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أربعون نصيحة إلصالح ابليوت

بسم اهلل الرمحن الرحيم

مقدمة
إن احلمد هلل ،حنمده ونستعينه ،ونستغفره ،ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا

ومن سيئات أعمانلا ،من يهده اهلل فال مضل هل ،ومن يضلل فال هادي هل،
وأشهد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل ،وأشهد أن حممدا عبده ورسوهل...

أما بعد:

ابليت نعمة
.80

قال اهلل تعاىل{ :واهلل جعل لكم من بيوتكم سكنا} .سورة انلحل اآلية
قال ابن كثري – رمحه اهلل " :-يذكر تبارك وتعاىل تمام نعمه ىلع عبيده،

بما جعل هلم من ابليوت اليت يه سكن هلم يأوون إيلها ويسترتون

وينتفعون بها سائر وجوه االنتفاع".

ماذا يمثل ابليت ألحدنا؟ أليس هو ماكن أكله ونكاحه ونومه

وراحته؟ أليس هو ماكن خلوته واجتماعه بأهله وأوالده؟

أليس هو ماكن سرت املرأة وصيانتها ؟! قال تعاىل{ :وقرن يف بيوتكن وال

تربجن تربج اجلاهلية األوىل} سورة األحزاب اآلية33 :

وإذا تأملت أحوال انلاس ممن ال بيوت هلم ممن يعيشون يف املالئج ،أو
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ىلع أرصفة الشوارع ،والالجئني املرشدين يف املخيمات املؤقتة ،عرفت نعمة

ابليت ،وإذا سمعت مضطربا يقول ليس يل مستقر ،وال ماكن ثابت ،أنام

أحيانا يف بيت فالن ،وأحيانا يف املقىه ،أو احلديقة أو ىلع شاطئ ابلحر،

ومستودع ثيايب يف سياريت؛ إذن لعرفت معىن التشتت انلاجم عن حرمان

نعمة ابليت.

وملا انتقم اهلل من يهود بين انلضري سلبهم هذه انلعمة ورشدهم من

ديارهم فقال تعاىل{ :هو اذلي أخرج اذلين كفروا من ديارهم ألول احلرش} .ثم

قال{ :خيربون بيوتهم بأيديهم وأيدي املؤمنني فاعتربوا يا أويل األبصار} .سورة

احلرش ،اآلية2 :

وادلافع عند املؤمن لالهتمام بإصالح بيته عدة أمور:
أوال :وقاية انلفس واألهل نار جهنم ،والسالمة من عذاب احلريق{ :يا
أيها اذلين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها انلاس واحلجارة عليها

مالئكة غالظ شداد ال يعصون اهلل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون} سورة

اتلحريم ،اآلية6 :

ثانيا :عظم املسئويلة امللقاة ىلع رايع ابليت أمام اهلل يوم احلساب:
قال صىل اهلل عليه وسلم" :إن اهلل تعاىل سائل لك راع عما اسرتاعه

أحفظ ذلك أم ضيعه ،حىت يسأل الرجل عن أهل بيته".

ثالا :أنه املاكن حلفظ انلفس ،والسالمة من الرشور وكفها عن انلاس،
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وهو امللجأ الرشيع عند الفتنة:
قال صىل اهلل عليه وسلم" :طوىب ملن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى

ىلع خطيئته".

وقال صىل اهلل عليه وسلم" :مخس من فعل واحد منهن اكن ىلع اهلل،

من اعد مريضا ،أو خرج اغزيا ،أو دخل ىلع إمامه يريد تعزيره وتوقريه ،أو
قعد يف بيته فسلم انلاس منه وسلم من انلاس".

وقال صىل اهلل عليه وسلم" :سالمة الرجل من الفتنة أن يلزم بيته".
ويستطيع املسلم أن يلمس فائدة هذا األمر يف حال الغربة عندما ال

يستطيع لكثري من املنكرات تغيريا ،فيكون دليه ملجأ إذا دخل فيه حيم
نفسه من العمل املحرم وانلظر املحرم ،وحيم أهله من اتلربج والسفور،

وحيم أوالده من قرناء السوء.

رابعا :أن انلاس يقضون أكرث أوقاتهم يف الغالب داخل بيوتهم،

وخصوصا يف احلر الشديد والربد الشديد واألمطار وأول انلهار وآخرة ،وعند

الفراغ من العمل وادلراسة ،وال بد من رصف األوقات يف الطااعت ،وإال

ستضيع يف املحرمات.

خامسا :وهو أهمها ،أن االهتمام بابليت هو الوسيلة الكبرية بلناء

املجتمع املسلم ،فإن املجتمع يتكون من بيوت يه بلناته ،وابليوت أحياء،

واألحياء جمتمع ،فلو صلحت اللبنة لاكن جمتمعا قويا بأحاكم اهلل ،صامدا يف
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وجه أعداء اهلل ،يشع اخلري وال ينفذ إيله رش.
فيخرج من ابليت املسلم إىل املجتمع أراكن اإلصالح فيه؛ من ادلاعية

القدوة ،وطالب العلم ،واملجاهد الصادق ،والزوجة الصاحلة ،واألم املربية،

وبقية املصلحني.

فإذا اكن املوضوع بهذه األهمية ،وبيوتنا فيها منكرات كثرية ،وتقصري

كبري ،وإهمال وتفريط؛ فهنا يأيت السؤال الكبري:

ما يه وسائل إصالح ابليوت؟
وإيلك أيها القارئ الكريم اجلواب ،نصائح يف هذا املجال عىس اهلل أن

ينفع بها ،وأن يوجه جهود أبناء اإلسالم بلعث رسالة ابليت املسلم من

جديد.

وهذه انلصائح تدور ىلع أمرين :إما حتصيل مصالح ،وهو قيام

باملعروف ،أو درء مفاسد وهو إزالة للمنكر.
وهذا أوان الرشوع يف املقصود.
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تكوين ابليت
◆ نصيحة" :"1حسن اختيار الزوجة
{وأنكحوا األياىم منكم والصاحلني من عبادكم وإمائكم إن يكونوا

فقراء يغنهم اهلل من فضله واهلل واسع عليم} سورة انلور اآلية 32
ينبيغ ىلع صاحب ابليت انتقاء الزوجة الصاحلة بالرشوط اتلايلة:
" .1تنكح املرأة ألربع :ملاهلا ،وحلسبها ،وجلملها ،ودلينها ،فاظفر بذات

ادلين تربت يداك" متفق عليه.

" .2ادلنيا لكها متاع ،وخري متاع ادلنيا املرأة الصاحلة" رواه مسلم
1468
" .3يلتخذ أحدكم قلبا شاكرا ،ولسانا ذاكرا ،وزوجة مؤمنة تعينه ىلع

أمر اآلخرة" رواه أمحد""282/5والرتمذي وابن ماجه عن ثوبان صحيح
اجلامع 5231

 .4ويف رواية "وزوجة صاحلة تعينك ىلع أمر دنياك ودينك خري ما اكتزن

انلاس" رواه ابليهيق صحيح اجلامع 4285

" .5تزوجوا الودود الولود إين ماكثر بكم األنبياء يوم القيامة" رواه أمحد

وهو صحيح اإلرواء 195 /6

م
"عليكم باألبكار فإنهن أنتق م
رمحا ،وأعذب أفواها ،وأرىض باليسري".
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م
خدااع رواه ابن ماجة السلسلة الصحيحة 623
ويف رواية "وأقل خبما" أي:
وكما أن املرأة الصاحلة واحدة من أربع من السعادة ،فاملرأة السوء واحدة

من أربع من الشقاء ،كما جاء يف احلديث الصحيح وفيه قوهل" :فمن السعادة:

املرأة الصاحلة تراها فتعجبك ،وتغيب عنها فتأمنها ىلع نفسها ومالك ،ومن

السقاء :املرأة اليت تراها فتسوؤك ،وحتمل لسانها عليك ،وإن غبت عنها لم
تأمنها ىلع نفسها ومالك" رواه ابن حبان وهو يف السلسلة الصحيحة 282

ويف املقابل البد من اتلبرص يف حال اخلاطب اذلي يتقدم للمرأة

املسلمة ،واملوافقة عليه حسب الرشوط اتلايلة:

"إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ،إال تفعلوا تكن فتنة يف

األرض وفساد عريض".

والبد يف لك ما سبق من حسن السؤال وتدقيق ابلحث ومجع املعلومات

واتلوثق من املصادر واألخبار حىت ال يفسد ابليت أو ينهدم.

والرجل الصالح مع املرأة الصاحلة يبنيان بيتا صاحلا ألن ابلدل الطيب

خيرج نباته بإذن ربه ،واذلي خبث ال خيرج إال نكدا.
◆ نصيحة" "2السيع يف إصالح الزوجة

إذا اكنت الزوجة صاحلة فبها ونعمت وهذا من فضل اهلل ،وإن لم تكن

بذاك الصالح ،فإن من واجبات رب ابليت السيع يف إصالحها .وقد حيدث
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هذا يف حاالت منها:
أن يزتوج الرجل امرأة غري متدينة أصال؛ لكونه لم يكن مهتما

بموضوع اتلدين هو نفسه يف مبدأ أمره ،أو أنه تزوجها ىلع أمل أن يصلحها،

أو حتت ضغط أقربائه مثال ،فهنا البد من التشمري يف عملية اإلصالح.

والبد أن يعلم الرجل أوال أن اهلداية من اهلل ،واهلل هو اذلي يصلح،

ومن منه ىلع عبده زكريا قوهل فيه{ :وأصلحنا هل زوجه} سورة األنبياء ،اآلية

.90

سواء اكن إصالحا بدنيا أو دينيا ،قال ابن عباس :اكنت اعقرا ال تدل

فودلت ،وقال عطاء :اكن يف لسانها طول فأصلحها اهلل والستصالح الزوجة

وسائل منها:

 .1االعتناء بتصحيح عبادتها هلل بأنواعها ىلع ما سيأيت تفصيله.
 .1السيع لرفع إيمانها يف مثل:
 .2حضها ىلع قيام الليل.
 .3وتالوة الكتاب العزيز.
 .4وحفظ األذاكر واتلذكري بأوقاتها ومناسباتها.
 .5وحثها ىلع الصدقة.
 .6قراءة الكتب اإلسالمية انلافعة.
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 .7سماع األرشطة اإلسالمية املفيدة؛ العلمية منها واإليمانية ومتابعة

إمدادها بها.

 .8اختيار صاحبات هلا من أهل ادلين تعقد معهن أوارص االخوة،

وتتبادل معهن األحاديث الطيبة والزيارات اهلادفة.

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

وأماكن السوء.

اإليمانيات يف ابليت
◆ نصيحة" :"3اجعل ابليت ماكنا ذلكر اهلل
قال صىل اهلل عليه وسلم" :مثل ابليت اذلي يذكر اهلل فيه ،وابليت اذلي

ال يذكر اهلل فيه مثل اليح وامليت".

فالبد من جعل ابليت ماكنا لذلكر بأنواعه؛ سواء ذكر القلب ،وذكر

اللسان ،أو الصلوات وقراءة القرآن ،أو مذاكرة العلم الرشيع وقراءة كتبه
املتنوعة.

وكم من بيوت املسلمني ايلوم يه ميتة بعدم ذكر اهلل فيها ،كما جاء يف

احلديث ،بل ما هو حاهلا إذا اكن ما يذكر فيها هو أحلان الشيطان من

املزامري والغناء ،والغيبة وابلهتان وانلميمة؟! …

وكيف حاهلا ويه مليئة باملعايص واملنكرات ،اكالختالط املحرم
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واتلربج بني األقارب من غري املحارم ،أو اجلريان اذلين يدخلون ابليت؟!
كيف تدخل املالئكة بيتا هذا حاهل؟! فأحيوا بيوتكم رمحكم اهلل

بأنواع اذلكر.

◆ نصيحة" :"4اجعلوا بيوتكم قبلة
واملقصود اختاذ ابليت ماكنا للعبادة.
قال اهلل – عز وجل { :-وأوحينا إىل موىس وأخيه أن تبوءا لقومكما بمرص

بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصالة وبرش املؤمنني} سورة يونس اآلية
87
قال ابن عباس :أمروا أن يتخذوها مساجد.
قال ابن كثري" :واكن هذا  -واهلل أعلم – ملا اشتد بهم ابلالء من قبل

فرعون وقومه ،وضيقوا عليهم ،أمروا بكرثة الصالة كما قال اهلل تعاىل{ :يا

أيها اذلين آمنوا استعينوا بالصرب والصالة} سورة ابلقرة اآلية  .153ويف

احلديث" :اكن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إذا حزبه أمر صىل".

وهذا يبني أهمية العبادة يف ابليوت وخصوصا يف أوقات االستضعاف،

وكذلك ما حيصل يف بعض األوضاع عندما ال يستطيع املسلمون إظهار

صالتهم أمام الكفار .ونتذكر يف هذا املقام أيضا حمراب مريم وهو ماكن

عبادتها اذلي قال اهلل فيه{ :لكما دخل عليها زكريا املحراب وجد عندها رزقا}
11

أربعون نصيحة إلصالح ابليوت

سورة آل عمران اآلية 37
واكن الصحابة – ريض اهلل عنهم – حيرصون ىلع الصالة يف ابليوت – يف

غري الفريضة – وهذه قصة معربة يف ذلك :عن حممود بن الربيع األنصاري،

أن عتبان بن مالك – وهو من أصحاب الرسول صىل اهلل عليه وسلم ،وهو

ممن شهدوا بدرا من األنصار -أنه أىت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،فقال:

يا رسول اهلل! قد أنكرت برصي وأنا اصيل لقويم ،فإذا اكنت األمطار سال
الوادي اذلي بيين وبينهم لم أستطع أن آيت مسجدهم فأصيل بهم ،وددت يا

رسول اهلل أنك تأتيين فتصيل يف بييت فأختذه مصىل ،قال :فقال رسول اهلل

صىل اهلل عليه وسلم" :سأفعل – إن شاء اهلل  ."-قال عتبان :فغدا رسول اهلل
صىل اهلل عليه وسلم ،وأبو بكر حني ارتفع انلهار فاستأذن رسول اهلل صىل
اهلل عليه وسلم ،فأذنت هل ،فلم جيلس حىت دخل ابليت ،ثم قال" :أين حتب

أن أصيل يف بيتك ؟"قال :فأرشت هل إىل ناحية من ابليت ،فقام رسول اهلل
صىل اهلل عليه و سلم فكرب ،فقمنا فصففنا فصىل ركعتني ثم سلم .رواه

ابلخاري الفتح 519/1

◆ نصيحة" :"5الرتبية اإليمانية ألهل ابليت
عن اعئشة – ريض اهلل عنها  -قالت" :اكن رسول اهلل صىل اهلل عليه

وسلم ،يصيل من الليل فإذا أوتر قال قويم فأوتري يا اعئشة" .رواه مسلم،
مسلم برشح انلووي 23/6
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وقال صىل اهلل عليه وسلم" :رحم اهلل رجال قام من الليل فصىل فأيقظ

امرأته فصلت ،فإن أبت نضح يف وجهها املاء" .رواه أمحد وأبو داود ،صحيح

اجلامع 3488

وترغيب النساء يف ابليت بالصدقة مما يزيد اإليمان ،وهو أمر عظيم

حث عليه انليب صىل اهلل عليه وسلم ،بقوهل" :يا معرش النساء تصدقن فإين

رأيتكن أكرث أهل انلار" .رواه ابلخاري ،الفتح 405/1

ومن األفاكر املبتكرة وضع صندوق للترباعت يف ابليت للفقراء

واملساكني ،فيكون لك ما دخل فيه ملاك للمحتاجني؛ ألنه واعؤهم يف بيت

املسلم .وإذا رأى أهل ابليت قدوة بينهم يصوم أيام ابليض ،واالثنني

واخلميس ،وتاسواعء ،واعشوراء ،وعرفة ،وكثريا من املحرم وشعبان،
فسيكون دافعا هلم ىلع االقتداء به.

◆ نصيحة" :"6االهتمام باألذاكر الرشعية والسنن املتعلقة بابليوت
ومن أمثلة ذلك:
أذاكر دخول املزنل
روى مسلم يف صحيحه أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال" :إذا

دخل الرجل بيته فذكر اسم اهلل تعاىل حني يدخل وحني يطعم ،قال

الشيطان :ال مبيت لكم وال عشاء هاهنا ،وإن دخل فلم يذكر اسم اهلل

عند دخوهل قال :أدركتم املبيت ،وإن لم يذكر اسم اهلل عند مطعمه قال:
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أدركتم املبيت والعشاء" .رواه اإلمام امحد ،املسند  ،3 :346ومسلم :1599
3
أذاكر اخلروج من املزنل
روى أبو داود يف سننه أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،قال" :إذا

خرج الرجل من بيته فقال :بسم اهلل ،تولكت ىلع اهلل ،ال حول وال قوة إال

باهلل ،فيقال هل :حسبك قد هديت ،وكفيت ووقيت ،فيتنىح هل الشيطان

فيقول هل شيطان آخر :كيف لك برجل قد هدي وكيف وويق؟" .رواه أبو داود

والرتمذي ،وهو يف صحيح اجلامع رقم 499
السواك

روى اإلمام مسلم يف صحيحه عن اعئشة – ريض اهلل عنها – قالت:

"اكن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،إذا دخل بيته بدأ بالسواك" رواه مسلم

كتاب الطهارة باب  15رقم 44

◆ نصيحة" :"7مواصلة قراءة سورة ابلقرة يف ابليت لطرد الشيطان منه
ويف هذا عدة أحاديث ومنها:
فال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم" :ال جتعلوا بيوتكم قبورا ،إن

الشيطان ينفر من ابليت اذلي تقرأ فيه سورة ابلقرة" رواه مسلم 539/1

وقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم" :اقرؤوا سورة ابلقرة يف بيوتكم،
14
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فإن الشيطان ال يدخل بيتا يقرأ فيه سورة ابلقرة" .رواه احلاكم يف

املستدرك  561/1وهو يف صحيح اجلامع 1170

وعن فضل اآليتني األخريتني منها ،وأثر تالوتهما يف ابليت قال عليه

الصالة والسالم" :إن اهلل تعاىل كتب كتابا قبل أن خيلق السماوات واألرض

بأليف اعم ،وهو عند العرش ،وأنه أنزل منه آيتني ختم بهما سورة ابلقرة ،وال
يقرأن يف دار ثالث يلال فيقربها الشيطان" رواه اإلمام أمحد يف املسند

 274/4وغريه وهو يف صحيح اجلامع 1799
العلم الرشيع يف ابليت
◆ نصيحة" :"8تعليم أهل ابليت

فريضة رشعية البد أن يقوم بها رب األرسة إنفاذا ألمره تعاىل يف اآلية

الكريمة{ :يا أيها اذلين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها انلاس

واحلجارة} سورة اتلحريم ،اآلية 6 :وهذه اآلية أصل يف تعليم أهل ابليت

وتربيتهم ،وأمرهم باملعروف ،ونهيهم عن املنكر ،وإيلك أيها القارئ الكريم
بعضا مما قاهل املفرسون يف هذه اآلية ،بشأن ما جيب ىلع رب األرسة:

قال قتادة :يأمرهم بطاعة اهلل ،وينهاهم عن معصيته ،وأن يقوم عليهم

بأمر اهلل يأمرهم به ،ويساعدهم عليه.

وقال الضحاك ومقاتل :حق ىلع املسلم أن يعلم أهله من قرابته وإمائه

ما فرض اهلل عليهم وما نهاهم عنه.

15
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وقال ي
لع – ريض اهلل عنه  :-علموهم وأدبوهم.
وقال الكيا الطربي – رمحه اهلل  :-فعلينا تعليم أوالدنا وأهلينا ادلين

واخلري ،وما ال يستغىن عنه من األدب .وإذا اكن رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم حث ىلع تعليم اإلماء وهن أرقاء؛ فما بالك بأوالدك وأهلك األحرار.

قال ابلخاري – رمحه اهلل تعاىل – يف صحيحه :باب تعليم الرجل أمته

وأهله .ثم ساق حديثه صىل اهلل عليه وسلم" :ثالثة هلم أجران ..ورجل اكنت

عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها ،وعلمها فأحسن تعليمها ،ثم أعتقها

فزتوجها فله أجران"

قال ابن حجر – رمحه اهلل – يف رشح احلديث :مطابقة احلديث للرتمجة

– أي عنوان ابلاب – يف األمة بانلص ،ويف األهل بالقياس ،إذ االعتناء

باألهل احلرائر يف تعليم فرائض اهلل وسنن رسوهل آكد من االعتناء باإلماء.

ويف غمرة مشاغل الرجل ووظيفته وارتباطاته قد يغفل عن تفريغ نفسه

تلعليم أهله ،فمن احللول هلذا أن خيصص يوما جيعله موعدا اعما ألهل

ابليت ،وحىت غريهم من األقرباء لعقد جملس علم يف ابليت ،ويعلم اجلميع
بهذا املوعد ،فينضبط حضورهم فيه ،ويتشجعوا إلتيانه ،ويصبح ملزما

أمامهم ،وعند نفسه باحلضور ،وإيلك ما حصل منه صىل اهلل عليه وسلم يف
هذا الشأن.

قال ابلخاري – رمحه اهلل  :-باب هل جيعل للنساء يوم ىلع حده يف
16

أربعون نصيحة إلصالح ابليوت

العلم ،وساق حديث أيب سعيد اخلدري – ريض اهلل عنه – قالت النساء

للنيب صىل اهلل عليه وسلم" :غلبنا عليك الرجال ،فاجعل نلا يوما من
نفسك ،فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن"

قال ابن حجر :ووقع يف رواية سهل ابن أيب صالح عن أبيه عن أيب

هريرة بنحو هذه القصة فقال" :موعدكن بيت فالنة ،فأتاهن فحدثهن".

فتح ابلاري 195/1

ويؤخذ من احلديث تعليم النساء يف ابليوت ،وحرص نساء الصحابة ىلع

اتلعلم ،وأن توجيه اجلهود إىل الرجال فقط دون النساء تقصري كبري من
ادلاعة وأرباب ابليوت.

وقد يقول بعض القراء :هب أننا خصصنا يوما ،وأخربنا أهلينا بذلك،

فما اذلي يقدم يف هذه اجللسات؟ وكيف نبدأ؟
م
وجوابا ذللك أعرض عليك أيخ القارئ الكريم اقرتاحا يف هذا الشأن

يكون منهجا مبسطا ،تلدريس أهل ابليت عموما ،وللنساء خصوصا.

تفسري العالمة ابن سعدي املسم" :تيسري الكريم الرمحن يف تفسري

الكم املنان" .ويقع يف سبع جمدلات مفصل بأسلوب ميرس ،تقرا أو تقدم منه
سور ومقاطع.

رياض الصاحلني مع تناول أحاديثه بيشء من اتلعليقات والعظات،

والفوائد املستنبطة منها ،ويمكن الرجوع يف هذا إىل كتاب :نزهة املتقني.
17
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"حسن األسوة بما ثبت عن اهلل ورسوهل يف النسوة" للعالمة صديق

حسن خان.

كما أن من املهم أن تعلم املرأة بعض األحاكم الفقهية ،كأحاكم الطهارة،

وادلماء الطبيعية ،وأحاكم الصالة والزاكة ،والصيام واحلج إذا استطاعته،

وبعض أحاكم األطعمة واألرشبة ،واللباس والزينة ،وسنن الفطرة واملحارم،

وحكم الغناء واتلصوير وغريها ،ومن املصادر املهمة يف هذا :فتاوى أهل
العلم كمجموعة فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز (رمحه اهلل) ،والشيخ حممد

بن صالح العثيمني ،وغريهما من أهل العلم ،سواء املكتوب منها أو املسجل

يف األرشطة.

ومما يتضمن جدول تعليم املرأة وأهل ابليت تذكريهم بادلروس

واملحارضات العامة اليت يستطيعون حضورها للعلماء ،أو طلبة العلم

اثلقات ،إلجياد عدة مصادر جيدة ومتنوعة للتعليم ،وال ينىس يف هذا
املجال االستماع إىل كثري من أنشطة إذاعة القرآن الكريم ،وتوجيه االهتمام

إيلها ،ويدخل يف إطار توفري وسائل اتلعليم أيضا :تذكري أهل ابليت باأليام
املخصصة حلضور النساء يف معارض الكتاب اإلساليم ،واذلهاب بهن إيلها

بالرشوط الرشعية.

◆ نصيحة" :"9اصنع نواة ملكتبة إسالمية يف بيتك
مما يساعد يف تعليم أهل ابليت ،وإتاحة املجال تلفقههم يف ادلين
18
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وإاعنتهم ىلع االلزتام بأحاكم الرشيعة؛ عمل مكتبة إسالمية يف ابليت .ليس

بالرضورة أن تكون كبرية ،ولكن العربة بانتقاء الكتب املهمة ،ووضعها يف
ماكن يسهل تناوهلا وحث أهل ابليت ىلع قراءتها.

ركن يف جملس ابليت ادلاخيل نظيف ومرتب ،وماكن مناسب ليشء من

الكتب ،يف غرفة نوم ،ويف جملس الضيوف ،يتيح املجال للفرد يف ابليت يك
يقرأ باستمرار.

ومن إتقان املكتبة – واهلل حيب اإلتقان – أن حتتوي ىلع مراجع تصلح

بلحث املسائل املختلفة ،وتنفع األوالد يف املدارس ،وأن حتتوي ىلع كتب

ذات مستويات خمتلفة ،تصلح للكبار والصغار ،والرجال والنساء ،وكتب

من أجل اإلهداء للضيوف وأصدقاء األوالد ،وزوار العائلة مع احلرص ىلع

الطبعات اجلذابة املحققة واملخرجة األحاديث ،ويمكن االستفادة من

معارض الكتاب إلنشاء مكتبة ابليت بعد استشارة أهل اخلربة بالكتب.
ومما يساعد يف العثور ىلع الكتاب ترتيب املكتبة حسب املوضواعت ،فكتب

اتلفسري ىلع رف ،واحلديث ىلع آخر ..والفقه ىلع ثالث ..وهكذا ،ويقوم أحد

أفراد العائلة بعمل فهرس ألف بايئ وموضويع ،لتسهيل ابلحث عن

الكتب .وقد يتساءل كثري من احلريصني عن أسماء كتب إسالمية ملكتبة
ابليت.

وهاك أيخ القارئ اقرتاحات بهذا الشأن:
19

أربعون نصيحة إلصالح ابليوت

اتلفسري :تفسري ابن كثري ،تفسري ابن سعدي ،زبدة اتلفسري لألشقر،

بدائع اتلفسري البن القيم ،أصول اتلفسري البن عثيمني ،ملحات يف علوم

القرآن ملحمد الصباغ.

احلديث :صحيح اللكم الطيب ،عمل املسلم يف ايلوم والليلة "أو

الصحيح املسند من أذاكر ايلوم والليلة" ،رياض الصاحلني ورشحه نزهة

املتقني ،خمترص صحيح ابلخاري للزبيدي ،خمترص صحيح مسلم للمنذري

واألبلاين ،صحيح اجلامع الصغري ،وضعيف اجلامع الصغري ،صحيح الرتغيب

والرتهيب ،السنة وماكنتها يف الترشيع ،قواعد وفوائد من األربعني انلووية
نلاظم سلطان.

العقيدة :فتح املجيد رشح كتاب اتلوحيد "حتقيق األرناؤوط" ،أعالم

السنة املنشورة للحكم "حمقق" ،رشح العقيدة الطحاوية حتقيق األبلاين،

سلسلة العقيدة لعمر سليمان األشقر""8أجزاء ،أرشاط الساعة د .يوسف

الوابل.

الفقه :منار السبيل البن ضويان مع إرواء الغليل لألبلاين ،زاد املعاد،

املغين البن قدامة ،فقه السنة ،امللخص الفقيه لصالح الفوزان ،جمموعة

فتاوى العلماء "عبد العزيز بن باز ،حممد صالح العثيمني ،عبد اهلل بن

جربين" ،صفة صالة انليب صىل اهلل عليه وسلم للشيخ األبلاين والشيخ عبد
العزيز بن باز ،وخمترص أحاكم اجلنائز لألبلاين.
20
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األخالق وتزكية انلفوس :تهذيب مدارج السالكني ،الفوائد ،اجلواب

الاكيف ،طريق اهلجرتني وباب السعادتني ،الوابل الصيب ورافع اللكم الطيب

البن القيم ،لطائف املعارف البن رجب ،تهذيب موعظة املؤمنني ،غذاء
األبلاب.

السري والرتاجم :ابلداية وانلهاية البن كثري ،خمترص الشمائل املحمدية

للرتمذي اختصار األبلاين ،الرحيق املختوم للمباركفوري ،العواصم من
القواصم البن العريب حتقيق اخلطيب واالستانبول ،املجتمع املدين 2-1

للشيخ أكرم العمري ،سري أعالم انلبالء ،منهج كتابة اتلاريخ اإلساليم
ملحمد بن صامل السلم.

كما أن هناك عدد من الكتب اجليدة يف املجاالت املختلفة ،فمنها:

كتب اإلمام املجدد الشيخ حممد بن عبد الوهاب ،وكتب العالمة الشيخ

عبد الرمحن بن نارص السعدي ،وكتب الشيخ عمر بن سليمان األشقر،

وكتب الشيخ حممد بن أمحد بن إسماعيل املقدم ،وكتب األستاذ حممد حممد

حسني ،وكتب الشيخ حممد مجيل زينو ،وكتب األستاذ حسني العوايشة يف

الرقائق ،وكتاب اإليمان ملحمد نعيم ياسني ،والوالء والرباء للشيخ حممد
سعيد القحطاين ،واالحنرافات العقدية يف القرنني اثلاين عرش واثلالث عرش

لعيل بن خبيت الزهراين ،املسلمون وظاهرة اهلزيمة انلفسية لعبد اهلل

الشبانة ،املرأة بني الفقه والقانون ملصطىف السبايع ،األرسة املسلمة أمام
الفيديو واتلليفزيون ملروان كجك ،املرأة املسلمة إعداداتها ومسئويلاتها
21
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ألمحد أبا بطني ،مسئويلة األب املسلم يف تربية ودله لعدنان باحارث،
وحجاب املسلمة ألمحد الربازي ،وكتاب وجاء دور املجوس لعبد اهلل حممد

الغريب ،وكتب الشيخ بكر أبو زيد ،وأحباث الشيخ مشهور حسن سلمان.

وغري هذا كثري من انلافع الطيب ،وما ذكرناه ىلع سبيل املثال ال احلرص،

وهناك يف اعلم الكتيبات أشياء كثرية نافعة ،سيطول بنا املقام إذا أردنا
الرسد ،فعىل املسلم االستشارة واتلمعن لالنتقاء .ومن يرد اهلل به خريا يفقهه
يف ادلين.

◆ نصيحة" :"10املكتبات الصوتية يف ابليت
املسجل يف لك بيت ممكن أن يعمل يف اخلري أو يف الرش ،فكيف نؤثر يف

استخدامه يلكون مرضيا هلل؟

من الوسائل تلحقيق ذلك :عمل مكتبة صوتية يف ابليت حتوي طائفة

من األرشطة اإلسالمية اجليدة ،للعلماء والقراء واملحارضين ،واخلطباء
ا
والواعظ.
إن سماع أرشطة اتلالوة اخلاشعة من أصوات بعض أئمة صالة الرتاويح

مثال ،هل تأثري عظيم ىلع األهل يف ابليت ،من جهة تأثرهم بمعاين اتلزنيل ،أو

حفظهم من جراء تكرار ما يسمعون ،وكذلك من جهة محايتهم بالسماع
القرآين عن السماع الشيطاين من األحلان واألاغين ،ألن اآلذان والصدور ال

يصلح أن خيتلط فيها الكم الرمحن بمزمار الشيطان.
22

أربعون نصيحة إلصالح ابليوت

وكم ألرشطة الفتاوى من أثر يف تفقيه أهل ابليت باألحاكم املختلفة،

اليت يتعرضون هلا يوميا يف حياتهم ،ومما يقرتح يف هذا اجلانب سماع
الفتاوى املسجلة للعلماء أمثال الشيخ عبد العزيز بن باز ،والشيخ حممد

نارص ادلين األبلاين ،والشيخ حممد العثيمني والشيخ صالح الفوزان ،وغريهم

من اثلقات يف العلم وادلين.

والبد أن يعتين املسلمون باجلهة اليت يأخذون عنها الفتوى ،ألن هذا
دين ،فانظروا عمن تأخذون دينكم ،فاألخذ عمن ُعلم بصالحه وتقواه،
وورعه واعتماده ىلع األحاديث الصحيحة ،وعدم ا
تعصبه املذهيب ،وسريه مع

ادليلل ،والزتامه باملذهب الوسط فال تشدد وال تساهل ،هو اخلبري اذلي نسأهل

{الرمحن فاسأل به خبريا } سورة الفرقان اآلية.59 :

والسماع للمحارضين اذلين يعملون ىلع توعية األمة ،وإقامة احلجة،

وإنكار املنكر ،أمر مهم يف بناء شخصية الفرد يف ابليت املسلم.

واألرشطة كثرية واملحارضين كرث واملهم أن يعرف املسلم سمات املنهج

الصحيح للمحارض حىت حيرص ىلع أرشطته ويطمنئ لسماعها .ومن تلك

السمات:

أن يكون ىلع عقيدة الفرقة انلاجية ،أهل السنة واجلماعة ،ملزتما

بالسنة مفارقا للبدعة ،وسطا يف منهجه ال من الغالني وال من املفرطني
املتساهلني.
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أن يعتمد األحاديث الصحيحة وحيذر من األحاديث الضعيفة

واملوضوعة.

أن يكون ىلع بصرية حبال انلاس وواقع ا
األمة ،يضع ادلواء ىلع موضع
ا
ادلاء ،ويقدم للناس ما حيتاجون إيله.
أن يكون ا
قواال للحق ما أمكنه ،ال يتلكم بابلاطل وال يريض انلاس

بسخط اهلل

وكم وجدنا يف أرشطة األطفال من تأثري كبري عليهم ،سواء يف حفظهم

لسور متعددة من قارئ صغري يتلو ،أو أذاكر ايلوم والليلة وآداب إسالمية،
وأناشيد هادفة ،وحنو ذلك.

إن وضع األرشطة يف أدراج بطريقة مرتبة ت ُ ا
سهل الوصول إيلها من

ناحية ،وحتافظ ىلع األرشطة من اتللف وعبث األطفال من ناحية أخرى،
والبد أن نسىع يف نرش الرشيط اجليد إهدائه أو إاعرته للغري بعد سماعه.
ووجود مسجل يف املطبخ يفيد ربة ابليت كثريا ،وكذا يف غرفة انلوم يساعد

ىلع االستفادة من الوقت آلخر حلظة.

◆ نصيحة" :"11دعوة الصاحلني واألخيار وطلبة العلم للزيارة يف ابليت
{رب اغفر يل ولوادلي وملن دخل بييت مؤمنا للمؤمنني واملؤمنات وال تزد

الظاملني إال تبارا } سورة نوح اآلية28 :
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إن دخول أهل اإليمان بيتك يزيده نورا ،وحيصل بسبب أحاديثهم

وسؤاهلم وانلقاش معهم من الفائدة أمور كثرية ،فحامل املسك إما أن

حيذيك ،وإما أن تبتاع منه ،وإما أن جتد منه رحيا طيبة ،وجلوس األوالد
واإلخوان واآلباء وسماع النساء من وراء حجاب ملا يُقال فيه تربية للجميع،

وإذا أدخلت ا
خريا منعت سيائا من ادلخول واتلخريب.
◆ نصيحة" :"12تعلم األحاكم الرشعية للبيوت
ومن ذلك:
الصالة يف ابليت:

أما الرجل فيقول صىل اهلل عليه وسلم يف شأنه" :أفضل الصالة صالة

املرء يف بيته إال املكتوبة" رواه ابلخاري ،الفتح رقم 731

فالواجب أن تصيل يف املسجد إال من عذر ،وقال رسول اهلل صىل اهلل

عليه وسلم أيضا" :تطوع الرجل يف بيته يزيد ىلع تطوعه عند انلاس،

كفضل صالة الرجل يف مجاعة ىلع صالته وحده" رواه ابن أيب شيبة ،صحيح
اجلامع  .2953وأما املرأة لكما اكن ماكن صالتها أعمق اكن أفضل ،لقوهل

صىل اهلل عليه وسلم "خري صالة النساء يف قعر بيوتهن" رواه الطرباين،
صحيح اجلامع .3311

أن ال يؤم غريه يف بيته ،وال يقعد يف ماكن صاحب ابليت إال بإذن :قال
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم "ال يُ َؤ ُّم الرجل يف سلطانه ،وال جيلس ىلع
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تكرمته يف بيته إال بإذنه" رواه الرتمذي رقم  .2772أي ال يتقدم عليه

باإلمامة ولو اكن غريه أقرأ منه يف ماكن يملكه ،أو هل فيه سلطة كصاحب

ابليت يف بيته أو إمام املسجد ،وكذلك ال جيوز ألحد أن جيلس يف املوضع

اخلاص بصاحب ابليت من فراش أو رسير إال بإذنه.
االستئذان:

{يا أيها اذلي آمنوا ال تدخلوا بيوتا غري بيوتكم حىت تستأنسوا وتسلموا ىلع
أهلها ذلكم خري لكم لعلكم تذكرون " "27فإن لم جتدوا فيها أحدا فال
تدخلوها حىت يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزىك لكم واهلل بما

تعملون عليم} سورة انلور اآليتني 28 ،27
{وأتوا ابليوت من أبوابها} سورة ابلقرة اآلية189 :
جواز دخول ابليوت اليت ليس فيها أحد بغري استئذان إذا اكن لدلاخل

فيها متاع اكبليت املعد للضيف{ :ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غري

مسكونة فيها متاع لكم واهلل يعلم ما تبدون وما تكتمون} سورة انلور اآلية

29
عدم اتلحرج يف األكل من بيوت األقرباء واألصدقاء ،وما ملك املرء

مفتاحه من بيوت األقرباء واألصدقاء من بيوت اآلخرين إذا اكنوا ال

يكرهون ذلك{ :ليس ىلع األعىم حرج وال ىلع األعرج حرج وال ىلع املريض
حرج وال ىلع أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت
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أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت
عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خاالتكم أو ما ملكتم مفاحته أو

صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا مجيعا أو أشتاتا} سورة انلور اآلية
61
أمر األطفال واخلدم بعدم اقتحام غرفة نوم األبوين بغري استئذان يف

أوقات انلوم املعتادة :قبل صالة الفجر ،ووقت القيلولة ،وبعد صالة
م
م
العشاء ،خشية أن تقع أعينهم ىلع ما ال يناسب ،ولو رأوا شيئا عرضا يف غري
هذه األوقات فيغتفر ،ألنهم من الطوافني اذلين يشق منعهم ،قال تعاىل{ :يا

آيها اذلين آمنوا ليستأذنكم اذلين لم يبلغوا احللم منكم ثالث مرات من قبل
صالة الفجر وحني تضعون ثيابكم من الظهرية ومن بعد صالة العشاء ثالث
عورات لكم ليس عليكم وال عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم

ىلع بعض كذلك يبني اهلل لكم اآليات واهلل عليم حكيم} سورة انلور اآلية

.58

حتريم االطالع يف بيوت اآلخرين بغري إذنهم :قال رسول اهلل صىل اهلل

عليه وسلم" :من اطلع يف بيت قوم بغري إذن ففقئوا عينه فال دية هل وال

قصاص" رواه أمحد ،املسند  385/2وهو يف صحيح اجلامع 6046

عدم خروج وال إخراج املطلقة الرجعية من بيتها طيلة وقت العدة مع

اإلنفاق عليها :قال تعاىل{ :يا أيها انليب إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن
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وأحصوا العدة واتقوا اهلل ربكم ال خترجوهن من بيوتهن وال خيرجن إال أن يأتني
بفاحشة مبينة وتلك حدود اهلل ومن يتعد حدود اهلل فقد ظلم نفسه ال تدري

لعل اهلل حيدث بعد ذلك أمرا } سورة الطالق اآلية .1
جواز هجر الرجل المرأته انلازش يف ابليت أو يف خارج ابليت حسب

املصلحة الرشعية :فأما هجرها يف ابليت فديلله قول اهلل تعاىل{ :واهجروهن

يف املضاجع} سورة النساء اآلية  ،34وأما هجرها خارج ابليت فكما وقع
لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم حينما هجر نسائه يف ُحجرهن ،وأعزتل يف

مرشبة خارج بيوت نسائه رواه ابلخاري ،كتاب الطالق باب يف اإليالء.
م
وال يبيت وحيدا يف ابليت :عن ابن عمر ريض اهلل عنه أن انليب صىل
اهلل عليه وسلم نىه عن الوحدة ،أن يبيت الرجل وحده أو أن يسافر وحده

رواه أمحد يف املسند  91/2وهذا انليه ملا يف الوحدة من الوحشة وحنوها،

كهجوم عدو أو لص أو مرض ،فوجود الرفيق معه يدفع عنه طمع العدو

واللص ويسعفه عند املرض انظر الفتح الرباين .64/5

ال ينام ىلع ظهر بيت ليس هل سور حىت ال يسقط :قال رسول اهلل صىل

اهلل عليه وسلم" :من بات ىلع ظهر بيت ليس هل حجار ،فقد برئت منه

اذلمة" رواه أبو دود ،السنن رقم  ،5041وهو يف صحيح اجلامع 6113

ورشحه يف عون املعبود  384/13وذلك أن انلائم قد يتقلب يف نومه فإذا
اكن ىلع سطح ليس هل حجار أو حجاب حيجب اإلنسان عن الوقوع ويمنعه
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من الرتدي والسقوط ،فقد يسقط فيموت ،فعند ذلك ال يؤاخذ أحد بموته

فتربأ منه اذلمة ،أو أنه قد تسبب بإهماهل يف عدم الكءة اهلل هل وحفظه إياه،

ألنه لم يأخذ باألسباب.

قطط ابليوت ال تنجس اإلناء إذا رشبت منه وال الطعام إذا أكلت منه:
عن عبد اهلل بن أيب قتادة عن أبيه أنه ُوضع هل وضوءه فولغ فيه السنور

"اهلر" ،فأخذ يتوضأ ،فقالوا :يا أبا قتادة! قد ولغ فيه السنور ،فقال :سمعت

رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول" :السنور من أهل ابليت ،وأنه من
الطوافني ،والطوافات عليكم" رواه أمحد يف املسند 309/5وهو يف صحيح
اجلامع ،3694ويف رواية" :إنها ليست بنجس إنها من الطوافني والطوافات

عليكم" رواه أمحد يف املسند 309/5وهو يف صحيح اجلامع2437
االجتمااعت يف ابليوت
◆ نصيحة  :13إتاحة الفرصة الجتمااعت تناقش أمور العائلة:

{وأمرهم شورى بينهم} سورة الشورى اآلية  .38عندما تتاح الفرصة
م
ألفراد العائلة باجللوس سويا يف وضع مناسب ملناقشة أمور داخلية أو

خارجية تتعلق بالعائلة ،فإن ذلك يعد عالمة ىلع تماسك األرسة وتفاعلها

وتعاونها ،وال شك أن الرجل اذلي واله اهلل أمور رعيته يف بيته هو املسئول
م
األول ،وصاحب القرار ولكن إتاحة املجال لآلخرين  -وخصوصا عندما

يكرب األوالد  -يكون فيه تربية هلم ىلع حتمل املسئويلة باإلضافة إىل
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ارتياح اجلميع إلحساسهم بأن آراءهم ذات قيمة عندما يُسألون إبداءها،
ومن األمثلة ىلع ذلك مناقشة األمور اليت تتعلق باحلج أو عمرة رمضان

وغري ذلك من اإلجازات ،والسفر لصلة رحم ،أو ترويح مباح ،وتنظيم

األعراس وويلمة الزفاف ،أو عقيقة املولود ،أو االنتقال من بيت آلخر،

ومرشواعت خريية ،كإحصاء فقراء اليح ،وتقديم املساعدات ،أو إرسال
الطعام هلم ،وكذلك مناقشة أوضاع العائلة ومشالكت األقارب وكيفية

اإلسهام يف حلها وهكذا ،..جتدر اإلشارة هنا إىل نوع آخر مهم من أنواع

االجتمااعت ،وهو جلسات املصارحة بني األبوين وأوالدهما ،فإن بعض
املشالكت اليت تعرض بلعض ابلالغني ال يمكن حلها إال جبلسات

انفرادية ،خيلو األب بابنه يناجيه يف مسائل تتعلق بمشالكت الشباب ،وسن

املراهقة ،وأحاكم ابللوغ ،وكذلك ختلو األم بابنتها تللقنها ما حتتاج إيله من
األحاكم الرشعية ،وتساعدها يف حل املشالكت اليت تعرض يف مثل هذه

السن ،واستهالل األب واألم الالكم بمثل عبارة "عندما كنت يف مثل

سنك "..هل أثر كبري يف اتلقبل ،وانعدام مثل هذه املصارحات هو اذلي يقود
هؤالء ملفاحتة قرناء السوء وقرينات السوء ،فينتج عن ذلك رش عظيم.
◆ نصيحة  :14عدم إظهار اخلالفات العائلية أمام األوالد:
يندر أن يعيش مجاعة يف بيت دون نوع من اخلصومات ،والصلح خري

والرجوع إىل احلق فضيلة .ولكن مما يزعزع تماسك ابليت ،ويرض بسالمة
ابلناء ادلاخيل هو ظهور الرصااعت أمام أهل ابليت ،فينقسمون إىل
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معسكرين أو أكرث ،ويتشتت الشمل ،باإلضافة إىل األرضار انلفسية ىلع
األوالد وىلع الصغار باذلات ،فتأمل حال بيت يقول األب فيه للودل :ال

تكلم أمك ،وتقول األم هل :ال تكلم أباك ،والودل يف دوامة وتمزق نفس،

واجلميع يعيشون يف نكد .فلنحرص ىلع عدم وقوع اخلالفات ،ونلحاول

إخفاءها إذا حصلت ،ونسأل اهلل أن يؤلف بني القلوب.
ُ
◆ نصيحة  :15عدم إدخال من ال يرىض دينه إىل ابليت:

قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم" :ومثل جليس السوء كمثل

صاحب الكري" قطعة من رواية أيب داود" ."4829ويف رواية ابلخاري" :وكري
م
ُ
احلداد حيرق بيتك أو ثوبك أو جتد منه رحيا خبيثة" رواه ابلخاري الفتح

.323/4أي واهلل حيرق بيتك بأنواع الفساد واإلفساد ،كم اكن دخول
م
املفسدين واملشبوهني سببا لعداوات بني أهل ابليت ،وتفريق بني الرجل
م
وزوجته ،ولعن اهلل من ا
خبب امرأة ىلع زوجها ،أو زوجا ىلع امرأته ،وسبب

عداوة بني األب وأوالده ،وما أسباب وضع السحر يف ابليوت أو حدوث
م
م
الرسقات أحيانا وفساد اخللق كثريا إال بعد إدخال من ال يُرىض دينه،
م
م
ونساء ،أو من
فيجب عدم اإلذن بدخوهل ،ولو اكن من اجلريان ،رجاال
م
م
ونساء ،وبعض انلاس يسكتون حتت وطأة
املتظاهرين باملصادقة رجاال

اإلحراج ،فإذا رآه ىلع ابلاب أذن هل ،وهو يعلم أنه من املفسدين .وتتحمل
م
م
املرأة يف ابليت جزءا عظيما من هذه املسئويلة ،قال رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم" :يا أيها انلاس أي يوم أحرم؟ أي يوم أحرم؟ أي يوم أحرم
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؟؟"قالوا :يوم احلج األكرب ،ثم قال عليه الصالة والسالم ،يف ثنايا خطبته
اجلامعة يف ذلك ايلوم" :فأما حقكم ىلع نسائكم فال يوطنئ فرشكم من

تكرهون ،وال يأذن يف بيوتكم ملن تكرهون "رواه الرتمذي  1163وغريه
عن عمرو بن األحوص وهو يف صحيح اجلامع  .7880فال جتدي يف نفسك

أيتها املرأة املسلمة إذا منع زوجك أو أبوك دخول إحدى اجلارات إىل ابليت،

ملا يرى من أثرها يف اإلفساد ،وكوين بليبة حازمة إذا عقدت لك مقارنات

بني زوجها وزوجك ،تنتيه بدفعك ملطابلة زوجك بأمور ال يطيقها .وانلصح
م
عليك واجب لزوجك إذا الحظت أن من ندمائه يف بيته أناسا يزينون هل

املنكر.

م
هدية :حاول أن تكون موجودا يف ابليت لكما استطعت ،فوجود ول

األمر يف بيته يضبط األمور ،ويمكنه من اإلرشاف ىلع الرتبية وإصالح

األحوال باملراقبة واملتابعة ،وعند بعض انلاس أن األصل هو اخلروج من
م
ابليت ،فإذا لم جيد ماكنا يذهب إيله رجع إىل ابليت ،وهذا مبدأ خاطئ ،فإذا
اكن خروج املرء من بيته ألجل طااعت ،فعليه املوازنة ،وإذا اكن خروجه

للمعايص وضياع األوقات أو االنشغال الزائد بادلنيا ،فعليه أن خيفف من

املشاغل واتلجارات ،وحيسم اللقاءات الفارغة .بئس القوم يضيعون

أهليهم ،ويسهرون يف املاليه ،..وحنن ال نريد االنسياق وراء خمططات

أعداء اهلل ،وهذه فقرة فيها عربة :جاء يف نرشة املرشق األعظم املاسوين
الفرنس املنعقدة اعم 1923م ما ييل" :وبغية اتلفريق بني الفرد وأرسته،
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عليكم أن تنزتعوا األخالق من أسسها ،ألن انلفوس تميل إىل قطع روابط

األرسة واالقرتاب من األمور املحرمة ،ألنها تفضل الرثثرة يف املقايه ىلع

القيام بتبعات األرسة".

◆ نصيحة  :16ادلقة يف مالحظة أحوال أهل ابليت
من هم أصدقاء أوالدك؟
هل سبق أن قابلتهم أو تعرفت عليهم؟
ماذا جيلب أوالدك معهم من خارج ابليت؟
إىل أين تذهب ابنتك ومع من؟

م
م
بعض اآلباء ال يدري أن يف حوزة أوالده صورا سيئة ،وأفالما خالعة،

وربما خمدرات ،وبعضهم ال يدري أن ابنته تذهب مع اخلادمة إىل السوق،

وتطلب منها أن تنتظر مع السائق ثم تذهب ملوعدها مع أحد الشياطني،
واألخرى تذهب لترشب ادلخان عند قرينة سوء تعبث معها ،وهؤالء اذلين

يفلتون أوالدهم لن يفلتوا من مشهد يوم عظيم ،ولن يستطيعوا اهلرب من

أهوال يوم ادلين" :إن اهلل سائل لك راع عما اسرتاعه ،أحفظ ذلك أم ضيعه

حىت يسأل الرجل عن أهل بيته" حسن رواه النسايئ  ،292وابن حبان عن

أنس وهو يف صحيح اجلامع  ،1775السلسة الصحيحة .1636
وهنا نقاط مهمة:
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جيب أن تكون املراقبة خفية.
ال ألجواء اإلرهاب.
جيب أن ال حيس األوالد بفقدان اثلقة.
ينبيغ أن يراىع يف انلصح أو العقاب أعمار األوالد ومداركهم ودرجة

اخلطأ.

حذار من اتلدقيق السليب وإحصاء األنفاس .روى يل شخص أن أحد

اآلباء عنده كمبيوتر خيزن فيه أخطاء أوالده باتلفصيل ،فإذا حصل خطأ

أرسل إيله استداعء وفتح اخلانة اخلاصة بالودل يف اجلهاز ،ورسد عليه أخطاء

املايض مع احلارض.

اتلعليق :لسنا يف رشكة ،وليس األب هو امللك املولك بكتابة السيئات،

ويلقرأ هذا األب املزيد يف أصول الرتبية اإلسالمية.
م
م
وأعرف يف املقابل أناسا يرفضون اتلدخل يف شئون أوالدهم بتاتا حبجة

أن الودل لن يقتنع بأن اخلطأ خطأ واذلنب ذنب إال بأن يقع فيه ،ثم

يكتشف خطأه بنفسه ،وهذا االعتقاد املنحرف ناتج عن رضاع من لنب

الفلسفة الغربية ،وفطام ىلع مبدأ إطالق احلريات املذموم فتعست

املرضعة ،وبئست الفاطمة ،ومنهم من يفلت الزمام لودله خشية أن يكرهه

بزعمه ،ويقول :أكسب حبه مهما فعل ،وبعضهم يطلق العنان لودله كردة
فعل عما حصل هل مع أبيه يف السابق من نوع شدة خاطئة ،فيظن أنه جيب
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م
أن يعمل العكس تماما مع ودله ،وبعضهم يبلغ به السفول دلرجة أن يقول:
دع االبن وابلنت يتمتعان بشبابهما كما يريدان ،فهل يفكر مثل هؤالء بأن
أبناءهم قد يأخذون بتالبيبهم يوم القيامة فيقول الودل :ل ِ َم تركتين يا أيب ىلع

املعصية ؟!

◆ نصيحة  :17االهتمام باألطفال يف ابليت
وهلذا جوانب عديدة منها:
حتفيظ القرآن والقصص اإلسالمية :ال أمجل من مجع األب أوالده

يلقرئهم القرآن مع رشح مبسط ،ويقدم املاكفآت حلفظه ،وقد حفظ صغار

سورة الكهف من تكرار تالوة األب هلا لك مجعة ،وتعليم الودل من أصول

العقيدة اإلسالمية كمثل اليت وردت يف حديث" :احفظ اهلل حيفظك"،

وتعليمه اآلداب واألذاكر الرشعية ،كأذاكر األكل وانلوم ،والعطاس والسالم،
م
م
واالستئذان ،وال أشد تنبيها وأقوى تأثريا يف الطفل من رسد القصص
اإلسالمية ىلع مسامعه.

ومن هذه القصص :قصة نوح عليه السالم ،والطوفان ،وقصة إبراهيم

عليه السالم ،يف تكسري األصنام وإلقائه يف انلار ،وقصة موىس عليه
السالم يف جناته من فرعون وإغراقه ،وقصة يونس عليه السالم يف بطن

احلوت ،وخمترص قصة يوسف عليه السالم ،وسرية حممد صىل اهلل عليه
وسلم مثل ابلعثة واهلجرة ،ويشء من الغزوات كبدر واخلندق ،وغريها
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ُ
ُ
كقصته صىل اهلل عليه وسلم مع الرجل واجلمل اذلي اكن جييعه وجيهده،

وقصص الصاحلني ،كقصة عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه مع املرأة وأوالدها

اجلياع يف اخليمة ،وقصة أصحاب األخدود ،وقصة أصحاب اجلنة يف سورة

"ن" ،واثلالثة أصحاب الغار ،وغريها كثري طيب ،يلخص ويبسط مع

تعليقات ووقفات خفيفة ،يغنينا عن كثري من القصص املخالفة للعقيدة

واخلرافية أو املخيفة اليت تفسد واقعية الطفل ،وتورث فيه اجلنب واخلوف.

حذار من خروج األوالد مع من هب ودب :فريجعون إىل ابليت
باأللفاظ واألخالق السيئة ،بل يُنتىق ُ
ويدىع من أوالد األقرباء واجلريان من
يلعب معهم يف املزنل.

االهتمام بلعب األوالد املسلية واهلادفة :وعمل غرفة ألعاب أو خزانة

خاصة ،يرتب فيها األوالد ألعابهم ،وجتنب األلعاب املخالفة للرشيعة:
اكألدوات املوسيقية وما فيه صلبان أو نرد.

ومن اجليد توفري ركن هوايات للفتيان اكنلجارة واإللكرتونيات،

واملياكنياك ،وبعض ألعاب الكمبيوتر املباحة ،وبهذه املناسبة ننبه إىل خطورة

بعض أرشطة الكمبيوتر املصممة تلعرض صور النساء يف اغية السوء ىلع

شاشة اجلهاز ،أو ألعاب فيها صلبان ،حىت ذكر أحدهم أن إحدى األلعاب
يه لعبة قمار مع الكمبيوتر ،وينتيق الالعب صورة فتاة من أربع فتيات

يظهرن ىلع الشاشة تمثل الطرف اآلخر ،فإذا فاز يف اللعبة خرجت هل صورة
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الفتاة يف أسوأ منظر جائزة الفوز.
اتلفريق بني اذلكور واإلناث يف املضاجع :وهذا من الفروق يف ترتيب

بيوت أهل ادلين وغريهم ممن ال يهتمون بهذا.

املمازحة واملالطفة :اكن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يداعب

األطفال يمسح رؤوسهم ،ويتلطف يف مناداتهم ،ويعطي أصغرهم أول اثلمرة،

وربما ارحتله بعضهم .وفيما ييل مثاالن ىلع مداعبته صىل اهلل عليه وسلم

للحسن واحلسني ،عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال" :اكن رسول اهلل صىل
ُ
اهلل عليه وسلم يلدلع لسانه حلسن بن يلع ،فريى الصيب محرة لسانه فيبهش

هل" أي أعجبه وجذبه فأرسع إيله .رواه أبو الشيخ يف أخالق انليب صىل اهلل
عليه وسلم وآدابه ،انظر السلسلة الصحيحة رقم  .70وعن يعىل بن مرة أنه

قال :خرجنا مع انليب صىل اهلل عليه وسلم ودعينا إىل طعام ،فإذا حسني
يلعب يف الطريق ،فأرسع انليب صىل اهلل عليه وسلم أمام القوم ثم بسط

يديه فجعل الغالم يفر هاهنا وهاهنا ،ويضاحكه انليب صىل اهلل عليه وسلم

حىت أخذه فجعل إحدى يديه حتت ذقنه ،واألخرى يف فأس رأسه فقبله.

رواه ابلخاري يف األدب املفرد رقم  364وهو يف صحيح ابن ماجه .29/1
◆ نصيحة  :18احلزم يف تنظيم أوقات انلوم والوجبات:

م
بعض ابليوت حاهلا اكلفنادق ال يكاد قاطنوها يعرف بعضهم بعضا،

وقلما يلتقون.
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بعض األوالد يأكل مىت شاء وينام مىت شاء ،ويتسبب يف السهر

ومضيعة الوقت ،وإدخال الطعام ىلع الطعام ،وهذه الفوضوية تتسبب يف
تفكك الروابط ،واستهالك اجلهود واألوقات ،وتنم عدم االنضباط يف

انلفوس ،قد تعذر أصحاب األعذار ،فالطالب يتفاوتون يف مواعيد اخلروج
م
م
من املدارس واجلامعات ،ذكورا وإناثا ،واملوظفون والعمال وأصحاب

املحالت ليسوا سواء ،ولكن ليست هذه احلالة عند اجلميع ،وال أحىل من
اجتماع العائلة الواحدة ىلع الطعام ،واستغالل الفرصة ملعرفة األحوال

وانلقاشات املفيدة ،وىلع رب األرسة احلزم يف ضبط مواعيد الرجوع إىل
م
املزنل ،واالستئذان عند اخلروج ،خصوصا للصغار  -صغار السن أو صغار
ُ
العقل  -اذلين خيىش عليهم.
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◆ نصيحة  :19تقويم عمل املرأة خارج ابليت
م
رشائع اإلسالم يكمل بعضها بعضا ،وعندما أمر اهلل النساء بقوهل:
م
{وقرن يف بيوتكن} األحزاب  ،33/جعل هلن من ينفق عليهن وجوبا اكألب

والزوج.

واألصل أن املرأة ال تعمل خارج ابليت إال حلاجة ،كما رأى موىس

عليه السالم ،بنيت الرجل الصالح ىلع املاء تذودان غنمهما تنتظران،

ُ
فسأهلما{ :ما خطبكما قاتلا ال نسيق حىت يصدر الراعء وأبونا شيخ كبري}

م
القصص اآلية  ،23فاعتذرتا حاال عن خروجهما لسيق الغنم ،ألن الول ال

يستطيع العمل لكرب سنه ،ذلا صار احلرص ىلع اتلخلص من العمل خارج
ابليت حاملا تسنح الفرصة {قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خري من

استأجرت القوي األمني} القصص اآلية .26

فبينت هذه املرأة بعبارتها رغبتها يف الرجوع إىل بيتها حلماية نفسها ،من

اتلبذل واذلي قد تتعرض هل بالعمل خارج ابليت.

وعندما احتاج الكفار يف العرص احلديث لعمل النساء بعد احلربني
م
العامليتني ،تلعويض انلقص احلاصل يف الرجال ،وصار الوضع حرجا من أجل
إاعدة إعمار ما خربته احلرب ،وواكب ذلك املخطط ايلهودي يف حترير

املرأة ،واملناداة حبقوقها بقصد إفساد املرأة ،وباتلايل إفساد املجتمع ترسبت
مسألة خروج املرأة للعمل.
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وىلع الرغم من أن ادلوافع عندنا ليست كما يه عندهم ،والفرد املسلم

حيم حريمه وينفق عليهن ،إال أن حركة حترير املرأة نشطت ،ووصل األمر

إىل املطابلة بابتعاثها إىل اخلارج ،ومن ثم املطابلة بعملها حىت ال تذهب هذه
م
الشهادات هدرا وهكذا ،وإال فاملجتمعات اإلسالمية ليست حباجة هلذا

األمر ىلع هذا انلطاق الواسع احلاصل ،ومن األدلة ىلع ذلك وجود رجال بغري

وظائف مع استمرار فتح جماالت العمل للنساء.

وعندما نقول" :ىلع هذا انلطاق الواسع" ،فإننا نعين ذلك ألن احلاجة إىل

عمل املرأة يف بعض القطااعت اكتلعليم واتلمريض واتلطبيب بالرشوط
الرشعية حاجة قائمة ،وإنما قدمنا تلك املقدمة ألننا الحظنا أن بعض
م
م
النساء خيرجن للعمل دون حاجة ،وأحيانا براتب زهيد جدا ،ألنها حتس
أنها ال بد أن خترج تلعمل حىت ولو اكنت غري حمتاجة ،ولو يف ماكن غري

الئق بها ،فوقعت فنت عظيمة.

ومن الفروق الرئيسية بني املنهج اإلساليم لقضية عمل املرأة ،وانلهج

العلماين أن اتلصور اإلساليم للقضية يعترب أن األصل هو "وقرن يف
ُ
بيوتكن" واخلروج للحاجة "أذن لكن أن خترجن يف حواجئكن" وانلهج
العلماين يقوم ىلع أن اخلروج هو األصل يف مجيع احلاالت.

م
وألجل العدل يف القول نقول :إن عمل املرأة قد يكون حاجة فعال،

كأن تكون املرأة يه املعيل لألرسة بعد زوج ميت ،أو أب اعجز ،وحنو
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ذلك ،بل إنه يف بعض ابلدلان نتيجة لعدم قيام املجتمع ىلع أسس إسالمية
تضطر الزوجة إىل العمل تلغطي مرصوف ابليت مع زوجها ،وال خيطب

الرجل إال موظفة ،بل اشرتط بعضهم ىلع زوجته يف العقد أن تعمل!!

واخلالصة :فقد يكون عمل املرأة للحاجة أو ألجل هدف إساليم،

اكدلعوة إىل اهلل يف جمال اتلعليم ،أو تسلية كما يقع بلعض من ليس هلا

أوالد.

وأما سلبيات عمل املرأة خارج ابليت فمنها:
م
ما يقع كثريا من أنواع املنكرات الرشعية ،اكالختالط بالرجال،

واتلعرف بهم واخللوة املحرمة ،واتلعطر هلم ،وإبداء الزينة لألجانب ،وقد
تكون انلهاية يه الفاحشة.

عدم إعطاء الزوج حقه ،وإهمال أمر ابليت ،واتلقصري يف حق األوالد"

وهذا موضوعنا األصيل".

نقصان املعىن احلقييق للشعور بقوامة الرجل يف نفوس بعض النساء
م
فلنتصور امرأة حتمل شهادة مثل شهادة زوجها ،أو أىلع" وهذا ليس عيبا يف

ذاته" ،وتعمل براتب قد يفوق راتب زوجها ،فهل ستشعر هذه املرأة بشلك
اكف حباجتها إىل زوجها وتتاكمل دليها طاعة الزوج ،أم أن اإلحساس

باالستغناء قد يسبب مشالكت تزلزل كيان ابليت من أساسه ،إال من أراد
م
اهلل بها خريا ،وهذه مشالكت انلفقة ىلع الزوجة املوظفة واإلنفاق ىلع ابليت
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ال تنتيه.
اإلرهاق اجلسدي والضغط انلفس والعصيب اذلي ال يناسب طبيعة

املرأة.

وبعد هذه العرض الرسيع ملصالح ومفاسد عمل املرأة نقول :ال بد من

تقوى اهلل ،ووزن املسألة بمزيان الرشيعة ،ومعرفة احلاالت اليت جيوز فيها
للمرأة أن خترج للعمل ،من اليت ال جتوز ،وأن ال تعمينا املاكسب ادلنيوية
عن سلوك سبيل احلق ،والوصية للمرأة ألجل مصلحتها ،ومصلحة ابليت،

وىلع الزوج ترك اإلجراءات االنتقامية وأال يأكل مال زوجته بغري حق.
◆ نصيحة  :20حفظ أرسار ابليوت:
وهذا يشمل أمورا منها:
عدم نرش أرسار االستمتاع.
عدم ترسيب اخلالفات الزوجية.

عدم ابلوح بأي خصوصية يكون إظهارها رضر بابليت أو أحد أفراده.
فأما املسألة األوىل فديلل حتريمها :قوهل صىل اهلل عليه وسلم" :إن من

أرش انلاس عند اهلل مزنلة يوم القيامة الرجل يفيض إىل امرأته وتفيض إيله

ثم ينرش رسها" رواه مسلم  .157/4ومعىن يفيض :أي يصل إيلها باملبارشة

واملجامعة كما يف قوهل تعاىل{ :وقد أفىض بعضكم إىل بعض} سورة النساء
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اآلية .21

م
ومن أدلة اتلحريم أيضا حديث أسماء بنت يزيد أنها اكنت عند رسول
م
اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،والرجال والنساء قعود فقال" :لعل رجال يقول ما

يفعله بأهله ،ولعل امرأة خترب بما فعلت مع زوجها "فأرم القوم" أي سكتوا"

فقلت :إي واهلل يا رسول اهلل ،إنهن يلفعلن! وإنهم يلفعلون!! قال" :فال

تفعلوا فإنما ذلك مثل الشيطان ليق شيطانة يف طريق فغشيها وانلاس

ينظرون" رواه اإلمام أمحد  457/6وهو خمرج يف آداب الزفاف لألبلاين ص

 .144ويف رواية أليب داود" :هل منكم الرجل إذا أىت أهله فأغلق عليه

بابه ،وألىق عليه سرته ،واسترت بسرت اهلل؟ قالوا :نعم ،قال :ثم جيلس بعد ذلك

فيقول فعلت كذا ،فعلت كذا ،فسكتوا ،ثم أقبل ىلع النساء ،فقال :هل

منكن من حتدث؟ فسكنت ،فجثت فتاة كعاب ىلع إحدى ركبتها،
وتطاولت لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم لرياها ويسمع الكمها ،فقالت :يا

رسول اهلل إنهم يلحدثون ،وإنهن يلحدثن ،فقال :هل تدرون ما مثل ذلك؟
م
إنما مثل ذلك مثل شيطانة لقيت شيطانا يف السكة ،فقىض حاجته وانلاس
ينظرون إيله" سنن أىب داود  627/2وهو يف صحيح اجلامع .7037

وأما األمر الان :وهو ترسيب اخلالفات الزوجية خارج حميط ابليت،
م
فإنه يف كثري من األحيان يزيد املشلكة تعقيدا ،وتدخل األطراف اخلارجية
يف اخلالفات الزوجية يؤدي إىل مزيد من اجلفاء يف الغالبُ ،
ويصبح احلل

باملراسلة بني اثنني هما أقرب انلاس بلعضهما ،فال يلجأ إيله إال عند تعذر
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اإلصالح املبارش املشرتك وعند ذلك نفعل كما أمر اهلل{ :فابعثوا حكما من

أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصالحا يوفق اهلل بينهما} سورة النساء اآلية

.35

واألمر الالث :وهو اإلرضار بابليت أو أحد أفراده  -بنرش خصوصياته

 -وهذا ال جيوز ألنه داخل يف قوهل صىل اهلل عليه وسلم" :ال رضر وال رضار"

رواه اإلمام أمحد  313/1وهو يف السلسلة الصحيحة رقم  .250ومن أمثلة
ذلك ما ورد يف تفسري قوهل تعاىل{ :رضب اهلل مثال لذلين كفروا امرأت نوح

وامرأت لوط اكنتا حتت عبدين من عبادنا صاحلني فخانتاهما} اتلحريم

اآلية ،10فقد نقل ابن كثري رمحه اهلل يف تفسري هذه اآلية ما ييل" :فاكنت
امرأة نوح تطلع ىلع رس نوح ،فإذا آمن مع نوح أحد أخربت اجلبابرة من قوم
م
نوح به ،وأما امرأة لوط فاكنت إذا أضاف لوط أحدا أخربت أهل املدينة ممن
يعمل السوء" تفسري ابن كثري  .198/8أي يلأتوا فيعملوا بهم الفاحشة.
األخالق يف ابليت
◆ نصيحة  :21إشاعة خلق الرفق يف ابليت:
عن اعئشة ريض اهلل عنها قالت :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:
م
"إذا أراد اهلل-عز وجل -بأهل بيت خريا أدخل عليهم الرفق" رواه اإلمام
أمحد يف املسند  71/6وهو يف صحيح اجلامع  303ويف رواية أخرى" :إن اهلل
إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق" رواه ابن أىب ادلنيا وغريه وهو يف
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صحيح اجلامع رقم  .1704أي صار بعضهم يرفق ببعض ،وهذا من أسباب
م
السعادة يف ابليت ،فالرفق نافع جدا بني الزوجني ،ومع األوالد ،ويأيت بنتائج

ال يأيت بها العنف كما قال صىل اهلل عليه وسلم" :إن اهلل حيب الرفق،

ويعطي ىلع الرفق ما ال يعطي ىلع العنف ،وما ال يعطي ىلع سواه" رواه

مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب رقم .2593

◆ نصيحة  :22معاونة أهل ابليت يف عمل ابليت
كثري من الرجال يأنفون من العمل ابلييت ،وبعضهم يعتقد أن مما ينقص

من قدره ومزنتله أن خيوض مع أهل ابليت يف مهنتهم.

فأما رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فقد اكن "خييط ثوبه ،وخيصف

نعله ،ويعمل ما يعمل الرجال يف بيوتهم" رواه اإلمام أمحد يف املسند 121/6

وهو يف صحيح اجلامع .4927

قالت ذلك زوجته اعئشة ريض اهلل عنها ملا ُسئلت ما اكن رسول اهلل

صىل اهلل عليه وسلم يعمل يف بيته فأجابت بما شاهدته بنفسها ويف رواية:
م
اكن برشا من البرش يفيل "يُنيق" ثوبه ،وحيلب شاته وخيدم نفسه .رواه اإلمام

أمحد يف املسند  256/6وهو يف السلسلة الصحيحة ُ .671
وسئلت ريض اهلل
م
عنها أيضا ما اكن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يصنع يف بيته ،قالت :اكن
يكون يف مهنة أهله-تعين خدمة أهله -فإذا حرضت الصالة خرج إىل
الصالة .رواه ابلخاري ،الفتح 162/2
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فإذا فعلنا ذلك حنن ايلوم نكون قد حققنا عدة مصالح:
اقتدينا برسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم.
ساعدنا أهلينا.
شعرنا باتلواضع وعدم الكرب.

م
وبعض الرجال يطالب زوجته بالطعام فورا ،والقدر فوق انلار ،والودل
م
يرصخ يريد الرضاع ،فال هو يمسك الودل ،وال هو ينتظر الطعام قليال،

فلتكن هذه األحاديث تذكرة وعربة.

◆ نصيحة  :23املالطفة واملمازحة ألهل ابليت
مالطفة الزوجة واألوالد من األسباب املؤدية إىل إشاعة أجواء السعادة
م
واأللفة يف ابليت ،وذللك نصح رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم جابرا أن
م
ُ
م ُ
يزتوج بكرا ،وحثه بقوهل" :فهال بكرا تالعبها وتالعبك وتضاحكها

وتضاحكك" احلديث يف عدة مواضع يف الصحيحني ومنها ابلخاري مع

الفتح  121/9وقال صىل اهلل عليه وسلم" :لك يشء ليس فيه ذكر اهلل فهو
هلو ولعب إال أربع ،مالعبة الرجل امرأته "..رواه النسايئ يف عرشة النساء

ص  87وهو يف صحيح اجلامع .واكن صىل اهلل عليه وسلم يالطف زوجته

اعئشة وهو يغتسل معها ،كما قالت ريض اهلل عنها" :كنت أغتسل أنا

ورسول اهلل من إناء بيين وبينه واحد ،فيبادرين حىت أقول :دع يل دع يل،

قالت :وهما جنبان" مسلم برشح انلووي .6/4
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وأما مالطفته صىل اهلل عليه وسلم للصبيان فأشهر أن تذكر ،واكن
م
كثريا ما يالطف احلسن واحلسني كما تقدم ،ولعل هذا من األسباب اليت
جتعل الصبيان يفرحون بمقدمه صىل اهلل عليه وسلم من السفر فيُهرعون
ُ
الستقباهل كما جاء يف احلديث الصحيح" :اكن إذا قدم من سفر تليق بصبيان

أهل بيته" صحيح مسلم  2772-1885/4وانظر الرشح يف حتفة األحوذي

 56/8واكن صىل اهلل عليه وسلم يضمهم إيله كما قال عبد اهلل بن جعفر:
ُ
"اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم إذا قدم من سفر تليق بنا ،فتُليق يب
وباحلسن أو باحلسني ،قال :فحمل أحدنا بني يديه واآلخر خلفه حىت دخلنا

املدينة" صحيح مسلم  ،2772-1885/4وانظر الرشح يف حتفة األحوذي

.56/8

قارن بني هذا وبني حال بعض ابليوت الكئيبة ال فيها مزاح باحلق،

ومالطفة وال رمحة .ومن ظن أن تقبيل األوالد يتناىف مع هيبة األب فليقرأ
هذا احلديث ،عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال :ا
قبل رسول اهلل صىل اهلل
م
عليه وسلم احلسن بن يلع وعنده األقرع بن حابس اتلميم جالسا ،فقال
م
األقرع :إن يل عرشة من الودل ما ا
قبلت منهم أحدا ،فنظر إيله رسول اهلل
صىل اهلل عليه وسلم ،ثم قال" :من ال يرحم ال يُرحم".

◆ نصيحة  :24مقاومة األخالق الرديئة يف ابليت:
ال خيلو فرد من األفراد يف ابليت من خلق غري سوي اكلكذب أو الغيبة
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وانلميمة وحنوها ،والبد من مقاومة هذه األخالق الرديئة.
وبعض انلاس يظن أن العقوبة ابلدينة يه العالج الوحيد يف مثل هذه

احلاالت ،وفيما ييل حديث صحيح تربوي يف هذا املوضوع ،عن اعئشة ريض
اهلل عنها قالت" :اكن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إذا ا
اطلع ىلع أحد من
م
أهل بيته كذب كذبة لم يزل معرضا عنه حىت حيدث توبة" انظر مسند

اإلمام أمحد  152/6ونص احلديث يف صحيح اجلامع رقم .4675

ويتبني من احلديث أن األعراض واهلجر برتك الالكم واالتلفات من
م
العقوبات ابلليغة يف مثل هذا احلال ،وربما اكن أبلغ أثرا من العقاب ابلدين،

فليتأمله املربون يف ابليوت.

◆ نصيحة ( :25علقوا السوط حيث يراه أهل ابليت) أخرجه أبو نعيم يف
احللية  332/7وهو يف السلسلة الصحيحة برقم .1446

اتللويح بالعقوبة من وسائل اتلأديب الراقية ،وذللك جاء بيان السبب

من تعليق السوط أو العصا يف ابليت ،ويف رواية أخرى قال رسول اهلل صىل

اهلل عليه وسلم" :علقوا السوط حيث يراه أهل ابليت ،فإنه آدب هلم" أخرجه

الطرباين  345-344/10وهو يف السلسلة الصحيحة برقم .1447

ورؤية أداة العقاب معلقة جيعل أصحاب انلوايا السيئة يرتدعون عن
م
م
مالبسة الرذائل خوفا أن يناهلم منه نائل ،ويكون باعثا هلم ىلع اتلأدب

واتلخلق باألخالق الفاضلة ،قال ابن األنباري" :لم يرد به الرضب به ألنه لم
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م
يأمر بذلك أحدا ،وإنما أراد ال ترفع أدبك عنهم" .انظر فيض القدير

للمناوي .325/4

م
والرضب ليس هو األصل أبدا ،وال يلجأ إيله إال عند استنفاد الوسائل

األخرى للتأديب ،أو احلمل ىلع الطااعت الواجبة ،كمل قوهل تعاىل{ :والاليت

ختافون نشوزهن فعظوهن واهجرهن يف املضاجع وارضبوهن} النساء اآلية .34

ىلع الرتتيب ومثل حديث{ :مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع سنني،

وارضبوهم عليها وهم أبناء عرش} سنن أيب داود334/1وانظر إرواء الغليل

.266/1

أما استعمال الرضب دون احلاجة فإنه اعتداء ورسول اهلل صىل اهلل

عليه وسلم نصح امرأة أن ال تزتوج من رجل ألنه ال يضع العصا عن اعتقه
م
م
أي رضاب للنساء ،أما من يرى عدم استخدام الرضب مطلقا تقليدا بلعض
نظريات الكفار يف الرتبية ،فرأيه خاطئ خيالف انلصوص الرشعية.
املنكرات يف ابليت
◆ نصيحة  :26احلذر من دخول األقارب غري املحارم ىلع املرأة يف ابليت
عند غياب زوجها.

◆ نصيحة  :27فصل النساء عن الرجال يف الزيارات العائلية.

◆ نصيحة  :28االنتباه خلطورة السائقني واخلادمات يف ابليوت.
◆ نصيحة  :29أخرجوا املخنثني من بيوتكم.
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◆ نصيحة  :30احذر أخطار الشاشة.

◆ نصيحة  :31احلذر من رش اهلاتف.

◆ نصيحة  :32جيب إزالة لك ما فيه رمز ألديان الكفار ابلاطلة أو
معبوداتهم وآهلتهم.

◆ نصيحة  :33إزالة صور ذوات األرواح.

◆ نصيحة  :34امنعوا اتلدخني يف بيوتكم.

◆ نصيحة  :35إياك واقتناء الالكب يف ابليوت.

◆ نصيحة  :36االبتعاد عن تزويق ابليوت .ابليت من ادلاخل واخلارج

◆ نصيحة  :37حسن اختيار موقع ابليت وتصميمه :ال شك أن املسلم
م
احلق يرايع يف اختيار بيته وتصميمه أمرا ال يراعيها غريه.
فمن جهة املوقع مثال:

م
أن يكون ابليت قريبا من مسجد ويف هذا فوائد عظيمة ال ختىف،

فانلداء يذكر ويوقظ للصالة ،والقرب يمكن الرجل من إدراك اجلماعة،
والنساء من سماع اتلالوة واذلكر من مكرب املسجد ،والصغار من إتيان

حلقة حتفيظ القرآن وهكذا..

أن ال يكون يف عمارة فيها فساق أو جممعات سكنية فيها كفار

يتوسطها مسبح خمتلط وحنو ذلك

أن ال يكشف وال يُكشف ،ولو حصل يستعان بالسواتر وتعلية
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اجلدر.
ومن جهة اتلصميم مثال:
أن يراىع فيه فصل الرجال عن النساء من الزوار األجانب من ناحية

املدخل ،وصاالت اجللوس ،وإن لم حيصل فيستعني بالستائر واحلواجز.

سرت الشبابيك :حبيث ال يظهر من يف الغرف للجار ،أو لرجل الشارع،
م
وخصوصا يف الليل عندما تضاء األنوار.
أن ال تكون املراحيض باجتاه القبلة عند استخدامها.
أن خيتار املسكن الواسع وادلار كثرية املرافق ،وذلك ألمور منها:
"إن اهلل حيب أن يرى أثر نعمته ىلع عبده" حديث رواه الرتمذي رقم

 2819وقال :هذا حديث حسن.

"ثالثة من السعادة وثالثة من الشقاء ،فمن السعادة :املرأة الصاحلة تراها

فتعجبك ،وتغيب عنها فتأمنها ىلع نفسها ومالك ،وادلابة تكون وطيئة

فتلحقك بأصحابك ،وادلار تكون واسعة كثرية املرافق ،ومن الشقاء :املرأة

تراها فتسوؤك ،وحتمل لسانها عليك ،وإن غبت عنها لم تأمنها ىلع نفسها

ومالك ،وادلابة تكون قطوف ،فإن رضبتها أتعبتك وإن تركتها لم تلحقك

بأصحابك ،وادلار قليلة املرافق" حديث رواه احلاكم  262/3وهو يف
صحيح اجلامع برقم .3056
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احلرص ىلع األمور الصحية اكتلهوية ودخول الشمس ،وهذه وغريها

مقيدة بالقدرة املادية واإلماكنات املتاحة.
◆ نصيحة  :38اختيار اجلار قبل ادلار

وهذه مسألة حتتاج إىل إفراد ألهميتها.
فاجلار يف عرصنا هل مزيد من اتلأثري ىلع جاره ،بفعل تقارب املساكن،

وجتمع انلاس يف ابلنايات والشقق ،واملجمعات السكنية.

وقد أخرب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عن أربع من السعادة وذكر

منها :اجلار الصالح ،وأخرب عن أربع من الشقاء وذكر منها :اجلار السوء رواه

أبو نعيم يف احللية  388/8وهو يف صحيح اجلامع  .887وخلطر هذا األخري
اكن صىل اهلل عليه وسلم يتعوذ منه يف داعئه فيقول" :امهلل إين أعوذ بك من

جار السوء يف دار املقامة" أي اذلي جياورك يف ماكن ثابت "فإن جار ابلادية

يتحول" رواه احلاكم  532/1وهو يف صحيح اجلامع .1290

وأمر املسلمني أن يتعوذوا من ذلك فقال " :ا
تعوذوا باهلل من جار السوء يف

دار املقام ،فإن اجلار ابلادي يتحول عنك" رواه ابلخاري يف األدب املفرد رقم

 117واللفظ يف صحيح اجلامع .2967

ويضيق املجال للحديث عن أثر جار السوء ىلع الزوجني واألوالد،

وأنواع اإليذاء اليت تصدر عنه ،ومنغصات العيش جبانبه ،ولكن يف تطبيق

األحاديث السابقة ىلع الواقع كفاية للمعترب ،ولعل من احللول العلمية ما
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ينفذه بعض الطيبني من استئجار السكن املتجاور لعائالتهم ،حلل مشلكة

اجلرية ولو ىلع حساب بعض املاديات ،فإن اجلرية الصاحلة ال تقدر بمال.
◆ نصيحة  :39االهتمام باإلصالحات الالزمة وتوفري وسائل الراحة

من نعم اهلل علينا يف هذا الزمان ما وهبنا من وسائل الراحة اليت تسهل

أمور املعيشة يف هذه ادلنيا ،وتوفر األوقات اكملكيف واثلالجة والغسالة..

إلخ ،فيكون من احلكمة توفريها يف ابليت باجلودة اليت يستطيعها صاحب

ابليت من غري إرساف وال مشقة ،والبد من اتلفريق بني األمور اتلحسينية

املفيدة والكمايلات الزائفة اليت ال قيمة هلا.

ومن االهتمام بابليت إصالح ما فسد من مرافقه وأجهزته ،وبعض

انلاس يهملون ،وتشتيك زوجاتهم من بيوت تعج فيها احلرشات ،وتفيض فيها

ابلالاعت ،وتفوح القمامة بالروائح الكريهة ،وتتناثر فيه قطع األثاث

املكسور واتلالف.

وال شك أن هذا مما يمنع حصول السعادة يف ابليت ،ويسبب مشالكت

زوجية وصحية ،فالعاقل من اعلج ذلك.

◆ نصيحة  :40االعتناء بصحة أهل ابليت وإجراءات السالمة
"اكن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إذا مرض أحد من أهل بيته نفث

عليه باملعوذات" رواه مسلم رقم " .2192واكن صىل اهلل عليه وسلم إذا أخذ
أهله الوعك" املرض" أمر باحلساء "املرقة املعروفة" فصنع ،ثم أمرهم فحسوا،
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واكن بقول" :إنه لريتق "يشد" فؤاد احلزين ،ويرسو "يكشف" عن فؤاد
السقيم ،كما ترسو إحداكن الوسخ عن وجهها" رواه الرتمذي رقم 2039
وهو يف صحيح اجلامع رقم ،4646

وعن بعض إجراءات الوقاية والسالمة:
قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم" :إذا أمسيتم فكفوا صبيانكم ،فإن

الشياطني تنترش حينئذ ،فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم ،فغلقوا

األبواب ،واذكروا اسم اهلل ،ومخروا آنيتكم واذكروا اسم اهلل ،ولو أن
م
تعرضوا عليها شيئا" مثل العود وحنوها "وأطفئوا مصابيحكم" رواه ابلخاري
الفتح  .89-88/10ويف رواية ملسلم" :أغلقوا أبوابكم ،ومخروا آنيتكم،

وأطفئوها رسجكم ،وأوكئوا أسقيتكم "شدوا رباطها ىلع أفواها "فإن
م
م
الشيطان ال يفتح بابا مغلقا ،وال يكشف غطاء ،وال حيل واكء ،وإن
الفويسقة ترضم ابليت ىلع أهله" "أي تسحب فتيل الرساج فيشتعل ابليت"

رواه اإلمام أمحد يف املسند  301/3وهو يف صحيح اجلامع .1080

وقال صىل اهلل عليه وسلم" :ال ترتكوا انلار يف بيوتكم حني تنامون"

رواه ابلخاري ،الفتح .85/11

واهلل أعلم ،وصىل اهلل ىلع نبينا حممد وىلع آهل وصحبه وسلم.
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