توجيهات نبوية حلفظ البيوت
بسم هللا الرمحن الرحيم
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ِ
َبِن َعطَاء 8أَنَّه
َبَن ابْن ج َريْج 7قَ َ
َبَن َرْوح بْن عبَ َ
ال  :أَ ْخ ََ
ادةَ أَ ْخ ََ
قال اإلمام البخاري يف صحيحه َ :حدَّثَنَا إ ْس َحاق بْن َم ْنصور  ،أَ ْخ ََ
ََِسع جابِر بن عب ِد ِ
هللا ، 9ر ِ
ض َي َّ
اّلل َع ْن ه َما يَقول :
َ َ َ ْ َ َْ
َ

ال رسول ِ
هللا صلى هللا عليه وسلم  :إِذَا َكا َن ج ْنح اللَّي ِل ،10أَو أَمسي تم  -11فَك ُّفواِ 12
ص ْب يَانَك ْم
ْ
ْ ْ َْ ْ
قَ َ َ
 1البدء ابلبسملة اقتداء ابلقرآن العظيم وأتسيا ابلنيب الكرمي صلى هللا عليه وسلم حيث ثب
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أن ه ك ان يب دأ مكاتبات ه م ا كم ا يف كتاب ه إو ريرق ل و

كما يف الصحيح .
 2أبو عبد هللا حممد بن إَساعيل بن إبرارييم بن املغ ة بن بردزبه اجلعفي موالريم الفارسي األصل.ولد ببخارى سنة  194ري ونشأ يتيما يف حجر
والدته،تويف رمحه هللا ليلة عيد الفطر سنة  256ري
َ 3سا مؤلفه "اجلامع الصحيح" وخرجه من ستمائة ألف حديث ،وتعب يف التحري يف صحته ومل يضع فيه مسندا إال ما صح ابلسند املتصل الذي
توفر يف رجاله العدالة والضبط.وأكمل أتليفه يف ستة عشر عاما ،مث عرضه على اإلمام أمحد وحيىي بن معني وعلي بن املديين و ريم ،فاستحسنو ،
وشهدوا له ابلصحة.وقد تلقا العلماء ابل َقبول يف كل عصر.
 4برقم 6296,6295,5623,3316,3304,3280 :وروا مسلم برقم 5368
 5إسحاق بن منصور بن مرام ثقة حافظ من تبع األتباع يكىن أاب يعقوب ويلقب الكوسج .ت 251ري
 6روح بن عبادة بن العالء ثقة من األتباع يكىن أاب حممد.ت  205ري
 7عبدامللك بن عبدالعزيز ثقة يدلس ويرسل يكىن أاب الوليد.ت  150ري
 8عطاء بن أيب رابح ثقة كث اإلرسال من التابعني يكىن أاب حممد .ت  114ري
 9قال يف االستيعاب :جابر بن عبد هللا بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن نم بن سلمة .وأمه نسيبة بن عقبة بن عدي بن سنان
بن أيب بن زيد بن حرام بن كعب بن نم .اختلف يف كنيته فقيل أبو عبد الرمحن وأصح ما قيل فيه أبو عبد هللا.شهد العقبة الثانية مع أبيه وريو صغ
ومل يشهد األوو ذكر بعضهم يف البدريني وال يصح ألنه قد روي عنه أنه قال مل أشهد بدرا وال أحدا منعين ...وكان من املكثرين احلفاظ للسنن وكف
بصر يف آخر عمر  .وتويف سنة أربع وسبعني وقيل سنة مثان وسبعني وقيل سنة سبع وسبعني ابملدينة وصلى عليه أابن بن عثمان وريو أم ريا وتويف وريو
أبن أربع وتسعني سنة.
( 10ج ْنح اللَّْي ِل) قال يف الفتح:وريو بضم اجليم وبكسرريا واملعىن إقباله بعد روب الشمس .
1

الشي ِ
اط َ ِ ِ ِ 15 ِ 14
اعة ِم َن اللَّْي ِل 16فَحلُّوري ْم
ب َس َ
فَِإ َّن َّ َ
ني تَ ْن تَشر حينَئذ فَإذَا ذَ َري َ
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س ْي ت ْم)قال العيين :أي دخلتم يف املساء.قال ابن تيمية :والليل مظلم تنتشر فيه شياطني اإلنس واجلن ما ال تنتشر ابلنهار وجيري فيه من
( 11أ َْو أ َْم َ
أنواع الشر ما ال جيري ابلنهار من أنواع الكفر والفسوق والعصيان والسحر والسرقة واخليانة والفواحش و

ذلك فالشر دائما مقرون ابلظلمة وهلذا

إمنا جعله هللا لسكون اآلدميني وراحتهم لكن شياطني اإلنس واجلن تفعل فيه من الشر ما ال ميكنها فعله ابلنهار.
( 12فَك ُّفوا) قال العيين :أي امنعوريم من اخلروج يف ريذا الوق أي خياف عليهم حينئذ لكثرة الشياطني وإيذائهم وقال ابن بطال :خشي على
الصبيان عند انتشار اجلن أن تلم مم فتصرعهم فإن الشيطان قد أعطا هللا تعاو قوة عليه وأعلمنا رسول هللا أن التعرض للفنت مما ال ينبغي وأن
االحرتاس منها أحزم على أن ذلك االحرتاس ال يرد قدرا ولكن ليبلغ النفس عذرريا ولئال يتسبب له الشيطان إو لوم نفسه يف التقص .أ.ري ويف ريذا
َّ ِ
ين ََيْكلو َن ِ
الش ْيطَان ِم َن ال َْم ِ
الرَاب َال يَقومو َن إَِّال َك َما يَقوم الَّ ِذي يَتَ َخبَّطه َّ
س)
رد على من زعم أن الشيطان ال يقدر على صرع اإلنسان.قال تعاو( :الذ َ
( 13صبيانكم) قال يف فيض القدير :مجع صيب قال يف الصحاح وريو الغالم واجلارية صبية واجلمع صبااي انتهى واملراد رينا الصغ ذكرا كان أو أنثى
كما يش إليه التعليل اآليت أي امنعوريم من اخلروج من البيوت ويف رواية اكفتوا صبيانكم أي ضموريم.و قال يف الفتح :قال بن اجلوزي :إمنا خيف
على الصبيان يف تلك الساعة ألن النجاسة اليت تلوذ ما الشياطني موجودة معهم البا والذكر الذي حيرز منهم مفقود من الصبيان البا والشياطني
عند انتشارريم يتعلقون مبا ميكنهم التعلق به فلذلك خيف على الصبيان يف ذلك الوق واحلكمة يف انتشارريم حينئذ أن حركتهم يف الليل أمكن منها
هلم يف النهار ألن الظالم أمجع للقوى الشيطانية من

.أ.ري وريو عام يف الصبيان و ريم من املواشي وحنوريا.قال النووي ...قوله صلى هللا عليه

وسلم  ( :ال ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا اب الشمس حىت تذريب فحمة العشاء ) قال أريل اللغة  ( :الفواشي ) كل منتشر من املال كاإلبل
والغنم وسائر البهائم و ريا  ،وريي مجع فاشية ؛ ألهنا تفشو  ،أي  :تنتشر يف األرض  ،وفحمة العشاء ظلمتها وسوادريا  ،وفسرريا بعضهم رينا إبقباله
وأول ظالمه  ،وكذا ذكر صاحب هناية الغريب  ،قال  :ويقال للظلمة اليت بني صاليت املغرب والعشاء  :الفحمة  ،ولليت بني العشاء والفجر العسعسة
.
( 14الشياطني)قال يف املفهم :مجع شيطان  ،وريو املارد من اجلن  ،الكث الشر  .وريل ريو مأخوذ من َ :شطَ َن ؛ أي  :بَع َد عن اخل والرمحة  ،أو
احتد واحرتق يظا ؟ اختلف فيه النحويون ؛ وعلى األول  :فالنُّون أصلية  ،في ْنصرف و ِ
ط يَ ِشيط  ،إذا َّ
احد  ،وعلى الثان  :فهي
من َ :شا َ
َ َ

أصلية

ص ِرف .
فال ي ْن َ
( 15تَ ْن تَ ِشر)قال يف فيض القدير شرح اجلامع الصغ  :تنتشر (فيها الشياطني) أي مردة اجلن فإن أول الليل حمل تصرفهم وحركتهم يف أول انتشارريم
أشد اضطرااب.وقال ابن اجلوزي  ... :والسواد أمجع للقسوة الشيطانية من

واجلن تكر النور وتتشاءم به وإن كان خلق من نر وريي ضياء

لكن هللا تعاو أظلم قلوما وخلق اآلدمي من طني ونور قلبه فهو حمب للنور ابلطبع وكل جنس مييل إو ما يروحه من جنسه.
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فَأَ ْلِقوا  18األَب واب واذْكروا اسم ِ
هللا 19فَِإ َّن َّ
الش ْيطَا َن الَ يَ ْفتَح َاباب مغْلَقا
َْ َ َ
َْ

20

ِ
اعة ِم َن اللَّْي ِل)قال يف فيض القدير :املراد رينا أول ساعة من الليل كما يدل له قوله (فإهنا ساعة خترتق) مبعجمات وراء :
ب َس َ
( 16فَإذَا ذَ َري َ
تنتشر.أ.ري ويف املسند عن جابر بن عبد هللا أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال ( :احبسوا صبيانكم حىت تذريب فوعة العشاء فإهنا ساعة خترتق
فيها الشياطني).ورقمه 14834وقال احملقق إسناد صحيح.
( 17فَحلُّوري ْم)قال العيين :فحلوريم بضم احلاء املهملة وقال الكرمان فحلوريم إبعجام اخلاء.وقال يف فيض القدير( :فحلوريم) حباء مهملة مضمومة
يف صحيح البخاري ويف رواية له أيضا خباء معجمة مفتوحة وحكي ضمها أي فال متنعوريم من اخلروج والدخول.
( 18أَ ْلِقوا) قال يف الفتح:قال بن دقيق العيد :يف األمر إب الق األبواب من املصاحل الدينية والدنيوية حراسة األنفس واألموال من أريل العبث
والفساد وال سيما الشياطني.وقال يف املنتقى شرح املوطأ :أ لقوا الباب حيتمل أن يريد  -وهللا أعلم  -ابلليل إذا منتم وقد روي يف حديث جابر بن
عبد هللا قال النيب صلى هللا عليه وسلم أطفئوا املصابيح ابلليل إذا رقدمت وأ لقوا األبواب وأوكئوا األسقية  ،أو مخروا الطعام والشراب فأمر إبطفاء
املصابيح عند الرقاد بليل وعطف على ذلك لق األبواب و ريا فالظارير منه ما قدمنا  ،وهللا أعلم وأحكم  ،وحيتمل أن يريد سائر األوقات على ما
يريد الناس حفظه من األموال والطعام و

ذلك فإنه أحرز ملا يراد حفظه.قال النووي :الذي قاله أبو محيد من ختصيصهما ابلليل  ،ليس يف اللفظ ما

يدل عليه  ،واملختار عند األكثرين من األصوليني وريو مذريب الشافعي و
حبجة  ،وال يلزم

رضي هللا عنهم  :أن تفس الصحايب إذا كان خالف ظارير اللفظ ليس

من اجملتهدين موافقته على تفس  ،وأما إذا مل يكن يف ظارير احلديث ما خيالفه أبن كان جممال ف جع إو أتويله  ،وجيب احلمل

عليه ؛ ألنه إذا كان جممال ال حيل له محله على شيء إال بتوقيف  ،وكذا ال جيوز ختصيص العموم مبذريب الراوي عند الشافعي واألكثرين  .واألمر
بتغطية اإلنء عام فال يقبل ختصيصه مبذريب الراوي  ،بل يتمسك ابلعموم .
( 19واذْكروا اسم ِ
هللا)قال الزرقان يف شرح املوطأ :واذكروا اسم هللا أي ملنع الشيطان واحرتازا من الوابء الذي ينزل يف ليلة من السنة .
َ
َْ
( 20فَِإ َّن َّ
الش ْيطَا َن الَ يَ ْفتَح َاباب مغْلَقا)قال ابن بطال :إن الشيطان ال يفتح لقا فهو إعالم من النيب أن هللا مل يعطه قوة على ريذا ،وإن كان قد
أعطا ما ريو أكثر منه ،وريو الولوج حيث ال يلج اإلنسان .حفظه من األموال والطعام و

ذلك فإنه أحرز ملا يراد حفظه.وقال البغوي يف شرح
3

َوأ َْوكوا

21

22
مخروا 23آنِي تكم واذْكروا اسم ِ
ِ
ِ
هللا و َِ
هللا
ق َربَك ْم َواذْكروا ْ
ََ ْ َ
اس َم َ
َْ

ِ 25
24
يحك ْم.26
َول َْو أَ ْن تَ ْعرضوا َعلَْي َها َش ْي ئا َوأَطْفئوا َم َ
صابِ َ

السنة :فإن الشيطان ال يفتح اباب إذا أجيف  ،وذكر اسم هللا عليه.أ.ري وقال يف فيض القدير شرح اجلامع الصغ ( :فإهنم) يعين الشياطني  ،ومل يذكروا
استهجان لذكرريم ومبالغة يف حتق ريم وذمهم (مل يؤذن هلم) ببناء يؤذن للمفعول والفاعل هللا (ابلتسور) أي التسلق (عليكم) أي مل جيعل هللا تعاو هلم
قدرة على ذلك أي إذا ذكر اسم هللا تعاو عند كل ما ذكر خلَب أيب داود واذكروا اسم هللا فإن الشيطان ال يفتح اباب مغلقا قال ابن العريب  :وريذا من
القدرة اليت ال يؤمن ما إال املوحد وريو أن يكون الشيطان يتصرف يف األمور الغريبة ويتوجل يف املسام الضيقة فيعجز عن ذلك واألمر لإلرشاد على ما
قاله النووي وقال

للندب وقال ابن دقيق العبد واخلَب يدل على منع دخول الشيطان اخلارج ال الداخل قال واستنبط منه مشروعية لق الفم عند

التثاؤب لدخوله يف األبواب جمازا.
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ِ

( َوأ َْوكوا ق َربَك ْم ) أي :شدوا واربطوا رأس قربكم .ابلوكاء وريو اخليط لئال يسقط فيه شيء.

( 22قِ َربَك ْم)وعاء املاء وريي األسقية والقربة قد تكون كب ة وقد تكون صغ ة والسقاء ال يكون إال صغ ا.
ول َِّ
مخروا)التخم التغطية والسرت .ويف مسلم عن جابِ ِر ب ِن عب ِد َِّ
ِ
( 23و َِ
اء
ال ََِس ْع َرس َ
اّلل قَ َ
َ ْ َ ْ َْ
َ
اّلل صلى هللا عليه وسلم يَقولَ ( :طُّوا ا ِإل َن َء َوأ َْوكوا الس َق َ
ِ ِ
ِ
ِ
فَِإ َّن يف َّ ِ
ِِ
ك ال َْوَاب ِء ) .قال الليث بن سعد  -وريو
س َعلَْي ِه ِوَكاء إِالَّ نَ َز َل فِ ِيه ِم ْن ذَلِ َ
السنَة ل َْي لَة يَ ْن ِزل ف َ
س َعلَْيه طَاء أ َْو س َقاء ل َْي َ
يها َوَابء الَ َمي ُّر إب َنء ل َْي َ
راوي احلديث  :-واألعاجم يتقون ذلك يف كانون األول .وريذا التاريخ ال يعمل به ،بل اإلنسان يوكي ويغطي طول السنة ،وال ينظر إو الذي عند
األعاجم ويفعله يف شهر من الشهور ويرتكه يف ابقي الشهور  .قال النووي :قوله صلى هللا عليه وسلم  ( :ولو تعرض عليه عودا )املشهور يف ضبطه (
تعرض ) بفتح التاء وضم الراء  ،وريكذا قال األصمعي واجلمهور  ،وروا أبو عبيد بكسر الراء  ،والصحيح األول  ،ومعنا  :متد عليه عرضا أي :
خالف الطول  ،وريذا عند عدم ما يغطيه به  ،كما ذكر يف الرواية بعد  ( :إن مل جيد أحدكم إال أن يعرض على إنئه عودا و يذكر اسم هللا فليفعل)
فهذا ظارير يف أنه إمنا يقتصر على العود عند عدم ما يغطيه به  ،وذكر العلماء لألمر ابلتغطية فوائد  :منها الفائداتن اللتان وردات يف ريذ األحاديث ،
ومها  :صيانته من الشيطان فإن الشيطان ال يكشف طاء  ،وال حيل سقاء  ،وصيانته من الوابء الذي ينزل يف ليلة من السنة  .والفائدة الثالثة :
صيانته من النجاسة واملقذرات  .والرابعة  :من احلشرات واهلوام  ،فرمبا وقع شيء منها فيه فشربه وريو افل  ،أو يف الليل فيتضرر به  .وهللا أعلم .
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( 24ولو أن تعرضوا)قال العيين :بضم الراء وكسرريا أي إن مل يتيسر التغطية بكماهلا فال أقل من وضع عود على عرض اإلنء وجواب لو حمذوف حنو
لكان كافيا .
 25قال يف الفتح :حديث أيب موسى (احرتق بي ابملدينة على أريله) مل أقف على تسميتهم قال بن دقيق العيد يؤخذ من حديث أيب موسى سبب
األمر يف حديث جابر إبطفاء املصابيح وريو فن حسن ريب ولو تتبع حلصل منه فوائد .وقال :قال القرطيب يف ريذ األحاديث أن الواحد إذا ابت
ببي ليس فيه

وفيه نر فعليه أن يطفئها قبل نومه أو يفعل ما ما يؤمن معه االحرتاق وكذا إن كان يف البي مجاعة فإنه يتعني على بعضهم

وأحقهم بذلك آخرريم نوما فمن فرط يف ذلك كان للسنة خمالفا وألدائها اتركا مث اخرج احلديث الذي أخرجه أبو داود وصححه بن حبان واحلاكم من
طريق عكرمة عن بن عباس قال جاءت فأرة فجرت الفتيلة فألقتها بني يدي النيب صلى هللا عليه و سلم على اخلمرة اليت كان قاعدا عليها فأحرق
منها مثل موضع الدرريم فقال النيب صلى هللا عليه و سلم إذا منتم فأطفئوا سراجكم فان الشيطان يدل مثل ريذ على ريذا فيحرقكم ويف ريذا احلديث
بيان سبب األمر أيضا وبيان احلامل للفويسقة وريي الفأرة على جر الفتيلة وريو الشيطان فيستعني وريو عدو اإلنسان عليه بعدو آخر وريي النار أعاذن
هللا بكرمه من كيد األعداء انه رءوف رحيم وقال بن دقيق العيد إذا كان العلة يف إطفاء السراج احلذر من جر الفويسقة الفتيلة فمقتضا أن السراج
إذا كان على رييئة ال تصل إليها الفأرة ال مينع إيقاد كما لو كان على منارة من حناس أملس ال ميكن الفأرة الصعود إليه أو يكون مكانه بعيدا عن
موضع ميكنها أن تثب منه إو السراج قال وأما ورود األمر إبطفاء النار مطلقا كما يف حديثي بن عمر وأيب موسى وريو أعم من نر السراج فقد يتطرق
منه مفسدة أخرى

جر الفتيلة كسقوط شيء من السراج على بعض متاع البي وكسقوط املنارة فينثر السراج إو شيء من املتاع فيحرقه فيحتاج

إو اإلستيثاق من ذلك فإذا استوثق حبيث يؤمن معه اإلحراق فيزول احلكم بزوال علته قل وقد صرح النووي بذلك يف القنديل مثال ألنه يؤمن معه
الضرر الذي ال يؤمن مثله يف السراج.
( 26مصابيحكم) قال العيين :وريو مجع مصباح وذلك ألجل الفأرة فإهنا تضرم على الناس بيوهتم وأما القناديل املعلقة يف املساجد والبيوت فإن خيف
منها أيضا فتطفأ وإال فال.أ.ري ويف الصحيحني عن أيب موسى  ،رضي هللا عنه  ،قال احرتق بي ابملدينة على أريله من الليل فحدث بشأهنم النيب صلى
هللا عليه وسلم قال  :إن ريذ النار إمنا ريي عدو لكم فإذا منتم فأطفئوريا عنكم.أ.ري قال النووي :ريذا احلديث فيه مجل من أنواع اخل واألدب
اجلامعة ملصاحل اآلخرة والدنيا  ،فأمر صلى هللا عليه وسلم مذ اآلداب اليت ريي سبب للسالمة من إيذاء الشيطان  ،وجعل هللا عز وجل ريذ
األسباب أسبااب للسالمة من إيذائه فال يقدر على كشف إنء وال حل سقاء  ،وال فتح ابب  ،وال إيذاء صيب و

 ،إذا وجدت ريذ األسباب .

وريذا كما جاء يف احلديث الصحيح  :إن العبد إذا َسى عند دخول بيته قال الشيطان  :ال مبي " أي  :ال سلطان لنا على املبي عند ريؤالء ،
وكذلك إذا قال الرجل عند مجاع أريله  " :اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا " كان سبب سالمة املولود من ضرر الشيطان  ،وكذلك شبه
ريذا مما ريو مشهور يف األحاديث الصحيحة  .ويف ريذا احلديث  :احلث على ذكر هللا تعاو يف ريذ املواضع  ،ويلحق ما ما يف معناريا  .قال أصحابنا
 :يستحب أن يذكر اسم هللا تعاو على كل أمر ذي ابل  ،وكذلك حيمد هللا تعاو يف أول كل أمر ذي ابل للحديث احلسن املشهور فيه .أ.ري وقال يف
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الفتح :ريذ األوامر تتنوع حبسب مقاصدريا فمنها ما حيمل على الندب وريو التسمية على كل حال ومنها ما حيمل على الندب واإلرشاد معا كإ الق
األبواب من اجل التعليل أبن الشيطان ال يفتح اباب مغلقا الن االحرتاز من خمالطة الشيطان مندوب إليه وان كان حتته مصاحل دنيوية كاحلراسة وكذا
إيكاء السقاء وختم اإلنء وهللا اعلم.أ.ري
ويف اخلتام ريذ بعض الفوائد املختصرة املستقاة مما سبق:

-1احلث على رعاية الصغار ومن كان يف حكمهم.ويف الصحيح قوله صلى هللا عليه وسلم  :كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته).
 -2من الرعاية للصغار كفهم عن اخلروج عند روب الشمس إو أن تذريب فحمة الليل.

-3من العناية ابلصغار تعويذريم كما كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يفعل فعن ابن عباس  ،رضي هللا عنهما  ،قال  :كان النيب صلى هللا عليه
وسلم يعوذ احلسن واحلسني ويقول إن أابكما كان يعوذ ما إَساعيل وإسحاق أعوذ بكلمات هللا التامة من كل شيطان وريامة ومن كل عني آلمة.
ِ
ِ ِ
الش ْيطَا َن لَكم َعدو فَ َِّ
َص َح ِ
-4العلم بعداوة الشيطان لبين اإلنسان مما يوجب احلذر.كما قال تعاو( :إِ َّن َّ
اب
اختذو َعد ًّوا إِ َّمنَا يَ ْدعو ح ْزبَه ليَكونوا م ْن أ ْ
ْ
ِ

َّ
السع ِ) (6فاطر).

 -5من اآلداب اإلسالمية لق األبواب حلفظ العورات واألموال.
-6احلذر من خماطر النار والكهرابء والوقود واألدوية واألشياء السامة واحلادة فكم تلف بسببها من أموال وأنفس.
-7تغطية األطعمة واألشربة حذرا من وارد يفسد أو يلوثها.

ا

 -8احملافظة على األذكار حىت يسلم املسلم من كيد الشيطان .ففي البخاري من حديث أيب ريريرة وفيه :إذا أوي إو فراشك فاقرأ آية الكرسي {هللا
ال إله إال ريو احلي القيوم} حىت ختتم اآلية فإنك لن يزال عليك من هللا حافظ  ،وال يقربك شيطان حىت تصبح.
-9احلذر مما يقع يف الليل فقد أمرن هللا ابالستعاذة به من ذلك قال تعاو) :ومن شر اسق إذا وقب)قال يف أضواء البيان :ويف الليل تنتشر الشياطني
وأريل الفساد  ،من اإلنسان واحليوان ويقل فيه املغيث إال هللا .
 -10من خماطر إمهال الصغار وعدم كفهم عن األسواق والطرقات تسلط مردة األنس عليهم إبفسادريم أو التغرير مم.
 -12من العوائد الدخيلة على جمتمعنا انتشار العوائل ومعهم الصغار يف املتنزريات واحلدائق و البا ما يكون يف وق فوعة الشياطني وانتشارريم ،مع
ما يف ريذا السلوك من املخالفات.
 -13عناية الشريعة حبفظ األنفس املعصومة فال جيوز التعدي عليها إبتالفها أو التفريط ما ابنتحار أو أي أذى .قال تعاوَ ( :وَم ْن يَ ْقت ْل م ْؤِمنا متَ َع ِمدا
ِ
ِ ِ
ِ
سك ْم إِ َّن َّ
ب َّ
اّللَ َكا َن بِك ْم َرِحيما)
اّلل َعلَْي ِه َول ََعنَه َوأ َ
فَ َج َزاؤ َج َهنَّم َخالدا ف َ
يها َو َض َ
َع َّد لَه َع َذااب َعظيما) (93النساء) وقال تعاوَ (:وَال تَ ْقت لوا أَنْ ف َ
(النساء )29وقال تعاو ( :وأَنْ ِفقوا ِيف سبِ ِ ِ
ِ
اّلل وَال ت لْقوا ِأبَي ِديكم إِ َو الت ْ ِ
َح ِسنوا إِ َّن َّ
ني) (البقرة )195وقال تعاوَ (:وَال تَ ْقت لوا
اّللَ ِحي ُّ
ب الْم ْحسنِ َ
َّهل َكة َوأ ْ
َ
ْ ْ
يل َّ َ
َ
سك ْم إِ َّن َّ
اّللَ َكا َن بِك ْم َرِحيما) (النساء )29ويف الصحيحني عن أىب ريريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(:من قتل نفسه حبديدة فحديدته
أَنْ ف َ
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.........

يف يد يتوجأ ما يف بطنه يف نر جهنم خالدا خملدا فيها أبدا ومن شرب َسا فقتل نفسه فهو يتحسا يف نر جهنم خالدا خملدا فيها أبدا ومن تردى من

جبل فقتل نفسه فهو يرتدى يف نر جهنم خالدا خملدا فيها أبدا).

-14إذا كان الشرع املطهر أمرن حبفظ األطعمة واألشربة حىت ال تتلوث فكيف مبن يتعمد تلويثها ..؟وهلذا جاء يف الصحيح النهي عن الشرب من فم
القربة  ،أو السقاء وهنى أن يتنفس يف اإلنء.وحنو ذلك.
 -15وكما أخَب رسول هللا عليه الصالة والسالم ابنتشار الشياطني يف ريذ األوقات فقد أخَب بتعاقب املالئكة فينا كما يف الصحيحني عن أيب ريريرة
 ،رضي هللا عنه  ،قال  :قال النيب صلى هللا عليه وسلم املالئكة يتعاقبون مالئكة ابلليل ومالئكة ابلنهار وجيتمعون يف صالة الفجر والعصر مث يعرج
إليه الذين ابتوا فيكم فيسأهلم وريو أعلم فيقول كيف تركتم { عبادي } فيقولون تركناريم يصلون وأتيناريم يصلون).قال يف مرعاة املفاتيح شرح مشكاة
املصابيح :يتعاقبون( .فيكم) أي يف املصلني( .مالئكة) ريم احلفظة عند األكثرين ،وقال القرطيب :األظهر عندي أهنم
ينقل أن احلفظة يفارقون العبد ،وال أن حفظة الليل

ريم ،قال احلافظ :ويقويه أنه مل

حفظة النهار ،وأبهنم لو كانوا ريم احلفظة مل يقع االكتفاء يف السؤال منهم عن حالة الرتك دون

ريا يف قوله :كيف تركتم عبادي.
-16يتعني على طلبة العلم والدعاة واخلطباء طرق ريذ املواضيع وإشاعتها بني الناس ملسيس احلاجة إليها.

وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه.

كتبه /د.عبد الرمحن بن صاحل بن عثمان املزيين
املشرف العام على موقع رايض اإلسالم
1433/5/25ري

almuzaini.a@gmail.com
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