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ال نطيل عليكم، نعرف هبا بعض -إن شاء اهلل-نحن يف حمارضة سامية من هذه السلسلةاليوم 

 . السنن وبعض األحكام التي تبعد اخلالف والشيطان عن بيوتنا وعن أبنائنا

يف هذه الكلمة إخواين يف اهلل سنركز عىل قضية معينة وهي أنه نعلم مجيًعا أن من أعظم الرشور  

صىل اهلل -، وأرشد نبينا -عز وجل-وُأس الرشور هو الشيطان الرجيم وأتباعه؛ لذلك أرشد اهلل 

ا أن ُنبْعد إىل الطرق الرشعية التي نستطيع هبا أن نقي أبناءنا من الشيطان، ونستطيع هب-عليه وسلم

الشياطني عنا وعن بيوتنا، فإذا ابتعد ُأس الرش عن البيت وعن األوالد كان هذا سببًا من أسباب 

 .صالح البيوت، وسببًا من أسباب صالح األبناء

من ذلك نذكر مجلة من املسائل واألسباب التي هي سبب يف ُبْعد الشيطان عن بيوتنا، من هذه  

 :األسباب

عند تناول الطعام أو العشاء، -عز وجل-عند دخول البيت، وذكر اهلل -ز وجلع-ذكر اهلل  :أوًلا

ُجُل  َدَخَل  إَِذا»: قال-صىل اهلل عليه وسلم-وهذا كام ورد عن النبي   ِحنيَ  اهللَِّ  اْسمَ  َفَذَكرَ  َبيْتَهُ  الرَّ

يَْطانُ  َقاَل  َيْطَعمُ  َوِحنيَ  َيْدُخُل  عز -هيرب الشيطان؛ ألن هذا ذكر اهلل  ،«َعَشاءَ  َواَل  َلُكمْ  َمبِيَت  اَل  الشَّ

حني تناوله لطعامه، فهنا هترب الشياطني من -عز وجل-حني دخل البيت، وذكر اهلل -وجل

 .  ال مبيت وال عشاء: البيت، يقولون

 . حصلنا املبيت، وجدنا املبيت: فإذا دخل بيته ومل يذكر اهلل قالت الشياطني
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 . أدركتم املبيت والعشاء: الت الشياطنيوإذا تناول طعامه وما ذكر اسم اهلل ق

فقس بعد ذلك عىل ! فكيف يكون صالح البيت وقد أدرك الشياطني يف بيتك مبيتهم وعشاءهم؟

 .الرشور وفساد البيوت، وما حيصل من ذلك من األذى لألبناء وللبنات ولغريهم

أرشد -صىل اهلل عليه وسلم-من أسباب حفظ الولد من حني والدته إىل أن يكرب، وهو أن النبي 

  .«َأْهَلهُ  َأَحُدُكمْ  َأَتى إَِذا»: كام يف حديث ابن عباس أنه قال

أراد أن ُُيامع أهله هناك سنة يغفل عنها كثري من الناس، كثري من األزواج، وهو أن يذكر اهلل  اإذ

يَْطانَ  َجنِّبْنَا اللَُّهمَّ »: فيقول-سبحانه وتعاىل- يَْطانَ  َوَجنِّْب  الشَّ رْ  إِنْ  َفإِنَّهُ )) :قال، «َرَزْقتَنَا َما الشَّ  ُيَقدَّ

ْ  َذلَِك  يِف  َوَلد   َبيْنَُهاَم  هُ  مَل  . ((اَأَبدً  َشيَْطان   َيُُضَّ

فانظر سبب يسري من األسباب، وكلامت قليلة يقوهلا العبد قبل هذه احلال، أو حني االستعداد 

 . هلذه احلال حُيَْفظ الولد بعد ذلك

كذلك من املسائل واألمور املهمة التي يكون هبا حفظ البيت من الشيطان ومن الشياطني، هو 

 .يف البيت-عز وجل-كثرة ذكر اهلل 

صىل اهلل -يقول النبي . يف بيتك، جتعل لبيتك نصيبًا من قراءة القرآن -وتعاىلسبحانه  -تذكر اهلل  

. «واملَيِِّت  احلَيِّ  َمثَُل  فِيِه، اهللَّ ُيْذَكرُ  ال الذي َوالبَيِت  فِيِه، اهللَّ  ُيْذَكرُ  الَّذي البَيِْت  َمثَُل » :-عليه وسلم
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، أما البيت امليت الذي ال فائدة منه هو الذي ال -عز وجل-البيت احلي هو الذي يكون فيه ذكر اهلل 

 .  فيه-عز وجل-يذكر اهلل 

لبيته نصيب؛ لذلك النبي -عز وجل-فينبغي عىل املسلم أن ُيعل من قراءته للقرآن، من ذكره هلل 

 .«ُقبُوًرا َعَليُْكمْ  جَتَْعُلوَها َواَل  ُبيُوتُِكْم، يِف  َصاَلتُِكمْ  ِمنْ  اْجَعُلوا»: يقول-صىل اهلل عليه وسلم-

ََذِت  َكاَم  » :يصىل عندها ، قال ألن القبور ال ؛الجتعلوا البيت ماذا؟ قرب  يِف  َوالنََّصاَرى اْليَُهودُ  اَّتَّ

-رمحه اهلل تعاىل-لباين الشيخ األهذا احلديث صححه  «اْلُقْرآنُ  فِيهِ  َليُتىَْل  اْلبَيَْت  َوإِنَّ »، «ُقبُوًرا ُبيُوهِتِمْ 

اَءى الُقرَءاُن؛ فِيْهِ  َليُتىَْل  البَيَْت  إِنَّ » :يقول    ألَْهلِ  َفيَََتَ
ِ
اَمء اَءى َكاَم  السَّ مثل  «األَرض ألَْهلِ  النُُّجومُ  َتََتَ

 مانحن نرى النجوم يف السامء تتألأل فكذلك أهل السامء يرون هذا البيت احلي الذي ُيقرأ فيه القرآن

  .يف السامء فيه مثلام نرى النجوم وكيف تتألأل -وجل عز -ويذكر اهلل

واملقصود بالصالة  ،كثرة الصالة يف البيت :كذلك من األشياء التي تبعد الشياطني عن بيوتنا

 .  صالة النافلة

 صلِّ  سواًء نوافل الفرائض أو الوتر، ،حاول أن تتعود وتعود نفسك أن تكون نافلتك يف بيتك

 سنة الظهر، سنه املغرب، ثم ترجع إىل البيت تصيل ركعتني سنة العشاء، ،الفريضة يف املسجد

 ، ايف بيتك حتاول أن جتعل لبيتك من صالتك نصيبً  هاتصلي العرص،
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ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ژ :قال -وجل عز -ذلك اهللل

 [78: يونس]    ژ     ېۅ     ۉ  ۉ

لذلك  ؛كثروا من الصالة فيهاأو ،أي صلوا فيها   ژۅ  ۅ ۋ ژ : ذكر املفرسون 

بد أن ال«ُقبُوًرا ُبيُوَتُكمْ  جَتَْعُلوا ال» قال كام يف احلديث السابق ،-صىل اهلل عليه وسلم -قال النبي 

يذكر اهلل ف -عزوجل–تصيل يف البيت لرياك الصغري فيتعود عىل الصالة، يراك غريك فيستعني باهلل 

 .ويصيل

 عز–اهلل  أن تدعوَ  ،تعويذهم من الشيطان: من السنن التي تبعد الشياطني عن األوالد هيكذلك 

ذ وِّ عَ كان يُ  يفعلها،-وسلماهلل عليه  صىل-النبييعيذه من الشيطان الرجيم، هذه كام كان  أن -وجل

ةِ  اهللَِّ  بَِكلاَِمِت  َأُعوذُ » :احلسن احلسني، وكان يعوذمها فيقول يعني تضع يدك  «َشيَْطان   ُكلِّ  ِمنْ  التَّامَّ

ة اهللِ بَِكلاِمِت  ُأعيذكَ »عىل الطفل ثم تقول  ، َشيْطان   ُكلِّ  ِمنْ  التّامَّ ة  ة   َعنْي   ُكلِّ  َوِمنْ  َوهامَّ  ،«المَّ

وإسحاق  ،سامعيلإبناه اهبا  يعوذ-السالم عليه-إبراهيم كان-وسلماهلل عليه  صىل-النبيقال  

 .البخاريكام يف صحيح 

كفهم يف بيوهتم حني صالة املغرب وحني غروب  :األوالدمن األشياء التي تبعد الشياطني عن 

وا» :يف حديث جابر كام-وسلماهلل عليه  صىل-النبيلذلك قال  ؛الشمس  َفْحَمةِ  ِعنْدَ  ِصبْيَاَنُكمْ  ُكفُّ

 
ِ
  أي عند دخول الليل «اْلِعَشاء
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َناءَ  َوَأْكِفئُوا املََْصابِيَح  َوَأْطِفئُوا اأْلَْبَواَب  َفأَْغلُِقوا َخْلِقهِ  ِمنْ  اهللَُّ َيبُثُّ  َما َتْدُرونَ  اَل  َفإِنُُّكمْ » :قال  اْْلِ

َقاءَ  َوَأْوكِئُوا كام  ،ىغطَّ يُ  امكشوفً  هال تَتكووالطعام أن  ،بمعنى أنه إذا جاء الليل أطفئوا األنوار «السِّ

ضع عليه تتغطي الطعام أو اْلناء  يئًاش تما وجدأنك إذا  -صىل اهلل عليه وسلم  –النبي عن  جاء

-وجل عز–عد اهلل بْ هكذا يُ  ؛سم اهللاقطعة أو ملعقة وتقول ب ا وتذكر اهلل، تضع عليه مثاًل شيئً 

 .عن هذا الطعام الشياطني

ا، كام قراءة سورة البقرة يف البيت تطرد الشياطني طردً  ،قراءة سورة البقرة :سبابكذلك من األ

يَْطانَ  إِنَّ »: -صىل اهلل عليه وسلم -قال النبي ينفر  «اْلبََقَرةِ  ُسوَرةُ  فِيهِ  ُتْقَرأُ  الَِّذي اْلبَيِْت  ِمنَ  َينِْفرُ  الشَّ

َعُلوا اَل » :هيرب من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة وقال ا،نفورً  يَْطانَ  إِنَّ  َمَقابِرَ  ُبيُوَتُكمْ  جَتْ  َينِْفرُ  الشَّ

  «اْلبََقَرةِ  ُسوَرةُ  فِيهِ  ُتْقَرأُ  الَِّذي اْلبَيِْت  ِمنَ 

 -وقال النبي ،سباب التي تطرد الشياطنيمن األ -وجل عز-انظر إىل قوة سورة البقرة جعلها اهلل

ة   َوَتْرَكَها َبَرَكة   َأْخَذَها َفإِنَّ  اْلبََقَرةِ  ُسوَرةَ  اْقَرُءوا» :-صىل اهلل عليه وسلم  «اْلبََطَلةُ  َتْستَطِيُعَها َوال َحرْسَ

 .أي السحرة ما يستطيعون عىل سورة البقرة

، «َكَفتَاهُ  َليَْلة   يِف  اْلبََقَرةِ  ُسوَرةِ  ِمنْ  اْْلِخَرَتنْيِ  اْْلَيتَنْيِ  َقَرأَ  َمنْ » :-صىل اهلل عليه وسلم-َوَرَد عن النبي

البيت عند ذلك تبتعد فهذا يدُل عىل أن عىل املسلم أن ُيتهد يف هذه القراءة إذا قرأ سورة البقرة يف 

 .الشيطان عنُه وعن أهله وعن بيته فيكوُن ذلك سببًا يف صالح البيوت
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هي تعليق الصّور، : من املسائل أيًضا التي تطرُد الشياطني أو عىل العكس التي جتلُب الشياطني

صّور ذات األرواح، صّور احليوانات، صّور الرجال، صّور األشخاص، تعليقها يف البيت هذا 

 .  لُب الشياطني، ويطرد املالئكةُي

فبيت  ال يكوُن بِه َمَلك، ال يدخلُه املالئكة ويكوُن مدخاًل ومرتًعا للشياطني، كيف يكوُن حالُه 

جاءُه   -صىل اهلل عليه وسلم -بعد ذلك من األذى، ومن املشاكل، ومن إفساد البيوت؛ لذلك النبي

يعني البيت الذي يوجد به كلب، بعض  ،«َكْلب   َوالَ  ُصوَرة   فِيهِ  َبيْتًا َنْدُخُل  الَ  إِنَّا»: جربيل فقاَل 

الناس ُيريب الكالب، هذا يذهب من أجرِه ُكل يوم قرياط، قرياط احلسنات التي عدد اجلبال مثل 

جبل ُأُحد، ُكل يوم يذهُب من ميزانِه حسنات مثل جبل ُأحد؛ بسبب أنُه ربى كلبًا يف بيتِه من غرِي 

 .  رج من ذلك كالُب الصيد وكالب احلراسة، هذا أمر  جائزحاجة، طبًعا خي

 .أما بعضهم ُيريب كعادة أهل الغرب، وتقليًدا ألهِل الغرب فهذا ُيلُِب الشياطني

وكذلك تعليُق الصّور يا إخوة أيًضا جتلب الشياطني، كثري من الناس يتأذون من قضية املّس، 

الء الشياطني يؤذوَن بني آدم، وهو الذي قضية األذى، قضية بعض األمراض، وهي بسبب هؤ

 ، "!!تعالوا ادخلوا يف البيت": جعل هلم سبياًل يف دخوهلم يف بيته، يعني كأنُه قال هلم

هيَّأُت لكم أسباب الدخول، فال ذكر اهلل عند دخوله، وُيعلق الصّور يف بيته، ويكوُن بيته ليس فيِه 

يون شّغال وباألغاين واملزامري، ال ذكر اهلل بل مزامري ، من تدُخل البيت التلفز-عّز وجّل -ذكر اهلل
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الشيطان، فكيف بعد ذلك ُيريُد السالمة؟ وُيريد الصالح؟ وُيريُد النجاة لُه وألوالده؟ وأن يكون 

بيتُه بيتًا صاحِلًا وُمهيًَّأ ألسباب الصالح؟ دعّوَت الشياطني فتحّمل بعد ذلك ما يكوُن عليك من 

 .أذاُهم

حيفُظ األوالد، وحيفظ املسلم، أنُه ُيَعِوَدهم وحُيِفَظهم الذكر الذي يقولُه املُسلِم إذا خَرج كذلك مما 

من البيت، وهو ذكر يسري إذا خرجَت مع ولدك يف السيارة أو ذاهبني إىل أي مكان عّودهم عىل هذا 

ُجُل  َخَرَج  إَِذا» :-صىل اهلل عليِه وسلم -الُدعاء، وهو قوُل النبي ْلُت  اهللَِّ  بِْسمِ : َفَقاَل  َبيْتِهِ  ِمنْ  الرَّ  َتَوكَّ

ةَ  َواَل  َحْوَل  اَل  اهللَِّ، َعىَل  ْلُت  اهللَِّ  بِْسمِ »، دعاء يسري ليس بطويل، ثالث كلامت «بِاهللَِّ إاِلَّ  ُقوَّ  َعىَل  َتَوكَّ

ةَ  َواَل  َحْوَل  اَل  اهللَِّ،  ، «بِاهللَِّ إاِلَّ  ُقوَّ

 ُهِديَت،: ِحينَئِذ   ُيَقاُل : َقاَل »: -صىل اهلل عليه وسلم -انُظر إىل قوة هذا الدعاء وأثرِه،  يقول النبي

، يعني حصلت لك اهلداية، وكفاَك اهللُ الرش، َوَوقاَك من الشياطني، ثالث كلامت «َوُوِقيَت  َوُكِفيَت،

 حيصل له هذا األمر، 

ى» :-صىل اهلل عليه وسلم -قال النبي يَاطنُِي، َلهُ  َفتَتَنَحَّ  َلَك  َكيَْف : آَخرُ  َشيَْطان   َلهُ  َفيَُقوُل  الشَّ

يعني ما تستطيع أن تصل إليه، ما تستطيع أن تصل إىل هذا الرجل  «َوُوِقَي  َوُكِفَي  ُهِدَي  َقدْ  بَِرُجل  

خرجت من البيت، الذي قال هذا الدعاء؛ ألنه ُكِفَي وُوِقَي َوُهِدَي، فعود نفسك وأطفالك إنك إذا 

 .بِاسم اهلل، َتَوَكلُت َعىل اهلل، الَ َحوَل َوال ُقوَة إاِل بِاهلل َّترج إىل مسجد، إىل َعَمَل إىل غري ذلك، تقول



للشيخ خالد بن ضحوي الظفريي                                    البيوت إصالح يف نصائح  
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هذه وصايا أو نصائح عرش يف قضية حفظ البيت من الشيطان، ومن دخول الشياطني، فإذا َسلَِم 

 .عظيم  من أسباب صالح البيوت البيت من ُأسِّ الرشِّ ومن ُأِس األذى؛ هذا سبب  

أن ُيصلِح بيوتنا، وأن ُيعيذنا من الشيطان الرجيم، ومن مهزه وملزه ونفخِه -عز وجل-أسأل اهلل

 .وأذاه، واهلل أعلم وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد

على الرابط ولالستماع إىل الدروس املباشرة واملسجلة واملزيد من الصوتيات ُيرجى زيارة موقع مرياث األنبياء  

www.miraath.net 
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