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 ذ�اراأل
 إقامة ِحلق الذ�ر في البیوت

 
وٕان  ،نرجو منكم نصح إخواننا المستمعین بإقامة حلق الذكر في بیوتهم مهما كانت قلیلة :السؤال

 ،لما في ذلك من إدخال المالئكة البیوت وهي بذلك تخرج الش�اطین ؛لم تتجاوز العشر دقائق 
ا من اآل�ات من القرآن والمقصود قراءة �عًض  ،لقلة ذكر هللا ؛فبیوت المؤمنین ملیئة �الش�اطین

 واألحادیث.
َوَأْهِل�ُكْم َناًرا َوُقوُدَها النَّاُس  َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا ُقوا َأنُفَسُكْم { :-جل وعال-في قول هللا  :الجواب

أنه  -رضي هللا عنه– جاء في التفسیر األثري عن علي بن أبي طالب]، ٦التحر�م: [ }َواْلِحَجاَرةُ 

 ،ف�العلم �قي اإلنسان نفسه من نار جهنم التي وقودها الناس والحجارة ،قوا أنفسكم �العلم :قال

في وقایتهم من  ا وكذلك �قي أهله منها فإذا تعّلم وسعى في تعل�م أهله العلم النافع كان ذلك سب�ً 

وال شك أن هذا سبب من أس�اب صالحهم  ،عذاب هللا من النار التي وقودها الناس والحجارة

قطع عمله إال من «إذا مات اإلنسان انكما في الحدیث الصح�ح  ،عواتهمرجى إجا�ة د�حیث تُ 

 ،فإذا تسبب في تعل�مه العلم النافع ،]1376[الترمذي:  ولد صالح یدعو له»«ومنها:  ثالث»

صالحهم في فإن هذا �كون سبً�ا  ،وقل مثل هذا في الزوجة واألوالد عموًما من بنین و�نات

بِّ اْرَحْمُهَما َ�َما َر�ََّ�اِني َصِغیًرا{: -جل وعال-وفي قوله  ،وٕاجا�ة دعوتهم ]، ٢٤اإلسراء: [ }َوُقل رَّ

ومفهوم ذلك أن  ،الدعوة هذه �الرحمة سببها وعلتها التر��ة في الصغر والتنشئة على الصالح

والتر��ة  ،لتخلف علته ؛الذي ال یر�یهم على الصالح فإن مثل هذا الدعاء لهم قد تتخلف إجابته

والتنشئة على الصالح وما ذكر في السؤال من إقامة حلقة ذكر في البیوت ولو كانت قصیرة ال 

 شك أنه مجل�ة الذكر الو  ،شك أنها تنفع وتذكر �اهلل وتعین على استجالب الخیر ودفع الشرور

ِ َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ {طمأنینة القلب ل وٕاذا كان ذلك في قراءة آ�ات من ]، ٢٨الرعد: [ }َأَال ِبِذْ�ِر �َّ

وشيء من أقوال أهل العلم في  -عل�ه الصالة والسالم-كتاب هللا وأحادیث من سنة المصطفى 

على أن یتعبد اإلنسان وأن �عبد توض�ح ذلك وما �عین على فهمه ال شك أن هذه األمور تعین 

ئ ذر�ته على الخیر والصالح حرم من ذكر هللا وال شك أن البیوت التي تُ  ،هللا على �صیرة و�نشِّ

بدًال من أن تدخلها المالئكة فإن البدیل الش�اطین الس�ما إذا وجد ما �عین على ذلك من قول 

ومع  ،]3322[البخاري:  لب وال صورةفالمالئكة ال تدخل بیًتا ف�ه ك ،الزور واألغاني والصور

مفهوم  ،ال تدخلها المالئكة فهذهاألسف أن الكالب وجدت في البیوت حتى في بیوت المسلمین 

كل هذه مما �منع من  ،وكذلك األغاني والمعازف ،وكذلك الصور ،ذلك أنها تدخلها الش�اطین
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لألخ�ار من بني آدم  واإلنسان �حرص أن �كون بیته مأوىً  ،-وهللا المستعان-دخول المالئكة 

وأن �حرص أال �أكل طعامه إال تقي �ستعین �ه على  ،بخالف من بیته مأوى لألشرار وغیرهم

خیر ومما  -ما ذكرنا مثل-وٕان كانت قصیرة فال شك أنها  فإذا وجدت مثل هذه الِحلق  ،طاعة هللا

كما جاء  -جل وعال -اعد على الوقا�ة من عذاب هللا �عین على التنشئة الصالحة و�عین أو �س

 وهللا أعلم. ،في آ�ة التحر�م
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