
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وا؟صههل أن المههرأة إ تعمههل  ههارج البيههت إإ لحاجههة ، كمهها رأى موسههى عليههه السههالم ، بنتههي الرجههل 

 نسههقي حتههى يالصههدر الرعههاء الصههالج علههى المههاء تههذودان  نمهمهها تنتظههران ، فسههألهما : " مهها   بكمهها قالتهها إ

، فاعتههذرتا حههاًإ عههن  روجهمهها لسههقي الغههنم ، ؟ن الههولي إ يسههت يع  23وأبونهها شههيخ كبيههر " القصههص اآليههة 

العمههل لكبههر سههنه ، لههذا صههار الحههرل علههى الههتالص مههن العمههل  ههارج البيههت حالمهها تسههنج الفرصههة " قالههت 

 .  26ين " القصص اآلية إحداهما يا أبت استأجره إن  ير من استأجرت القوي ا؟م

فبينهههت ههههذه المهههرأة بعبارتهههها ر بتهههها فهههي الرجهههوع إلهههى بيتهههها لحمايهههة نفسهههها ، مهههن التبهههذل والهههذي قهههد 

 تتعرض له بالعمل  ارج البيت . 

وعندما احتاج الكفار في العصر الحديث لعمهل النسهاء بعهد الحهربين العهالميتين ، لتعهويض الهنقص 

حرجاً من أجل إعادة إعمار ما  ربته الحرب ، وواكب ذل  الما   الحاصل في الرجال ، وصار الوضع 

اليهودي في تحرير المرأة ، والمناداة بحقوقها بقصد إفساد المرأة ، وبالتالي إفساد الميتمع تسربت مسألة 

  روج المرأة للعمل . 

ينفههو وعلههى الههر م مههن أن الههدوافع عنههدنا ليسههت كمهها هههي عنههدهم ، والفههرد المسههلم يحمههي حريمههه و

علههيهن ، إإ أن حركههة تحريههر المههرأة نشهه ت ، ووصههل ا؟مههر إلههى الم البههة بابتعاثههها إلههى الاههارج ، ومههن ثههم 

الم البة بعملها حتى إ تذهب هذه الشههادات ههدرًا وهكهذا ، وإإ فالميتمعهات اإلسهالمية ليسهت بحاجهة 

رجال بغير وظائف مع استمرار  لهذا ا؟مر على هذا الن اق الواسع الحاصل ، ومن ا؟دلة على ذل  وجود
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 فتج مياإت العمل للنساء . 

وعندما نقول : " على هذا الن اق الواسع " ، فإننا نعني ذل  ؟ن الحاجة إلى عمل المرأة في بعض 

الق اعات كالتعليم والتمريض والت بيب بالشهروط الشهرعية حاجهة قائمهة ، وإنمها قهدمنا تله  المقدمهة ؟ننها 

نساء يارجن للعمهل دون حاجهة ، وأحيانهًا براتهب زهيهد جهدًا ، ؟نهها تحهأ أنهها إ بهد أن إحظنا أن بعض ال

 تارج لتعمل حتى ولو كانت  ير محتاجة ، ولو في مكان  ير إئو بها ، فوقعت فتن عظيمة . 

ومهههن الفهههروق الرئيسهههية بهههين المهههنهط اإلسهههالمي لقضهههية عمهههل المهههرأة ، والهههنهط العلمهههاني أن التصهههور 

للقضية يعتبر أن ا؟صل ههو " وقهرن فهي بيهوتكن " والاهروج للحاجهة " أالذن لكهن أن تاهرجن فهي اإلسالمي 

 حوائيكن " والنهط العلماني يقوم على أن الاروج هو ا؟صل في جميع الحاإت . 

و؟جل العدل في القول نقول : إن عمل المرأة قد يكون حاجة فعالً ، كأن تكون المرأة هي المعيل 

وج ميت ، أو أب عاجز ، ونحو ذل  ، بل إنه في بعض البلدان نتيية لعدم قيام الميتمع على ليسرة بعد ز

أسأ إسالمية تض ر الزوجة إلى العمل لتغ ي مصروي البيت مع زوجها ، وإ يا ب الرجل إإ موظفة 

 ، بل اشترط بعضهم على زوجته في العقد أن تعمل !! 

أو ؟جل هدي إسالمي ، كالهدعوة إلهى اللهه فهي ميهال  والاالصة : فقد يكون عمل المرأة للحاجة

 التعليم ، أو تسلية كما يقع لبعض من ليأ لها أوإد . 
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 وأما سلبيات عمل المرأة  ارج البيت فمنها : 

ما يقع كثيرًا من أنواع المنكرات الشرعية ، كاإ تالط بالرجال ، والتعري بهم والالوة المحرمة ، 

 لزينة ليجانب ، وقد تكون النهاية هي الفاحشة . والتع ر لهم ، وإبداء ا

عهههههدم إع هههههاء الهههههزوج حقهههههه ، وإهمهههههال أمهههههر البيهههههت ، والتقصهههههير فهههههي حهههههو ا؟وإد " وههههههذا موضهههههوعنا 

 ا؟صلي". 

نقصان المعنى الحقيقي للشعور بقوامة الرجل في نفوس بعض النساء فلنتصور امرأة تحمل شهادة 

أ عيبههًا فههي ذاتههه " ، وتعمههل براتههب قههد يفههوق راتههب زوجههها ، فهههل مثههل شهههادة زوجههها ، أو أعلههى " وهههذا لههي

ستشههههعر هههههذه المههههرأة بشههههكل كههههاي بحاجتههههها إلههههى زوجههههها وتتكامههههل لههههديها طاعههههة الههههزوج ، أم أن اإلحسههههاس 

باإستغناء قد يسبب مشكالت تزلزل كيهان البيهت مهن أساسهه ، إإ مهن أراد اللهه بهها  يهرًا ، وههذه مشهكالت 

 لموظفة واإلنفاق على البيت إ تنتهي . النفقة على الزوجة ا

 اإلرهاق اليسدي والضغ  النفسي والعصبي الذي إ يناسب طبيعة المرأة . 

وبعد هذه العرض السريع لمصالج ومفاسد عمل المرأة نقول : إ بد من تقوى الله ، ووزن المسألة 

لعمههل ، مههن التههي إ تيههوز ، وأن إ بميههزان الشههريعة ، ومعرفههة الحههاإت التههي ييههوز فيههها للمههرأة أن تاههرج ل

تعمينهها المكاسههب الدنيويههة عههن سههلوك سههبيل الحههو ، والوصههية للمههرأة ؟جههل مصههلحتها ، ومصههلحة البيههت ، 
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 وعلى الزوج ترك اإلجراءات اإنتقامية وأإ يأكل مال زوجته بغير حو . 

 : حفظ أسرار البيوت :  24نصيحة 

 وهذا يشمل أمورًا منها : 

 ر اإستمتاع . عدم نشر أسرا

 عدم تسريب الاالفات الزوجية . 

 عدم البوح بأي  صوصية يكون إظهارها ضرر بالبيت أو أحد أفراده . 

فأمهها المسههألة ا؟ولههى فههدليل تحريمههها : قولههه صههلى اللههه عليههه وسههلم : " إن مههن أشههر النههاس عنههد اللههه 

. ومعنى يفضي  0/157رها " رواه مسلم منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر س

: أي يصل إليها بالمباشرة والميامعة كما في قوله تعالى : " وقد أفضى بعضكم إلهى بعهض " سهورة النسهاء 

 .  21اآلية 

ومن أدلة التحريم أيضًا حديث أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول اللهه صهلى اللهه عليهه وسهلم ، 

" لعل رجالً يقول ما يفعلهه بأهلهه ، ولعهل امهرأة تابهر بمها فعلهت مهع زوجهها "  والرجال والنساء قعود فقال :

فههأرم القههوم " أي سههكتوا " فقلههت : إي واللههه يهها رسههول اللههه ، إنهههن لههيفعلن ! وإنهههم ليفعلههون !! قههال : " فههال 

 6/057 تفعلوا فإنما ذل  مثل الشي ان لقي شي انة في طريو فغشيها والناس ينظرون " رواه اإلمام أحمد
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. وفهي روايهة ؟بهي داود : " ههل مهنكم الرجهل إذا أتهى أهلهه  100وهو مارج في  داب الزفهاي ليلبهاني ل 

فأ لو عليه بابه ، وألقى عليه ستره ، واستتر بستر الله و قالوا : نعم ، قال : ثم ييلأ بعد ذل  فيقول فعلت 

ل منكن من تحدث و فسكتن ، فيثت فتاة كعاب كذا ، فعلت كذا ، فسكتوا ، ثم أقبل على النساء ، فقال : ه

على إحدى ركبتها ، وت اولت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليراها ويسمع كالمها ، فقالت : يا رسول 

اللههه إنهههم ليحههدثون ، وإنهههن ليحههدثن ، فقههال : هههل تههدرون مهها مثههل ذلهه  و إنمهها مثههل ذلهه  مثههل شههي انة لقيههت 

وههو فهي صهحيج اليهامع  2/627والنهاس ينظهرون إليهه " سهنن أبهى داود  شي انًا في السكة ، فقضى حاجتهه

7437  . 

وأما ا؟مر الثاني ، وهو تسريب الاالفات الزوجية  ارج محي  البيت ، فإنه فهي كثيهر مهن ا؟حيهان 

يزيد المشكلة تعقيدًا ، وتد ل ا؟طراي الاارجيهة فهي الاالفهات الزوجيهة يهردي إلهى مزيهد مهن اليفهاء فهي 

، ويالصهههبج الحهههل بالمراسهههلة بهههين اثنهههين همههها أقهههرب النهههاس لبعضههههما ، فهههال يليهههأ إليهههه إإ عنهههد تعهههذر  الغالهههب

اإلصالح المباشهر المشهترك وعنهد ذله  نفعهل كمها أمهر اللهه : "فهابعثوا حكمهًا مهن أهلهه وحكمهًا مهن أهلهها إن 

 . 35يريدا إصالحًا يوفو الله بينهما " سورة النساء اآلية 

وهذا إ ييوز ؟نه دا ل  -بنشر  صوصياته  -و اإلضرار بالبيت أو أحد أفراده وا؟مر الثالث : وه

وههههو فههههي السلسههههلة  1/313فهههي قولههههه صهههلى اللههههه عليههههه وسهههلم : " إ ضههههرر وإ ضهههرار " رواه اإلمههههام أحمههههد 

. ومن أمثلة ذل  ما ورد في تفسير قوله تعالى : "ضرب الله مثالً للذين كفروا امرأت  254الصحيحة رقم 
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، فقهد نقهل ابهن كثيهر  14ح وامرأت لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فاانتاهما " التحريم اآليةنو

رحمههه اللههه فههي تفسههير هههذه اآليههة مهها يلههي : " فكانههت امههرأة نههوح ت لههع علههى سههر نههوح ، فههإذا  مههن مههع نههوح أحههد 

أ بهرت أههل المدينهة ممهن  أ برت اليبابرة من قهوم نهوح بهه ، وأمها امهرأة لهوط فكانهت إذا أضهاي لهوط أحهداً 

 . أي ليأتوا فيعملوا بهم الفاحشة .  0/190يعمل السوء " تفسير ابن كثير 

 ا؟ الق في البيت 

  : إشاعة  لو الرفو في البيت : 21نصيحة 

عز وجل  -عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أراد الله 

 343وهو في صحيج اليامع  6/71أد ل عليهم الرفو " رواه اإلمام أحمد في المسند  بأهل بيت  يراً  -

وفههي روايههة أ ههرى : " إن اللههه إذا أحههب أهههل بيههت أد ههل علههيهم الرفههو " رواه ابههن أبههى الههدنيا و يههره وهههو فههي 

و . أي صار بعضهم يرفو ببعض ، وهذا مهن أسهباب السهعادة فهي البيهت ، فهالرف 1740صحيج اليامع رقم 

نافع جدًا بين الزوجين ، ومع ا؟وإد ، ويأتي بنتائط إ يأتي بها العنف كما قال صلى الله عليه وسلم : " إن 

الله يحب الرفو ، ويع ي على الرفو ما إ يع ي على العنف ، وما إ يع ي على سواه " رواه مسلم ، كتاب 

 .  2593البر والصلة واآلداب رقم 
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 البيت في عمل البيت  : معاونة أهل 22نصيحة 

كثيهههر مهههن الرجهههال يهههأنفون مهههن العمهههل البيتهههي ، وبعضههههم يعتقهههد أن ممههها يهههنقص مهههن قهههدره ومنزلتهههه أن 

 ياوض مع أهل البيت في مهنتهم . 

فأمهها رسههول اللههه صههلى اللههه عليههه وسههلم فقههد كههان " ياههي  ثوبههه ، وياصههف نعلههه ، ويعمههل مهها يعمههل 

 .  0927وهو في صحيج اليامع  6/121ي المسند الرجال في بيوتهم " رواه اإلمام أحمد ف

ئلت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسهلم يعمهل  قالت ذل  زوجته عائشة رضي الله عنها لما سال

نقههي " ثوبههه ، ويحلههب شههاته  فههي بيتههه فأجابههت بمهها شههاهدته بنفسههها وفههي روايههة : كههان بشههرًا مههن البشههر يفلههي " يال

هئلت رضهي  671وههو فهي السلسهلة الصهحيحة  6/256ي المسهند ويادم نفسهه . رواه اإلمهام أحمهد فه . وسال

 -الله عنها أيضًا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسهلم يصهنع فهي بيتهه ، قالهت : كهان يكهون فهي مهنهة أهلهه 

  2/162فإذا حضرت الصالة  رج إلى الصالة . رواه البااري ، الفتج  -تعني  دمة أهله 

 نكون قد حققنا عدة مصالج :  فإذا فعلنا ذل  نحن اليوم

 اقتدينا برسول الله صلى الله عليه وسلم . 

 ساعدنا أهلينا . 
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 شعرنا بالتواضع وعدم الكبر . 

وبعض الرجال ي الب زوجته بال عام فورًا ، والقدر فوق النهار ، والولهد يصهرر يريهد الرضهاع ، فهال 

 ذه ا؟حاديث تذكرة وعبرة . هو يمس  الولد ، وإ هو ينتظر ال عام قليالً ، فلتكن ه

 : المالطفة والممازحة ؟هل البيت  23نصيحة 

مالطفهههة الزوجهههة وا؟وإد مهههن ا؟سهههباب المرديهههة إلهههى إشهههاعة أجهههواء السهههعادة وا؟لفهههة فهههي البيهههت ، 

ولههذل  نصههج رسههول اللههه صههلى اللههه عليههه وسههلم جههابرًا أن يتههزوج بكههرًا ، وحثههه بقولههه : " فهههال بكههرًا تالالعبههها 

عبهه  وتضههاحكها وتضههاحك  " الحههديث فههي عههدة مواضههع فههي الصههحيحين ومنههها الباههاري مههع الفههتج وتالال

وقال صلى الله عليه وسلم : " كل شيء ليأ فيه ذكر الله فهو لهو ولعب إإ أربع ، مالعبة الرجل  9/121

يههه وسههلم وهههو فههي صههحيج اليههامع . وكههان صههلى اللههه عل 07امرأتههه .. " رواه النسههائي فههي عشههرة النسههاء ل 

يالطف زوجته عائشة وهو يغتسل معها ، كما قالت رضي الله عنها : " كنت أ تسل أنا ورسول الله من إناء 

 .  0/6بيني وبينه واحد ، فيبادرني حتى أقول : دع لي دع لي ، قالت : وهما جنبان " مسلم بشرح النووي 

كهههان كثيهههرًا مههها يالطهههف الحسهههن وأمههها مالطفتهههه صهههلى اللهههه عليهههه وسهههلم للصهههبيان فأشههههر أن تهههذكر ، و

والحسين كما تقدم ، ولعل هذا من ا؟سباب التي تيعل الصبيان يفرحون بمقدمه صلى الله عليه وسلم من 

السفر فيالهرعون إستقباله كما جاء في الحديث الصحيج : " كان إذا قدم من سهفر تاللقهي بصهبيان أههل بيتهه " 
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وكههان صههلى اللههه عليههه وسههلم  0/56ة ا؟حههوذي وانظههر الشههرح فههي تحفهه 2772-0/1005صههحيج مسههلم 

يضمهم إليه كما قال عبد الله بن جعفر : " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تاللقي بنا ، فتاللقي 

بي وبالحسن أو بالحسين ، قال : فحمل أحدنا بين يديه واآل ر  لفه حتهى د لنها المدينهة " صهحيج مسهلم 

 .  0/56شرح في تحفة ا؟حوذي ، وانظر ال 0/1005-2772

قارن بين هذا وبين حال بعض البيوت الكئيبة إ فيها مزاح بالحو ، ومالطفة وإ رحمة . ومن ظهن 

أن تقبيل ا؟وإد يتنافى مع هيبة ا؟ب فليقرأ هذا الحديث ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قهال : قّبهل رسهول 

ه ا؟قهرع بهن حهابأ التميمهي جالسهًا ، فقهال ا؟قهرع : إن لهي الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علهي وعنهد

عشرة من الولد ما قّبلت منهم أحدًا ، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : " من إ يرحم إ 

 يالرحم " . 

 : مقاومة ا؟ الق الرديئة في البيت :  20نصيحة 

سوي كالكهذب أو الغيبهة والنميمهة ونحوهها ، وإبهد إ يالو فرد من ا؟فراد في البيت من  لو  ير 

 من مقاومة هذه ا؟ الق الرديئة . 

وبعض الناس يظن أن العقوبة البدينة هي العالج الوحيد في مثل هذه الحاإت ، وفيما يلي حديث 

صههحيج تربههوي فههي هههذا الموضههوع ، عههن عائشههة رضههي اللههه عنههها قالههت : " كههان رسههول اللههه صههلى اللههه عليههه 
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م إذا اّطلع على أحد من أهل بيته كذب كذبة لم يزل معرضًا عنه حتى يحدث توبة " انظر مسهند اإلمهام وسل

 .  0675ونص الحديث في صحيج اليامع رقم  6/152أحمد 

ويتبين من الحديث أن ا؟عراض والهير بترك الكالم واإلتفات من العقوبات البليغة في مثل هذا 

 من العقاب البدني ، فليتأمله المربون في البيوت .  الحال ، وربما كان أبلغ أثراً 

وههو فهي  7/332أ رجه أبو نعيم في الحلية   : ) علقوا السوط حيث يراه أهل البيت ( 25نصيحة 

 .  1006السلسلة الصحيحة برقم 

التلويج بالعقوبة من وسائل التأديب الراقيهة ، ولهذل  جهاء بيهان السهبب مهن تعليهو السهوط أو العصها 

البيت ، وفي رواية أ رى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " علقوا السوط حيث يراه أهل البيت ،  في

 .  1007وهو في السلسلة الصحيحة برقم  305-14/300فإنه  دب لهم " أ رجه ال براني 

ينالهم ورسية أداة العقاب معلقة ييعل أصحاب النوايا السيئة يرتدعون عن مالبسة الرذائل  وفًا أن 

منهههه نائهههل ، ويكهههون باعثهههًا لههههم علهههى التهههأدب والتالهههو بههها؟ الق الفاضهههلة ، قهههال ابهههن ا؟نبهههاري : " لهههم يهههرد بهههه 

 .  0/325الضرب به ؟نه لم يأمر بذل  أحداً ، وإنما أراد إ ترفع أدب  عنهم". انظر فيض القدير للمناوي 

نفاد الوسهههائل ا؟ هههرى للتأديهههب ، أو والضهههرب لهههيأ ههههو ا؟صهههل أبهههدًا ، وإ يليهههأ إليهههه إإ عنهههد اسهههت

الحمههل علههى ال اعههات الواجبههة ، كمههل قولههه تعههالى : " والالتههي تاههافون نشههوزهن فعظههوهن واهيههرهن فههي 
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. على الترتيب ومثل حديث : " مروا أوإدكهم بالصهالة وههم أبنهاء  30المضاجع واضربوهن " النساء اآلية 

 .  1/266وانظر إرواء الغليل  1/330سنن أبي داود سبع سنين ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر " 

أما استعمال الضرب دون الحاجة فإنه اعتداء ورسول الله صهلى اللهه عليهه وسهلم نصهج امهرأة أن إ 

تتزوج من رجل ؟نه إ يضع العصا عن عاتقه أي ضراب للنساء ، أما من يرى عدم استادام الضرب م لقًا 

 التربية ، فرأيه  اطئ ياالف النصول الشرعية .  تقليدًا لبعض نظريات الكفار في

 المنكرات في البيت 

 : الحذر من د ول ا؟قارب  ير المحارم على المرأة في البيت عند  ياب زوجها .  26نصيحة 

 : فصل النساء عن الرجال في الزيارات العائلية .  27نصيحة 

 يوت . : اإنتباه لا ورة السائقين والاادمات في الب 20نصيحة 

 : ا رجوا المانثين من بيوتكم .  29نصيحة 

 : احذر أ  ار الشاشة .  34نصيحة 

 : الحذر من شر الهاتف .  31نصيحة 

 : ييب إزالة كل ما فيه رمز ؟ديان الكفار الباطلة أو معبوداتهم و لهتهم .  32نصيحة 
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 : إزالة صور ذوات ا؟رواح .  33نصيحة 

 في بيوتكم . : امنعوا التد ين  30نصيحة 

 : إياك واقتناء الكالب في البيوت .  35نصيحة 

 : اإبتعاد عن تزويو البيوت .  36نصيحة 

 البيت من الدا ل والاارج 

إ ش  أن المسلم الحو يراعهي فهي ا تيهار بيتهه  : حسن ا تيار موقع البيت وتصميمه : 37نصيحة 

 وتصميمه أمرًا إ يراعيها  يره . 

 الً : فمن جهة الموقع مث

أن يكههون البيههت قريبههًا مههن مسههيد وفههي هههذا فوائههد عظيمههة إ تافههى ، فالنههداء يههذكر ويههوقظ للصههالة ، 

والقرب يمكن الرجل من إدراك اليماعة ، والنساء من سماع التالوة والذكر من مكبر المسيد ، والصغار 

 من إتيان حلقة تحفيظ القر ن وهكذا .. 

ميمعات سكنية فيها كفار يتوس ها مسبج ماتل  ونحو ذل   أن إ يكون في عمارة فيها فساق أو

 . 

 أن إ يكشف وإ يالكشف ، ولو حصل يستعان بالسواتر وتعلية اليدر . 
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 ومن جهة التصميم مثالً : 

أن يراعى فيه فصل الرجال عن النساء من الزوار ا؟جانب من ناحية المد ل ، وصاإت اليلوس ، 

 ر والحواجز . وإن لم يحصل فيستعين بالستائ

ستر الشبابي  : بحيث إ يظهر من في الغري لليار ، أو لرجل الشارع ، و صوصًا في الليل عندما 

 تضاء ا؟نوار . 

 أن إ تكون المراحيض باتياه القبلة عند استادامها . 

 أن ياتار المسكن الواسع والدار كثيرة المرافو ، وذل  ؟مور منها : 

وقال : هذا حديث  2019ثر نعمته على عبده " حديث رواه الترمذي رقم " إن الله يحب أن يرى أ

 حسن . 

" ثالثة من السعادة وثالثة من الشقاء ، فمن السعادة : المرأة الصالحة تراها فتعيب  ، وتغيب عنها 

،  فتأمنها على نفسها ومال  ، والدابة تكون وطيئة فتلحق  بأصحاب  ، والدار تكون واسعة كثيرة المرافو

ومن الشقاء : المرأة تراها فتسوسك ، وتحمل لسانها علي  ، وإن  بت عنها لم تأمنها على نفسهها وماله  ، 

والدابهههة تكهههون ق هههوي ، فهههإن ضهههربتها أتعبتههه  وإن تركتهههها لهههم تلحقههه  بأصهههحاب  ، والهههدار قليلهههة المرافهههو " 

 .  3456وهو في صحيج اليامع برقم  3/262حديث رواه الحاكم 
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؟مهههور الصهههحية كالتهويهههة ود هههول الشهههمأ ، وههههذه و يرهههها مقيهههدة بالقهههدرة الماديهههة الحهههرل علهههى ا

 واإلمكانات المتاحة . 

 : ا تيار اليار قبل الدار  30نصيحة 

 وهذه مسألة تحتاج إلى إفراد ؟هميتها . 

فاليهههار فهههي عصهههرنا لهههه مزيهههد مهههن التهههأثير علهههى جهههاره ، بفعهههل تقهههارب المسهههاكن ، وتيمهههع النهههاس فهههي 

 والشقو ، والميمعات السكنية .  البنايات

وقد أ بر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع من السعادة وذكر منها : اليار الصالج، وأ بر 

وهههو فههي صههحيج اليههامع  0/300عههن أربههع مههن الشههقاء وذكههر منههها : اليههار السههوء رواه أبههو نعههيم فههي الحليههة 

يتعوذ منه في دعائه فيقول : " اللهم إني أعوذ ب  من  . ولا ر هذا ا؟ ير كان صلى الله عليه وسلم 007

جههار السههوء فههي دار المقامههة " أي الههذي ييههاورك فههي مكههان ثابههت " فههإن جههار الباديههة يتحههول " رواه الحههاكم 

 .  1294وهو في صحيج اليامع  1/532

ام ، فإن اليار وأمر المسلمين أن يتعوذوا من ذل  فقال : " تعّوذوا بالله من جار السوء في دار المق

 .  2967واللفظ في صحيج اليامع  117البادي يتحول عن  " رواه البااري في ا؟دب المفرد رقم 

ويضيو الميال للحهديث عهن أثهر جهار السهوء علهى الهزوجين وا؟وإد ، وأنهواع اإليهذاء التهي تصهدر 
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كفايهة للمعتبهر ، ولعهل مهن  عنه ، ومنغصات العيش بيانبه ، ولكن في ت بيو ا؟حاديث السابقة على الواقهع

الحلول العلمية ما ينفذه بعض ال يبين من استئيار السكن المتياور لعائالتهم ، لحل مشهكلة الييهرة ولهو 

 على حساب بعض الماديات ، فإن الييرة الصالحة إ تقدر بمال . 

 : اإهتمام باإلصالحات الالزمة وتوفير وسائل الراحة  39نصيحة 

في هذا الزمان ما وهبنا من وسائل الراحة التي تسهل أمور المعيشة في هذه الدنيا  من نعم الله علينا

، وتوفر ا؟وقات كالمكيف والثالجة والغسالة .. إلخ ، فيكون من الحكمة توفيرها في البيت باليودة التي 

المفيهههدة يسهههت يعها صهههاحب البيهههت مهههن  يهههر إسهههراي وإ مشهههقة ، وإبهههد مهههن التفريهههو بهههين ا؟مهههور التحسهههينية 

 والكماليات الزائفة التي إ قيمة لها . 

ومهههن اإهتمهههام بالبيهههت إصهههالح مههها فسهههد مهههن مرافقهههه وأجهزتهههه ، وبعهههض النهههاس يهملهههون ، وتشهههتكي 

زوجهههاتهم مهههن بيهههوت تعهههط فيهههها الحشهههرات ، وتفهههيض فيهههها البالعهههات ، وتفهههوح القمامهههة بهههالروائج الكريههههة ، 

 . وتتناثر فيه ق ع ا؟ثاث المكسور والتالف 

وإ ش  أن هذا مما يمنع حصول السعادة في البيت ، ويسبب مشكالت زوجية وصحية ، فالعاقل 

 من عالط ذل  . 

 : اإعتناء بصحة أهل البيت وإجراءات السالمة  04نصيحة 
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" كهان رسههول اللهه صههلى اللهه عليههه وسهلم إذا مههرض أحهد مههن أههل بيتههه نفهث عليههه بههالمعوذات " رواه 

وكان صلى اللهه عليهه وسهلم إذا أ هذ أهلهه الوعه  " المهرض " أمهر بالحسهاء " المرقهة . "  2192مسلم رقم 

المعروفة " فصنع ، ثم أمرهم فحسوا ، وكان بقول : " إنه ليرتو " يشد " فهراد الحهزين ، ويسهرو " يكشهف " 

وهههو فههي صهههحيج  2439عههن فههراد السههقيم ، كمهها تسههرو إحههداكن الوسههخ عههن وجهههها " رواه الترمههذي رقههم 

 ،  0606يامع رقم ال

 وعن بعض إجراءات الوقاية والسالمة : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أمسيتم فكفوا صبيانكم ، فهإن الشهياطين تنتشهر حينئهذ ، 

فإذا ذهب ساعة من الليل فالوهم ، فغلقوا ا؟بواب ، واذكروا اسم الله ، و مروا  نيتكم واذكروا اسم الله 

-14/00وا عليها شيئًا " مثل العهود ونحوهها " وأطفئهوا مصهابيحكم " رواه الباهاري الفهتج ، ولو أن تعرض

. وفههي روايههة لمسههلم : " أ لقههوا أبههوابكم ، و مههروا  نيههتكم ، وأطفئوههها سههرجكم ، وأوكئههوا أسههقيتكم "  09

وكهههاء ، وإن  شهههدوا رباطهههها علهههى أفواهههها " فهههإن الشهههي ان إ يفهههتج بابهههًا مغلقهههًا ، وإ يكشهههف   هههاء ، وإ يحهههل

الفويسقة تضرم البيت على أهله " " أي تسحب فتيل السراج فيشتعل البيت " رواه اإلمام أحمد في المسند 

 .  1404وهو في صحيج اليامع  3/341

وقهههال صهههلى اللهههه عليهههه وسهههلم : " إ تتركهههوا النهههار فهههي بيهههوتكم حهههين تنهههامون " رواه الباهههاري ، الفهههتج 



 نصيحة إلصالح البيوت 04

    

  www.islamqa.info   
52 

11/05  . 

 لله على نبينا محمد وعلى  له وصحبه وسلم .والله أعلم ، وصلى ا

 


