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 بسم الله الرحمن الرحيم

 أخطار تهدد البيوت

 مقدمة 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناا مان دهاده اللاه 

فال مضل له، ومن دضلل فاال اااد ، وأشاهد أ  ل  لاه  ل اللاه وحاده ل شاردأ لاه، وأشاهد أ  محمادا  عباده 

 ورسوله: 

الح البيوت أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة دنبغي علا  لال مسالم ومسالمة أدا ااا أما بعد.. فإ  ص

لمااا أماار اللااه والسااير بهااا علاا  ماانها اللااه، وماان وسااالل تحقيااا ذلااأ تطهياار البيااوت ماان المن اارات، وااا ه 

تنبيهات عل  أمور واقعاة فاي بعال البياوت مان المن ارات ال بيارأ التاي أصابحد معااوح ااد  فاي محا ان 

 مة، ومصادر تخردب في ألنا  األسرأ المسلمة. أجياح األ

وااا ه الرسااالة فااي بياااا  لاابعل تلااأ المن ااارات أ اايفد  ليهااا تنبيهااات علااا  أمااور ماان المحرماااات 

بصيغة نصالح تح دردة، مهداأ ل ل من أراد الحاا وسالوس سابيل التغييار تنفيا ا  ألمار رساوح اللاه صال  اللاه 

بيده فإ  لم دستطع فبلسانه، فإ  لم دستطع فبقلبه وذلأ أ عف  عليه وسلم: )من رأى من م من را  فليغيره

 . 1/96اإلدما  ( رواه مسلم في صحيحه 
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وااا ه النصااالح تفصاايل لمااا ساابا  جمالااه فااي فصاال المن اارات ماان رسااالة أربعااو  نصاايحة إلصااالح 

 البيوت. 

الهاااد   لاا  أساا ح اللااه ال ااردم رش العاار  العظاايم أ  دنفااع بهاا ه وتلااأ  خااواني المساالمين. واللااه 

 سواء السبيل. 

 المن رات في البيوت 

 نصيحة: الح ر من دخوح األقارش غير المحار  عل  المرأأ في البيد عند غياش زوجها: 

ل تخلو بعل البيوت من وجود أقارش للزوج من غير محار  زوجته، دعيشو  معه في بيته لبعل 

عاازش، وداادخل اااؤلء البيااد دو  غرابااة، ألنهاام الظااروا الجتماعيااة، لإخوانااه ماا ال ، مماان اااو  الااب أو أ

معروفو  بين أال الحي بقرابتهم لصاحب البيد، فها ا أخاوه أو ابان أخياه، أو عام أو خااح، واا ه الساهولة 

فااي الاادخوح قااد تولااد مفاسااد شاارعية تاغضااب اللااه  ذا لاام تضاابا بالحاادود الشاارعية، واألصاال فااي ااا ا حدد ااه 

ح علاا  النسااااء، فقااااح رجاال مااان األنصااار: داااا رسااوح اللاااه   أفرأداااد صاال  اللاااه عليااه وسااالم: ) دااالم والااادخو

 . 6/333الحمو، قاح: الحمو الموت ( رواه البخار ، فتح البار  

: المااراد فااي الحااددب أقااارش الاازوج غياار ابالااه أو أبنالااه، ألنهاام محااار  -رحمااه اللااه  -قاااح النااوو  

و نما المراد األخ وابن األخ والعم، وابن العم، للزوجة دجوز لهم الخلوأ بها، ول دوصفو  بالموت، قاح: 

لم ت ن متزوجة، وجرت العادأ بالتسااال فياه فيخلاو  وابان األخااد وغياارام ممان دحاال لهااا التازوج بهااا لااو 
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 . 6/331األخ بامرأأ أخيه فشبهه بالموت، واو أول  بالمنع من األجنبي. فتح البار  

 وقوله الحمو الموت له عدأ معا  منها: 

 خلوأ بالحمو قد تؤد   ل  االس الددن    وقعد المعصية. أ  ال

 أو تؤد   ل  الموت    وقعد الفاحشة، ووجب حد الرجم. 

 أو  ل  االس المرأأ بفراق زوجها لها  ذا حملته الغيرأ عل  تطليقها. 

 أو المقصود اح روا الخلوأ باألجنبية لما تح رو  الموت. 

 أو أ  الخلوأ م رواة لالموت. 

 ل أ  فليمد الحمو ول دخلو باألجنبية. وقي

ولل ا ا من حرص الشردعة عل  حفا  البياوت، ومناع معااوح التخرداب مان الوصاوح  ليهاا، فمااذا 

تقاااوح اب  بعاااد بياناااه صااال  اللاااه علياااه وسااالم فاااي ااااؤلء األزواج الااا دن دقولاااو  لزوجااااتهم: ) ذا جااااء أخاااي 

ف: )ادخل المجلس وليس معاه ول معهاا أحاد فاي ولسد بموجود ف دخليه المجلس (، أو تقوح اي للضي

 البيد(. 

ونقوح لل دن دت رعو  بمس لة ال قة، ودقولو  أنا أثاا بزوجتاي، وأثاا با خي، وابان عماي، نقاوح: ل 

ترفعوا ثقت م ول ترتابوا فيمن ل ردبة فيه، ول ن اعلموا أ  حدد ه صل  الله عليه وسلم: )ل دخلو  رجل 
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. دشااامل أتقااا  النااااا، وأفجااار النااااا، والشاااردعة ل 1111ا  ثال هماااا( رواه الترمااا   باااامرأأ  ل لاااا  الشااايط

 تست ني من م ل ا ه النصوص أحدا . 

   افة: 

اب  وفااي أثناااء لتابااة ااا ه السااطور وردت مشاا لة، مفاداااا أ  رجااال  تاازوج اماارأأ فاا ت  بهااا  لاا  بيااد 

فاااي غيااااش زوجهاااا ود لمهاااا ب حادداااب أالااه، وعاشاااد معاااه ساااعيدأ، ثااام أصااابح أخاااوه األصااغر دااادخل عليهاااا 

عا فية وغرامية، فنش  عن ذلأ أمرا : األوح لراها لزوجها لراا  شدددا . وال ااني: تعلقهاا ب خياه، فاال ااي 

تسااتطيع أ  تطلااا زوجهااا، ول اااي تسااتطيع أ  تفعاال مااا تشاااء مااع ابخاار، وااا ا اااو العاا اش األلاايم، وااا ه 

 ت تنتهي بعمل الفاحشة وأولد الحرا . القصة تم ل درجة من الفساد، وتحتها درلا

 نصيحة: فصل النساء عن الرجاح في الزدارات العاللية: 

اإلنسا  مدني بطبعه، واجتماعي بفطرته، والناا ل بد لهم من أصادقاء، واألصادقاء لباد لهام مان 

 مزاورات. 

أدلة تحردم الختالط  فإذا لاند الزدارأ بين العوالل فالبد من سد مناف  الشر بعد  الختالط، ومن

قوله تعال : }و ذا س لتموان متاعاا  فاسا لوان مان وراء حجااش ذل ام أ هار لقلاوب م وقلاوبهم  األحازاش 

/33 . 
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 و ذا تتبعنا ابثار السيئة للجلسات المختلطة في الزدارات العاللية فسنجد مفاسد ل يرأ منها: 

فتبد  المرأأ الزدنة  غالب الناا في مجالس الختالط حجابهن معدو  أو مختل .1

التي نهااا الله عن  بدالها لغير من دحل لها أ  ت شف عنده، في قوله تعال : )ول دباددن زدناتهن ( 

 ودحدث أ  تتزدن المرأأ لألجانب في مجلس الختالط مال تتزدن به لزوجها مطلقا . 

  ر دااة الرجاال للنساااء فااي المجلااس الواحااد ساابب لفساااد الااددن والخلااا، وال ااورا .2

 المحر  للشهوات. 

ما دحدث من التنازع والتقا ع الفظياع، عنادما دنظار اا ا  لا  زوجاة ذاس، أو دغماز  .3

 ا ا زوجة ذاس، أو دمازحها ودضاح ها والع س، وبعد الرجوع  ل  البيد تبدأ تصفية الحسابات. 

 الرجل: لماذا  ح د من للمة فال ، وليس في لالمه ما دضحأ ؟  .4

 زت فالنة ؟ المرأأ: وأند لماذا غم .3

الرجااال: عناااادما دااات لم اااااو تفهمااااين لالماااه بساااارعة، ولالمااااي أناااا ل تفهمينااااه علاااا   .9

 اإل الق ؟ 

 وتتبادح التهامات وتنتهي المس لة بعداوات أو حالت  الق.  .1

دندش بعضهم أو بعضهن حظوظهم في الزواج عندما دقار  الرجل زوجته بزوجة  .8
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، ودقاوح الرجال فاي نفساه: فالناة تنااقب وتجياب.. صاحبه، أو تقار  المرأأ زوجها بزوج صااحبتها

ثقافتها واسعة، وامرأتي جاالة، ما عنداا ثقافة.. وتقوح المرأأ في نفسها: دا ح  فالنة زوجها أنيا 

ولبا، وزوجي ثقيل الظل درمي ال لمة دو  وز ، وا ا دفسد العالقاة الزوجياة أو داؤد   لا  ساوء 

 العشرأ. 

هم  دعاء ول با ، فها ا دصادر األوامار لزوجتاه باين تزدن بعضهم لبعل بما ليس في .6

الرجاح ودتظااار بقاوأ شخصايته، و ذا خاال بهاا فاي البياد فهاو قاا ودداع، وتلاأ تساتعير ذاباا  تلبساه 

لتر  الجلساء أنها تملأ ل ا ول ا، وقد قاح صل  الله عليه وسلم: )المتشبع بماا لام دعاا لالباس 

 . 6/311ثوبي زور ( رواه البخار ، الفتح 

ما دناتا عان اا ه الساهرات المختلطاة مان  اياع لألوقاات، وافاات اللساا ، وتارس  .13

 األولد الصغار في البيوت )حت  ل تافسد السهرأ بالصياح  (. 

وقااد تتطااور األمااور  لاا  اشااتماح ااا ه السااهرات المختلطااة علاا  أنااواع عظيمااة ماان  .11

بقة المخملية، ومن ال بالر التي ال بالر، م ل: الخمر والميسر، وخصوصا  في أوساط ما دسم  بالط

تسر  عبر ا ه المجالس القتداء بال فار، والتشبه بهم في الز  والعادات المختلفة، ورسوح الله 

وااو  2/33صل  الله عليه وسلم دقوح: )من تشبه بقو  فهو منهم ( رواه اإلما  أحمد فاي المساند 

 . 9323، ول لأ 2828في صحيح الجامع 
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 لخطورأ السالقين والخادمات في البيوت: نصيحة: النتباه 

 السعي لدرء المفاسد من الواجبات الددنية، وسد أبواش الشر والفتنة من األولودات الشرعية. 

وقد ولا علينا من باش الخد  والسالقين ل يار مان الفاتن والمعاصاي، ول يار مان النااا ل دنتبهاو ، 

ا  من جحر واحد ول دت لم، ودسمع أ  قارعة حصلد قردباا  و ذا انتبهوا ل دتعظو ، وربما لدغ أحدام مرار

من داره ول دتعلم، وا ا من  عف اإلدماا  وباالدأ حاس مراقباة اللاه فاي قلاوش ل يار مان أاال اا ا الزماا ، 

وفي ا ه العجالة نبين بعل مساوئ وجود الخادمات والسالقين في البيوت حت  ت و  ت لرأ لمن لا  له 

 في بيته مسلأ اإلحسا .  قلب أو أراد أ  دسلأ

فتنااة اإلغااراء واإلغااواء التااي تحصاال ماان الخادمااات للرجاااح فااي البيااوت وخصوصااا  الشااباش ماانهم، 

بوسااالل التاازدن والخلااوأ، وتتااوال  القصاا  فااي أسااباش انحااراا بعاال الشااباش، والساابب: دخلااد عليااه أو 

تشااف بعاال األااال شاايئا  فياا تي انتهااز خلااو البيااد فجاااء  ليهااا، وبعضااهم دصااارح أالااه ول ماان مجيااب، أو د 

تاارس النااار  جااواش عااددم الغياارأ )دوسااف أعاارا عاان ااا ا واسااتغفر  لاا نبأ  نااأ لنااد ماان الخااا ئين ( وتا

بجانب الوقود، والو ع او او لم دتغير، ولقد وصل األمر أدضا  ببعل الخادمات  ل  نقل الش وذ لبعل 

 الفتيات في البيوت. 

اتهااااا ونسااايانها لمهامهااااا، وتعوددهااااا ال سااال، فااااإذا سااااافرت تخلاااي ربااااة األساااارأ األصااالية عاااان واجب -

 الخادمة لا  الع اش األليم. 
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 سوء تربية األبناء المتم ل في أمور منها:  -

جااد  نقاال معتقاادات لفردااة  لاا  األ فاااح ماان الخادمااات ال ااافرات، النصاارانيات والبوذدااات، وقااد وا

لمااا داارو  النصاارانية تصاالي، وتقااوح للطفاال: أ فاااح دؤشاارو  بعالمااة الت ليااب علاا  الاارأا وجااانبي الصاادر، 

ا ه الحلوى من المسيح، ودرى الطفل الخادمة تصلي  ل  تم اح بوذا، وأخرى تحتفل ب عياد قومها، وتنقل 

 الفرح ب لأ  ل  أ فالنا، فيعتادو  المشارلة في أعياد ال فرأ. 

م اان للخادمااة تعااودل ماان حرمااا  الطفاال ماان حنااا  أمااه الااالز  فااي تربيتااه، واسااتقرار نفساايته، ول د

 ليس بولداا ا ا الحنا . 

تشوده لغة الطفل العربية بما دشوبها من ال لمات األجنبية فينش  بمرلاب نقا  دضاره أثنااء العملياة 

 التعليمية. 

 اإلرااق المالي ال   دحصل لبعل أرباش األسر برواتب ونفقات السالا والخادمة.  -

ش   من ددفع تلأ النفقات ؟ وخصوصا  بين الازوج وزوجتاه  ثم النزاعات العاللية التي تحصل في

 الموظفة، ولو جلسد المرأأ لتعمل في بيتها بدل  من العمل خارج البيد، ل فيد شرا  ل يرا . 

والحقيقة أننا في ل ير من األحيا ، نوجد مش الت ب نفسانا    ثام نطلاب لهاا حاال ، ول يارا  ماا ت او  

 الحلوح غير حاسمة. 
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 ود عل  الخادمات قد أفرز أنواعا  من الت الية والسلبية في الشخصيات.    التع

وأخرى تشترط خادمة في العقاد وثال اة تناو  أخا  خادماة أالهاا معهاا بعاد الازواج، وبالتاالي فقادت 

 بناتنا القدرأ عل  الستقالح بشئو  البيد مهما لا  صغيرا . 

قااد ل ياار ل داادردن ليااف دقضااينه، فصااارت ولمااا جلبااد ربااات البيااوت الخادمااات صااار لااددهن و -

المرأأ تنا  ل يارا ، ثام ل تقار فاي بيتهاا مان ل ارأ ذاابهاا  لا  مجاالس الغيباة والنميماة و اياع الوقاد، والنهاداة 

 حسرأ دو  القيامة. 

 اإل رار ب ال البيد ب مور منها:  -

 السحر والشعوذأ التي تفرق بين الرجل وزوجته، أو تضر بعافية األبدا .  .1

 اإل رار بممتل ات أصحاش البيد بما دحصل من السرقات.  .2

تشااوده ساامعة أااال البيااد ف اام ماان بااين شااردف لااردم تحااوح خااالح غياااش أصااحابه  .3

 لاا  ولاار للفاحشااة والفساااد، ولبااد أنااأ ساامعد عاان بعاال الخادمااات الالتااي دسااتقبلن رجااال  فااي 

 بيوت غاش أصحابها. 

ياه وسالم عان دخاوح ال فاار لجزدارأ ال فر فيه مخالفة صاردحة لنهياه صال  اللاه عل .4

تقيياد  -العرش خصوصا  وأ  الو ع ليس فيه  رورأ لماا تارى ماع  م اا  اإلتياا  بالمسالمين عناد
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 حردة الرجاح )ال دن دخافو  الله ( داخل البيد ول لأ الدعاأ ال دن دحاولن  صالح أاليهم. 

، وعااد  تحفاا  مااا دحصاال ماان خلااوأ الماارأأ بالسااالا األجنبااي فااي البيااد أو الساايارأ .3

النساااء ماان الخااروج بالزدنااة والطيااب أمامااه، حتاا  ل نااه أحااد المحااار  أو أقاارش، ول اارأ المحادثااات 

والمشاااودر تسااقا الحااواجز النفسااية فيقااع المحظااور، والوقااالع المت اااثرأ فااي المجتمااع تاادح أولااي 

 األلباش عل  خطورأ األمر. 

 ااايف  لااا  اااا ا ماااا جلاااب الخاااد  والساااالقين مااان شااات  ملااال الحاجاااة، ف ياااف  ذا أ .9

دحدث من تقودة اقتصاددات ال فار بتحودالت مرتبات أولئ م ال فرأ مان الساالقين والخادماات، 

مااااع أ  المساااالمين أولاااا  وأحاااارى، وتبلااااد  حساااااا المساااالم ب  اااارأ مخالطااااة اااااؤلء ال فااااار دقضااااي 

 تااادردجيا  علااا  مفهاااو  الاااولء والباااراء فاااي الااانفس، أ اااف  لااا  ذلاااأ الااادور البشاااع لااابعل الااا دن ل

دخافو  الله من أصحاش م اتب الستقدا  ال دن دخبرونأ بعد  وجود مستخدمين مسلمين، أو 

القيااا  بعمليااات الخااداع والتمودااه، لي شااف بعاال أرباااش البيااوت بعااد وصااوح السااالا أو الخادمااة 

الموسومين باإلسال  في األوراق الرسمية أ  المس لة ل ش في تزودر، وأ  التم يلية قد بدأت مان 

لد ال   قاد  مناه المساتخد  بتلقيناه بعال ال لماات اإلساالمية التاي دتظااار بهاا أماا  أاال البياد الب

 زورا . 

ماااا دحصااال مااان تفسااا  األسااارأ بسااابب عالقاااة صااااحب البياااد بالخادماااة وانظااار فاااي  .1
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 الواقع وف ر لم نسبة حوادث الطالق التي حصلد بسبب الخادمة ؟ 

 ولم خادمة حملد سفاحا  ؟ 

لولدأ بالمستشفيات، وسجالت مرالز الشر ة عن المش الت الناتجة عن أولد ثم سالل أقسا  ا

الحرا  بسبب الفتنة بالخادمات، ثم حاوح أ  تدرس نطاق األمراا الساردة التاي انتقلاد  لا  مجتمعناا مان 

 جراء ذلأ، لتعلم حجم الدوامة التي نحن فيها بسبب جلب الخادمات  ل  البيوت. 

  د خ ه اؤلء الخد  والسالقين عن الددن اإلسالمي، وام درو  ودعادنو  ثم ف ر في التصور ال 

تصرفات المنتسبين  ليه، واس ح نفسأ أ  عالا و اعناه أماامهم، وأ  صاد عان سابيل اللاه قاد فعلنااه بهام، 

 وال دم ن أ  ددخل اؤلء في ددن ا ا حاح من دزعمو  أنهم حملته ؟  

أى بعااال أااال العلااام عااد  جاااواز جلااب الخادماااات علااا  وماان أجااال األسااباش المتقدماااة وغيراااا، ر

الوجااه الحاصاال اب ، وأنااه دجااب حساام مااادأ الفتنااة و غااالق منافاا  الشاار أنظاار فتااوى الشااي  محمااد صااالح 

 الع يمين بش   ا ه القضية. 

 وحتاااااا  ن ااااااو  مسترشااااااددن بقولااااااه تعااااااال : )و ذا قلااااااتم فاعاااااادلوا ( فااااااال بااااااد أ  نشااااااير  لاااااا  مااااااا دلااااااي:

ساان  سااال  بعضااهم نتيجااة مااا رأوه ماان أول : ل نن اار أ   عااددا  ماان الخااد  والسااالقين ال فاارأ قااد أساالموا وح 

التي  -القليلة مع األسف  -بعل مظاار اإلسال  في بعل البيوت، أو نتيجة لشيء من الجهود المخلصة 
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 ب لد في دعوتهم  ل  الله. 

البيد، وسمعنا عان الخادماة ول نن ر أ  بعل الخد  والسالقين مسلمو  حقا ، ربما أل ر من أال 

التي تضع مصحفا  فوق را المطب  لتقرأ فيه وقد فراغها من العمل، والسالا المسلم ال   دصلي الفجر 

 في المسجد قبل رش البيد. 

ثانيااا : لاان نتجاااال الحاجااة الماسااة التااي تقااع أحيانااا  لاابعل الناااا ماان  اارورأ وجااود ماان دخااد  فااي 

أو وجااود مر اا  ماازمنين وأصااحاش عااااات، أو عماال شاااق قااد ل تطيقااه  البيااد الواسااع، مااع ل اارأ األولد

الزوجة وحداا، ل ن السؤاح أدها المسلمو : من ال   دطبا الشروط الشرعية ودراعي الحتيا ات الددنية 

فااي جلااب الخااد  والسااالقين ؟ ولاام عاادد الاا دن سااي تو  بسااالا وزوجتااه )الحقيقيااة  ( ودضاامن عااد  خلااوأ 

ا، وعد  خلوأ أحد الرجاح بالخادمة ؟ ثم د مر الخادمة بالحجاش، ول دتعمد النظر  ل   حدى نساله بالسال

زدنتها، و ذا جاء  ل  البياد ولايس فياه  ل الخادماة فلان دادخل، وأ  ل دقبال  ل مساتخدمين مسالمين حقاا .. 

 ال  

لحاجاة شارعية ومن أجل ذلأ فإنه لبد ل ل من عنده أحد مان ااؤلء فاي بيتاه أ  دت لاد أناه موجاود 

فعااال ، وأ  وجااوده بالشااروط الشاارعية حقااا ، و   فااي قصااة دوسااف عليااه السااال ، لعباارأ فااي ااا ا المو ااوع، 

وفيها دللاة وا احة علا  الفتناة التاي تحصال بوجاود الخاد  والساالقين فاي البياد وأ  الشار قاد دحصال مان 

َقاِد األَْباَواَش أال المنزح ابتداء  مع لو  الخد  ممن دخاا الله.  }َوَراَوَدْتها ا ْفِساِه َوَغلَّ َو ِفي َبيْتَِها َعن نَّ تِي اا لَّ
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 . 23َوَقاَلْد َايَْد َلَأ َقاَح َمَعاَذ الّلِه    دوسف/

 ونقوح لل دن دش و  من ظروا صعبة في بيوتهم من جهة الخدمة دم ن م عمل ما دلي: 

خدا  شاااااراء الطعاااااا  الجاااااااز مااااان الساااااوق، اساااااتعماح األواناااااي الورقياااااة ولااااا ا اسااااات .1

المغاسااال بااااألجرأ، وتنظياااف البياااد بعمااااح دشااارا علااايهم الرجااال، والساااتعانة باألقاااارش لرعاداااة 

 األولد د و  حال  سردعا  في أوقات الحاجة، ل   ت و  الزوجة م ال  نفساء في فراشها. 

فإ  لم دف ذلأ بالغرا دم ن الساتعانة بخادماة مؤقتاة بالشاروط الشارعية، داتم  .2

 انتهاء الحاجة  ليها مع ما في ا ا الحل من المخا ر.  الستغناء عنها حاح

األفضل أ  ت و  خادماة بالسااعة، ما ال  تقاو  بمهمتهاا ثام تغاادر البياد، وعلا  أداة  .3

 حاح الضرورأ تقدر بقدراا. 

وقد  اح الحددب في ا ه الفقرأ لعمو  البالء بها في ا ا المجتمع، وقد دختلف  .4

 غادر المو وع ن لر ب مور من تقوى الله. األمر في مجتمعات أخرى، وقبل أ  ن

لال ماان لددااه أسااباش فتنااة فااي بيتااه مان اااؤلء وغياارام أ  دتقااي اللااه ودخاارجهم ماان  .3

 البيد. 

عل  لل من دظن أناه سيضاع  اوابا شارعية لنتياا  بالخاد  أ  دتقاي اللاه، ودعلام  .9
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 أ  ل يرا  من ا ه الضوابا تتالش  بمرور الزمن. 

خد  لافر في أرا الجزدرأ أ  دعرا عليه اإلسال  عل  لل من دوجد عنده مست .1

 باألسلوش الحسن، فإ  أسلم و ل أخرجه وأعاده من حيب أت . 

وأخياااارا  نخااااتم مو ااااوع الخااااد  والسااااالقين باااا لر ااااا ه القصااااة التااااي فيهااااا عباااار عظيمااااة فااااي خطااااورأ 

دعة، وسااؤاح المساتخدمين فااي البيااوت، وفاي التحااالم  لاا  ال تاااش والسانة، ورفاال لاال ح ام داخااالف الشاار

 أال العلم، وتطهير المجتمع اإلسالمي بالحدود الشرعية: 

عن أبي اردرأ وزدد بن خالد ر ي الله عنهما قال: لنا عند النبي صل  الله عليه وسالم فقاا  رجال 

فقاح: أنشدس الله  ل ما قضيد بيننا ب تاش الله، فقاا  خصامه ولاا  أفقاه مناه، فقااح: اقال بينناا ب تااش اللاه 

  لااي قاااح: قاال، قاااح:    ابنااي ااا ا لااا  عسايفا  )أ  أجياارا  ودطلااا علاا  الخاااد  ( علاا  ااا ا فزناا  بامرأتااه والا 

فافتااددد منااه بمالااة شاااأ وخاااد ، )دفعهااا لتعااودل لااه عمااا لحااا بعر ااه ( ثاام ساا لد رجااال  ماان أااال العلاام 

جم )ألنهااا محصاانة فاا خبروني أ  علاا  ابنااي جلااد مالااة وتغردااب عااا  )ألنااه غياار محصاان ( وعلاا  امرأتااه الاار

ورا ااية ( فقاااح النبااي صاال  اللااه عليااه وساالم: )والاا   نفسااي بيااده ألقضااين بين مااا ب تاااش اللااه، المالااة شاااأ 

والخاااد  رد )أ  مااردودأ عليااأ ( وعلااي ابنااأ جلااد مالااة وتغردااب عااا ، واغااد دااا أناايس علاا  اماارأأ ااا ا فااإ  

 . 12/139  الفتح اعترفد فارجمها " فغدا عليها فاعترفد فرجمها. رواه البخار

تنبيه: ومما دسوء لل مسالم غياور علا  حرماات اللاه ماا دحادث فاي بعال البياوت مان دخاوح عمااح 
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النظافة والصيانة عل  النساء وان بلباا النو  والبيد، فهل دظن أولئأ النسوأ أ  م ل اؤلء ليسوا رجال  

 أمر الله بالحتجاش عنهم ؟  

البيوت من تدردس الرجاح األجانب للفتيات البالغات،  ومن المن رات ل لأ ما دحدث في بعل

 وتدردس بعل النساء لألولد البالغين دو  حجاش. 

 نصيحة: أخرجوا المخن ين من بيوت م 

قاح البخار  رحمه الله تعال  باش  خراج المتشبهين بالنساء من البيوت وساق حددب ابن عبااا 

ن من الرجاح والمترجالت من النساء، وقاح: أخرجاوام مان قاح: لعن النبي صل  الله عليه وسلم المخن ي

بيوت م قاح: ف خرج النبي صل  الله عليه وسلم فالناا  وأخارج عمار فالناة. رواه البخاار  فاي لتااش اللبااا 

 . 13/333، الفتح 92باش 

ثم ساق حددب أ  سلمة ال   أورده في باش: )ما دنه  من دخوح المتشبهين بالنساء عل  المرأأ ( 

ونصه: عن أ  سلمة أ  النبي صل  الله عليه وسلم لا  عنداا، وفي البيد مخنب فقاح: المخنب ألخي أ  

سلمة عبد الله بن أبي أمية    فتح الله ل م الطالف غدا  أدلأ عل  ابنة غيال  فإنها تقبل ب ربع وتادبر ب ما ، 

 . 6/333الفتح  113لبخار  باش فقاح النبي صل  الله عليه وسلم: )ل ددخلن ا ا علي م ( رواه ا

أما تعردف المخنب: فهو من دشبه النساء فاي خلقتاه، أو حرلاتاه ولالماه، وغيار ذلاأ، فاإذا لاا  مان 



 أخطار تهدد البيوت

     www.islamqa.info   16 

أصل الخلقة فال لو  عليه مع أنه دجب علياه أ  دساع  ماا اساتطاع لتغيار اا ا التشابه، و   لاا  دتشابه بالنسااء 

  عمدا  فيسم  مخن ا  سواء فعل الفاحشة أو ل.

لا  ددخل  ل  أبيات رسوح الله صل  الله عليه وسلم ألنه  –ال   بم ابة الخاد   –وا ا المخنب 

 معدود من غير أولي اإلربة من الرجاح. 

فلما رأى الرسوح صال  اللاه علياه وسالم مان اا ا الشاخ  التادقيا فاي وصاف النسااء، وأناه دصاف 

لحام الابطن نتيجاة السامنة ( وثماا  ع ان مان الخلاف امرأأ با   لهاا أرباع ع ان مان األماا  )وااو ماا ت نا  مان 

)أربع من لال جاناب ( أمار بإخراجاه ومنعاه مان الادخوح  لا  حجار نسااله، وذلاأ ألناه دا تي مناه مفاساد م ال 

احتماح أ  دصف النساء الالتي دراان لألجانب، أو أ  دت ثر أال البيد به فيحصل للنساء تشبه بالرجاح، أو 

الت سار فاي المشاي والخناوع فاي الصاوت أو داؤد  للوقاوع فاي من ارات أبعاد مان  للرجاح تشبه بالنساء م ل

 ذلأ. 

وبعاااد اااا ا نتسااااءح الياااو  ونحااان نااارى ل يااارا  مااان أشاااباه الرجااااح أو أشاااباه النسااااء فاااي ااااؤلء الخاااد ، 

وخصوصااا  ال فااار الموجااوددن فااي بيااوت المساالمين، والاا دن نعلاام دقيااا  اثااارام الساايئة علاا  أولد وبنااات 

ين، بل لقد ظهرت  بقة تعارا باالجنس ال الاب مان شاباش دضاعو  أدوات الزدناة ودلبساو  مالباس المسلم

 النساء، فما أعظم الرزدة وما أشد البلية في أمة دراد منها أ  ت و  أمة جهاد    

و ذا أردت المزدااد ماان محاربتااه صاال  اللااه عليااه وساالم لهاا ا الجاانس وغياارأ الصااحابة علاا  م اال ااا ا 



 أخطار تهدد البيوت

     www.islamqa.info   17 

 ا الحددب: عن أبي اردرأ ر ي اللاه عناه أ  النباي صال  اللاه علياه وسالم أتاي بمخناب قاد الو ع، فتدبر ا

خضب ددده ورجليه )أ  صبغها بالحناء لالنساء (، فقيل دا رسوح الله   ا ا دتشبه بالنساء، فنفاه  ل  البقيع 

عن قتل المصلين ( رواه  )عقابا  له في م ا  غربة ووحشة، وحمادة لغيره ( فقيل أل تقتله، فقاح: ) ني نهيد

  2332وغيره وأنظر صحيح الجامع  4628أبو داود 

 نصيحة: اح ر أخطار الشاشة: 

ل د اد دخلو بيد في ا ا الزما  من نوع أو أنواع من األجهزأ المحتودة عل  شاشات، والقليل من 

، ومااع وصااوح اسااتخدامات ااا ه األجهاازأ مفيااد جيااد، واألل اار  ااار ماادمر وخصوصااا  الت عاارا األفااال 

البب المباشر  ل  ددار المسلمين، وانتشار بيع األفال  وتبادلها صارت مس لة التح م في ا ه األجهزأ شبه 

 مستحيلة. 

وفيما دلي ذلر األ رار والمفاسد الناتجاة عان مشااادأ اا ه األجهازأ، وسيساع  للتغيار بعاد ت ملهاا 

 لل من أراد ر   الله واجتناش سخطه: 

 عقالددا : 

ر شاااعالر أاااال ال فااار ورماااوز أدداااانهم البا لاااة، لالصاااليب، وباااوذا، والمعاباااد  ظهاااا .1

المقدسة، والهة الحب والخير والشر، والظال  والنور والشاقاء والمطار، وا ا ا األفاال  التبشايردة 
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 الداعية  ل  تعظيم ددن النصارى والدخوح فيه. 

اإلدحاء بقدرأ بعل الخلا علا  مضااااأ اللاه فاي الخلاا واإلحيااء واإلماتاة، م ال  .2

 بعل المشااد المتضمنة إلحياء ميد باستخدا  صليب أو عصا سحردة. 

 نشر الدجل والخرافة والشعوذأ والسحر، والعرافة وال هانة، المنافية للتوحيد.  .3

ا لااة، لاااألش والقساايس، مااا دنطبااع فااي حااس المتفاارج ماان تااوقير مم لااي األددااا  الب .4

 والراابة التي تداو  المر   وتفعل الخير   

في ل ير مان التم يلياات حلاف بغيار اللاه، وتالعاب ب ساماء اللاه لماا سام  أحادام  .3

 ابخر مرأ عبد القيساح. 

التشاااا يأ فااااي قاااادرأ اللااااه أو خلقااااه، أو تصااااودر الحياااااأ علاااا  أنهااااا صااااراع بااااين اللااااه  .9

 واإلنسا . 

براءأ من أعداء الله في نفوا المشااددن بما درونه من أمور القضاء عل  مفهو  ال .1

تبعاااب علاااا  اإلعجاااااش بشخصاااايات ال فااااار ومجتمعااااتهم، ولساااار الحااااواجز النفسااااية بااااين المساااالم 

 وال افر، فإذا زاح البغل في الله بدأ التشبه والتلقي عن اؤلء ال فرأ. 

 اجتماعيا : 
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 األفال .  اإلعجاش بشخصيات ال فرأ عند عر هم أبطال  في .1

 الدعوأ  ل  الجردمة، بعرا مشااد العنف والقتل والخطف والغتصاش.  .2

ت ااااااودن العصااااااابات علاااااا  الاااااانما المعااااااروا فااااااي األفااااااال  لالعتااااااداء واإلجاااااارا ،  .3

 و صالحيات األحداث والسجو  شاادأ عل  اثار األفال  في ا ا المجاح. 

شااو  وغيرااا مان تعليم فن السارقة والحتيااح والخاتالا والتزودار، وقابل الر .4

 ال بالر. 

الادعوأ  لاا  تشابه النساااء بالرجااح، والرجاااح بالنسااء، فااي مخالفاة وا ااحة لحدد ااه  .3

صل  الله عليه وسلم في لعن من فعل ذلأ، فه ا رجل دقلد امرأأ في صوتها ومشيتها، وقد دلبس 

شاربا  مستعارا  الشعر المستعار، والحلي ودضع األصباغ وأدوات الزدنة، وتلأ امرأأ تضع لحية أو 

 وتخشن صوتها، وا ا من أسباش نشر الميوعة في المجتمع وظهور الجنس ال الب. 

بااادل  مااان النباااي والصاااحابي والعاااالم والمجاااااد، صاااار القااادوأ المم ااال والمغناااي،  .9

 والراقصة والالعب. 

زواح الشااااعور بالمسااااؤولية تجاااااه األساااارأ، والالمبااااالأ بالطلبااااات المهمااااة والولااااد  .1

  رش الساارأ متسااّمر أمااا الجهاااز وقااد دضاارش الولااد  ااربا  مبرحااا   ذا قطااع علاا  األش المااردل، أل
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 خلوته بالفيلم. 

تمرد األبناء عل  األباء التي تدعو  ل  ذلأ، وعندما أصرَّ أحدام عل  قبل ثمن  .8

السلعة من أبيه ذّلره األش بحقه عليه، فقاح الولد في التم يلياة أباي دعناي تسارقني، والرساوح صال  

  3333له عليه وسلم دقوح: " أند ومالأ ألبيأ ". رواه أبو داود ال

قطااع الاارحم بانشااغاح المشااااددن باااألفال  عاان الزدااارات العالليااة، و   زاروا فااال  .6

دتباااادلو  األحادداااب المفيااادأ، ول دتاااداولو  حلاااوح المشااا الت العاللياااة بقااادر ماااا دتحّلقاااو  حاااوح 

 الشاشة صامتين. 

 . النشغاح عن  لرا  الضيف .13

 شاعة ال سل والخموح، وتعطيال اإلنتااج بماا تساتهل ه اا ه األجهازأ مان أوقاات  .11

 المسلمين. 

نشوء الخالفات الزوجية، وال ره المتبادح، وظهور الغيارأ الم موماة، فها ا رجال  .12

 دتغّزح ب وصاا امرأأ عل  الشاشة أما زوجته، واي ترد عليه ب لر محاسن الم دع والمم ل. 

دأ من استمراء النظر  ل  مشااد الختالط، ولشف الزوجة ذااش الغيرأ المحمو .13

 عل  األجانب، وسفور البنات واألخوات، والت ثر بالدعوأ  ل  تحردر المرأأ. 
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 أخالقيا : 

  ثارأ الشهوات بعرا مناظر النساء للرجاح، وأش اح الرجاح الفاتنين للنساء.  .1

  حة واعتياد الظهور بها. دعوأ المجتمع  ل   ظهار العورات ب نواع المالبس الفا .2

الدعوأ  ل   قامة العالقات بين الجنسين وتعليم المشااد ليفية التعرا، وما ااي  .3

ال لمااات المتبادلااة فااي البدادااة، ووسااالل تطااودر العالقااة المحرمااة، وتبااادح أحاددااب الحااب والغاارا  

 ال .  …وتشابأ األدد  

ذلاأ، حتا  أ  بعضاهم دقّلاد الوقوع في الزنا والفاحشة بفعل األفال  التي تعرا  .4

مااا دحاادث فااي الفاايلم مااع بعاال محارمااه والعياااذ باللااه، أو دمااارا عااادات ساايئة أثناااء عاارا ااا ه 

 األفال . 

تعلاايم النساااء أنااواع الاارق  ممااا فيااه  ظهااار للعااورات و غااراء للرجاااح، وااا ا ماان  .3

 أنواع الميوعة والنحالح. 

افة  لاااا  الضااااحأ ال  ياااار التساااااش الشخصااااية الهزليااااة، وانحسااااار الجددااااة، باإل اااا .9

 المفسد للقلب بفعل أفال  " ال وميددا ". 

 شيوع األلفاظ الب دئة مما دستخد  في ل ير من األفال  والتم يليات.  .1
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 تعبددا : 

 تضيع صالأ الفجر من جراء السهر عل  مشاادأ ما دعرا في الشاشة.  .1

د للرجاح بسبب الت خر عن أداء الصلوات في أوقاتها فضال  عن أدالها في المساج .2

 تعلا القلب بالمسلسل أو الفيلم أو المباراأ. 

التسبب في باغل بعل الشعالر التعبددة، لما دحدث لبعضهم  ذا قطعد المباراأ  .3

 الم يرأ بتوقف ألداء الصالأ. 

  نقاص أجر بعل الصالمين، أو ذاابه بال لية ب نوش ا ه المشاادات المحّرمة.  .4

 شردعة من أح ا  لالحجاش وتعدد الزوجات. الطعن في بعل ما جاءت به ال .3

 تاردخيا : 

تشوده التارد  اإلسالمي، و مس الحقالا، و اماح ذلر منجزات المسالمين فاي  .1

 األفال  التي تح ي تارد  البشردة. 

تحردف الحقالا التاردخية ال ابتة، بإظهار الظالم عل  أنه مظلو ، وا  ا لاالزعم  .2

 ب   اليهود أصحاش قضية عادلة. 

التقليل من ش   أبطاح اإلسال  في أعين المشااددن لبعل التم يليات التي تم ل  .3
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فيهااا أدوار الصااحابة وقااادأ الفااتح اإلسااالمي والعلماااء، وتظهاار فيهااا ااا ه الشخصاايات بهيئااة مبت لااة، 

 والمم لو  في األصل فسقة وفجرأ، وتختلا بالتم يلية مشااد غرامية. 

ة النفساااية، و شاااعة الرعااب فاااي قلااوبهم، بماااا  دقاااع المساالمين تحاااد و اا أ الهزدماا .4

 دعرا من أنواع ابلة الحربية المتقدمة لدى ال فار فيحّس المسلم أنه ل دم ن ازدمة اؤلء. 

 نفسيا : 

التساش العنف والطبع العدواني من مشاادأ أفال  العنف والمصارعة، ومشااد  .1

 الدماء والرصاص واألسلحة الحادأ. 

مشااد  أفال  الرعب حت  أ  أحادام ليهاب مان نوماه   شاعة الخوا في نفوا .2

 م عورا  فزعا ، واو دصرخ مما راه في نومه نتيجة مشهد علا في مخيلته. 

 فساد واقعية األ فاح وغيرام بعل المشااد المنافية للواقع، ولما جعله الله من  .3

رتااااو ، وااااا ه النتااااالا المترتبااااة علاااا  األسااااباش، وماااان أم لااااة ذلااااأ بعاااال مااااا دعاااارا فااااي أفااااال  ال 

 الالواقعية تؤثر عل  التصرفات في الحياأ العملية. 

 صحيا : 

 اإل رار بحاسة البصر، واي نعمة سيس ح عنها العبد    .1
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تساااارع  اااربات القلاااب، وارتفااااع الضاااغا والتاااوتر العصااابي ونحاااوه عناااد مشااااادأ  .2

 أفال  الرعب وسفأ الدماء   

 دو  القيامة فيم أباله ؟ السهر المضر براحة الجسد، ال   سيس ح العبد عنه  .3

ماااااا دحااااادث مااااان أ ااااارار ب جسااااااد األ فااااااح الااااا دن دقلااااادو  الساااااوبرما  والرجااااال  .4

 الحددد  وغيراما، وال بار ال دن دقلدو  الماللمين والمصارعين. 

 ماليا : 

صرا المبالغ في شاراء األجهازأ واألفاال  وأجارأ اإلصاالح، وأجهازأ التحساين والساتقباح، واا ا 

 العبد دو  القيامة فيم أنفقه ؟    الماح سيس ح عنه

مسارعة ال  ير من الناا  ل  شراء لماليات ل دحتاجو   ليها، وتنافس النساء في شراء األزداء من 

 جراء ما دعرا في الشاشة من المشااد والدعادات. 

 نصيحة: الح ر من شر الهاتف 

وفر األوقاااات، ودقصااار الهااااتف مااان المخترعاااات المفيااادأ، ومااان حاجاااات العصااار الحاااددب. فهاااو دااا

المساااافات، ودصااالأ بجمياااع الجهاااات، ودم ااان أ  دساااتخد  فاااي األعمااااح الصاااالحات، لاإلدقااااظ لصاااالأ 

 الفجر، أو سؤاح شرعي، واستحصاح فتوى ومواعدأ أال الخير، وصلة الرحم، وناصح المسلمين. 
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ير بياوت ب ساراا، ول نه في الوقد نفسه وسيلة ألمور من الشر عدددأ، ولم لا  الهاتف ساببا  لتادم

انَّ  ل  مهاو  الرذدلة والفساد   وت من الخطورأ في  ام وجرِّ و دخاح الشقاء والتعاسة عل  س انها أو جرِّ

 سهولة استخدامه، وأنه منف  مباشر من خارج البيد  ل  داخله. 

 ومن استخدامه في الشر: 

 ما دحدث بواسطته من المعالسات المزعجة.  .1

جنبااي، وتطااور العالقااة، قاااح لااي شاااش قااد اااداه اللااه  لاا  تعاارا الماارأأ بالرجاال األ .2

 ردا التوبة: قلما تعرا شاش بفتاأ بالهاتف  ل خرجد معه في النهادة، وما دحدث بعد ذلأ من 

 درلات الفواحب المتفاوتة ل دعلمه  ل الله. 

ما دحدث فيه من  فساد المرأأ عل  زوجها أو الزوج عل  زوجته، أو ت ليب األش  .3

أولده، وبناتاه والع اس، وذلاأ نتيجاة م الماات مان النماامين والمخاربين مبنياة علا  الحساد عل  

 وحب الشر والتفردا. 

 ياع األوقات فاي المحادثاات التافهاة المساببة لقساوأ القلاب، واللتهااء عان ذلار  .4

 الله، وخصوصا  بين النساء، فتجد المرأأ فيه متنفسها. 

 ومن الحلوح في قضادا الهاتف: 
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 بعة ووع  من دسيء استعماله من داخل البيد وخارجه. متا .1

 الح مة في الرد.  .2

 ذا جاءنا خبر في م المة مان مجهاوح عر انااا علا  لتااش اللاه عاز وجال ونفا نا  .3

 أمر الله )فتبيَّنوا (. 

والتربياااة اإلساااالمية لفيلاااة بجعااال اساااتخدا  اااا ا الجهااااز صاااحيحا   ذا غااااش الاااولي  .4

 والراعي. 

 بفصل الحرارأ  ذا صار  ثمه ألبر من نفعه. واخر الدواء ال ي  .3

 نصيحة: دجب  زالة لل ما فيه رمز األددا  ال فار البا لة أو معبوداتهم والهتهم. 

عن عالشة ر ي الله عنها أ  النبي صل  الله عليه وسلم لم د ن دترس في بيته شيئا  فيه تصاليب  ل 

 الصور. باش نقل  13/383نقضه. رواه البخار ، فتح البار  

وقااد بلينااا فااي ااا ا الزمااا  بمصاانوعات جاءتنااا ماان بااالد ال فااار فيهااا تصاااودر ونقوشااات، ورسااومات 

بلهتم ومعبوداتهم، ومن ذلأ الصليب ب ش اله المتنوعة، وصور مردم وعيس ، أو صور ال نالس وتماثيل 

 بوذا، والهة اإلغردا لآلهة الحب، والهة الخير والشر، وا  ا. 

لموحااد ل دصاالح أ  د ااو  فيااه رمااوز للشاارس الاا   دنااافي التوحيااد، باال دنقضااه ماان وبيااد المساالم ا
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أساساااه، ولااا لأ لاااا  علياااه الصاااالأ والساااال  دااانقل الصااالبا   ذا راااااا فاااي بيتاااه، والااانقل ااااو اإلزالاااة ساااواء 

  بالطمس  ذا لاند مرسومة أو منقوشة، أو الحأ والتلطي  بما دغير ايئتها أو اقتالعها و زالتها بال لية.

وليس ا ا من الغلو في الددن، أل  ال   نه  عن الغلو او ال   فعال ذلاأ صال  اللاه علياه وسالم 

وألجل ذلأ دنبغي عل  أال البيد  ذا أرادوا شراء األواني والفر  وغيراا أ  دح روا من م ل ا ا الرموز 

ا األماار فمااا لاام د اان الشاا ل لألددااا  البا لااة التااي تنااافي التوحيااد علاا  أننااا ننبااه  لاا  أاميااة العتااداح فااي ااا 

 وا حا  في لونه صليبا  م ال  فال دجب تغييره. 

 

 نصيحة:  زالة صور ذوات األرواح 

دعمد ل ير من الناا  ل  تزدين بيوتهم بصور تعلا عل  الجدار  أو تماثيال تو اع علا  أرفاف فاي 

رواح لإنسا  أو  يار أو بعل زوادا البيد، ول ير من ا ه الصور المجسمة وغير المجسمة ت و  ل وات أ

 دابة ونحو ذلأ. 

وأقواح المحققين من أال العلم ظاارأ في تحردم صور ذوات األرواح سواء لاناد نحتاا  أو رساما  

أو م خوذأ بابلة ما دامد ثابتة ليسد لصاورأ الماراأ أو الصاورأ فاي المااء، وحاددب رساوح اللاه صال  اللاه 

ليفهم ما ل دطيقو  من نف  الروح فيها دو  القيامة دشمل لل عليه وسلم في لعن المصوردن وتهدددام بت 
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عاماال فااي حقاال التصااودر مااا لاام د اان ماان باااش اإلعانااة علاا  الضاارورأ والحاجااة لصااور اإلثباتااات الشخصااية 

 الالزمة أو تتبع المجرمين ونحو ذلأ. 

داؤد   وتعليا صور ذوات األرواح فيه  ثم اخر أل  ذلأ دفضي  لا  تعظايم صااحب الصاورأ، وقاد

 ل  الوقوع في الشرس لما حصل في قاو  ناوح وأقال ماا فاي تعلياا مان األ ارار تجدداد األحازا  أو التباااي 

والتفاااخر بابباااء واألجااداد فااال دقاال أحااد ماان الناااا نحاان ل نسااجد للصااورأ، وماان أراد أ  دحاار  نفسااه ماان 

لله عليه وسلم: )   البيد ال   الخير العظيم بدخوح المالل ة بيته فليضع الصورأ، قاح رسوح الله صل  ا

 . 4/323فيه صور ل تدخله المالل ة ( رواه البخار  

 ولقد جاء في النهي عن التصودر عدأ أحاددب فمنها: 

. وحاددب عباد اللاه 1/382)   أشد الناا ع ابا  عند الله دو  القيامة المصورو  ( رواه البخاار  

قااح بن عمر أ  رسوح الله صل  الله عليه وسلم قا ح: )   ال دن دصنعو  ا ه الصور دعا بو  داو  القياماة دا

 . 1/382لهم أحيوا ما خلقتم ( رواه البخار  

وحددب أبي اردرأ أنه دخل دارا  بالمددنة فرأى في أعالاا مصورا  دصور )دنقب الصور في حيطا  

بنااا  ( قااااح: سااامعد رساااوح اللاااه صااال  اللاااه علياااه وسااالم دقاااوح: )ومااان أظلااا م ممااان ذااااب دخلاااا الااادار التاااي تا

 . 1/383لخلقي فليخلقوا حبة فليخلقوا ذرأ ( رواه البخار  
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 . 1/363وحددب أبي جحيفة أ  النبي صل  الله عليه وسلم لعن المصور رواه البخار  

 و ليأ أدها القارئ ال ردم مزددا  من اإلدضاح حوح ا ه المس لة في لال  أال العلم. 

ة بيتااا : )المااراد بالبيااد الم ااا  الاا   دسااتقر فيااه الشااخ ، جاااء فااي شاارح حااددب ل تاادخل المالل اا

 . 1/363سواء لا  بناء  أو خيمة أ  غير ذلأ ( فتح البار  

أما الصور التي تمنع المالل ة عن الدخوح بسببها فهي صور ذوات األرواح مما لام دقطاع رأساه أو 

صنع صور ذوات األرواح فعل محدث )أ  داها  وداحتقر بالوطء عليها وغيره ( و 1/382لم دمتهن الفتح 

أحدثااه عباااد الصااور، ومااا داشااعر باا لأ فعاال قااو  نااوح، وحااددب عالشااة فااي قصااة ال نيسااة التااي لانااد باا را 

الحبشاة، ومااا فيهااا ماان التصااودر وأنااه صاال  اللااه علياه وساالم قاااح: )لااانوا  ذا ماات فاايهم الرجاال الصااالح بنااوا 

 . 1/382ئأ شرار الخلا عند الله ( الفتح عل  قبره مسجدا  وصوروا فيه تلأ الصورأ، أول

 ودضيف ابن حجر رحمه الله: 

)قاح النوو : قاح العلماء: تصودر صورأ الحيوا  )ذوات األرواح ( حرا  شددد التحردم، واو من 

ال بالر، ألنه متوعد عليه بها ا الوعياد الشاددد، وساواء صانعه لماا دماتهن أ  لغياره، فصانعه حارا  ب ال حااح، 

  في ثوش أو بساط أو درام أو ددنار أو فلس أو  ناء أو حاالا أو غيرااا، ف ماا تصاودر ماا لايس فياه وسواء لا

 صورأ حيوا  فليس بحرا . 
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قلد: ودؤدد التعميم فيما لاه ظال وفيماا ل ظال لاه ماا أخرجاه أحماد مان حاددب علا  أ  النباي صال  

ا   ل لسره، ول صورأ  ل لطخها أ   مسها ( الله عليه وسلم قاح: )أد م دنطلا  ل  المددنة فال ددع بها وثن

  1/384الحددب فتح البار  

وقد لا  صل  الله عليه وسلم حردصا  عل  تطهير بيته من الصور المحرمة، وا ا م اح عل  ذلاأ: 

تحااد عنااوا  ماان لاام داادخل بيتااا  فيااه صااورأ روى البخااار  رحمااه اللااه حااددب عالشااة ر ااي اللااه عنهااا أنهااا 

سااادأ ( فيهااا تصاااودر، فلمااا رااااا رسااوح اللااه صاال  اللااه عليااه وساالم قااا  علاا  الباااش فلاام اشااترت نمرقااة )و

ددخل، فعرفد في وجهه ال رااية، قالد: دا رسوح الله   أتوش  ل  الله و ل  رسوله ماذا أذنبد ؟ قاح: )ما 

علياه وسالم: )    باح ا ه النمرقة ؟ ( فقالد: )اشتردتها لتقعد عليها وتوسداا، فقاح رساوح اللاه صال  اللاه

أصحاش ا ه الصور دع بو  دو  القيامة، دقاح لهم: أحيوا ما خلقتم ( وقاح: )   البيد ال   فيه الصور ل 

 . 1/362تدخله المالل ة ( فتح البار  

وقد دقوح البعل: ولماذا اإل الة في ا ا المو وع ؟ فنقوح: لقد دخلنا بيوتا  وغرفا  فوجدنا صور 

بعضاااااها عارداااااة أو شااااابه عارداااااة، معلقاااااة علااااا  الجااااادرا  والمراداااااا والخااااازالن واألدراج المغناااااين وغيااااارام، و

والطاولت، دنظر  ليها صاحبها صباح مساء، وصار بعضهم دقبل الصورأ، ودتخيل أمورا  من رأ    فصارت 

الصورأ من أعظم وسالل النحراا، وتبين ألولي األلباش شيئا  من ح مة الشاارع فاي تحاردم صاور ذوات 

 رواح. األ
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 ولبد في ختا  ا ه الفقرأ أ  نشير  ل  ما دلي: 

دقااوح بعاال الناااا:    الصااور اليااو  غزتنااا فااي لاال شاايء فااي المعلبااات الغ اليااة،  .1

 وال تب والمجالت والدفاتر، و ذا أردنا  مس لل صورأ فسنضيع أوقاتنا في ذلأ، فماذا نفعل ؟ 

والباقي: دطمس ظاارا   –   أم ن  –نقوح: احرص عل  شراء ما خال من الصور  .2

لالصورأ عل  الغالا، ودبق  ال تاش دستفاد منه، و ذا انتهد الفالدأ لالجرالد وغيراا تخرج من 

البيد، وما دتع ر  مسه لالصورأ عل  المعلبات الغ الية م ال، فال حرج    شاء الله في ترله لما 

 التيسير. ذلره أال العلم ألنه دخل فيما عمد به البلوى والمشقة تجلب 

   لااا  ولبااد ماان تعليااا شاايء لتاازدين الجاادرا  فلااي ن بعاال المناااظر الطبيعيااة أو  .3

 صور المساجد والمشاعر الخالية من المح ورات الشرعية. 

عل  من دعلقو  ابدات القرانية وغيراا أ  دنتبهوا  ل  أ  القرا  لم دنزح لتزدن به  .4

رجل ساجد أو  ير ونحو ذلأ، وأ  ل دقع من الجدرا ، وأ  من العبب تصودر ابدات عل  ايئة 

 الشخ  في المجلس محظورات شرعية تخالف ابدة المعلقة فوق رأسه. 

 نصيحة: امنعوا التدخين في بيوت م 

د في دليال  عل  تحردم التدخين )بالنسبة للعقاالء ( قاوح اللاه تعاال : )ودحال لهام الطيباات ودحار  
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فقساام اللااه المطعومااات والمشااروبات  لاا  قساامين ل ثالااب لهمااا  131علاايهم الخبالااب ( سااورأ األعااراا/

 يباااات مباحاااة وخبالاااب محرماااة، ومااان الااا   دجااار  أ  دقاااوح الياااو     التااادخين  ياااب، باااالنظر  لااا  رالحتاااه 

 واألمواح التي تصرا فيه واأل رار الجسددة والماددة الناتجة عنه. 

ر، ل مااان الااادعادات المجانياااة ول والبياااد الصاااالح لااايس فياااه ولعاااات ساااجالر ول مناااافل للساااجال

 غيراا فضال  عن الشيشة ومشتقاتها. 

فإذا خشيد من التادخين فاي بيتاأ فضاع ملصاقات للتلمايح، فاإ  رأداد أحادا  درداد ارت ااش المن ار 

 أمامأ فليس لأ بد في منع وقوعه باألسلوش المناسب. 

 نصيحة:  دالم واقتناء ال الش في البيوت 

وصلنا من عادات ال فار اقتناء ال الش في البيوت، وعدد من ال دن تطبعوا  مما وصلنا من جملة ما

بطباع ال فرأ في مجتمعنا دجعلاو  فاي بياوتهم لالباا  دشاترونها بمباالغ وثمان ال لاب حارا  مان حاددب رواه 

. ودنفقو  في  عامها ونظافتها أموال  سيس لو  عنها 3311واو في صحيح الجامع  1/339اإلما  أحمد 

القياماة، حتا  صاار مان شاعار بياوت ل يار مان األثردااء ولباار الماوظفين وجاود للاب فاي البياد، ولعااش  دو 

ال لب نجس، واو دلعا أال المنزح وأمتعتهم، ولو ولغ ال لب في  ناء لوجب غسله سبع مرات  حداان 

صال  اللاه علياه  بالتراش، ف يف  ذا علمد أدها المسلم مقدار ما دنق  من أجر ال دن دقتنو  ال االش قااح

وسلم: " ما من أال بيد درتبطو  للبا   ل نق  من عملهم لل دو  قيراط )وفي روادة مسلم قيرا ا  (  ل 
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، فالنهي عن 3321واو في صحيح الجامع  1486للب صيد أو للب حرث أو للب غنم " رواه الترم   

لبيوت والمنشآت أو المواشي وغيراا ( اقتناء ال الش دست ن  منه للب الزرع، والصيد والحراسة )حراسة ا

وداادخل فيااه لاال مااا تاادعو  ليااه الحاجااة ماان تتبااع اثااار المجاارمين، ولشااف المخاادرات ونحااو ذلااأ، لمااا اااو 

  3/291مضمو  لال  بعل أال العلم. التعليا عل  سنن الترم   ط.شالر 

منعاه مان دخاوح بيتاه وا ا جبردل عليه السال  دبين لنبينا محمد صل  الله عليه وسلم السبب ال   

عليه الصالأ والسال ، حسب الموعد ال   لا  بينهما، قاح صل  الله عليه وسلم: )أتاني جبردل فقاح:  ني 

لنااد أتيتااأ الليلااة فلاام دمنعنااي أ  أدخاال البيااد الاا   أنااد فيااه  ل أنااه لااا  فااي البيااد تم اااح رجاال ولااا  فااي 

اار باارأا التم اااح دقطااع، فياصااير لهيئااة  البيااد قاارا  سااتر )م اال السااتارأ ( فيااه تماثياال ولااا  فااي البيااد للااب، فما

الشجرأ، ومر بالستر دقطع فياجعل منه وساادتا  تو ئاا ، ومار بال لاب فياخارج ففعال رساوح اللاه صال  اللاه 

  98عليه وسلم ". رواه اإلما  أحمد، صحيح الجامع رقم 

 نصيحة: البتعاد عن تزودا البيوت 

  أنواع التزودا والتزدين والزخرفة نتيجة النغماا في المل ات، شاع في بيوت ل ير من الناا اليو

 والتعلا بالدنيا، والتبااي والتفاخر. 

وبعل البيوت  ذا دخلتها تت لر لال  ابن عباا: )ليس في الجناة شايء مماا فاي الادنيا  ل األساماء 

ماااان التحااااف والزدنااااات (، ول نسااااتطيع فااااي ااااا ه العجالااااة أ  نسااااتطرد فااااي ذلاااار أنااااواع العجالااااب والغرالااااب، 
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 والنقو  والزخارا، التي تزخرا بها بعل البيوت والقصور، ول ننا نّ لر بما دلي: 

قاح تعال : )ولول أ  د او  النااا أماة واحادأ لجعلناا لمان د فار باالرحمن لبياوتهم ساقفا  مان فضاة 

 . 33/ومعارج عليها دظهرو ، ولبيوتهم أبوابا  وسررا  عليها دت و  وزخرفا .. ( الزخرا

أ  )لول أ  دعتقد ل ير من الناا الجهلة أ   عطاءنا الماح دليل محبتنا لمن أعطيناه فيجتمعوا عل  

. لجعلنا لبيوت ال فاار ساقفا  وسااللم وأقفاال  1/213ال فر ألجل الماح ( تفسير القرا  العظيم لبن ل ير 

ه ولااايس عنااادام حسااانة، ألنهااام أخااا وا علااا  األباااواش مااان فضاااة وذااااب مااان متااااع الحيااااأ الفانياااة، ليوافاااوا اللااا

 نصيبهم من الدنيا. 

عن عالشة ر ي الله عنها: )أ  رسوح الله صل  الله عليه وسلم  –رحمه الله  –روى اإلما  مسلم 

خرج في غزاأ ف خ ت نمطا  )بساط له خمل ( فسترته عل  الباش، فلما قد  فرأى النما عرفد ال رااية في 

طعااه، وقاااح: )   اللااه لاام د مرنااا أ  ن سااوا الحجااارأ والطااين ( صااحيح مساالم وجهااه، فج بااه حتاا  ات ااه أو ق

3/1999  

روى اإلمااا  أحمااد قصااة فا مااة لمااا قالااد لعلااي ر ااي اللااه عنهمااا )وقااد صاانعوا  عامااا  ( لااو دعونااا 

رسوح الله صل  الله عليه وسلم، فجاء فو ع ددده عل  عضادتي الباش فرأى قراما  )ثوش رقيا من صوا 

ا  ونقو  ( فرجع، فقالد فا مة لعلي: ألحقه فقل له لم رجعد دا رسوح الله ؟ فقاح: ) نه ليس لي فيه ألو

واااو فااي صااحيح الجااامع  3/221)وفااي روادااة: لنبااي أ  داادخل ( أ  أدخاال بيتااا  مزوقااا  ( رواه اإلمااا  أحمااد 
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2411 . 

 . 3133ورواه أبو داود تحد باش: الرجل دادع  فيرى م رواا  سنن أبي داود 

وتحد باش: ال درجع  ذا رأى من را  في الدعوأ، روى البخار  رحمه الله تعليقا : ودع  ابن عمر 

أبا أدوش، فرأى في البيد سترا  عل  الجدار، فقاح ابن عمر: )غلبناا علياه النسااء (، فقااح: )مان لناد أخشا  

  6/246عليه، فلم ألن أخش  عليأ، والله ل أ عم ل م  عاما  ( فرجع فتح البار  

وقد وصل الحددب اإلما  أحمد عن سالم بن عبد بن عمر قااح: )أعرساد فاي عهاد أباي، فاآذ  أباي 

الناا، ف ا  أبو أدوش فيمن اذناه، وقد ستروا بيتي ببجاد أخضر، ف قبل أبو أدوش فا لع فراه، فقاح: دا عبد 

(  …مان خشايد أ  تغلباه النسااء الله أتسترو  الجدر، فقاح أباي واساتحيا: غلبناا النسااء داا أباا أداوش، فقااح:

 الحددب فتح البار . 

روى الطبراني عن أبي جحيفة أ  رسوح الله صل  الله عليه وسلم قاح: )ستفتح علي م الدنيا حت  

  3914تنجدوا بيوت م لما تنجد ال عبة، ف نتم اليو  خير من دومئ  ( صحيح الجامع 

أنه  ما م روه أو محر  ابداش الشرعية لبن  وخالصة لال  أال العلم في زخرفة وتزودا البيوت:

  3/421مفلح 

 والله أعلم، وصل  الله عل  نبينا محمد وعل  اله وصحبه وسلم.
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