
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب 

 

البيوت فنشعر بضيق وانقباض   نفسية،ندخل بعض البيوت فنشعر بانرشاح صدر وراحة    وندخل بعض 

 ! يف الصدر

هناك  و أن  الالسبب  هلل  الذين   املالئكة تزورها    بيوت بعض  طاعة  فيه  مكان  كل  يف  بل   حيبون  ينترشون 

 سنبني. األرض يبحثون عن األماكن التي فيها طاعة هلل كام  

باملساجد فحسب؛  املؤمنني حينام    بل هم  وتواجدهم يف األرض ليس مرتبطا  بيوت  عامرة   كونتأيضا يف 

 .طاعة هللب

البيت  يكون   عكس  ست   الذي  أنه  شك  وذكره فال  اهلل  طاعة  الشياطني  سكنخاليا من  كله ، وسيكون  فيه 

 .... الخ ضغوط نفسية ومشاكل وضيق صدر

 .ولذلك أنصح إخواين ببعض النصائح حتى تكون بيوتنا مسكنا للمالئكة

  نحن يف بيوتنا   نؤذنداخل املسجد فقط، فعلينا أن    فيها  األذان إسالمية   غري  يف بالدنا  نحن  :للصالةاألذان       

يؤذن للصالة يف بيتك   ، واالت وساعات االذانأو أحد أبنائنا، أو برامج األذان املختلفة عىل الكمبيوتر واجل

الِة، َأْدبَر الشْيَطاُن ولهُ ))َقال: َقاَل َرُسوُل اهللهِ :   َعْن َأيب ُهرْيَرةَ ف مخس مرات،   اٌط حتهى الَ إِذا ُنوِدي بالصه  ُُضَ

َأْدَبر، َحتهى إِذا ُقِِضَ التهْثويُِب ) الِة  َب للصه اإِلَقامُة(َأْقبَل،  يْسمع التهْأِذيَن ، َفإِذا ُقِِضَ النِّداُء َأْقَبل، حتهى إِذا ُثوِّ

 وَنْفِسِه يُقوُل: اْذُكْر َكذا، واذُكْر كذا ملَا ََلْ يكن يْذكُ 
ِ
ُجُل َما يدَري َحتهى خْيطِر َبنْيَ املْرء ْر مْن َقْبُل َحتهى يَظله الره

   ((َكْم صىله 

َعُلوَها ُقُبوًرا: ))كام قال صىل اهلل عليه وسلم  :الصالة واملعنى ال َتعلوا البيوت  ،  ((َصلُّوا يِف ُبُيوتُِكْم، َوالَ ََتْ

صال ال  املقابر  وة  مثل  فيه،  بالصالة  بيتك  يف  مكان  كل  فنّور  بالنسبة  املقصود  فيها؛  طبعا  النافلة  صالة 

 . للرجال

القرآن تتواجد  ف  :تالوة  اهلل  لكتاب  مدارسة  أو  تالوة  فيه  مكان  وأي  اهلل،  كالم  سامع  حتب  املالئكة 

 .املالئكة تقرأ ارفع صوتك بالتالوة حتى تسمع لك  املالئكة، وعندما فيه



 

 

 القراءة بالعني  ووالفهم، ويعينك عىل التدبر ، رفع الصوت بالقرآن والرتتيل يشعرك بحالوة القرآنو    

قراءة   تعترب  هيال  يف    إنام  قوله    املصحف،نظر  يف  كام  اللسان  بتحريك  تكون  به }تعاىل:التالوة  حترك  ال 

إن علينا مجعه   به  القرآن من خالل أي جهاز [  17/  16]القيامة{وقرآنه لسانك لتعجل  بتشغيل  أو ممكن تقوم 

 .وتستمع إليه 

 :حضريأي مكان بركة واملالئكة تنزل فتسمع للتالوة كام يف قصة أسيد بن   فالقرآن يف 

َسِعيٍد  ف َأيب  َجاَلْت   اْْلُْدِريه عن  ُثمه  َفَقَرَأ،  َفَرُسُه،  َجاَلْت  إِْذ  ِمْرَبِده ِ،  يِف  َيْقَرُأ  َلْيَلًة  ُهَو  َبْينَاَم  ُحَضرْيٍ  ْبَن  ُأَسْيَد   َأنه 

ِة   )اضطربت(ُأْخَرى، َفَقَرَأ، ُثمه  َجاَلْت َأْيًضا، َقاَل ُأَسْيد ٌ: َفَخِشيُت َأْن َتَطَأ حَيَْيى، َفُقْمُت إَِلْيَها، َفإَِذا ِمْثُل الظُّله

ِج، َعَرَجْت يِف اجْلَوِّ َحتهى َما َأَراَها ُ  .َفْوَق َرْأِِس فِيَها َأْمَثاُل الُّسُّ

َعَلْيهِ  َصىله اهللُ  َرُسوِل اهللِ  َعىَل  َفَغَدْوُت  ْيِل  َقاَل:  الله َجْوِف  ِمْن  اْلَباِرَحَة  َأَنا  َبْينَاَم  اهللِ  َرُسوَل  َيا  َفُقْلُت:  َوَسلهَم،   

َفَقرَ  َقاَل:   ،) ُحَضرْيٍ اْبَن  )اْقَرأِ  َوَسلهَم:  َعَلْيِه  اهللُ  َفَقاَل َصىله  َفَرِِس،  َجاَلْت  إِْذ  ِمْرَبِدي،  يِف  َجاَلْت  َأْقَرُأ  ُثمه  ْأُت، 

َفَقاَل َص  َفَقاَل َرُسوُل اهللِ َصىله َأْيًضا،  َأْيًضا،  َفَقَرْأت، ُثمه َجاَلْت  (، َقاَل:  اْبَن ُحَضرْيٍ َوَسلهَم: )اْقَرأِ  َعَلْيِه    ىله اهللُ 

ْفُت ، َوَكاَن حَيَْيى َقِريًبا ِمنَْها، َخِشيُت َأْن تَ  َأُه، َفَرَأْيُت ِمْثَل طَ اهللُ َعَلْيِه َوَسلهَم: ) اْقَرأِ اْبَن ُحَضرْيٍ ( َقاَل : َفاْنََصَ

َأَراَها  َما  َحتهى  اجْلَوِّ  َعَرَجْت يِف  ج،  ُ َأْمَثاُل الُّسُّ فِيَها  ِة  َكاَنْت . الظُّله املاََْلئَِكُة  َوَسلهَم: )تِْلَك  َعَلْيِه  َفَقاَل َصىله اهللُ 

  . ِمنُْهْم(َتْسَتِمُع َلَك، َوَلْو َقَرْأَت أَلَْصَبَحْت َيَراَها النهاُس َما َتْسَترِتُ  

 .وقال بعض السلف: إن البيوت التي يقرأ فيها القرآن لتِضء ألهل السامء كام تِضء السامء ألهل األرض 

َقاَل  َعَلْيِه َوَسلهَم  َعنُْه َأنه َرُسوَل اهللهِ َصىله اهللهُ  َأيِب ُهَرْيَرَة َرِِضَ اهللهُ  َعُلوا بيوتكم قبورا فإن  : ))َعْن  ََتْ البيت  اَل 

ْيَطانُ   (( الذي تقرأ فِيِه ُسوَرُة اْلَبَقَرِة اَل َيْدُخُلُه الشه

اهلل  وسلم  ف  :وتعاىلسبحانه   ذكر  عليه  اهلل  صىل  النبي  سمع  أنه  اهلل  عبد  بن  جابر  َدَخَل ))   يقول:عن  إَِذا 

يْ  َبْيَتُه َفَذَكَر اهللهَ ِعنَْد ُدُخولِِه َوِعنَْد َطَعاِمِه َقاَل الشه ُجُل  َمبِيَت َلُكْم َوالَ َعَشاَء َوإَِذا َدَخَل َفَلْم َيْذُكِر الره َطاُن: الَ 

ْيَطاُن َأْدَرْكُتُم املَْبِيَت َفإَِذا ََلْ َيْذُكِر اهللهَ ِعنَْد َطَعاِمِه َقاَل َأدْ     ((. َرْكُتُم املَْبِيَت َواْلَعَشاءَ اهللهَ ِعنَْد ُدُخولِِه َقاَل الشه

  تعاىل:   قالواستحب العلامء إلقاء السالم حتى ولو كان البيت خاليا ألن بيت املسلم ال خيلو من املالئكة    

وضبطها اإلمام النووي أن [  61]النور/{فإذا دخلتم بيوتا فسلموا عىل أنفسكم حتية من عند اهلل مباركة طيبة }

 .الصاحلني تقول: السالم علينا وعىل عباد اهلل 

   سعيٍد رِض اهلل عنه، قال: َقاَل رسوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم: )ال َيْقُعُد َقوٌم َيذُكُروَن اهللَ إاِله وعن َأيب 



 

 

 

ْتُهُم  كِينَُة؛ َوَذَكَرُهُم اهللُ فِيَمْن ِعنَْدُه(َحفه ْْحَُة َوَنَزَلْت َعَلْيِهْم السه    (.املاَلئَِكُة وَغِشَيْتُهُم الره

 :كلب أو صورة ك بيت   إياك أن يكون يف

))الَ َتْدُخُل املاََْلئَِكُة َبْيًتا فِيِه ُصوَرٌة، َوالَ َكْلٌب،  صىل اهلل عليه وسلم:  عن أيب طلحة رِض اهلل عنه قال: قال  

ُه َينُْقُص ُكله َيْوٍم ِمْن َعَملِِه ِقرَياٌط إاِل كَ َوالَ ُجنٌُب   .ْلَب َحْرٍث َأْو َماِشَيٍة((( وقال ايضا: ))َمْن َأْمَسَك َكْلًبا َفإِنه

َوالتهرْبِ   ْْحَِة  بِالره َيُطوُفوَن  َماَلئَِكة  ُهْم  ُصوَرة  َأْو  َكْلب  فِيِه  َبْيًتا  َيْدُخُلوَن  اَل  ِذيَن  اله َوااِلْستِْغَفار،  َواملاََْلئَِكة  يك 

آدَ  َبنِي  ُيَفاِرُقوَن  َواَل  َبْيت،  ُكّل  يِف  َفَيْدُخُلوَن  احْلََفَظة  ا  َأْعاَمهلْم  َوَأمه  
ِ
بِإِْحَصاء َمْأُموُروَن  ُْم  أِلََّنه َحال  ُكّل  يِف  م 

 .َوكَِتاَبتَها 

واملراد الصورة املحرمة وهي ما كان من صور ذوات األرواح وكان مصنوًعا بيد اإلنسان، كتمثال جمسم،  

ف ويستثنى من ذلك لعب األطفال وعرائس البنات، فقد جاءت األدلة بالرتخيص فيها ووجدت يف أش 

 .والصور الفتوغرافية ال تدخل يف هذا االمر .بيت وهو بيت النبوة؛ كام كان يف لعب عائشة رِض اهلل عنها 

 . واإلسالمفلنعد الربكة لبيوتنا ولننورها بنور االيامن 

 

  

 واحلمد هلل رب العاملني 

 

 

 

 

 

 

 

 


