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فيما يجب أن يكون عميو بيت المسمم

ممخص الخطبة

ٔ -نعمة السكن واإلقامة ٕ -صفات البيوت المؤمن سكنيا ٖ -البيوت التي تيجرىا المبلئكة ٗ-
االستئذان في دخول البيوت

-------------------------

الخطبة األولى
أما بعد:

أييا الناس :اتقوا اهلل تعالى كما أمركم بتقواه ،واشكروا نعمو عميكم .فما بكم من نعمة فمن اهلل.

عباد اهلل :إن نعم اهلل عمينا كثيرة ال تعد وال تحصى ،ويجب عمينا أن نقابل ىذه النعم بالشكر،

ونستعين بيا عمى البر والتقوى لتستقر وتبقى وتزيد ،قال تعالى :واذ تأذن ربكم لئن شكرتم ألزيدنكم

ولئن كفرتم إن عذابي لشديد [إبراىيم.]7:

ومن أعظم نعم اهلل عمى بني آدم أن جعل ليم بيوتا ثابتة إلقامتيم في المدن وبيوتا متنقمة ألسفارىم

في البراري ،يسكنون فييا ويستريحون ،ويستدفئون بيا من البرد ويستظمون بيا من الحر ،ويستترون

فييا عن األنظار ،ويحرزون فييا أمواليم ويتحصنون بيا من عدوىم .وغير ذلك من المصالح.

ممتنا عمى عباد ه بيذه البيوت الثابتة والمنتقمة  :-واهلل جعل لكم من بيوتكم سكناً
قال اهلل تعالى – ً
ال بيوت
وجعل لكم من جمود االنعام بيوتًا تستخفّونيا يوم ظعنكم ويوم إقامتكم [النحل ،]0ٓ:فذكر أو ً

المدن ألنيا األصل .وىي لئلقامة الطويمة .وجعميا سكنا :بمعنى أن اإلنسان يستريح فييا من التعب
والحركة وينعزل فييا عما يقمقو فيحصل عمى اليدوء والراحة ،ثم ذكر تعالى بيوت الرحمة والنقمة

فقال :وجعل لكم من جمود األنعام بيوتاً تستخفونيا يوم ظعنكم ويوم إقامتكم  ،يعني :وجعل لكم بيوتا
خفيفة من الخيام .والبيوت المصنوعة من جمود األنعام تستعممونيا في حالة اإلقامة المؤقتة في

السفر.

فنعمة السكن في البيوت من أعظم النعم ،وتأمموا من ال يجد سكنا يؤويو ماذا تكون حالو ،وأنتم

تسكنون في ىذه البيوت الحديثة المزودة بكل وسائل الراحة من االنارة والتكييف الصيفي والشتوي

والمياه المتدفقة العذبة الحارة والباردة ،كل ذلك من نعم اهلل في المساكن وذلك مما يستوجب الشكر
والثناء عمى اهلل بما ىو اىمو ،ألن ذلك من ِّ
منو و فضمو.

عباد اهلل :إن بيت المسمم يجب أن يكون متمي از عن غيره من البيوت بفعل ما شرعو اهلل لممسممين

في بيوتيم من ذكر اهلل واالكثار من صموات النوافل فييا ،وقراءة القرآن وخموىا من وسائل الفساد.
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عن أبي موسى –  -قال :قال رسول اهلل – (( :-مثل البيت الذي يذكر اهلل فيو والبيت الذي ال
يذكر اهلل فيو َمثَل الحي والميت )).
وعن ابن عمر – رضي اهلل عنيما – عن النبي –  -قال(( :اجعموا من صبلتكم في بيوتكم وال
تتخذوىا قبو ار )) .أي :صموا فييا من النوافل وال تجعموىا كالقبور ميجورة من الصبلة.

وعن أبي ىريرة –  -قال :ان رسول اهلل  - -قال(( :ال تجعموا بيوتكم مقابر ان الشيطان ينفر من

البيت الذي تُق أر فيو سورة البقرة )) وقال عميو الصبلة والسبلم(( :عميكم بالصبلة في بيوتكم فإن خير
صبلة المرء في بيتو إال المكتوبة )) .روى ىذه األحاديث مسمم في صحيحو ،وىذه األحاديث ،وما
جاء بمعناىا تدل عمى مشروعية إحياء بيوت المسممين وتنويرىا بذكر اهلل من التيميل والتسبيح

والتكبير وغير ذلكم من أنواع الذكر ،واحيائيا ،باإلكثار من صبلة النافمة فييا،ألن صبلة النافمة في

البيوت أفضل من صبلتيا في المسجد ،وفييا النيي عن جعل البيوت مثل القبور ميجورة من صبلة

النافمة فييا.

وفي األحاديث الترغيب بقراءة القران في البيوت ،والسيما سورة البقرة وان قراءتيا في البيت تطرد

الشيطان ،واذا توفرت ىذه األمور في البيوت :ذكر اهلل فييا .صموات النوافل ،وقراءة القران أصبحت
مدرسة لمخير يتربى فييا من يسكنيا من األوالد والنساء عمى الطاعة والفضيمة .وتدخميا المبلئكة

وتبتعد عنيا الشياطين ،واذا خمت البيوت من ىذه الطاعات صارت قبور موحشة وأطبلال َخ ِربة،

سكنيا موتى القموب وان كانوا إحياء األجسام ،يخالطيم الشيطان وتبتعد عنيم مبلئكة الرحمن ،فما

ظنك بمن يتربى في ىذه البيوت كيف تكون حالو وقد تخرج من ىذه البيوت الخأوية الخالية من ذكر

اهلل والتي ىي مقابر لموتى القموب .إن ىذه البيوت ستؤثر تأثي ار سيئا عمى من تربى فييا وسكنيا،

خموىا من وسائل الخير شغميا بوسائل الشر ،وأسباب المعاصي بحيث يتوفر
فكيف إذا انضاف إلى ّ
في تمك البيوت الفيديو بأفبلمو الخميعة ،التي تدعو إلى الفحشاء والمنكر ،بما تعرضو من صور
الفساد والدعارة أمام األوالد والنساء.

وتتوفر في تمك البيوت أشرطة األغاني الماجنة ،التي تغري بالعشق والغرام ،والطرب واإلجرام ،في
ىم النبي –  -بإحراق مثل ىذه
تمك البيوت من يترك الصبلة ويتيأون بالجمع والجماعات .وقد َّ

البيوت بالنار عمى من فييا ممن يتخمفون عن صبلة الجماعة ،فكيف بمن يتركون الصبلة نيائيا.

إن مثل ىذه البيوت ،وىي اليوم كثيرة ،تكون أوكا ار لمشر ،وجراثيم مرضية تفتك في جسم األمة

ىم النبي –  -بتحريق
اإلسبلمية ،يجب عبلجيا أو استئصاليا حتى ال تؤثر عمى من حوليا ،كما ّ
امثاليا ولم يمنعو ذلك اال ما فييا من المعذورين ومن ال تجب عمييم صبلة الجماعة من النساء

والذرية .قد يكون بعض ىؤالء لو منصب كبير في المجتمع ،بأن يكون من كبار الموظفين أو كبار

األثرياء .فيأتيو الشيطان فيقول لو :أنت أكبر من أن تخرج إلى المسجد وتصمي مع الناس ،ألن ىذا
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يقمل من شأنك ويُضعف ىيبتك ،فيترك الصبلة في المسجد ترفعا وكب ار .وقد يكون بعضيم مشغوال
بمالو ،وقد ورد في الحديث ان مثل ىؤالء يحشرون يوم القيامة مع نظرائيم من المتكبرين ،فعن عبد

اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنيما عن النبي –  -أنو ذكر الصبلة يوما فقال(( :من حافظ
عمييا كانت لو نو ار وبرىانا ونجاة يوم القيامة ،ومن لم يحافظ عمييا لم تكن لو نو ار وال برىانا وال

نجاة ،وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وىامان وابي بن خمف)) رواه االمام احمد في مسنده وابو

حاتم وابن حبان في صحيحو .قال اإلمام ابن القيم – رحمو اهلل :إنما خص ىؤالء األربعة بالذكر

ألنيم من رؤوس الكفرة.

وفيو نكتة بديعة ،وىو أن تارك المحافظة عمى الصبلة إما ان يشغمو مالو أو ممكو أو رئاستو أو

تجارتو ،فمن شغمو عنيا مالو فيو مع قارون ،ومن شغمو عنيا ممكو فيو مع فرعون ،ومن شغمو

عنيا رئاسة وو ازرة فيو مع ىامان ،ومن شغمو عنيا تجارتو فيو مع ابي بن خمف.

عباد اهلل ،إن ىؤالء الذين جعموا بيوتيم بيذه الصفة القبيحة ،خالية من ذكر اهلل مشغولة بآالت الميو

ومواطن لمكسالى والعصاة ،والمتخمفين عن الصبلة ،إن ىؤالء حقيقون بالعقوبة؛ بأن تنيدم عمييم تمك
البيوت أو تحترق أو يشردوا منيا عمى يد عدوىم فيبقوا ببل مأوى كما شرد خمق كثير من مساكنيم

اليوم وأُبعدوا عن ديارىم ،ألنيم لم يشكروا نعمة اهلل عمييم بيذه المساكن ،وبارزوه فييا بالمعاصي،

والمعاصي تدع العامر خرابا ،وتحول النعمة عذابا.

عباد اهلل :ومما يجب أن يصان عنو البيت المسمم الصور والكبلب ،لما روى ابو طمحة – ان رسول

اهلل – قال(( :ال تدخل المبلئكة بيتا فيو كمب وال صورة)) رواه البخاري ومسمم ،وفي رواية لمسمم:

((ال تدخل المبلئكة بيتا فيو كمب وال تماثيل )) وعن ابي ىريرة –  -قال رسول اهلل (( :أتاني جبريل

عميو السبلم،فقال لي :أتيتك البارحة فمم يمنعني أن أكون دخمت إال أنو كان عمى الباب تماثيل،
ِ
فم ْر برأس التمثال الذي في البيت يقطع
وكان في البيت ق َرام فيو تماثيل ،وكان في البيت كمبُ ،
ومر بالستر فيقطع فيجعل وسادتين منبوذتين توطآن،ومر بالكمب فميخرج ))،
فيصير كييئة الشجرةُ ،

رواه أبو داود والترمذي وقال :حسن صحيح ،ورواه ابن حبان في صحيحو ،وفي ىذين الحديثين دليل
عمى تحريم تعميق الصور عمى جدران الغرف والمجالس والمكاتب واالحتفاظ بيا لمذكريات ونحوىا،

وفييا دليل عمى عقوبة من فعل ذلك بحرمانو من دخول مبلئكة الرحمن في بيتو ،وحينئذ يخسر

خسرانا مبينا.
وقد ْابتُِم َي بعض الناس اليوم بياتين الظاىرتين السيئتين .فترى بعضيم يضع الصور في براويز
ويعمقيا عمى الجدران في الغرف والمكاتب .والبعض اآلخر يحتفظ بالصور في صناديق خاصة من
أجل الذكريات لؤلوالد واألصدقاء ،والبعض اآلخر ينصب تماثيل كبيرة أو صغيرة لآلدميين أو

الحيوانات لمطيور ويجعميا عمى طاوالت المجالس ونحوىا لمتجميل ،وكل ىذا من مظاىر الوثنية
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وفعل الجاىمية ،ألن نصب الصور وتعميقيا من وسائل الشرك كما حصل لقوم نوح وقوم إبراىيم من

الشرك بسبب الصور والتماثيل .وألن في تمك الصور مضاىاة لخمق اهلل –عز وجل -وذلك من

أعظم الكبائر ،ومن الناس من ابتموا بتقميد الكفار واقتنوا الكبلب في بيوتيم وتباىوا بتربيتيا وصحبتيا

ليم في بيوتيم وسياراتيم ،وقد قال رسول اهلل – (( :-من اقتنى كمبا إال كمب صيد أو ماشية فإنو

ينقص من اجره كل يوم قيراطان )) ،رواه مالك والبخاري ومسمم .واالحاديث في ىذه كثيرة ومشيورة.
واقتناء الكبلب في البيوت واصطحابيا خارج البيوت لغير الحاجة المرخص فييا شرعا (وىي حراسة

الماشة والزرع واتخاذىا لمصيد ) ،واتخاذىا لغير ذلك فيو محاذير:

أوال :أنو يمنع دخول مبلئكة الرحمة في البيت :وأي مسمم يستغني عن مبلئكة الرحمة؟!

ثانيا :ينقص من أجره كل يوم قيراطان ،وىذا نقص عظيم ومستمر ،والمسمم ال يفرط في اجره.
والقيراط كما جاء تفسيره في بعض االحاديث بأنو مثل الجبل العظيم.

ثالثا :في ذلك تشبو بالكفار الذين يربون الكبلب ،والتشبو بيم حرام .قال النبي – (( :-من تشبو بقوم

فيو منيم )).

رابعا :ما يحصل بيا من األضرار كأذية الجيران والمارة بيذه الكبلب وأصواتيا .ولما فييا من
النجاسة واألضرار الصحية في لعابيا ومبلمستيا.

فاتقوا اهلل – عباد اهلل – واعتنوا ببيوتكم وبمن فييا حتى تصير بيوتا إسبلمية نظيفة حية بذكر اهلل
وعبادتو ،وأبعدوا عنيا كل ما يتنافى مع آداب اإلسبلم ويجر إلى اآلثام.

أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم :لقد كان لكم في رسول اهلل أسوة حسنة لمن كان يرجو اهلل واليوم

اآلخر وذكر اهلل كثي اًر [األحزاب.]ٕٔ:

بارك اهلل لي ولكم في القران العظيم . . .

-------------------------

الخطبة الثانية

الحمد هلل رب العالمين ،ال نحصي ثناء عميو ،وأشيد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ،وأشيد أن
محمدا عبده ورسولو صمى اهلل عميو وعمى آلو وأصحابو وسمم تسميما كثي ار.

أما بعد:

أييا الناس :اتقوا اهلل تعالى :واعمموا أن اهلل مع المتقين .

عباد اهلل :يجب أن يكون البيت المسمم مستو ار مصونا عمى األنظار المسمومة ،يأمن من بداخمو من

اإلطبلع عمى عوراتيم وأسرارىم ال يدخمو غير اصحابو ،اال باستئذان واذن ،قال تعالى :يا أييا الذين
آمنوا ال تدخموا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسمموا عمى أىميا ذلكم خير لكم لعمكم تذكرون فإن

لم تجدوا فييا أحداً فبل تدخموىا حتى يؤذن لكم وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا ىو أزكى لكم واهلل بما
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تعممون عميم [النور.]ٕ0-ٕ7:

قال ابن كثير – رحمو اهلل – حتى تستأنسوا أي :تستاذنوا قبل الدخول ،وتسمموا عمى أىميا أي:

تسمموا بعد الدخول ،وقال :ثم ليعمم أنو ينبغي لممستأذن عمى أىل المنزل أن ال يقف تمقاء الباب

بوجيو ،ولكن ليكن الباب عن يمينو أو يساره ،وفي الصحيحين عن رسول اهلل –  -أنو قال(( :لو أن

امرًءا إطمع عميك بغير إذن فحذفتو بحصاة ففقأت عينو ،ما كان عميك من جناح)).
وعن عقبة بن عامر –  -ان رسول اهلل –  -قال(( :إياكم والدخول عمى النساء ،فقال رجل من

الحم :قريب الزوج – أي :ان
الحمو؟قال:
األنصار :أفرأيت ُ
الحمو الموت)) ،رواه البخاري ومسمم – و ُ
ُ
الخوف منو اكثر؛ ألنو يتساىل في دخولو اكثر من غيره ،فدل ىذا الحديث عمى تعظيم حرمات
بيوت المسممين ومحارميم وخطر دخول الرجال األجانب عمى النساء ولو كانوا من أقارب الزوج،
وقد تساىل في ىذا األمر الخطير كثير من الناس اليوم ،فبعض النساء ال تحتجب من أقارب

زوجيا ،كأخيو وعمو .وبعض الناس جمبوا إلى بيوتيم الرجال االجانب وخمطوىم مع نسائيم في

بيوتيم باسم طباخين أو سائقين أو خادمين .،وبعض الناس جمبوا النساء األجنبيات وجعموىن في

بيوتيم يدخمون عميين ويخالطونين وربما يخمون بيم كأنين من محارميم .وىذا ارتكاب لما نيى عنو

ومدعاة إلى الوقوع في الفحش واإلجرام .وجمب النساء والرجال األجانب إلى البيوت دليل
االسبلمْ ،

عمى عدم الغيرة وقمة الحياء وعدم المباالة ،ألن المؤمن الغيور ال يرضى بدخول االجانب في بيتو.
واختبلطيم بمحارمو ،والمؤمن الغيور ال يرضى لزوجتو أو بنتو أن تركب وحدىا مع سائق غير

محرم ليا ،والمؤمن الغيور ال يرضى بوجود امرأة أجنبية في بيتو يدخل عمييا كما يدخل عمى
ْ
محارمو ،وتمشي أمامو وتسكن معو ويخموا بيا كما يخموا بزوجتو.

فاتقوا اهلل – عباد اهلل – واحذروا شرور ىذه الفتن .وال تحممنكم المدنية الزائفة والتقميد االعمى عمى
ىذه المغامرة الخطيرة ،فتخربوا بيوتكم بأيدكم وأيد أعدائكم وأنتم ال تشعرون.

واعمموا أن خير الحديث كتاب اهلل …

