ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

عون الرمحن
يف

شرح أحاديث االستئذان

إعداد /أبو سالم مصطفى عوف



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

المقدمة
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده هللا
فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا
()1
َّ ِ
َّاس
ن
ال
ا
ه
اي
أ
َي
"
اَّللا اح َّق تُ اقاتِِه اواال اَتُوتُ َّن إَِّال اوأانْتُ ْم ُم ْسلِ ُمو ان "
ين اآمنُوا اتَّ ُقوا َّ
ُّ
ا
ا
عبده ورسوله " اَي أايُّ اها الذ ا
ُ
َّ ِ
سوِ
ِ
اح اد ٍة او اخلا اق ِمْن اها ازْو اج اها اوبا َّ
ث ِمْن ُه اما ِر اج ااال اكثِ اريا اونِ اساًا اواتَّ ُقوا َّ
اَّللا
اتَّ ُقوا اربَّ ُك ُم الذي اخلا اق ُك ْم م ْن نا ْف ٍ ا
()2
َّ ِ
ِ
اَّللا اوقُولُوا قا ْواال
ين اآمنُوا اتَّ ُقوا َّ
الَّ ِذي تا اساًالُو ان بِِه او ْاْل ْار اح اام إِ َّن َّ
اَّللا اكا ان اعلاْي ُك ْم ارقيباا " " اَي أايُّ اها الذ ا
يدا "(. )3
اس ِد ا
أما بعد فهذا حبث متواضع مجعت فيه أكثر أحاديث االستئذان مع شرحها ،ليزداد القارئ تعظيما هلذا
الدين الذي يهتم اهتماما ابلغا ابْلخالق احلسنة واآلداب الطيبة ،وقسمت البحث إىل ما يلي:
الفصل األول:

أحاديث يف حكم االستئذان عند الدخول واخلروج.

الفصل الثاين:
أحاديث يف احلِكمة ِمن االستئذان.
الفصل الثالث:

أحاديث يف عقوبة من اطَّلاع يف ب ي ِ
ت قا ْوِم ُم ْغلا ٍق اعلاْي ِه ْم بِغا ِْري إ ْذِنِِ ْم.
ا ْ ا اْ

الفصل الرابع:

أحاديث يف االستئذان ثالث مرات.
الفصل اخلامس
أحاديث يف كيفية االستئذان.
الفصل السادس:
ا -آل عمران (.)102
 - 2النساً (.)1
 3اْلحزاب (.)01-00
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الس االِم اعلاى ِاال ْستِْئ اذان.
أحاديث يف تا ْق ِدمي َّ

الفصل السابع:

آاثر يف االستئذان على احملارم.
الفصل الثامن:
أحاديث يف كراهة قول املستأذن (أان).
الفصل التاسع:
أحاديث يف االستئذان أبدب أكثر مع أهل العلم والفضل.
الفصل العاشر:
أحاديث يف االستئذان عند الدخول على اثنني يتناجيان.
الفصل احلادي عشر:
أحاديث يف استئذان اجلليسني صاحبهما إن أرادا املناجاة دونه.
الفصل الثاين عشر:
آاثر يف أن الواحد ِمن اجلماعة إذا استأذن وأ ُِذ ان له يكون إذان ملن معه.
الفصل الثالث عشر:
أحاديث يف االتفاق على عالمة لإلذن كرفع سرت أو إرخائه.
الفصل الرابع عشر:
أحاديث يف آداب االستئذان عند تلبية الدعوة إىل طعام.
الفصل اخلامس عشر
استحباب السالم على اْلهل عند دخول البيت.
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الفصل األول
أحاديث يف حكم االستئذان عند الدخول واخلروج
احلديث األول:
"ال ََتْتُوا الْب ي َ ِ
ول هِ
ِ
وها ِم ْن َج َوانِبِ َهاُ ،ثُه
ال َر ُس ُ
قَ َ
اَّلل صلى هللا عليه وسلم َ
وت م ْن أَبْ َو ِاِبَاَ ،ولَك ِن ائْ تُ َ
ُُ
()4
َسلِ ُموا ،فَِإ ْن أ ُِذ َن لَ ُك ْم فَا ْد ُخلُوا َوإِهال فَ ْارِجعُوا "
هذا احلديث فيه اْلمر ابالستئذان وإلقاً السالم قبل الدخول ،وفيه النهي عن الوقوف أمام الباب
مباشرة عند االستئذان خصوصا إن كان الباب مفتوحا حىت ال ينكشف امن ابلداخل ،وعليه أن يقف

جبنبه أو بعيدا إىل اليمني أو اليسار لئال ياقع النظر على اما اال يُاراد كشفه اداخل الْبا ْيت.

ول َِّ
كما ورد عن عب ِد َِّ
ت قا ْوٍم
اَّلل بْ ان بُ ْس ٍر رضي هللا عنه قا اال" اكا ان ار ُس ُ
اَّلل صلى هللا عليه وسلم إِذاا أاتاى باْي ا
ا ْ اْ
الس اال ُم
اب ِم ْن تِْل اق ِاً او ْج ِه ِه اولا ِك ْن ِِمَّا يالِي ِج اد اارهُ ْاْل ْاْيا ان أ ْاو ْاْلايْ اسار اويا ُق ُ
الس اال ُم اعلاْي ُك ْم َّ
ولَّ :
اَلْ يا ْستا ْقبِ ْل الْبا ا
ف "()5
ص ِر ا
اعلاْي ُك ْم فايُ ْؤ اذ ان لاهُ أ ْاو ياْن ا
ِ
ِ
يستا ْقبل الْبااب من
قال املناوي يف التيسري [( اكا ان إذا أاتاى اابب قوم) لنا ْحو عيا اادة أاو ِزاَي ارة أاو اح ا
اجة (َل ْ
ِ
ِ
(ولا ِكن) يستقبله (من ُرْكنه
ت ْل اقاً اوجهه) اكار ااهة أان ياقع النظر على اما اال يُاراد كشفه ِمَّا ُه او اداخل الْبا ْيت ا
مرتا ْ ِ
ني اعن اْيِينه واماله،
الس االم اعلاْي ُكم) أاي يُ اكرر ذالِك ثااال ااث أاو َّ
الس االم اعلاْي ُكم َّ
ْاْل ْاْين أاو ْاْلايْ اسر اويا ُقول َّ
و اذلِك ِْلان الدور ٍ
يؤمئذ َل يكن اهلاا ستور]()6
ا ا
 صحيح الرتغيب والرتهيب (4 )2031 صحيح اجلامع (5 )46346 )234/2( -
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احلديث الثاين:
ول هِ
وم هن َح هَّت
ال َر ُس ُ
قَ َ
س ِع ْن َدهَُ ،
فَل يَ ُق َ
اَّلل صلى هللا عليه وسلم " إِ َذا َز َار أ َ
َح ُد ُك ْم أَ َخاهُ فَ َجلَ َ
()7
يَ ْستَأ ِْذنَهُ "
قال املناوي يف فيض القدير [(إذا زار) أي قصد (أحدكم أخاه) يف الدين للزَيرة إكراما له وإظهارا ملودته
وشوقا للقائه (فجلس عنده) أي يف حمله والفاً سببية أو تعقيبية وفيها معىن الواو على وجه (فال يقومن
حىت يستأذنه) أي ال يقوم لينصرف إال إبذنه ْلنه أمري عليه كما يف اخلرب املار ولئال يفوته ما عساه يشرع
فيه من إكرامه بنحو ضيافة ،واْلمر للندب وهذا من مكارم اْلخالق وحسن اإلخاً.
قص ُد املزور إكراما له وإيناسا به ،وآداهبا بضعة عشر :أن ال يقابل الباب عند االستئذان،
والزَيرة عرفاْ :

وأن يدقه برفق وأدب ،وأن ال يبهم نفسه كأن يقول أان ،وأن ال حيضر يف وقت غري الئق كوقت االسرتاحة

مع اْلهل واخللوة هبم ،وخيفف اجللوس ،ويغض البصر ،ويظهر الرقة ،ويدعو إبخالص ،ويا ْقبل إكرام
املزور ،ويوسع للمريض يف اْلجل ويطمعه يف احلياة (أي يعطيه اْلمل يف احلياة) ،وال يتكلم عنده مبا
يزعجه ،ويشري إليه ابلصرب ،وحيذره من اجلزع ،ويطلب منه الدعاً ،وما اعتيد من ختم جملس الزَيرة
بقراًة الفاحتة فهو حسن ،قال بعضهم :لكن َل يرد خبصوصه خرب وال أثر وورد يف اْلثر َّ
أن السلف كانوا
يتفرقون عن قراًة سورة "والعصر"]

()4

 صحيح اجلامع (0 )5434 )366/1( -
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الفصل الثاين

أحاديث يف احلِكمة من االستئذان
احلديث األول:
ول هِ
اَّللُ َعلَْي ِه و َسلهم وَم َع ر ُس ِ
ب ر ُس ِ
صلهى ه
ول
اَّلل َ
َ ََ َ
َعن سهل ب ِن سعد "أَ هن َر ُج اَل اطهلَ َع ِيف ُج ْح ٍر ِيف ََب ِ َ
هِ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم ِم ْد ارى ََيُ ُّ
صلهى ه
ك
ك بِ ِه َرأْ َسهُ فَ َقال :لَ ْو أَ ْعلَ ُم أَنه َ
ت ِبه ِيف َع ْي نَ ْي َ
ك تنظُُرين لطَ َع ْن ُ
اَّلل َ
ِ ()9
ِ
ِ ِ
صر"
إِ هَّنَا ُجع َل اال ْستِْئ َذا ُن م ْن أ ْ
َج ِل الْبَ َ
ِِ
ِ
أسه) الْ ِم ْدرى والْ ِم ْدراةُ :اشيًٌ يُ ْعمل ِم ْن احديد أ ْاو اخ ٍ
شب
قال ابن اْلثري يف النهاية [(م ْد ارى احيُك به ر ا
ا
ا
ْ
()10
َّعر املتالبِد ،ويا ْستا ْعمله ام ْن اال ُمشط لاهُ ]
سرح بِِه الش
اعلاى اش ْكل ِسن ِم ْن
أسنان امل ْش ِط وأطْ اول ِمْنهُ يُ َّ
ْ
ا
ُ
قال ابن حجر يف الفتح ِ
[(االستِْئ اذ ِان ِمن أاج ِل الْبص ِر) أاي ُش ِر ِ
اجلِ ِه ِْل َّ
ان الْ ُم ْستاأْ ِذ ان لا ْو اد اخ ال بِغا ِْري
ْ ْ اا ْ ا
ع م ْن أ ْ
ْ
ِ ()11
ٍ
ض اما يا ْكارهُ ام ْن يا ْد ُخ ُل إِلاْي ِه أا ْن ياطَّلِ اع اعلاْيه ]
إِ ْذن لاارأاى با ْع ا
احلديث الثاين:
ف َعلَى ََب ِ
َع ْن َس ْع ِد بْ ِن أَِِب َوقه ٍ
هب صلى هللا عليه وسلم
ب النِ ِ
اص رضي هللا عنه قَ َ
اء َر ُج ٌل فَ َوقَ َ
ال " َج َ
ول هِ
ِ
ام ُم ْستَ ْقبِل الْبَ ِ
ك فَِإ هَّنَا ِاال ْستِْئ َذا ُن
ال لَهُ َر ُس ُ
اب فَ َق َ
اَّلل صلى هللا عليه وسلمَ :ه َك َذا َع ْن َ
يَ ْستَأْذ ُن فَ َق َ
َ
ِ ()12
ِم ْن النهظَر "
 صحيح البخاري ( )6241صحيح مسلم (9 )2156(10 )116/2(11 )244/12 -رواه أبو داود ( )5104وصححه اْللباين12 .
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قال العباد يف شرح أيب داود [(هكذا عنك) يشري إىل أن يكون يف جوانب الباب وال يكون يف وجه
الباب.
قوله (فإمنا االستئذان من النظر) يعين :إمنا يستأذن اإلنسان من أجل البصر ،وإذا كان اإلنسان يرى
فمعىن ذلك أنه َل حيصل منه الشيً الذي يريده صاحب املنزل وهو أال يطلع أحد على بيته بغري إذنه،
فالرسول صلى هللا عليه وسلم أرشده إىل أن يذهب إىل جهة ْيني الباب أو يساره وال يكون يف وجه
الباب ،حىت يرى ما بداخله ،مث باَّني َّ
أن االستئذان من أجل البصر]

()13

احلديث الثالث:
ول هِ
ِ
اَّلل صلى هللا عليه وسلم َ ِ ِ
ف ب ْي ِ
ت ْام ِر ٍئ َح هَّت يَ ْستَأ ِْذ َن،
ال َر ُس ُ
قَ َ
"ال ََي ُّل ال ْم ِر ٍئ أَ ْن يَ ْنظَُر ِيف َج ْو َ
()14
فَِإ ْن فَ َع َل فَ َق ْد َد َخ َل"

قال العباد يف شرح أيب داود [يعين :ال ينظر يف بيت حىت يستأذن ،وحىت ياعرف أنه أُذن له ،وهلذا جاً
يف احلديث "إمنا جعل االستئذان من أجل البصر" يعين :حىت إن الناس ينتبهون لكي يسرتوا الشيً

وخيفوا الشيً الذي يريدون إخفاًه ،فال يطلع الشخ
الذي يريدون سرته ُ

عليهم على غرة أو يظهر

بدون استئذان فيطلع على عوراهتم وإمنا عليه أن يستأذن ،واإلنسان الذي ينظر يف قعر البيت بدون أن
يستأذن حيصل منه الضرر.
وقوله (فقد دخل) يعين :كأنه دخل بدون استئذان ،فمادام أنه نظر وشاهد وعاين بدون أن يستأذن
فكأنه دخل بدون استئذان]

()15

 درس رقم (13 )540 صحيح اْلدب املفرد (14 )435-درس رقم (15 )14
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احلديث الرابع:
ٍ
ول هِ
عن عب ِد هِ
ال" َكا َن َر ُس ُ
اَّلل بْ َن بُ ْس ٍر رضي هللا عنه قَ َ
اَّلل صلى هللا عليه وسلم إِ َذا أَتَى بَ ْي َ
َ ْ َْ
ت قَ ْوم َْ
يستَ ْقبِل الْب ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
س ََل ُم
س َر َويَ ُق ُ
س ََل ُم َعلَْي ُك ْم ال ه
ول :ال ه
َْ ْ َ َ
اب م ْن ت ْل َقاء َو ْج ِهه َولَك ْن ِمها يَلي ج َد َارهُ ْاأل َْْيَ َن أ َْو ْاألَيْ َ
ِ "()16
ف
صر َ
َعلَْي ُك ْم فَ يُ ْؤ َذ َن لَهُ أ َْو يَ ْن َ
ِ
ِ
يستا ْقبل الْبااب من
قال املناوي يف التيسري [( اكا ان إذا أاتاى اابب قوم) لنا ْحو عيا اادة أاو ِزاَي ارة أاو اح ا
اجة (َل ْ
ِ
ِ
(ولا ِكن) يستقبله (من ُرْكنه
ت ْل اقاً اوجهه) اكار ااهة أان ياقع النظر على اما اال يُاراد كشفه ِمَّا ُه او اداخل الْبا ْيت ا
مرتا ْ ِ
ني اعن اْيِينه واماله،
الس االم اعلاْي ُكم) أاي يُ اكرر اذلِك ثااال ااث أاو َّ
الس االم اعلاْي ُكم َّ
ْاْل ْاْين أاو ْاْلايْ اسر اويا ُقول َّ
()10
وذالِك ِْلان الدور ٍ
يؤمئذ َل يكن اهلاا ستور]
ا ا

صحيح اجلامع (16 )463410 )234/2( -
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الفصل الثالث
أحاديث يف عقوبة من اطهلَع يف ب ْي ِ
ت قَ ْوِم ُمغْلَ ٍق َعلَْي ِه ْم بِغَ ِْْي إ ْذِنِِ ْم
َْ َ َ

احلديث األول:
ِ
س بْ ِن مالِ ٍ
ك "أَ هن َر ُج اَل اطهلَ َع ِم ْن بَ ْع ِ
هب
ض ُح َج ِر النِ ِ
ام إِلَْي ِه النِ ُّ
هب َ
صلهى هللاُ َعلَْيه َو َسله َم ،فَ َق َ
َع ْن أَنَ ِ َ
()14
صلهى هللاُ َعلَْي ِه َو َسله َم ِِبِ ْش َق ٍ
ص ،فَ َكأَِين أَنْظُُر إِلَْي ِه ََيْتِ ُل ال هر ُج َل (أي يراوغه ويستغفله) لِيَطْعنَهُ "
َ

السهم إِذا اكا ان طاويال غري عريض (خيْتل) أاي :فطعنه
قال العيين يف عمدة القاري [(مبشق ) ُه او نصل ْ
احل ِ
صوص ِمبن تعمد النظر ،اوإِذا اوقع
اصل أانه اَيْتِ ِيه من احْي ُ
ث اال ي ْشعر اح َّىت يطعنه ،اواه اذا َماْ ُ
اوُه او غافل ،او ْا
ِ ِ ِ
قصد فا اال حرج اعلاْي ِه ،وياستدل بِِه من اال يرى الْقصاص على امن فا اقأا عني مثل اه اذا
اذلك مْنهُ من غري ْ
النَّاظر ،وجيعلها هدرا ،اوقيل :احلا ِديث يدل على هدر الْ ام ْفعُول بِِه او اج اواز رميه بِ اش ْيً اخ ِفيف ،اوقيل :اه اذا
()19
ِِ
الرْمي قبل ِْ
حهما :نعم]
على اوجه التهديد والتغليظ ،اوقيل :اهل جيوز َّ
اإلنْ اذار؟ فيه او ْج اهان ا
أص ا
احلديث الثاين:

ول هِ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم قَ َ
َع ْن أَِِب ُه َريْ َرَة أَ هن َر ُس َ
ال "لَ ْو أَ هن َر ُج اَل اطهلَ َع َعلَْيك بِغَ ِْْي إ ْذ ٍن فَ َخ َذفْ تَهُ
اَّلل َ
()20
ِِب ٍ
اح"
ََ
صاة فَ َف َقأْت َع ْي نَهُ َما َكا َن َعلَْيك ُجنَ ٌ
ان ِْلاصحابِنا أاص ُّحهما جوازه لِظا ِ
وز رميه قابل إِنْ اذا ِرِه ،فِ ِيه وجه ِ
اه ِر
ْ ا ا ا ُ ا ا ا ُُ
ا ْا
قال النووي يف شرح مسلم ا
[واه ْل اجيُ ُ ا ْ ُ ُ ْ ا
()21
احل ِد ِ
اَّللُ أ ْاعلا ُم]
يث ،او َّ
اه اذا ْا
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احلديث الثالث:

هب صلهى ه ِ
ال "من اطهلَع ِيف ب ْي ِ
ت قَ ْوٍم بِغَ ِْْي إ ْذِنِِ ْم فَ َق ْد َح هل ََلُ ْم
َو َع ْن أَِِب ُه َريْ َرَة أَ هن النِ ه َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َم قَ َ َ ْ َ َ
"()22
أَ ْن يَ ْف َقئُوا َع ْي نَهُ
قال املناوي يف فيض القدير [إثبات احلل ْينع ثبوت القود والدية وعند النسائي وأمحد "من اطلع يف

بيت قوم بغري إذِنم ففقئوا عينه فال دية وال قصاص" وهذا صريح يف ذلك]

()23

احلديث الرابع:
وِيف ِرواي ٍة "من اطهلَع ِيف ب ي ِ ٍ
()24
ِ
ِِ
ِ
اص"
َ َ َ َ ْ َ َْ
ت قَ ْوم بِغَ ِْْي إ ْذِن ْم فَ َف َقئُوا َع ْي نَهُ فَ ََل ديَةَ لَهُ َوَال ق َ
ص َ
قال الشوكاين يف نيل اْلوطار [وقا ْد استا اد َّل ِأب ِ ِ
يث الْب ِ
اب ام ْن قا االَّ :
ص اد النَّظاار اإىل ام اكان اال
ا ْ
إن ام ْن قا ا
احاد ا
ا
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
اجيوز لاه الدُّخ ُ ِ
ٍ
يح
َّص ِر ِ
اص اعلاْيه اواال دياةا للت ْ
ُُ ُ ُ
ول إلاْيه بِغا ِْري إ ْذن اج ااز ل ْل امْنظُوِر اإىل ام اكانه أا ْن يا ْف اقأا اعْي ناهُ اواال ق ا
ص ا
ِ
احل ِد ِ ِ ِ ِِ
ض ام ُن اواال
ضى ْ
احلِ ِل أانَّهُ اال يا ْ
بِ اذل ا
يث ْاآلخ ِر ،اول اق ْوله " فا اق ْد اح َّل اهلُْم أا ْن يا ْف اقئُوا اعْي ناهُ " اوُم ْقتا ا
ك ِيف ْا
()25
يُ ْقتا ُّ ِمْنهُ]
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الفصل الرابع
أحاديث يف االستئذان ثَلث مرات
اخلُ ْد ِري رضي هللا عنه قال " ُك ْن ُ ِ
عن أِب س ِع ٍ
سا َِبل َْم ِدينَ ِة ِيف ََْملِ ِ
يد ْ
وسى
س ْاألَنْ َ
صا ِر ،فَأ َََ ََ أَبُو ُم َ
َ
ت َجال ا

ت ثَََل اًث فَ لَ ْم
ك؟ قَ َ
ال :إِ هن عُ َم َر أ َْر َس َل إِ َه
ورا قُلْنَاَ :ما َشأْنُ َ
سله ْم ُ
َل أَ ْن آتِيَهُ ،فَأَتَ ْي ُ
فَ ِز اعا أ َْو َم ْذعُ ا
ت ََببَهُ فَ َ
ك ثَََل اًث ،فَ لَ ْم
ت فَ َق َ
ت َعلَى ََببِ َ
ْت :إِِين أَتَ ْي تُ َ
الَ :ما َمنَ َع َ
سله ْم ُ
ك أَ ْن ََتْتِيَ نَا؟ فَ ُقل ُ
يَ ُر هد َعلَ هي فَ َر َج ْع ُ
ك ،فَ َ
ال رس ُ ِ
ِ
َح ُد ُك ْم ثَََل اًث فَ لَ ْم يُ ْؤ َذ ْن
يَ ُردُّوا َعلَ هي ،فَ َر َج ْع ُ
صلهى هللاُ َعلَْيه َو َسله َم "إِ َذا ْ
ول هللا َ
استَأْ َذ َن أ َ
تَ ،وقَ ْد قَ َ َ ُ
ُِب بْ ُن َك ْع ٍ
وم َم َعهُ إِهال
ك ،فَ َق َ
ْْيِج ْع" فَ َق َ
ال :أ َُّ
ال عُ َم ُر :أَقِ ْم َعلَْي ِه الْبَ يِنَةََ ،وإِهال أ َْو َج ْعتُ َ
بَ :ال يَ ُق ُ
لَهُ ،فَ ل َ ْ
ِ
ِ ِ ()26
ال :أَبو س ِع ٍ
ب به "
َصغَ ُر الْ َق ْوِم ،قَ َ
يد :قُل ُ
ْت أ َََ أ ْ
أْ
َصغَ ُر الْ َق ْوم ،قَ َ ُ َ
ال :فَا ْذ َه ْ
ُِب بْ ِن َك ْع ٍ
ويف رواية " ُكنها ِيف ََْم ِل ٍ
ال:
ف ،فَ َق َ
س ِع ْن َد أ َِ
وسى ْاألَ ْش َع ِر ُّ
ضباا َح هَّت َوقَ َ
ي ُمغْ َ
ب ،فَأَتَى أَبُو ُم َ
ش ُد ُكم هللا هل ََِسع أَح ٌد ِم ْن ُكم رس َ ِ
ث ،فَِإ ْن أُ ِذ َن
صلهى هللاُ َعلَْي ِه َو َسله َم يَ ُق ُ
ولِ :اال ْستِْئ َذا ُن ثَََل ٌ
ول هللا َ
أَنْ ُ ُ َ َ ْ َ َ
ْ َُ
ث م هرا ٍ
اخلَطه ِ
اب أ َْم ِ
ت َعلَى عُ َم َر بْ ِن ْ
ت،
اك؟ قَ َ
كَ ،وإِهال فَ ْارِج ْع" قَ َ
ُِبَ :وَما ذَ َ
ال أ ٌَّ
لَ َ
استَأْذَنْ ُ
الْ :
س ثَََل َ َ
ت ثَََل اًثُ ،ثُه
سله ْم ُ
ْت َعلَْي ِه ،فَأَ ْخ َ َْبتُهُ ،أَِين ِج ْئ ُ
تُ ،ثُه ِج ْئ تُهُ الْيَ ْوَم فَ َد َخل ُ
فَ لَ ْم يُ ْؤ َذ ْن َِل فَ َر َج ْع ُ
ت أ َْمس فَ َ
ِ ٍِ
ت
ت .قَ َ
ال :قَ ْد ََِس ْعنَ َ
ت َح هَّت يُ ْؤذَ َن لَ َ
استَأْذَنْ ُ
استَأْ َذنْ َ
ص َرفْ ُ
ك قَا َلْ :
اك َوََْن ُن حينَئذ َعلَى ُشغْ ٍل ،فَ لَ ْو َما ْ
انْ َ
ال :فَ و ِ
ت رس َ ِ
ِ
هللاَ ،أل ِ
ِ
َ ِِبَ ْن
ك ،أ َْو لَتَأْتَِ ه
ُوج َع هن ظَ ْه َر َك َوبَطْنَ َ
ول هللا َ
َك َما ََس ْع ُ َ ُ
صلهى هللاُ َعلَْيه َو َسله َم ،قَ َ َ
ِ
ك إِهال أَح َدثُنَا ِسنًّا ،قُمَ ،ي أََب س ِع ٍ
ُِب بْ ُن َك ْع ٍ
يد،
ك َعلَى َه َذا ،فَ َق َ
ال أ َُّ
وم َم َع َ
يَ ْش َه ُد لَ َ
ْ
ب :فَ َوهللاَ ،ال يَ ُق ُ
ْ َ َ َ
()20
ت رس َ ِ
ِ
ول َه َذا"
صلهى هللاُ َعلَْي ِه َو َسله َم يَ ُق ُ
ت عُ َم َر ،فَ ُقل ُ
ت َح هَّت أَتَ ْي ُ
فَ ُق ْم ُ
ول هللا َ
ْت :قَ ْد ََس ْع ُ َ ُ
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ال
استَأْذَ َن الثهانِيَةَ ،فَ َق َ
استَأْذَ َن ،فَ َق َ
ال عُ َم ُر َواح َدةٌُ ،ثُه ْ
ب عُ َم َر ،فَ ْ
وسى ،أَتَى ََب َ
ويف رواية "أَ هن أ َََب ُم َ
ِ ِ
ال :إِ ْن َكا َن َه َذا
ف فَأَتْ بَ َعهُ فَ َردههُ ،فَ َق َ
استَأْ َذ َن الثهالِثَةَ ،فَ َق َ
ص َر َ
ال عُ َم ُر :ثَََل ٌ
عُ َم ُر :ث ْن تَانُ ،ثُه ْ
ثُ ،ثُه انْ َ
هللا صلهى هللا علَي ِه وسلهم فَ ها ،وإِهال ،فَ ََلَجعلَن َ ِ
ول ِ
ال أَبو س ِع ٍ
َش ْي ئاا َح ِفظْتَهُ ِم ْن ر ُس ِ
يد :فَأ َََ ََ
َْ
َ
هك عظَةا ،قَ َ ُ َ
ُ َْ ََ َ َ َ
َ
ِ
ض َح ُكو َن،
صلهى هللاُ َعلَْي ِه َو َسله َم قَ َ
فَ َق َ
الِ « :اال ْستِْئ َذا ُن ثَََل ٌ
ث؟» فَ َج َعلُوا يَ ْ
ال :أََْ تَ ْعلَ ُموا أَ هن َر ُسو َل هللا َ
ك ِيف َه ِذ ِه
ع ،تَ ْ
ض َح ُكو َن؟ انْطَلِ ْق فَأ َََ َش ِري ُك َ
فَ ُقل ُ
ْت (أي أبو سعيد) أ َََ ُك ْم أَ ُخوُك ُم ال ُْم ْسلِ ُم قَ ْد أُفْ ِز َ
()28
ال :ه َذا أَبو س ِع ٍ
ِ
يد (أي هذا أبو سعيد يشهد َل ِبا قلتُه)"
الْعُ ُقوبَة ،فَأ َََهُ فَ َق َ َ ُ َ
ت َعلَى عُ َم َر ،فَ لَ ْم يُ ْؤذَ ْن َِل  -ثَََل اًث -فأدبرت ،فأرسل إَل،
وسى قَ َ
"استَأْ َذنْ ُ
ال ْ
ويف رواية عن أَِِب ُم َ
فقالَ :ي عب َد هِ
ك يَ ْشتَ ُّد َعلَْي ِه ْم أَ ْن َُيتبسوا
اس َك َذلِ َ
اَّلل! ا ْشتَ هد َعلَْي َ
َ َْ
س َعلَى ََبِِب؟ ا ْعلَ ْم أَ هن النه َ
ك أَ ْن ُُتْتَ بَ َ
الِِ :مه ْن
ك ثَََل اًث ،فَ لَ ْم يؤذَن َل ،فرجعت وكنا نؤمر بذلك ،فَ َق َ
ت َعلَْي َ
َعلَى ََببِ َ
استَأْذَنْ ُ
ك .فَ ُقل ُ
ْت :بَ ِل ْ
ََسع َ ِ
صلهى هللاُ َعلَْي ِه
فقلتََِ :س ْعتُهُ ِم َن النِ ِ
صلهى هللاُ َعلَْي ِه َو َسله َم ،فَ َق َ
ت َه َذا؟ ُ
ََِس ْع َ
ت م َن النِ ه
ال :أ َِ ْ
هب َ
هب َ
ٍ
ت نَ َف ارا ِم َن
َج َعلَن َ
ت َح هَّت أَتَ ْي ُ
هك نَ َك ااال! فَ َخ َر ْج ُ
َو َسله َم َما َْ نَ ْس َم ْع؟ لَئِ ْن َْ ََتْتِِِن َعلَى َه َذا بِبَ يِنَة َأل ْ

ِِ
ال عُ َم ُر.
َح ٌد؟ فَأَ ْخ َ َْبُتُ ْم َما قَ َ
ْاألَنْ َ
وسا ِيف ال َْم ْسجد ،فسألتهم؟ فقالواَ :أو يشك ِيف َه َذا أ َ
صا ِر ُجلُ ا
ك إِهال أَصغَرََ ،فَ َقام م ِعي أَبو س ِع ٍ
يد ْ
هب
الَ :خ َر ْجنَا َم َع النِ ِ
ي إِ ََل عُ َم َر ،فَ َق َ
اخلُ ْد ِر ُّ
وم َم َع َ
فَ َقالُواَ :ال يَ ُق ُ
ََ ُ َ
ْ ُ
سله َم ،فَ لَ ْم يُ ْؤ َذ ْن لَهُُ ،ثُه َسله َم الثهانِيَةَُ ،ثُه
صلهى هللاُ َعلَْي ِه َو َسله َم َو ُه َو يُ ِري ُد َس ْع َد بْ َن عُبَ َ
َ
ادةَ َح هَّت أ َََهُ ،فَ َ
ول هِ
اَّلل! َواله ِذي
الََ :ي َر ُس َ
ض ْي نَا َما َعلَْي نَا" ُثُه َر َج َع .فَأَ ْد َرَكهُ َس ْع ٌد ،فَ َق َ
الثهالِثَةَ ،فَ لَ ْم يُ ْؤذَ ْن لَهُ ،فَ َق َ
ال" :قَ َ
ك َِب ْحل ِق ما سلهم َ ِ ٍ
ََسَع؛ وأَر ُّد َعلَي َ ِ
س ََلِم َعلَ هي
ت أَ ْن تُ ْكثِ َر ِم َن ال ه
َحبَ ْب ُ
ت م ْن َم هرة إِهال َوأ َََ أ ْ ُ َ ُ ْ
كَ ،ولَك ْن أ ْ
بَ َعثَ َ َ َ َ ْ
اَّلل إِ ْن ُك ْن ُ ِ
ول هِ
ال أَبو موسى :و هِ
ِ ِ
يث ر ُس ِ
صلهى هللاُ َعلَْي ِه
اَّلل َ
ت َألَميناا َعلَى َحد َ
َو َعلَى أ َْه ِل بَ ْي ِِت .فَ َق َ ُ ُ َ َ
()29
ِ
ت"
َو َسله َم .فَ َق َ
َستَ ثْبِ َ
َحبَ ْب ُ
َج ْلَ ،ولَك ْن أ ْ
ت أَ ْن أ ْ
ال :أ َ
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ِ
اب ر ِ
ض َي ه
وسى األَ ْش َع ِر ه
يْ :
اَّللُ
ويف رواية َع ْن عُبَ ْيد بْ ِن عُ َم ٍْْي "أَ هن أ َََب ُم َ
استَأْ َذ َن َعلَى عُ َم َر بْ ِن اخلَطه ِ َ
ت َع ْب ِد
غ ُع َم ُر ،فَ َق َ
وسى ،فَ َف َر َ
َع ْنهُ ،فَ لَ ْم يُ ْؤ َذ ْن لَهَُ ،وَكأَنههُ َكا َن َم ْشغُ ا
ال :أََْ أ ْ
ص ْو َ
ََسَ ْع َ
وال ،فَ َر َج َع أَبُو ُم َ
هِ
ِ
اَّلل بْ ِن قَ ْي ٍ
ك
ك ،فَ َق َ
يل :قَ ْد َر َج َع ،فَ َد َعاهُ فَ َق َ
الََ :تْتِ ِيِن َعلَى َذلِ َ
الُ :كنها نُ ْؤَم ُر بِ َذلِ َ
س ائْ َذنُوا لَهُ ،ق َ
ك َعلَى ه َذا إِهال أَصغَرََ أَبو س ِع ٍ
َِبلْبَ يِنَ ِة ،فَانْطَلَ َق إِ ََل ََْم ِل ِ
يد
سأَ ََلُ ْم ،فَ َقالُوا :الَ يَ ْش َه ُد لَ َ
َ
س األَنْ َ
ْ ُ ُ َ
صا ِر ،فَ َ
ول هِ
ي ،فَ َذه ِ ِ ٍ
ال عُمر :أَ َخ ِفي َه َذا َعلَ هي ِم ْن أ َْم ِر ر ُس ِ
صلهى هللاُ َعلَْي ِه
اَّلل َ
َ
اخلُ ْد ِر ُّ َ َ
ب بَِِب َسعيد اخلُ ْد ِر ِي ،فَ َق َ َ ُ
َ
ِ ِ ٍ ()30
ص ْف ُق َِبأل ْ ِ
وج إ ََل ِتَ َارة"
َو َسله َم أَ َْلَ ِاين ال ه
َس َواق يَ ْع ِِن اخلُُر َ
ِ
ِِ
ب :أا ْش اهُراها
قال النووي يف شرح مسلم [إِ اذا ْ
استاأْ اذ ان ثااال ااث فالا ْم يُ ْؤ اذ ْن لاهُ اوظا َّن أانَّهُ اَلْ يا ْس ام ْعهُ فافيه ثااالثاةُ ام اذاه ا
ِ
ِ
ث إِ ْن اكا ان بِلا ْف ِظ ِاال ْستِْئ اذ ِان الْ ُمتا اق ِدِم اَلْ يُعِ ْدهُ اوإِ ْن
أانَّهُ ينصرف وال يعيد االستئذان ،والثاىن يزيد ف ِيه ،اوالثَّال ُ
ِ
اَّلل علاي ِه وسلَّم ِيف ه اذا ْ ِ ِ
اكا ان بِغا ِْريه أ ا
صلَّى َُّ ا ْ ا ا ا ا
احلاديث فالا ْم يُ ْؤ اذ ْن لاهُ
اع اادهُ فا ام ْن قا اال ِابْْلاظْ اه ِر فا ُح َّجتُهُ قا ْولُهُ ا
َّاين امحل ْ ِ
ِ
ِ ِ
اَّللُ أ ْاعلا ُم.
يث اعلاى ام ْن اعلِ ام أ ْاو ظا َّن أانَّهُ اَِس اعهُ فالا ْم اَيْ اذ ْن او َّ
احلاد ا
فا ْل ا ْريج ْع اوام ْن قا اال ابلث ا ا
قا ْولُهُ (قا اال عُ امُر أاقِ ْم عليه البينة وإال أوجعتك فقال أىب بن كعب ال يقوم معه إال أصغر الْ اق ْوِم قا اال أابُو
ِ
ٍِ
ُيب بْ ِن اك ْع ٍ
اَّللُ اعْنهُ ِْ
ب بِِه) ام ْع اىن اك االِم أ اِ
اإلنْ اكا ُر اعلاى عُ امار ىف
ب ار ِض اي َّ
اسعيد قُ ْل ُ
ت أ ااان أ ْ
اصغاُر الْ اق ْوم فاأا ْذ اه ُ
إنكاره احلديث وأما قوله ال يقوم معه إال أصغر الْ اق ْوِم فا ام ْعنااهُ أ َّ
وف
ور باْي نا ناا ام ْعُر ٌ
ان اه اذا اح ِد ٌ
يث ام ْش ُه ٌ
ِ ِ
ِ
اَّلل صلَّى َّ ِ
ِ ِ
ِِ
احل ِد ِ
ِ
يث
لكباا ِراان اوصغاا ِراان اح َّىت إِ َّن أ ْ
اصغااراان اْحي افظُهُ او اَس اعهُ م ْن ار ُسول َّ ا
اَّللُ اعلاْيه او اسلَّ ام اوقا ْد تا اعلَّ اق هبا اذا ْا
ِ
يث أِايب موسى ه اذا لِ اكونِِه خرب و ِ
ول اال ُحيتا ُّج ِخبا ِرب الْو ِ
اح ِد اواز اع ام أ َّ
اح ٍد
ان عُ امار ار ِض اي َّ
اَّللُ اعْنهُ ارَّد احد ا ُ ا ا
ْ ا اا ا
ام ْن يا ُق ُ ْ ا ا
ِ
ِ
امجع من ي عتا ُّد بِِه علاى ِاالحتِج ِ ِ
اح ِد ووج ِ
وب الْ اع ام ِل بِِه اواداالئِلُهُ ِم ْن
ا
ب اابط ٌل اوقا ْد أ ْ ا ا ا ْ ُ ْ
اج خبااِرب الْ او ا ُ ُ
ْ ا
اواه اذا ام ْذ اه ٌ
اَّلل علاي ِه وسلَّم و ْ ِ
ول َِّ
ِ
الر ِاش ِدين وسائِِر َّ ِ
فِع ِل رس ِ
صار
الص احاباة اوام ْن با ْع اد ُه ْم أا ْكثا ُر م ْن أا ْن ُْحي ا
اَّلل ا
اخلُلا افاً َّ ا ا ا
ْ اُ
صلَّى َُّ ا ْ ا ا ا ا
ث هو خرب و ِ
ِ ِِِ
وسى أاقِم اعلاْي ِه الْبا يِ
اوأ َّاما قا ْو ُل عُ امار ِْلاِ
اح ٍد اولا ِك ْن
ي
ل
ف
ة
ن
م
يب
ا
ا
ا
ا
ْ
ُ
ا
ْ
س ام ْعنااهُ ارُّد اخ ارب الْ اواحد م ْن احْي ُ ُ ا ا ا ُ ا
ا
 -صحيح البخاري ( )2062صحيح مسلم (30 )2153
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ِِ
ِ
َّب صلَّى َّ ِ
ِ
اف عُ امُر ُم اس اار اعةا الن ِ
ني
اخ ا
ض الْ ُمْب تادع ا
اَّللُ اعلاْيه او اسلَّ ام اح َّىت يقول اعلاْيه با ْع ُ
َّاس إِ اىل الْ اق ْول اعلاى النِ ِ ا
ِ
ِِ
ِ
ان ُك َّل من وقاعت لاه قا ِ
َّب
ض اع فِ ايها اح ِديثاا اعلاى النِ ِ
ضيَّةٌ او ا
ني أا ِو الْ ُمناافق ا
أا ِو الْ اكاذبِ ا
ني اواْحن ِوه ْم اما اَلْ يا ُق ْل اوأ َّ ا ْ ا ا ْ ُ
ِ
صلَّى َّ ِ
وسى فاِإنَّهُ ِعْن اد
ا
اَّللُ اعلاْيه او اسلَّ ام فاأ اار ااد اس َّد الباب خوفا من غري أىب موسى ال شكا ِيف ِراواياة أِايب ُم ا
ِ
اَّللُ اعلاْي ِه او اسلَّ ام ما َل يا ُق ْل با ْل أ اار ااد از ْجار اغ ِْريِه بِطا ِر ِيق ِه
ث اع ِن النِ ِ
صلَّى َّ
اج ُّل ِم ْن أا ْن يُظا َّن بِِه أا ْن ُحياد ُ
َّب ا
عُ امار أ ا
ِ
ضع ح ِد ٍ
ِِ ِ
ِ
اف
يث اخ ا
وسى إِ اذا ارأاى اهذه الْ اقضيَّةا أ ْاو بالاغاْتهُ اواكا ان ِيف قا ْلبِه امار ٌ
ض أاْو أ اار ااد او ْ ا ا
فاإ َّن ام ْن ُدون أِايب ُم ا
ِ ِ ِِ
ض ِع ْ ِ ِ
ِِ
الرواياِة بِغا ِْري ياِق ٍ
ني اوِِمَّا يا ُد ُّل اعلاى أ َّ
ان
وسى فا ْامتا نا اع ِم ْن او ْ
م ْن مثْ ِل قاضيَّة أِايب ُم ا
احلاديث اوالْ ُم اس اار اعة إ اىل ِا
اح ٍد أانَّه طالا ِ
عمر اَل ي رَّد خرب أِايب موسى لِ اكونِِه خرب و ِ
ِ ِ
وم
آخار اح َّىت يا ْع ام ال ِاب ْحلاديث اوام ْعلُ ٌ
ب مْنهُ إِ ْخبا اار ار ُج ٍل ا
ُ ا ا ْ ا ُ ا اا ُ ا ْ ا اا ا
ُ ا

أن خرب االثنني خرب واحد وكذا ما زاد اح َّىت ياْب لُ اغ الت اَّواتُار فا اما اَلْ ياْب لُ ِغ الت اَّواتُار فهو خرب واحد وِما يؤيده
أيضا ما ذكره مسلِم ِيف ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
وسى اه ِذ ِه أ َّ
اَّللُ اعْنهُ قال َي بن اخلطاب
ان أُبايًّا ار ِضي َّ
الراواياة ْاْلاخ ارية م ْن قاضيَّة أِايب ُم ا
ٌُْ
اَّلل علاي ِه وسلَّم فا اق اال سبحا ان َِّ
ول َِّ
ِ
اب رس ِ
فال تكونن اع اذااب اعلاى أ ْ ِ
اَّلل ا َّ
ت اشْي ئاا
اَّلل إَِّمناا اَس ْع ُ
ُْ ا
ا
اص اح ا ُ
صلى َُّ ا ْ ا ا ا
اَّللُ أ ْاعلا ُم.
ت ،او َّ
ت أا ْن أاتاثابَّ ا
احبا ْب ُ
فاأ ْ

قاولُه (فلوما استاأْ اذنْت) أاي ه َّال استاأْ اذنْت ومعنااها الت ِ
يض اعلاى االستئذان.
َّحض ُ
ْ ا ْ ا ْ ا اا ْ ا ْ
ُْ
ِ ()31
ِ
الص ْفق ِابْْل ِ
اس اواق]
اس اواق) أا ِي الت اج اارةُ اوالْ ُم اع ااملاةُ ِيف ْاْل ْ
قا ْولُهُ (أا ْهلا ِاين اعْنهُ َّ ُ ْ

31 )134-133-132-131/14( -
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الفصل اخلامس
أحاديث يف كيفية االستئذان
احلديث األول:
ِ
ِ
اء إِ ََل النِ ِ
صلهى هللاُ َعلَْي ِه َو َسله َم ،فَ َق َ
ال" :أَأَلِ ُج؟ " فَ َق َ
ال النِ ُّ
هب َ
هب َ
صلهى هللاُ
عن َر ُج ٌل م ْن بَِِن َعام ٍر َج َ
ِ
ِ
س ََل ُم َعلَْي ُك ْم ،أَأَ ْد ُخ ُل؟ فَِإنههُ َْ َُْي ِس ِن ِاال ْستِْئ َذا َن"،
ْجا ِريَِة :ا ْخ ُرِجي فَ ُق ِوَل لَهُ :قُ ِل :ال ه
َعلَْيه َو َسله َم لل َ
ك ،ا ْد ُخ ْل،
س ََل ُم َعلَْي ُك ْم أَأَ ْد ُخ ُل؟ ،فَ َق َ
قَ َ
ْت :ال ه
س ِم ْعتُ َها قَ ْب َل أَ ْن ََتُْر َج إِ َه
الَ ":و َعلَْي َ
َل ا ْْلَا ِريَةُ ،فَ ُقل ُ
ال :فَ َ
()32
ت"
فَ َد َخ ْل ُ
قال العظيم اابدي يف عون املعبود [فِ ِيه أ َّ
الس االِم او ِاال ْستِْئ اذ ِان اوأا ْن يُ اق ِد ام
ني َّ
ان ُّ
السنَّةا أا ْن اْجي ام اع باْ ا
()33
الس اال ام]
َّ
قال العباد يف شرح أيب داود [فهذا يدل على أن كيفية االستئذان :أن اإلنسان يُسلم أوالا ،مث يستأذن
بعد ذلك؛ ْلن السالم ْيكن أن يرد عليه ،ولكن االستئذان قد ال يوافق عليه ،قد يكون هناك شيً

ْينع منه أبن يكون هناك شغل حيول بينه وبني استقبال الزائرين ،فيكون السالم أوالا مث بعد ذلك يكون
االستئذان الذي هو :أأدخل؟ فإن أذن له دخل وإال رجع]

()34

 صحيح اْلدب املفرد (32 )1044 (33 )56/14-درس رقم (34 )540
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احلديث الثاين:
َب ولِبٍَإ و َ ِ
ص ْفوا ُن بْن أ َُميهةَ بَ ْع َد َما أ ْ ِ
يس إِ ََل
َع ْن َكلَ َد َة بْ ِن َح ْن بَ ٍل رضي هللا عنه قَ َ
َسلَ َم بلَ َ ٍ َ َ
ال "بَ َعثَِِن َ َ َ
ضغَاب َ
ْت َعلَي ِه وَ أ ِ
ِ
النِ ِ
هب صلى هللا عليه وسلم َوالنِ ُّ
ُسل ْم َوَْ
هب صلى هللا عليه وسلم ِبَ ْعلَى ال َْوادي ،فَ َد َخل ُ ْ َ ْ َ
ول هِ
ك
ال َر ُس ُ
َستَأ ِْذ ْن فَ َق َ
اَّلل صلى هللا عليه وسلم " ْارِج ْع فَ ُق ْل :ال ه
س ََل ُم َعلَْي ُك ْم  ،أَأَ ْد ُخ ُل؟ " َو َذلِ َ
أْ

ص ْف َوا ُن "
بَ ْع َد َما أ ْ
َسلَ َم َ

()35

قال املباركفوري يف حتفة اْلحوذي ِ ٍ ِ ٍ
ب ِعْن اد الْ ِواال اد ِة اك اذا ِيف النِ اهاياِة
ا
[(ولباأ) اكعناب اوُه او أ َّاو ُل اما ُْحيلا ُ
ِ ِ
َّاً وقِ ِ
ضغاابِيس) امجْع ُ ٍ ِ ِ ِ ِ
ت ي ْن بت ِيف أُص ِ
ول الثُّ ام ِام يُ ْشبِهُ ا ْهلِْليُو ان
يل ه اي ناْب ٌ ا ُ ُ
ُ
(و ا ا ُ
ا
ض ْغبُوس ابلضَّم اوه اي صغا ُار الْقث ا ا
ِ ِ
يسلاق ِاب ْخلا ِل و َّ ِ
اَّللُ اعلاْي ِه او اسلَّ ام ِأب ْاعلاى الْ او ِادي) اوِيف ِراواياِة أِايب اد ُاواد
صلَّى َّ
(والنِ ُّ
ُْ ُ
َّب ا
ا
الزيْت اويُ ْؤاك ُل اك اذا ِيف الن اهاياة ا
أبعلى مكة]
وس وهو صغِري الْ ِقث ِ
وقال املال القاري يف املرقاة [(و ا ِ
اَّللُ اعلاْي ِه او اسلَّ ام
َّاً (إِ اىل النِ ِ
صلَّى َّ
يس) امجْ ُع ا
َّب ا
ا
ض ْغبُ ٍ ا ُ ا ا ُ
ضغااب ا
ِ
ِ
ِ ِ
والنَِّب صلَّى َّ ِ
ِ
ص ْف اوا ُن (فا اد اخ ْل ُ
ت اعلاْيه اواَلْ
اي :ا
ا ُّ ا
اي :فا ْو اق الْ امديناة (قا اال) أ ْ
اَّللُ اعلاْيه او اسلَّ ام أب ْاعلاى الْ اوادي) أ ْ
ِ
ول (واَل أاستاأْ ِذ ْن) أاي :بِاقوِِل أ ْادخل؟ (فا اق اال النَِّب صلَّى َّ ِ
أُسلِم) أاي :قابل الد ِ
اي:
ا ْ ْ ْا ُ
ُّخ ا ْ ْ
ُّ ا
اَّللُ اعلاْيه او اسلَّ امْ :ارج ْع) أ ْ
ْ ْ
ُُ
ِ
الس االم علاي ُكم أاأادخل؟) اجي ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
يل الثَّانِيا ِة اوإِبْ ادا ُهلاا
تا ْعذيباا لاهُ او اَتْديباا لغا ِْريه (فا ُق ِل ُ َّ :ا ْ ْ ْ ُ ُ ُ ُ
وز فيه اْحتق ُ
يق ا ْهلاْمازتا ْني اوتا ْسه ُ
ِ ()36
أال افا]

 حديث صحيح رواه أمحد (35 )1542536 )2961/0( -
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ِ
ول هِ
اء َم َع
ال َر ُس ُ
احلديث الثالث :قَ َ
اَّلل صلى هللا عليه وسلم "إِذَا ُدع َي أ َ
َح ُد ُك ْم إِ ََل طَ َع ٍام فَ َج َ
()37
ال هر ُس ِ
ك لَهُ إِ ْذ ٌن"
ول فَِإ هن َذلِ َ
أي إذا جاً الضيف مع الرسول الذي أرسله الد ِ
َّاعي فإن ذلك يكون إذان للضيف وال حيتاج إىل جتديد
إذن.
الرسول) أاي رسول الد ِ
ِ ِ
َّاعي يا ْع ِين اانئِبه (فإن اذلِك
قال املناوي يف التيسري [(إذا دعي أحد ُكم ا
اُ
فجاً ام اع َّ ُ
()34
لاهُ إِذن) أاي قاائِم م اقام إِ ْذنه فا اال ْحيتااج لتجديد إِذن]
ْت
أما إن جاء متأخرا عن الرسول فيجب عليه االستئذان حلديث أِب هريرة رضي هللا عنه قَ َ
"د َخل ُ
ال َ
ول هِ
َم َع ر ُس ِ
ص هف ِة فَا ْدعُ ُه ْم
صلهى هللاُ َعلَْي ِه َو َسله َم فَ َو َج َد لَبَ ناا ِيف قَ َد ٍح ،فَ َق َ
ال:أ َََب ِه ٍر ،احلَ ْق أ َْه َل ال ُّ
اَّلل َ
َ
()39
استَأْ َذنُوا ،فَأ ُِذ َن ََلُ ْم فَ َد َخلُوا"
إِ َه
َل ،فَأَتَ ْي تُ ُه ْم فَ َد َع ْو ُتُ ْم ،فَأَقْبَ لُوا فَ ْ
اهره ي عا ِرض ْ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
احلاد ا
قال ابن حجر يف الفتح [ اوظا ُُ ُ ا ُ
ب او اغ ْريُهُ
يث ْاْل َّاوال ،اوم ْن امثَّ اَلْ اْجي ِزْم اب ْحلُ ْكم ،او امجا اع الْ ُم اهلَّ ُ
ِ ِ
يً احتاج إِ اىل استِْئ نا ِ
بِت ْن ِز ِيل اذلِك علاى اختِ اال ِ
ف احالا ْ ِ
ِ
اف ِاال ْستِْئ اذ ِان،
ا
ا ا ْ
ني إِ ْن طا اال الْ اع ْه ُد باْ ا
ْ
ني الطَّلاب اوالْ امج ْ ا ا
اإل ْذ ِن ِيف الْعاد ِة وإَِّال اَل احيتج إِ اىل استِْئ نا ِ
واك اذا إِ ْن اَل يطُل لا ِكن اكا ان الْمستا ْد ِعي ِيف م اك ٍ
ان ُْحيتااج ام اعهُ إِ اىل ِْ
اف
ْ
ا ا ا ْ ْا ْ
ا
ْا ْ ْ
ُ
ُْ
ا
ِ
ني لاع َّل ْاْل َّاوال فِيمن علِم أانَّه لاي ِ
إِ ْذ ٍن ،وقا اال بن التِ ِ
اجلِ ِه اوالث ِ
َّاين ِِخب االفِ ِه قا اال او ِاال ْستِْئ اذا ُن
ُ
س عْن ادهُ ام ْن يُ ْستاأْ اذ ُن ْل ْ
ْ
ُ
ا
ْ
ا
ا
ا
ا
ول أا ْغنااه ِ
ٍ
الرس ِ
الرس ِ
ول اويا ْك ِف ِيه اس اال ُم الْ ُم االقا ِاة
اح او ُط اوقا اال اغ ْريُهُ إِ ْن اح ا
اعلاى ُك ِل احال أ ْ
ُ ْ
ضار ُ
استْئ اذا ُن َّ ُ
ص ْحباةا َّ ُ
ِ ِِ
احل ِد ِ
اخر اع ِن َّ ِ
ِ
يث الث ِ
َّاين فاأاقْ با لُوا
اج إِ اىل ِاال ْستِْئ اذ ِان اوِهبا اذا امجا اع الطَّ احا ِو ُّ
ي او ْ
الر ُسول ْ
احتا َّج ب اق ْوله ِيف ْا
احتا ا
اوإ ْن اَت َّ ا
()40
استا ْئ اذنُوا فا اد َّل اعلاى أ َّ
ان أ اااب ُهاريْ ارةا اَلْ يا ُك ْن ام اع ُه ْم واال ل اق اال فأقبلنا اك اذا قا اال]
فا ْ
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الفصل السادس
س ََلِم َعلَى ِاال ْستِْئ َذان
أحاديث يف تَ ْق ِدمي ال ه
احلديث األول:
ِ "()41
ول هِ
س ََلم
ال َر ُس ُ
قَ َ
اَّلل صلى هللا عليه وسلم " َال ََتْ َذنُوا لِ َم ْن َْ يَ ْب َدأْ َِبل ه
اجلُلُوس أ ْو
ُّخول أاو ْ
قال املناوي يف التيسري ا
استاأْذن ِيف الد ُ
[(ال َتذنوا) نداب أاو ارشادا (ملن) أاي إلنسان ْ
()42
لس االِم) عُ ُقوباة لاهُ على إمهاله اِحتيَّة اإلسالم]
اْلكل (َل ْيب ادأ ِاب َّ
ول َِّ
"الس اال ُم قا ْب ال الْ اك االم
ويف رواية ضعيفة يف معىن هذا احلديث قا اال ار ُس ُ
اَّلل صلى هللا عليه وسلم َّ

ِ "()43

السنَّةُ أا ْن ياْب ادأا بِِه قا ْب ال الْ اك االِم ِْل َّ
ان ِيف
[(الس اال ُم قا ْب ال الْ اك االِم) أا ِي ُّ
قال املباركفوري يف حتفة اْلحوذي َّ
لس االم ِة وتا اف ُاؤاال ِهبا وإِينااسا لِمن ُخيا ِ
ِاالبْتِ اد ِاً ِاب َّ ِ ِ
ِ
اطبُهُ وتربكا ابالبتداً بذكر هللا.
ا ا ا اْ
لس االم إ ْش اع اارا اب َّ ا ا

ِ
ِ ِ
اجلُلُ ِ
وس]
وت ِابفْتِتا ِ
اح الْ اك االِم اكتا ِحيَّ ِة الْ ام ْس ِج ِد فاِإ َِّناا قا ْب ال ْ
وقال القارىً ْلانَّهُ احتيَّةٌ يُْب ادأُ بِه فايا ُف ُ
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احلديث الثاين:
ول هِ
فَل
ال َر ُس ُ
قَ َ
س ََلِم َ
لس َؤ ِال قَ ْب َل ال ه
الس َؤ ِال ،فَ َم ْن بَ َدأَ ُك ْم َِب ُّ
س ََل ُم قَ ْب َل ُّ
اَّلل صلى هللا عليه وسلم " ال ه
"()45
ُِِتيبُوهُ
أي يستحب عدم إجابة السائل الذي دخل ابلكالم قبل السالم حىت ينتبه ويرجع إىل السالم.
قال املناوي يف التيسري [(فا اال جتيبوه) نداب إلعراضه اعن السنة]

()46

ِ
فمن أمهله وبدأ ابلكالم فقد
وقال يف فيض القدير [(فال جتيبوه) ل اما تقرر أنه مأمن للعباد فيما بينهم ،ا

ترك احلق واحلرمة فحقيق أن ال جياب وجدير أبن يهان وال يهاب ،قال يف التجنيس وغريه :هذا يف

الفضاً فيسلم أوال مث يتكلم وأما يف البيوت فيستأذن فإذا دخل سلم لقوله سبحانه وتعاىل "ال تدخلوا
بيوات غري بيوتكم حىت تستأنسوا وتسلموا على أهلها" فأمر ابالستئذان قبل السالم]

()40

وقال الشيخ أمحد حطيبة يف شرح رَيض الصاحلني [فالنب صلى هللا عليه وسلم يعلم املؤمنني اْلدب
فقبل أن تبدأ وتطلب من إنسان شيئا عليك أن تسلم عليه ،وأن تدعو له وحتييه هبذه التحية املباركة
الطيبة ،لتحصل ِمن وراً ذلك على الربكة يف كالمك وكالمه ،ومعاملتك له ومعاملته لك]
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الفصل السابع
آًثر يف االستئذان على احملارم
ال "جاء رجل إِ ََل عب ِد هِ
َحيَ ِاِنَا ُُتب
َستَأ ِْذ ُن َعلَى أ ُِمي؟ فَ َق َ
اَّلل ،قَ َ
َع ْن َع ْل َق َمةَ قَ َ َ َ َ ُ ٌ َ ْ
"ما َعلَى ُك ِل أ ْ
ال :أ ْ
الَ :

أَ ْن تَ َر َاها

"()44

الِ :
ال" :إِ ْن َْ تَ ْستَأ ِْذ ْن َعلَْي َها
أستأذن َعلَى أ ُِمي؟ فَ َق َ
ال " َسأ ََل َر ُج ٌل ُح َذيْ َفةَ ،فَ َق َ
َع ْن ُم ْسلِ ِم بْ ِن نُذير قَ َ
"()49

َرأَيْ َ
ت َما تَ ْك َرهُ

ض َولَ ِد ِه ا ْحلُلُ َم َع َزلَهُ ،فَ لَ ْم يَ ْد ُخ ْل َعلَْي ِه
َع ْن ََفِ ٍع قَ َ
ال " َكا َن ابْ ُن ُع َم َر رضي هللا عنهما إِ َذا بَلَ َغ بَ ْع ُ

إِال ِبِِ ْذ ٍن "

()50

ْت ابْ َن َعبه ٍ
فقلت:
فأعدت،
ال" :نَ َع ْم"
َستَأ ِْذ ُن َعلَى أُ ْخ ِِت؟ فَ َق َ
َع ْن َعطَ ٍاء قَ َ
ُ
ُ
اس ،فَ ُقل ُ
"سأَل ُ
ْت :أ ْ
ال َ
ان ِيف ِحج ِري ،وأ َََ أمو ُِنُما ،وأُنِْف ُق َعلَي ِهما ،أ ِ
أُ ْختَ ِ
ال" :نَعم ،أ ُِ
اَُا
ب أَ ْن تَ َر ُ
َُت ُّ
ْ
ْ َ ْ
َستَأْذ ُن َعلَْي ِه َما؟ قَ َ َ ْ
َ
َ
هِ
ث َعور ٍ
عُ ْرََينَتَ ْ ِ
ات
ين َ
َ؟! ُثُه قَ َرأَ َ
آمنُوا ليستئذنكم الذين ملكت أْيانكم  " ...إِ ََل "ثَََل ُ ْ َ
"َي أَيُّ َها الذ َ
ات الث َهَل ِ
ال :فَ لَم ي ْؤمر َه ُؤَال ِء َِب ِْْل ْذ ِن إِهال ِيف َه ِذ ِه الْعور ِ
ال ِم ْن ُك ُم
"وإِ َذا بَلَ َغ ْاألَطْ َف ُ
ث" قَ َ
لَ ُك ْم" قَ َ ْ ُ َ ْ
الَ :
َْ َ

ال ابْ ُن َعبه ٍ
اس" :فاْلذن واجب على الناس كلهم "
ا ْحلُلُ َم"قَ َ

()51
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قال الشيخ عبد الكرمي خضري يف شرح املوطأ [يعين االستئذان من أجل التحفظ واالحرتاز واالحتياط
عما ال جيوز النظر إليه ،لكن الزوجة حيتاج أن يستأذن عليها ،أو يدخل ولو َل تشعر بذلك ،وال تشعر
به إال وهو جبوارها؟ مثل هذه التصرفات قد ِ
توجد ريبة يف البيت بني الزوج وزوجته ،نعم إذا بلغه أِنا
وعارفت ذلك وهتيأت ال أبس ،أما أن ينساب خبفية
شعرت به يعين من فتح الباب أو قرع نعليه ،ا
كاملتجسس هذا ال شك أنه يروعها من جهة ،وجيعلها يف موطن الريبة من جهة أخرى ،وقد تكون يف
وضع ال حتب أن يراها عليه ،فال يلزم االستئذان ،السالم عليكم أأدخل؟ ْلِنا ال َتلك رده ،لكن مع
ذلك عليه أن يتصرف تصرف ا تشعر به بدخوله البيت ووصوله إليها ،فإذا قرب منها سلم.
الرجل وهو جالس مثالا يف املسجد مكان عام ،لو دخل شخ

خبفية ال شك أن هذا قد يريعه ،خييفه،

والناس يتفاوتون يف مثل هذا ،فعلى هذا غري الزوجة ال بد من االستئذان ،االستئذان الشرعي ،السالم
عليكم أأدخل؟ ولو كانت أمه ،ولو كانت بنته ،ولو كان صاحب البيت يستأذن ،والعلة يف ذلك (أحتب
أن تراها عرَينة؟) لكن لو كانت الزوجة وكانت العلة هذه أحتب أن تراها عرَينة؟ وقال :نعم ،يرتفع
احلكم؟ نعم االستئذان الواجب لغري الزوجة ال يلزم ابلنسبة للزوجة؛ ْلنه يطلع منها على ما ال يطلع
عليه غريه ،لكن دخول الرجل على زوجته مبا يشبه دخول املتجسس ،هذا ال شك أنه ال جيوز؛ ْلنه
جيعلها يف موضع الريبة والتهمة وهناك أوضاع حىت الزوجة ال تريد من زوجها أن يطلع عليها والعكس،
الزوج أيضا عنده أسرار ال يريد أن تطلع عليها زوجته ،إذا كانت الزوجة مثالا ،بعض الزوجات تطلع
على أشياً ال يريد أن يطلع عليها غريه ،يعين له معامالت مع الناس ،وله صلة بغريه ،فإذا جتسست
عليه زوجته ،وقرأت ما يف جيبه من أوراق هذا ال جيوز هلا أن تفعل ذلك إال إبذنه ،وكذلك أيض ا دخوله
عليها دخول املتجسس حبيث ال تشعر إال وهو فوق رأسها هذا خييفها ،وجيعلها تشك فيه أنه يشك
فيها ،فيتبادالن الشك ،ويتطور مثل هذا التصرف إىل أمور ال حتمد ،أما ابلنسبة لغري الزوجة فالعلة فيها:
(أحتب أن تراها عرَينة؟)]

()52
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ال نَ َفر ِمن أ َْه ِل ال ِْعر ِ
اقََ :ي ابْ َن َعبه ٍ
ف تَ َرى ِيف َه ِذ ِه ْاْليَة الهِِت أ ُِم ْرََ فِ َيها
وع ْن ِع ْك ِرَمةَ قَ َ
اس َك ْي َ
َ
ال "قَ َ ٌ ْ
َ
ِِبَا أ ُِمرََ وَال ي عمل ِِبا أَح ٌد ،قَ و ُل هِ
هِ
هِ
ِ ِ
ت أ َْْيَانُ ُك ْم
ين َملَ َك ْ
ْ َ ََْ ُ َ َ ْ
اَّلل عز وجل َ
ين آ ََمنُوا ليَ ْستَأْذنْ ُك ُم الذ َ
"َي أَيُّ َها الذ َ
ِ
ِ
ات ِمن قَ ب ِل ِ
هِ
ث م هر ٍ
َ تَ َ ِ
ِ ه
ْيِة
ص ََلة الْ َف ْج ِر َوح َ
ْ ْ َ
ين َْ يَ ْب لُغُوا ا ْحلُلُ َم م ْن ُك ْم ثَََل َ َ
َوالذ َ
ضعُو َن ثيَابَ ُك ْم م َن الظ ِه َ
ِ
ِ
ٍ
اح بَ ْع َد ُه هن طَهوافُو َن َعلَْي ُك ْم
ش ِاء ثَََل ُ
ص ََل ِة ال ِْع َ
َوم ْن بَ ْعد َ
س َعلَْي ُك ْم َوَال َعلَْي ِه ْم ُجنَ ٌ
ث َع ْوَرات لَ ُك ْم لَْي َ
اس :إِ هن ه ِ
توه ِ
ِ
ِ
ال ابْ ُن َعبه ٍ
ض ُك ْم َعلَى بَ ْع ٍ
َ ه
يم
يم" فَ َق َ
ض َك َذلِ َ
بَ ْع ُ
ك يُبَِ ُ
اَّللَ َحل ٌ
يم َحك ٌ
اَّللُ َعل ٌ
اَّللُ لَ ُك ُم ْاْل َََي َ
ِ
ِ
س ْْت وَكا َن النهاس لَي ِ ِِ
اخلَ ِ
ور َوَال ِح َج ٌ
ال فَ ُرهِبَا َد َخ َل ْ
اد ُم أ َْو ال َْولَ ُد
َ َُِي ُّ
يم َِبل ُْم ْؤمنِ َ
س لبُ يُوت ْم ُستُ ٌ
َرح ٌ
ب ال ه َ َ
ُ ْ َ
ِِ
اَّلل َِب ِالستِْئ َذ ِ
ِ
ِ
اء ُه ْم ه
لستُوِر
اَّللُ َِب ُّ
ان ِيف تِل َ
يمةُ ال هر ُج ِل َوال هر ُج ُل َعلَى أ َْهله ،فَأ ََم َرُه ْم هُ ْ
أ َْو يَت َ
ْك ال َْع ْوَرات ،فَ َج َ
()53
َو ْ
ك بَ ْعدَ ،وإِِين َْل ُم ُر َجا ِريَِِت َه ِذ ِه تَ ْستَأْ ِذ ُن َعلَ هي"
َح ادا يَ ْع َم ُل بِ َذلِ َ
اخلَ ِْْي فَ لَ ْم أ ََر أ َ
اإلماً َّ ِ
قال العظيم اابدي يف عون املعبود [(الذين ملكت أْيانكم) يا ْع ِين الْ اعبِ ا ِ
احلُلُ ام
ين اَلْ ياْب لُغُوا ْ
يد او ْ ا ا ا
(والذ ا
ال الَّ ِذين اَل يظْهروا علاى عور ِ
ِ
منكم) ِمن ْاْل ْ ِ
ات النِ اس ِاً با ِل الَّ ِذي ان اعارفُوا أ ْامار
س الْ ُمار ُاد مْن ُه ُم ْاْلاطْ اف ُ ا ْ ا ا ُ ا ا ْ ا
ا
احارار اولاْي ا
(من قاب ِل ِ
النِس ِاً ولا ِكن اَل ي ب لُغُوا (ثااال ا ٍ
ِ
ِ ٍ ِ
ضعُو ان ثِياابا ُك ْم
ني تا ا
ص االة الْ اف ْج ِر اوح ا
ا ا ْ ْ اْ
اي ِيف ثااالثاة أ ْاوقاات ْ ْ ا
ث امَّرات) أ ْ
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
اخلاْل اوِة ووضع
ات ْ
م ان الظَّ ِه ارية) يريد املقيل (ومن بعد صالة العشاً) اوإَِّمناا اخ َّ اهذه ْاْل ْاوقاات ْلا َِّناا اس ا
اع ُ
ب أا ْن ي راه أ ِ
ِ
ِ ِ
الصب ي ِ
ان فاأ ُِمُروا ِابِال ْستِْئ اذ ِان ِيف اه ِذ ِه
اح ٌد م ان الْ اعبِيد او ْ ا
الثياب فرمبا يبدو من اإلنسان ماال ُحي ُّ اا ُ ا
ِِ
ات عور ٍ
ِ
ٍ
مجي ِع ْاْلاوقا ِ
ِ
ات وأ َّاما اغريهم فا ْليستاأْ ِذنُوا ِيف اِ
ات ِْل َّ
ان
ات (ثااال ُ
ْ
ث اع ْوارات لا ُك ْم) اَسَّى اهذه ْاْل ْاوقا ا ْ ا
ْاْل ْاوقا ا ْ ُُ ْ ا ْ
ضع فِيها ثِيابه فاي ب ُدو اعورتُه اك اذا ِيف مع ِاَل التنزيل (ليس عليكم وال عليهم) أا ِي الْممالِ ِ
ِْ
يك
ْا ُ
اإلنْ اسا ان يا ا ُ ا ا ا ُ ا ْ
اا
اا
ول علاي ُكم بِغا ِري استِْئ اذ ٍان (ب ع اده َّن) أاي ب ع اد ْاْلاوقا ِ
ِ ِ
ان (جنااح) ِيف الد ِ
ات الث اَّالثاِة (طوافون عليكم)
ُ
ُّخ ا ْ ْ ْ ْ
اوالصْب يا ُ ٌ
اْ ُ ْ اْ ْ
اي ُه ْم طاَّوافُو ان اعلاْي ُك ْم لِْل ِخ ْد ام ِة.
أْ
ِ
ِ ِ ِِ
ِ
قا اال ِيف تا ْف ِس ِري ْ ِ
َّاس ِيف تا ْرِك ِاال ْستِْئ اذ ِان (قا ارأا
يل امْن ُس ا
يل اال اولاك ْن اهتا ااو ان الن ُ
وخةٌ اوق ا
اجلاااللا ْني اوآياةُ اال ْستْئ اذان ق ا
ِ
اَّلل بْن مسلامةا (لاْيس لِب يوهتِِم ستُور) امجْع ِس ٍْرت ِابلْ اكس ِر ِمباْعىن ِْ ِ
ال) امجْ ُع
(واال ِح اج ٌ
الْ اق ْعناِ ُّ
ْ ا
ا ُُ ْ ُ ٌ ُ
احل اجاب ا
ب) ُه او اعْب ُد َّ ُ ا ْ ا
-رواه أبو داود ( )5192وحسنه اْللباين يف صحيح أيب داود ،وقال اْلرنؤوط (رجاله ثقات) يف حتقيق سنن أيب داود53 .
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حجلا ٍة بِافْتحت ِ ِ
وس اك اذا ِيف فا ْت ِح الْود ِ
ت اكالْ ُقبَّ ِة يس ارت ِابلثِي ِ
ود اوِيف با ْع ِ
وِناا لِْل اعُر ِ
ُّس ِخ
اب اْجي اعلُ ا
ني اوه اي باْي ٌ
اُ
ااْ
ُْ ُ ا
اا
ض الن ا
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
اب ِابلْمو َّح اد ِة م اكا ان َّ ِ
ك با ْع ُد)
(و َّ
اح ادا يا ْع ام ُل بِ اذل ا
الر ُج ُل اعلاى أ ْاهله) والواو ل ْل احال (فالا ْم أ اار أ ا
اواال ح اج ٌ ُ ا ا
الالم ا
ابلضم أي بعد ما جاًهم هللا ابلستور واخلري.
ِ ِ
ِ
ت قا ْولِِه تا اع ااىل (َي أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين إِ اَلْ) اه ِذ ِه ْاآل اَي ِت
وقال اإلمام بْ ُن اكث ٍري ِيف تا ْفس ِريه اْحت ا
ب بع ِ
الْ اك ِرْياِة ا ْشتاملات علاى ِ ِ
ض ِه ْم اعلاى با ْع ٍ
استِْئ اذا ُن
َّم ِيف أ َّاوِل ُّ
استْئ اذان ْاْلاقاا ِر ِ ا ْ
الس اورِة فا ُه او ْ
ا ْ ا ْ
ض اواما تا اقد ا
ِ
ِ
ِِ
ْاْل ِ
ب بع ِ
ض ِه ْم اعلاى با ْع ٍ
ت أ ْاْياا ُِنُْم اوأاطْ افا ُهلُُم
ض فاأ اامار َّ
ني أا ْن يا ْستاأْذ اِنُْم اخ اد ُم ُه ْم ِمَّا املا اك ْ
اَّللُ تا اع ااىل الْ ُم ْؤمن ا
اجان ِ ا ْ
ا
ِِ
َّ ِ
احللُم ِمْن هم ِيف ثااالثاِة أاحو ٍال ِمن قاب ِل ِ
َّاس إِ ْذ ذا ااك يا ُكونُو ان نِيا ااما ِيف
ْا ْ ْ ا
ين اَلْ ياْب لُغُوا ُْ ا ُ ْ
الذ ا
ص االة الْغا اداة ْلا َّن الن ا
ِ ِ
ضعو ان ثِياب ُكم ِمن الظَّ ِهريِة أاي ِيف وقْ ِ
ان ِْ
ت الْ اقْي لُولاِة ِْل َّ
احلا ِال
ك ْ
ض ُع ثِيااباهُ ِيف تِْل ا
اإلنْ اسا ان قا ْد يا ا
فُ ُرش ِه ْم اوح ا
ا ْ ا
ني تا ا ُ ا ا ْ ا
مع أاهلِ ِه وِمن ب ع ِد ِ ِ ِ ِ
ال أا ْن اال ي هجموا علاى أاه ِل الْب ي ِ
ت
ت الن َّْوِم فايُ ْؤامُر ْ
اخلا اد ُم او ْاْلاطْ اف ُ
ص االة الْع اشاً ْلانَّهُ اوقْ ُ
ا ْ ُ ُ ا ْ اْ
ا ا ْ ا ْ اْ ا
ِ
ِ
ِ
ِِ
ث
اح او ِال لِ اما ُخيْ اشى ِم ْن أا ْن يا ُكو ان َّ
ك ِم ان ْاْل ْاع ام ِال اوهلااذا قا اال "ثااال ُ
الر ُج ُل اعلاى أ ْاهل ِه أ ْاو اْحن ِو اذل ا
ِيف اهذه ْاْل ْ
ِِ
ٍ
ٍ
اح
اح او ِال فا اال ُجنا ِ
اي إِذاا اد اخلُوا ِيف احال اغ ِْري اهذه ْاْل ْ
س اعلاْي ُك ْم اواال اعلاْي ِه ْم جناح بعدهن" أ ْ
اع ْوارات لا ُك ْم لاْي ا
اح او ِال ِْلانَّهُ قا ْد أُِذ ان اهلُْم ِيف ا ْهلُ ُج ِوم اوِْل َّاِنُْم
اعلاْي ُك ْم ِيف َتاْ ِكينِ ُك ْم إِ ََّي ُه ْم اواال اعلاْي ِه ْم إِ ْن ارأ ْاوا اشْي ئاا ِم ْن اغ ِْري تِْل ا
ك ْاْل ْ
ِ
ك انْتا اهى اك اال ُمهُ.
اي ِيف ْ
اخلِ ْد ام ِة او اغ ِْري اذل ا
طاَّوافُو ان اعلاْي ُك ْم أ ْ
اوِراواياةُ ِع ْك ِرامةا اع ِن بن عباس املذكوره أخرجها بن أِايب اح ٍِ
يع بن سليمان
ضا اواه اذا لا ْفظُهُ احدَّثاناا َّ
اِت أايْ ا
الربِ ُ
ان ر ُجلا ْ ِ
حدثنا بن وْه ٍ
اخ اارباان ُسلاْي اما ُن بْ ُن بِ اال ٍل اع ْن اع ْم ِرو بْ ِن أِايب اع ْم ٍرو اع ْن ِع ْك ِرامةا عن بن اعبَّ ٍ
ني
بأْ
اس "أ َّ ا
ا
ث عور ٍ
ِ
ب ِ
ِ ِ ِ
اَّللُ ِهباا ِيف القرآن فقال بن اعبَّ ٍ
الس ْ ارت
اس إِ َّن َّ
ات الَِِّت أ اامار َّ
اَّللا ِستِريٌ ُِحي ُّ
اسأااالهُ اع ِن اال ْستْئ اذان ِيف ثااال ا ْ ا
ِِ
ِ
ِ
ور اعلاى أابْ اواهبِِ ْم اواال ِح اج ٌ
اجأا َّ
يمهُ
س اهلُْم ُستُ ٌ
ال ِيف بُيُوهت ْم فا ُرَّمباا فا ا
الر ُج ال اخاد ُمهُ أ ْاو اولا ُدهُ أ ْاو يات ُ
اكا ان الن ُ
َّاس لاْي ا
ِ
ك الْعور ِ
ِ
لستُوِر
اَّللُ ُمثَّ اجاًا َّ
ات الَِِّت اَسَّى َّ
ِيف ِح ْج ِرِه اوُه او اعلاى أ ْاهلِ ِه فاأ اامارُه ُم َّ
اَّللُ با ْع ُد ِاب ُّ
اَّللُ أا ْن يا ْستاأْذنُوا ِيف ت ْل ا ا ْ ا
احلِج اال فارأاى النَّاس أ َّ ِ
َّ
اَّللُ اعلاْي ِهم ِ
ك قا ْد اك افا ُه ْم ِم ان ِاال ْستِْئ اذ ِان
ط َّ
فابا اس ا
الرْز اق فا َّاَّتا ُذوا ُّ
ان اذل ا
ُ
الستُ اور اواَّتا ُذوا ْ ا ا
ُ
الَّ ِذي أ ُِمُروا به" انتهى.
()54
قال بن كثري وهذا إسناد صحيح إىل بن اعبَّ ٍ
اس انْتا اهى]
54 )66-65/14(-
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وقال العباد يف شرح سنن أيب داود [أورد أبو داود هذه الرتمجة ،وهي (ابب يف االستئذان يف العورات
الثالث) أي :يف اْلوقات الثالثة الِت يكون فيها التكشف ،وهي قبل صالة الفجر ،وذلك يف آخر الليل
حني يكون الناس يف آخر نومهم ،وعندما يضعون ثياهبم من الظهرية للقيلولة ،ومن بعد صالة العشاً
الذي هو أول النوم ،فهذه أحوال يكون الرجل متكشفا مع أهله ،فال يدخل عليه من يطوف عليه
كاخلدم والصبيان إال إبذن ،حىت ال يقع بصرهم على شيً يف هذه اْلوقات الثالثة.
قوله (َل يؤمر هبا أكثر الناس آية اإلذن ،وإين آلمر جاريِت هذه تستأذن علي) َل يؤمر هبا أكثر الناس
يعين :آية اإلذن ،ويف بعض اْللفا (َل يؤمن هبا أكثر الناس) أيَ :ل يعمل ،وقد جاً يف بعض الرواَيت
أِنم كانوا يف أول اْلمر وليس يف البيوت ستور ،وبعد ذلك كثرت الستور ،فكان كثري من الناس ال حيتاج
إليها؛ ْلن هناك ستورا ال يتجاوزها الداخلون ،فال يقعون على شيً من العورات ،،ويف بعض اْللفا
الِت وردت أنه َل يؤمن هبا ،يعينَ :ل يعمل هباِ ،ما يبني أن العمل من اإلْيان ،وأنه داخل يف اإلْيان ،وهنا
قالَ :ل يؤمر هبا أكثر الناس ،والرواية الثانية( :يؤمن) أوضح ،واْلمر موجود ولكنه كما هو معلوم أنه هنا
للخدم ولألوالد الذين َل يبلغوا احللم ،وأما غريهم فإِنم يستأذنون يف مجيع اْلوقات كما جاً ذلك
ابلنسبة لألجانب ،فإِنم يستأذنون كما جاً يف أول سورة النور ،قوله (وإين آلمر جاريِت) معناه :أِنا
تستأذن ،ولو حصل فيما بعد أن وجد ستور ،وال شك أن هذا أكمل وأحوط ،فيستأذن الصب ابلكالم
حبيث يعرف حىت ينتبه له ،ومعناه أنه يتكلم ويسلم أو حيصل منه شيً جيعل الناس يعرفونه حىت يواروا
عنه ما حيتاج أن يوارى]

()55

-درس رقم (55 )549
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الفصل الثامن
أحاديث يف كراهة قول املستأذن (أَ)
عن جابِ ِر ب ِن عب ِد هِ
هب صلى هللا عليه وسلم ِيف َديْ ٍن َكا َن َعلَى أَِِب
اَّلل رضي هللا عنهما قَ َ
ال "أَتَ ْي ُ
ت النِ ه
َ ْ َ ْ َْ

ول :أ َََ أ َََ َكأَنههُ َك ِرَه َها"
ْت :أ َََ ،فَ َخ َر َج َو ُه َو يَ ُق ُ
اب فَ َق َ
الَ :م ْن َه َذا؟ فَ ُقل ُ
 ،فَ َدقَ ْق ُ
ت الْبَ َ
اك ِره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قوله (أان) ْلِنا ال ِ
تبني املستأذن إال ملن يعرف صوته ،فلذلك عليه
()56

أن يقول (أان فالن) ويُعلي صوته ويبني نفسه ،فإن ذلك من آداب االستئذان.
[اعلام أان اكر ِاهياة اه ِذه الْ اكلِمة لو ْج اه ْ ِ
ني :أاحدمهاا :أ َّاِناا لايست ِجبا اواب
قال ابن اجلوزي يف كشف املشكل ْ
ا ا
ا
ِ
ودق الْبااب يا ْواما على
قي ُسؤال َّ
الر ُسول اعلاْي ِه َّ
الس االم الَّذي انْتظر اج اوابه بِ اال اج اوابُ ،
قا ْوله (من اذا؟) فابا ا
علماً فا اق اال :من؟ فا اق اال الداق :أاان ،فا اق اال :اه اذا دق ااثن
بعض الْ ا
اوالث ِ
ض َّمن نوع كرب ،اكأانَّهُ يا ُقول :أاان الَّ ِذي اال أحتاج أان
ضاف إِلاْي اها افالن تاتا ا
َّاين :أان لا ْفظاة أاان من غري أان يُ ا
()50
أَسي نا ِ
فسي ،أاو :أتكرب على تا ْس ِميا اتها ،فاي ْكاره هلااذا أايْضا]
ا
وقال ابن بطال يف شرح البخاري [قال املهلب :إمنا كره عليه السالم قول جابرْ :لنه ليس ىف ذلك
بيان إال عند امن يعرف الصوت ،وأما عند من ْيكن أن يشتبه عليه فهو من التعنيت ،فلذلك
كرهه]

()54

صحيح البخاري ( )6250صحيح مسلم (56 )2155 (50 )29/354 )29/9( -



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
ان الْمستأْ ِذ ان إِذاا قِ
ول :فُاال ُن بْ ُن فُاال ٍن،
ت؟ يا ُق ُ
[واكا ان ِم ْن اه ْديِِه أ َّ ُ ْ ا
يل لاهُ :ام ْن أانْ ا
وقال ابن القيم يف زاد املعاد ا
ا
ول :أ ااان ،اكما قا اال ِج ِرب ِ ِ ِ
ِ ِ
ب
أ ْاو يا ْذ ُكُر ُكْن يا تاهُ أ ْاو لااقباهُ ،اواال يا ُق ُ
يل ل ْل ام االئ اكة ِيف لاْي لاة الْم ْعار ِاج لا َّما ْ
استا ْفتا اح ااب ا
ا
ْ ُ
ٍ ٍ
َّ ِ
ِ
ِ
ص ِح ا ِ
ِِ
س
ك ِيف ال َّ
ك ِيف ُك ِل اَسااً اَسااً ،اواك اذل ا
استا امَّر اذل ا
يل .او ْ
الس اماً فا اسأالُوهُ :ام ْن؟ فا اق اال ج ْرب ُ
يح ْني لا َّما اجلا ا
اَّلل علاي ِه وسلَّم ِيف الْبستا ِ
استاأْذا ان فا اق اال :ام ْن؟ قا اال :أبو
ان ،او اجاًا أبو بكر ار ِض اي َّ
النِ ُّ
اَّللُ اعْنهُ ،فا ْ
َّب ا
صلَّى َُّ ا ْ ا ا ا ُ ْ
()59
ِ
ك" ]
استاأْ اذ ان فا اق اال ام ْن؟ قا اال :عمرُ ،مثَّ عثمان اك اذل ا
بكرُ ،مثَّ اجاًا عمر ،فا ْ

الفصل التاسع
أحاديث يف االستئذان بدب أكثر مع أهل العلم والفضل
عن أنس رضي هللا عنه قال " كان َبب النب يُقرع َبألظافْي "

()60

قال املناوي يف فيض القدير[ أي يطرق أبطراف أظافر اْلصابع طرقا خفيفا حبيث ال يزعجَ ،تداب معه

ومهابة له ،قاله الزَمشري ،ومن هذا وأمثاله تقتطف مثرة اْللباب وتقتبس حماسن اآلداب ،،كما ُحكى
عن أيب عبيد ومكانه من العلم والزهد وثِاقة الرواية ما ال خيفى أنه قال :ما دققت اباب على عاَل قط حىت
خيرج وقت خروجه ،فعُلم أن العلماً ال ينبغي أن يُطرق ابهبم عند االستئذان عليهم إال طرقا خفيفا
ابْلظفار مث ابْلصابع مث احللقة قليال قليال ،نعم إ ْن بعد موضعه عن الباب حبيث ال يسمع صوت قرعه
بنحو ظفر قرع مبا فوقه بقدر احلاجة كما حبثه احلافظ ابن حجر]

()61

 (59 )393/2صحيح اجلامع (60 )440561 )169/5( -
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إن أااب عب ِد َِّ
ِِ
ِ
ض الْعْن ِ
ف
اَّلل ادقَّ ْ
[وقا اال الْ امْي ُم ِوينُّ َّ ا اْ
ت اعلاْيه ْامارأاةٌ ادقًّا فيه با ْع ُ ُ
وقال ابن مفلح يف اآلداب الشرعية ا
ِ ()62
فا اخار اج اوُه او يا ُقو ُل اذا اد ُّق الشاُّرط]
()63
ِ
ِِ
وقال [واال ي ُد ُّق الْب ِ ٍ ِِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ك]
اح الْ اع ِاِل اواْحن ِو اذل ا
ا ا ا ا
اب بعُْنف لن ْسباة فااعله عُْرفاا اإىل قلَّة ْاْل اادب ،اوِيف ام ْعنااهُ الصيا ُ

الفصل العاشر
أحاديث يف االستئذان عند الدخول على اثنَ يتناجيان
ص ْد ِري،
ت َعلَى ابْ ِن عُ َم َر َوَم َعهُ َر ُج ٌل يَتَ َح هد ُ
"م َرْر ُ
ث ،فَ ُق ْم ُ
ت إِلَْي ِه َما ،فَ لَطَ َم ِيف َ
عن سعيد املقَبي قال َ
ت أَ هن رس َ ِ
ِ
ِ
ِ
س إِلَْي ِه َما َح هَّت
صلهى هللاُ َعلَْي ِه َو َسله َم قَ َ
َوقَ َ
ول هللا َ
ال :إِذَا تَ نَ َ
ال :أ ََما َعل ْم َ َ ُ
اجى اثْ نَان فَ ََل َِتْل ْ
()64
ك ه
ت أَ ْن أَسع منكما خْيا"
َصلَ َح َ
اَّللُ ََي أ َََب َع ْب ِد ال هر ْْحَ ِن! إِ هَّنَا َر َج ْو ُ
تَ ْستَأ ِْذ َِنُ َما " فَ ُقل ُ
ْت :أ ْ
ِ
قال الصنعاين يف سبل السالم [قا اال ابن عب ِد الْ ِرب :اال اجيوز ِْل ٍ
ني ِيف اح ِال
احد أا ْن يا ْد ُخ ال اعلاى الْ ُمتا نااج ا
ْ ُ اْ ا
ُُ ا
ِ
َّاخ ِل علاي ِهما الْ ُقع ِ
اجي ِهما قا اال الْمصنِف :واال ي ْن بغِي لِلد ِ
اع اد اعْن ُه اما َّإال إبِِ ْذِنِِ اما؛ ِْل َّ
ان
اْ ا ُ ُ
ود عْن اد ُمهاا اولا ْو تابا ا
ُ ا ُ ا اا
تانا ا
افْتِتااحهما الْ اك االم ِسًّرا ،ولاي ِ
يد ِان ِْ
ع اعلاْي ِه ،اوقا ْد يا ُكو ُن لِبا ْع ِ
ض
اح ٌد اد َّل اعلاى أ َّاِنُ اما اال يُِر ا
اإلطْ اال ا
ا
س عْن اد ُمهاا أ ا
اُا
اْ ا
ِ
ِ
استا اد َّل بِِه اعلاى اابقِ ِيه فا اال بُ َّد لاهُ ِم ْن ام ْع ِرفاِة ِ
الن ِ
ضا ،فاِإنَّهُ قا ْد يا ُكو ُن ِيف
الر ا
َّاس قُ َّوةُ فا ْه ٍم إذاا اَس اع با ْع ا
ض الْ اك االم ْ
اق َّ ِ ِ
اإل ْذ ِن حياً وِيف الْب ِ
اط ِن الْ اكراهةُ وي ْلحق ِابستِم ِاع ْ ِ ِ
س الثَّو ِ
استِ ْخبا ُار ِصغاا ِر
استِْن اش ُ
ب او ْ
احلاديث ْ
ِْ ا ا ٌ ا ا
الرائ احة اوام ُّ ْ
ا ا اا ا ُ ْ ا
ِ
ول ْاْلاهل و ِْ ِ
ِ
اخ ااربهُ اع ْد ٌل اع ْن ُمْن اك ٍر اج ااز
اجل اريا ُن م ْن اك االٍم أ ْاو اما يا ْع املُو ان م ْن ْاْل ْاع ام ِال ،اوأ َّاما لا ْو أ ْ
الدَّار اما يا ُق ُ ْ ُ ا
ِ ()65
لاه أا ْن ي هجم ويست ِمع ْ ِ
يث ِِإل ازالاِة الْ ُمْن اكر]
احلاد ا
ُ ا ْ ُ ا اا ْا ا

 (62 )44/1 (63 )399/1رواه أمحد ( )5944وحسنه اْلرنؤوط يف حتقيق املسند ،وصحيح اْلدب املفرد (64 .)49365 )609/2( -
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الفصل احلادي عشر
أحاديث يف استئذان اْلليسَ صاحبهما إن أرادا املناجاة دونه
ول ِ
هللا صلهى هللا َعلَي ِه وسلهم "إِذَا ُك ْن تُم ثَََلثَةا ،فَ ََل ي تَ نَاجى اثْ نَ ِ
ان ُدو َن الثهالِ ِ
ث ،إِهال ِبِِ ْذنِِه
ال َر ُس ُ
قَ َ
َ
َ َ
ْ
ُ ْ ََ َ
ِ "()66
فَِإ هن َذلِ َ
ك َُْيزنُهُ
ان دو َن ص ِ
ِ
احبِ ِه َما ،فَِإ هن
اجى اثْ نَ ُ َ
ورواه البخاري ومسلم بدون االستئذان "إِ َذا ُك ْن تُ ْم ثَََلثَةا ،فَ ََل يَتَ نَ َ
ِ ()67
ك َُْيزنُهُ"
ذَلِ َ
ِ
ِِ
ضرِة ااثلِ ٍ
قال النووي يف شرح مسلم [وِيف ه ِذ ِه ْاْل ِ ِ
ث اواك اذا ثااالثاةٌ اوأا ْكثا ُر
ا ا
احاديث الن ْ
ا
َّه ُي اع ْن تانااجي اثْنا ْني حبا ْ ا
ِحب ِ ِ ٍ
اجلماع ِة الْمنااجاةُ دو ان و ِ
اح ٍد منهم إال أن َيذن ومذهب بن
اْ
ضارة اواحد اوُه او اِنْ ُي اْحت ِرٍمي فايا ْحُرُم اعلاى ْا ا ا ُ ا ُ ا
ِ
ِ
ان النَّهي عامٌّ ِيف ُك ِل ْاْل ْازم ِ
ٍِ
الس اف ِر]
ان اوِيف ْ
عُ امار ار ِض اي َّ
ض ِر او َّ
احلا ا
اص احابِناا او امجااه ِري الْعُلا اماً أ َّ ْ ا ا
اَّللُ اعْنهُ اوامالك اوأ ْ
ا
()64

وقال ابن عثيمني يف شرح رَيض الصاحلني [من اآلداب الِت حث عليها اإلسالم ورغب فيها ما أشار
إليه النووي رمحه هللا تعاىل يف كتابه رَيض الصاحلني يف ابب النهي عن تناجي اثنني دون الثالث ،واستدل
لذلك بقوله تعاىل "إمنا النجوى من الشيطان" يعين التناجي من الشيطان ،وبني هللا سبحانه وتعاىل ماذا
يريد الشيطان هبذه النجوى ،قال "ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إال إبذن هللا" وكانوا إذا مر هبم
املسلمون َيخذ بعضهم إىل بعض يف التناجي ،يعين يف الكالم السر ،يتناجون فيما بينهمْ ،لجل أن
حيزن املؤمنون ويقولون إن هؤالً أرادوا بنا شرا أو ما أشبه ذلك؛ وذلك أن أعداً املؤمنني من املنافقني
والكافرين حيرصون دائما على ما حيزِنم ويسوًهم؛ ْلن هذا هو ما يريده الشيطان من أعداً هللا ،أي:
يريد أن حيزن املؤمنني على كل حال به وأبوليائه ،قال تعاىل "وليس بضارهم شيئا إال إبذن هللا" فمن
 رواه أمحد ( )6330وصححه اْلرنؤوط يف حتقيق املسند66 .صحيح البخاري ( )6290وصحيح مسلم (60 )214464 )160/14( -
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توكل على هللا واعتمد عليه فإنه ال يضره أحد ،كما قال النب صلى هللا عليه وسلم البن عباس رضي هللا
عنهما "واعلم أن اْلمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيً َل ينفعوك إال بشيً قد كتبه هللا لك" فهم
يتناجون فيما بينهم إلحزان املؤمنني مث ذكر حديثي ابن عمر وابن مسعود رضي هللا عنهما يف هذا املعىن،
وأن الرسول صلى هللا عليه وسلم ِنى أن يتناجى اثنان دون الثالث ،يعين إذا كانوا ثالثة فإنه ال حيل
الثنني أن يتناجيا دون الثالثْ ،لن الثالث اْحيزن ويقول ملاذا ما كلموين ،هذا إذا أحسن هبما الظن ،ورمبا
يسيً هبما الظن ،ولكن إذا أحسن هبما الظن قال ملاذا أان ليس ِل قيمة؟ يتناجيان دوين؟ فلذلك ِنى

النب صلى هللا عليه وسلم عن هذا ،وال شك أن هذا من اآلداب.
فإن قال قائل :إذا كانت بيين وبني صاحب مسألة ال أحب أن يطلع عليها أحد ،مسألة خاصة؟ قلنا:
افعل كما فعل عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما ،ادع واحدا لتكونوا كم؟ أربعة ،فيتناجى اثنان ،واثنان
يتكلمان فيما بينهما ،كما كان ابن عمر يفعل رضي هللا عنه ،وكما دل عليه احلديث "حىت َّتتلطوا
ابلناس"( )69يف حديث ابن مسعود ،فإذا اختلطا ابلناس زالت املشكلة ،ومن ذلك من التناجي بني اثنني
دون الثالث ،إذا كانوا ثالثة واثنني جييدان لغة أجنبية والثالث ال جييدها ،فجعال يتحداثن بلغتهما،
والثالث يسمع وال يفهم ما يقوالن ،هذا نفس الشيًْ ،لن ذلك حيزنه ،ملاذا تركاين وصارا يتحداثن
وحدمها؟ أو رمبا يسيً الظن هبما ،مثل أن يتكلم واحد مع آخر ابللغة اإلجنليزية ،والثالث ال يعرفها،
فهذا كاملتناجيني إذ أن رفع الصوت ال يفيدهم شيئا ،فينهى عن ذلك ،فإذا قال قائل :إذا كان له حاجة
يف أخيه؟ قلنا :يفعل كما فعل ابن عمر ،وإذا َل ْيكن وَل يقابلهم أحد ،فإِنما يستأذانن منه ،يقوالن له
أَتذن لنا أن نتكلم؟ فإذا أذن هلم يف ذلك فاحلق هلم ،وحينئذ ال حيزن وال يهتم ابْلمر ،،وهللا املوفق]
()00

 احلديث رواه البخاري ( )6290ومسلم ( )2144عن ابن مسعود قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " إِ اذا ُكْن تُ ْم ثااالثا اةان دو ان ْاآلخ ِر ،ح َّىت اَّتْتالِطُوا ِابلن ِ ِ
ِ
اج ِل أا ْن ُْحي ِزناهُ" 69
اجى اثْنا ُ
َّاس م ْن أ ْ
ا ا
فا اال ياتا نا ا
00 )249،290/6( -
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الفصل الثاين عشر

آًثر يف أن الواحد من اْلماعة إذا استأذن وأ ُِذ َن له يكون إذَ ملن معه
ك
ال "إِ ْن قَ َ
س ِن ِيف الْ َق ْوِم يَ ْستَأ ِْذنُو َن قَ َ
ال َر ُج ٌل ِم ْن ُه ُم ال ه
َج َزأَ َذلِ َ
س ََل ُم َعلَْي ُك ْم ،أَنَ ْد ُخ ُل؟ أ ْ
َع ِن ا ْحلَ َ

َع ْن ُه ْم"

()01

ال "د َخلْنا علَى أَِِب رِزي ٍن وََْنن ذُو ع َد ٍد فَ َكا َن ُك ُّل إِنْ ٍ ِ
َ ِ
ال:
سلِ ُم َويَ ْستَأ ِْذ ُن فَ َق َ
َ
ْيةَ قَ َ َ َ َ
َ َ ُ
وع ْن ُمغ َ
سان منها يُ َ
َ
()02
إِنههُ إِذَا أ ُِذ َن ِألَ هولِ ُك ْم أ ُِذ َن ِْل ِخ ِرُك ْم"
ك ب ِن الطَُّفي ِل ،وهو ابن أ ِ
ِ
صلهى هللاُ َعلَْي ِه َو َسله َم ِأل ُِم َها " أَ هن
شةَ َزْو ِج النِ ِ
َخي َعائِ َ
وعن َع ْوف بْن َمال ِ ْ
هب َ
ْ َ َُ ْ ُ
ت أَ هن عب َد هِ
شةُ ( :)73و هِ
َعائِ َ ِ
الزبَ ِْْي قَ َ
اَّلل لَتَ ْن تَ ِه َ ه
اَّلل بْ َن ُّ
شةُ
الِ :يف بَ ْي ٍع أ َْو َعطَ ٍاء أَ ْعطَْتهُ َعائِ َ
َ َعائِ َ
شةَُ ،حدثَ ْ َ ْ
َ
ت :هو ِهِ
َّلل َعلَ هي نَ ْذ ٌر ،أَ ْن الَ أُ َكلِ َم ابْ َن
ت :أ َُه َو قَ َ
َح ُج َر هن َعلَْي َها ،فَ َقالَ ْ
أ َْو َأل ْ
ال َه َذا؟ قَالُوا :نَ َع ْم ،قَالَ ْ ُ َ

ِ
ت :الَ و هِ
َ طَالَ ِ
استَ ْش َف َع ابْ ُن ُّ
ُّ
اَّلل الَ أُ َش ِف ُع فِ ِيه أَبَ اداَ ،والَ
ت اَلِ ْج َرةُ ،فَ َقالَ ْ
الزبَ ِْْي إِلَْي َها ،ح َ
الزبَ ِْْي أَبَ اد ،فَ ْ
َ
ِ
َس َوِد
هث إِ ََل نَ ْذ ِري .فَ لَ هما طَ َ
ك َعلَى ابْ ِن ُّ
أ ََُتَن ُ
ال ذَلِ َ
الزبَ ِْْيَ ،كله َم امل ْس َوَر بْ َن ََمَْرَمةََ ،و َع ْب َد ال هر ْْحَ ِن بْ َن األ ْ
ش ُد ُكما َِب هِ
وثَ ،و َُُا ِم ْن بَِِن ُزْه َرةََ ،وقَ َ
بْ ِن َع ْب ِد يَغُ َ
شةَ ،فَِإ هِنَا الَ
َّلل لَ هما أَ ْد َخلْتُ َم ِاين َعلَى َعائِ َ
ال ََلَُما :أَنْ ُ َ
ََِي ُّل ََلَا أَ ْن تَ ْن ِذر قَ ِطيع ِِت .فَأَقْبل بِ ِه املِسور و َع ْب ُد ال هر ْْحَ ِن م ْشتَ ِملَ ْ ِ ِ ِ
استَأْذَ ََ َعلَى
َ ِب َْرديَت ِه َماَ ،ح هَّت ْ
َ َ
ُ
َُْ َ
ََ

 مصنف ابن أيب شيبة ( )25901ابب ِ(يف الْ اق ْوِم يا ْستاأْ ِذ ُن ِمْن ُه ْم ار ُج ٌل  ،اه ْل ُْجي ِزئُ ُه ْم؟) 01 مصنف ابن أيب شيبة ( )25902ابب ِ(يف الْ اق ْوِم يا ْستاأْ ِذ ُن ِمْن ُه ْم ار ُج ٌل  ،اه ْل ُْجي ِزئُ ُه ْم؟) 02 01أي بسبب بيع ابعته من ملكها أو عطاً أعطته قال ابن الزبري :و َِّاَّلل لاتا ْن تا ِه َّ ِ
اح ُجار َّن اعلاْي اها ،قال ابن حجر
ني اعائ اشةُ أ ْاو اْل ْ
ا
ا
اع ِي ِيف دا ٍر اهلا ابعْت ها فاس ِخ اط عب ُد َِّ
ني عائِ اشةُ) زاد ِيف ِروايةِ
ِ
يف الفتح ِ[يف ِرواي ِة ْاْلاوز ِ
ك َّ
اَّلل بْ ُن ُّ
الزباِْري باْي اع ت ْل ا
ا ا ْا
الدا ِر ،قا ْولُهُ (لاتا ْن تا ِه ا َّ ا
اْ
اا اا
ا ا ااا ا
ِ
ِ
ِ
اع ِي فا اق اال أاما و َِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْاْلاوز ِ
َّم ِيف امنااق ِ
ب قُاريْ ٍ
ش م ْن
اَّلل لاتا ْن تا ِه ا َّ
ْا
ني اعائ اشةُ اع ْن باْي ِع ِراابع اها اواه اذا ُم افسٌر ل اما أ ُْهب ام ِيف ِراواياة اغ ِْريه اواك اذا ل اما تا اقد ا
ا ا
ِ
ِ ِ ِ
اَّلل تاص َّدقا ِ
ف الَّ ِذي ُهناا ِْلانَّهُ اْحيتا ِم ُل أا ْن
ت اعائِ اشةُ اال َتُْ ِس ُ
ك اشْي ئاا فا اما اجاًا اها م ْن ِرْزق َّ ا ْ
طا ِر ِيق عُْراواة قا اال اكانا ْ
ت بِه اواه اذا اال ُخياال ُ
الراب ِ
ِ
َّق بِثا امنِ اها ] 03
صد ا
تا ُكو ان ااب اعت ِا ا
ع لتا تا ا
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ك ور ْْحةُ هِ
ت:
شةَ ،فَ َقاالَ :ال ه
ت َعائِ َ
َعائِ َ
شةُ :ا ْد ُخلُوا ،قَالُواُ :كلُّنَا؟ قَالَ ْ
اَّلل َوبَ َرَكاتُهُ أَنَ ْد ُخ ُل؟ قَالَ ْ
سَلَ ُم َعلَْي ِ َ َ َ

الزب ِْْي ،فَ لَ هما َد َخلُوا َد َخل ابْن ُّ ِ
اب ،فَا ْعتَ نَ َق
الزبَ ِْْي احل َج َ
نَ َع ِم ،ا ْد ُخلُوا ُكلُّ ُك ْمَ ،والَ تَ ْعلَ ُم أَ هن َم َع ُه َما ابْ َن ُّ َ
َ ُ
اش ُدها وي ب ِكي ،وطَِف َق املِسور و َعب ُد ال هر ْْحَ ِن ي نَ ِ
ِ
َعائِ َ ِ
ت ِم ْنهُ،
اش َد ِاِنَا إِهال َما َكله َم ْتهَُ ،وقَبِلَ ْ
َُْ َ ْ
شةَ َوطَف َق يُنَ َ َ َ ْ
ُ
َ

صلهى هللا َعلَْي ِه وسلهم َِنَى َع هما قَ ْد َعلِم ِ
ت ِم َن اَلِ ْج َرِة ،فَِإنههُ:الَ ََِي ُّل لِ ُم ْسلِ ٍم أَ ْن
َويَ ُقوالَ ِن :إِ هن النِ ه
هب َ
ُ
ْ
ََ َ
ال ،فَ لَ هما أَ ْكثَ روا علَى عائِ َ ِ
ِِ
ي ْهجر أَ َخاهُ فَ و َق ثََلَ ِ
ث لَيَ ٍ
ت تُ َذكِ ُر َُُا نَ ْذ َرَها
هح ِر ِ
يج ،طَِف َق ْ
ُ َ َ
شةَ م َن التهذْك َرة َوالت ْ
ْ
َ َُ
ت ِيف نَ ْذ ِرَها
َوتَ ْب ِكي َوتَ ُق ُ
ت ابْ َن ُّ
الزبَ ِْْيَ ،وأَ ْعتَ َق ْ
تَ ،والنه ْذ ُر َش ِدي ٌد ،فَ لَ ْم يَ َزاالَ ِِبَا َح هَّت َكله َم ْ
ول :إِِين نَ َذ ْر ُ
()74
ذَلِ َ ِ
ك ،فَ تَ ْب ِكي َح هَّت تَ بُ هل ُد ُموعُ َها ِِخَ َارَها"
َ َرقَ بَةاَ ،وَكانَ ْ
ت تَ ْذ ُك ُر نَ ْذ َرَها بَ ْع َد َذلِ َ
ك أ َْربَع َ
ابن أختها أَساً بنت أيب بكر
قال ابن عثيمني يف شرح رَيض الصاحلني [كان ُ
عبد هللا بن الزبري وهو ُ
َسع عنها أِنا تربعت وأعطت عطاَي كثرية فاستكثر ذلك منها وقال لئن َل تنته ْلحجرن عليها ،وهذه

كلمة شديدة ابلنسبة ْلم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها ْلِنا خالته وعندها من الرأي والعلم واحللم
واحلكمة ما ال ينبغي أن يقال فيها ذلك القول ،واحلجر عليها يعين منعها من التصرف يف ماهلا أو التربع
الكبري من ماهلا فسمعت بذلك وأُ ْخِربت به ،أا ْخ ااربها بذلك الواشون الذين يشون بني الناس ويفسدون
بينهم ابلنميمة والعياذ ابهلل ،والنميمة من كبائر الذنوب وقد حذر هللا من النمام وإ ْن حلف فقال " اواال
ني * امهَّا ٍز مش ٍ
تُ ِطع ُك َّل ح َّال ٍ
ف ام ِه ٍ
َّاً بِنا ِمي ٍم " ومر النب صلى هللا عليه وسلم ابملدينة على قربين من قبور
ْ
ا
ا
املسلمني فقال إِنما ليعذابن يف قبورمها وما يعذابن يف كبري يعين ال يعذابن يف أمر شاق وأمر صعب بل
يسهل ابلنسبة للقيام به ال ابلنسبة لعِظا ِمه عند هللا أما أحدمها فكان ال يستنزه من البول يعين ال يستنجي
استنجاً اتما وإذا أصاب البول ثوبه أو بدنه ال يباِل به ،وأما اآلخر فكان ْيشي ابلنميمة َييت للناس
فيخرب مبا قال البعض يف البعض اآلخر من أجل أن يفرق بينهم والعياذ ابهلل فالنميمة من كبائر الذنوب
يعذب عليها النمام يف قربه ،وال يدخل اجلنة منام ،نسأل هللا العافية.
 -صحيح البخاري (04 )6003
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املهم أن هذه الكلمة وصلت إىل عائشة فنذرت رضي هللا عنها أال تكلمه أبدا وذلك لشدة ما حصل
هلا من االنفعال على ابن أختها ،وهجرتهِ ،
ومن املعلوم أن هجر أم املؤمنني رضي هللا عنها البن أختها
ا اا
سيكون شديدا عليه فحاول أن يسرتضيها ولكنها صممت ْلِنا ترى أن النذر شديد فاستشفع إليها
برجلني من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وفعال حيلة أبم املؤمنني لكنها حيلة حسنة ْلِنا
أدت إىل مطلوب حسن وهو اإلصالح بني الناس ،والكذب يف اإلصالح بني الناس ابللسان جائز
فكيف ابْلفعال ،استأذان على عائشة رضي هللا عنها فسلما عليها ،وهذه هي السنة عند االستئذان
أنك إذا قرعت الباب على شخ

تقول السالم عليكم ،مث استأذانها يف الدخول فقاال ندخل؟ قالت

نعم ،قالوا كلنا؟ قالت كلكم ،وَل تعلم أن عبد هللا بن الزبري معهما لكنها َل تقل هل معكم عبد هللا بن
الزبري ،فلم تستفصل وأتت بقول عام ادخلوا كلكم فدخلوا فلما دخلوا عليها وإذا عليها احلجاب حجاب
أمهات املؤمنني وهو عبارة عن سرت تسترت به أمهات املؤمنني ال يراهن الناس وهو غري احلجاب الذي
يكون لعامة النساً ْلن احلجاب الذي لعامة النساً هو تغطية الوجه والبدن ولكن هذا حجاب يكون
حاجبا وحائال بني أمهات املؤمنني والناس فلما دخال البيت دخل عبد هللا بن الزبري احلجاب ْلنه ابن
أختها فهي من حمارمه فأكب عليها يقبلها ويبكي ويناشدها هللا عز وجل وحيذرها من القطيعة ويبني هلا
أن هذا ال جيوز لكنها قالت النذر شديد مث إن الرجلني أقنعاها ابلعدول عما صممت عليه من اهلجر
َّ
وذكراها حبديث النب صلى هللا عليه وسلم أنه ال حيل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثالث حىت اقتنعت
وبكت وكلمت عبد هللا بن الزبري ولكن هذا اْلمر أمهها شديدا فكانت كلما ذكرته بكت رضي هللا
عنها ْلنه شديد ،وهذا قاعدة يف كل إنسان خياف هللا ،كل من كان ابهلل أعرف كان منه أخوف ،كلما
ذا اكرت هذا النذر وأِنا انتهكته بكت رضي هللا عنها ومع هذا أعتقت أربعني عبدا من أجل هذا النذر
ليعتق هللا تعاىل رقبتها من النار ،ويف هذا دليل على شدة إْيان أمهات املؤمنني وحرصهن على العتق من
النار والرباًة من عذاب الكفار ففي هذا احلديث دليل على فوائد:
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 -1أن اإلنسان ال حيل له أن يهجر أخاه فوق ثالثة أَيم والسيما إذا كان قريبا وأنه جيب عليه أن حينث
وي اك ِفر لقول النب صلى هللا عليه وسلم "من حلف على ْيني فرأى خريا منها فليكفر عن ْيينه وليأت
الذي هو خري".
-2فضيلة اإلصالح بني الناس ومعلوم أن اإلصالح بني الناس من أفضل اْلعمال قال هللا تعاىل " اال
ٍ
َّاس ومن ي ْفعل ذلِ ا ِ
خري ِيف اكثِ ٍري ِمن اْجنواهم إِالَّ من أامر بِ ٍ
ص ٍ
الح باْ ا
ص ادقاة أ ْاو ام ْعُروف أ ْاو إِ ْ
ْ ُ ْ ا ْ اا ا
ك ابْتغاًا
ا ْا
ني الن ِ ا ا ْ ا ا ْ
ِ ِ
اَّلل فاسو ا ِ ِ
اجرا اع ِظيما ".
ف نُ ْؤتيه أ ْ
ام ْرضات َّ ا ْ
-3جواز احليل إذا َل تصل إىل شيً حمرم ْلن عائشة رضي هللا عنها حتيل عليها الرجالن يف الدخول
عليها ومعهما عبد هللا بن الزبري.
-4رقة قلوب الصحابة وسرعة بكائهم رضي هللا عنهم من خشية هللا عز وجل وهذا دليل على لني
القلب وخشيته هلل وكلما كان قلب اإلنسان أقسى كان من البكاً أبعد والعياذ ابهلل ولذلك نرى الناس
ملا كانوا أقرب لآلخرة من اليوم جند فيهم اخلشوع والبكاً وقيام الليل واللجوً إىل هللا والصدقة وفعل
اخلري لكن ملا قست القلوب صارت املواعظ َتر عليها مرور املاً على الصفا ال تنتفع به إطالقا نسأل
هللا لنا ولكم العافية]

()05

05 )643-640/6( -
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الفصل الثالث عشر
أحاديث يف االتفاق على عَلمة لإلذن كرفع سْت أو إرخائه.
ال َِل رس ُ ِ
ٍ
ِ
ابَ ،وأَ ْن
صلهى هللاُ َعلَْي ِه َو َسله َم :إِ ْذنُ َ
ول هللا َ
ك َعلَ هي أَ ْن يُ ْرفَ َع ا ْحل َج ُ
عن ابْن َم ْس ُعود قال "قَ َ َ ُ
()06
اك"
تَ ْسم َع ِس َو ِاديَ ،ح هَّت أ َِْنَ َ
أي لك أن تدخل علي بغري استئذان إذا رأيت احلجاب مرفوعا (أي الستارة مرفوعة) وَسعت صويت
ابلداخل ،حىت أِناك عن ذلك.
قال القرطب يف املفهم [الرواية يف (أن يُرفع) أن يبىن ملا َل يسم فاعله ،وال جيوز غريها ،وسببه :أن النب

خاصا به ،وهو أنه إذا جاً بيت النب صلى هللا عليه وسلم
إذان ًّ
صلى هللا عليه وسلم جعل لعبد هللا ا
فوجد السرت قد ُرفع دخل من غري إذن ابلقول  ،وَل جيعل ذلك لغريه إال ابلقول]

()00

ِ ِ
ِ
اخلاِف َّي الد َّ
(ح َّىت
ايِ :س ِري اواك اال ِم اي ْ
َّال اعلاى اك ْوِين ِيف الْبا ْيت ا
وقال املال القاري يف املرقاة [تا ْس ام اع (س اوادي) أ ْ
اك) أاي :اع ِن الدُّخ ِ
ول ِحينائِ ٍذ لِمانِ ٍع ي ُكو ُن ِعْن ِدي ،أاو اع ِن الد ِ
استِْئ اذ ٍان ،فايا ُكو ُن ام اع الن ِ
َّاس
ُ
ُ
ُّخول بِغا ِْري ْ
ْ
ا ا
أ ْاِنا ا ْ
()04
اس اواًا]
ِ
اإل ْذ ِن ِيف الد ُ ِ ِ
وقال النووي يف شرح مسلم [وفيه دليل جلواز اعتماد الْ اع اال امةا ِيف ِْ
ُّخول فاإ اذا اج اع ال ْاْلامريُ
اضي واْحنو ُمها و اغري ُمها رفْع ِ
والْ اق ِ
اإل ْذ ِن ِيف الدُّخ ِ
الس ْرت الَّ ِذي اعلاى ااببِِه اع اال امةا ِيف ِْ
ول اعلاْي ِه لِلن ِ
َّاس اع َّامةا أ ْاو
ُ
ا ُ ا ا ُْ ا ا ا
ا
ِ
ِ
لِطاائِاف ٍة خ َّ ِ
ِ
استِْئ اذ ٍان
ُّخ ُ
اصةا أ ْاو ل اش ْخ ٍ أ ْاو اج اع ال اع اال امةا اغ ْ اري اذل ا
ول إِ اذا ُوج اد ْ
ك اج ااز ْاعت ام ُ
اد اها اوالد ُ
ا
ت بِغا ِْري ْ
 صحيح مسلم (06 )2169 (00 )499/504 )2959/0( -
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ِ
ك ع االمةا ب ي ناه وبني خ اد ِم ِه وِمااالِ ِ
يك ِه اوكِباا ِر أ ْاواال ِد ِه اوأ ْاهلِ ِه
اواك اذا إِذاا اج ْع ال َّ
الر ُج ُل ذال ا ا ا اْ ُ ا اْ ا ا ا
()09
اَّللُ أ ْاعلا ُم]
استِْئ اذ ٍان او َّ
فالدخول عليه إالابستئذان فاِإ اذا ارفا اعهُ اج ااز بِ اال ْ

فا ام اىت أ ْار اخى حجابه

ِ
ِ
ك ِْلانَّهُ اكا ان
ك إِذاا اَلْ يا ُك ْن ِيف الدَّا ِر ُح ْرامةٌ اوذال ا
[ولا اع َّل اذل ا
وقال السندي يف حاشيته على سنن ابن ماجة ا
احل ااال ِ
ِ
ت ُكلِ اها فايُ اهيِ ُئ طا ُه اورهُ اواْحي ِم ُل ام اعهُ الْ امطْ اهاراة إِ اذا قا اام إِ اىل
صلَّى َّ
اخيْ ُد ُمهُ ا
اَّللُ تا اع ااىل اعلاْيه او اسلَّ ام ِيف ْا
ِ ()40
الْو ِ
وً وَيْخ ُذ ناعلاه ويضعها إِ اذا جلا ِ
ني ي ْن هض فايحتااج إِ اىل اكثْ رِة الدُّخ ِ
ول اعلاْيه ]
ُُ
ا ُ
ض ا ا ُ ْ ُ اا ا ُا
س اوح ا ا ا ُ ا ْ ُ
ا ا

 (09 )150/1440 )63/1( -
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الفصل الرابع عشر:
أحاديث يف آداب االستئذان عند تلبية الدعوة إَل طعام

هب إِهال أَ ْن ي ْؤ َذ َن لَ ُكم إِ ََل طَع ٍام غَ ِ
هِ
وت النِ ِ
آمنُوا َال تَ ْد ُخلُوا بُيُ َ
ين إِ ََهُ
ُ
ين َ
ْ
قال تعاَل َ
ْي ََظ ِر َ
"َي أَيُّ َها الذ َ
َ َْ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
َ ِحل ِدي ٍ
هب
ث إِ هن َذلِ ُك ْم َكا َن يُ ْؤِذي النِ ه
َولَك ْن إِ َذا ُدعيتُ ْم فَا ْد ُخلُوا فَِإ َذا طَع ْمتُ ْم فَانْ تَش ُروا َوَال ُم ْستَأْنس َ َ
فَ يَ ْستَ ْحيِي ِم ْن ُك ْم َو ه
اَّللُ َال يَ ْستَ ْحيِي ِم َن ا ْحلَ ِق".
ِ
وسبب نزول هذه اْلية الكرْية ما جاء َع ْن أَنَ ٍ
ب
س قَ َ
ال "لَ هما تَ َزهو َج النِ ُّ
هب َ
صلهى هللاُ َعلَْيه َو َسله َم َزيْ نَ َ
ال رس ُ ِ
صلهى هللاُ َعلَْي ِه َو َسله َم:
سا ِيف تَ ْوٍر ِم ْن ِح َج َارٍة ،فَ َق َ
أ َْه َد ْ
ول هللا َ
س :فَ َق َ َ ُ
ت لَهُ أ ُُّم ُسلَْي ٍم َح ْي ا
ال أَنَ ٌ
ا ْذهب ،فَا ْدع َِل من لَِق َ ِ
ِ
يت ،فَ َج َعلُوا يَ ْد ُخلُو َن َعلَْي ِه فَ يَأْ ُكلُو َن
َ ،فَ َد َع ْو ُ
ت لَهُ َم ْن لَِق ُ
يت م َن ال ُْم ْسل ِم َ
ُ َْ
َ ْ
هب صلهى هللا َعلَي ِه وسلهم ي َدهُ َعلَى الطهع ِام ،فَ َد َعا فِ ِيه ،وقَ َ ِ ِ
اء هللاُ أَ ْن
َوََيْ ُر ُجو َنَ ،وَو َ
َ
ض َع النِ ُّ َ
ُ ْ ََ ََ
َ
ال فيه َما َش َ
َح ادا لَِقيتُهُ إِهال َد َع ْوتُهُ ،فَأَ َكلُوا َح هَّت َشبِعُواَ ،و َخ َر ُجوا َوبَِق َي طَائَِفةٌ ِم ْن ُه ْم ،فَأَطَالُوا َعلَْي ِه
يَ ُق َ
ولَ ،وَْ أ ََد ْ
عأَ
ول ََلُ ْم َش ْي ئاا ،فَ َخ َر َج َوتَ َرَك ُه ْم ِيف
صلهى هللاُ َعلَْي ِه َو َسله َم يَ ْستَ ْحيِي ِم ْن ُه ْم أَ ْن يَ ُق َ
ا ْحلَ ِد َ
يث ،فَ َج َع َل النِ ُّ
هب َ

ِ
الْب ْي ِ
ج ُثُه يَ ْرِج ُعَ ،و ُه ْم قُعُو ٌد يَتَ َح هدثُو َن)
ت (ويف رواية البخاري :فَ َج َع َل النِ ُّ
هب َ
َ
صلهى هللاُ َعلَْيه َو َسله َم ََيُْر ُ
هِ
ٍ
ِ
وت النِ ِ ِ
ْي
آمنُوا َال تَ ْد ُخلُوا بُيُ َ
ين َ
فَأَنْ َز َل هللاُ َع هز َو َج هل " ََي أَيُّ َها الذ َ
هب إهال أَ ْن يُ ْؤذَ َن لَ ُك ْم إ ََل طَ َعام غَ ْ َ
()41
ِ
ين إِ ََهُ"
ََظ ِر َ
َّ ِ
َّب إَِّال أا ْن يُ ْؤذا ان لا ُك ْم إِىل
وت النِ ِ
ين اآمنُوا ال تا ْد ُخلُوا بُيُ ا
قال املراغي يف التفسري[إانه :أي نضجه (َي أايُّ اها الذ ا
ِ
ٍ
ين إِانهُ) أي أيها الذين آمنوا ابهلل ورسوله ال تدخلوا بيوت نبيه إال أن تدعوا إىل طعام
طاعام اغ ْ اري انظ ِر ا
تطعمونه غري منتظرين إدراكه ونضجه.
وخالصة ذلك ،إنكم إذا ُدعيتم إىل وليمة ىف بيت النب صلى هللا عليه وسلم فال تدخلوا البيت إال إذا
علمتم أن الطعام قد ِت نضجه ،وانتهى إعداده ،إذ قبل ذلك يكون أهل البيت ىف شغل عنكم ،وقد

-صحيح البخاري ( )4092وصحيح مسلم (41 )1424
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يلبسن ثياب البذلة والعمل فال حيسن أن تروهن وهن على هذه احلال ،إىل أنه رمبا بدا من إحداهن ما
ال حيل النظر إليه ِ
لكن إِذا د ِعيتُم فا ْادخلُوا فاِإذا طاعِمتُم فاانْتا ِشروا وال مستاأْنِ ِسني ِحل ِد ٍ
يث) أي ولكن إذا
(و ْ ُ ْ ُ
ا ا
ْْ
ا
ُ ا ُْ
دعاكم الرسول صلى هللا عليه وسلم فادخلوا البيت الذي أذن لكم بدخوله ،فإذا أكلتم الطعام الذي
دعيتم إىل أكله فتفرقوا واخرجوا وال َتكثوا فيه لتتبادلوا ألوان احلديث وفنونه املختلفة]

()42

وقال ابن اجلوزي يف زاد املسري [يف سبب نزوهلا ستة أقوال:
تزوج
اْلول :أخرجاه يف الصحيحني من حديث أنس بن مالك ،أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملَّا َّ
لما
زينب بنت جحش دعا القوم ،فطاعِ ُموا مث جلسوا يتحدَّثون ،فأخذ كأنَّه يتهيَّأُ للقيام ،فلم يقوموا ،ف َّ
رأى ذلك قام وقام ِم ان القوم ام ْن قام ،وقعد ثالثة ،فجاً رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فدخل فاذا

القوم جلوس ،فرجع ،وإِ َِّنم قاموا فانطلقوا ،وجئت فأخربت النب صلى هللا عليه وسلم أ َِّنم قد انطلقوا،
أدخل فألقى احلجاب بيين وبينه ،وأنزل هللا تعاىل هذه اآلية.
فجاً حىت دخل،
ُ
وذهبت ُ

والثاينَّ :
فيدخلون عليه قبل الطعام
أن انسا من املؤمنني كانوا يتحينون طعام النب صلى هللا عليه وسلم ُ

ِ
ِ
خيرجون ،فكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتأذَّى هبم ،فنزلت هذه
إىل أن يُدرك ،مث َيكلون وال ُ
اآلية ،قاله ابن عباس.

والثالث :أن عمر بن اخلطاب قال :قلت َي رسول هللا! إِن نساًك يدخل عليهن الرب والفاجر ،فلو
ِ
ْب ،فنزلت آية احلجاب ،أخرجه البخاري من حديث أنس ،وأخرجه مسلم من حديث
أمراهتُ َّن أن اْحيتاج ْ ا
ابن عمر ،كالمها عن عمر.
والرابعَّ :
أن ُعمر أمر نساً رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابحلجاب ،فقالت زينبَ :ي ابن اخلطاب،

إِنك لتغار علينا والوحي ينزل يف بيوتنا؟! فنزلت اآلية ،قاله ابن مسعود.

42 )20:29/22( -



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

واخلامس :أن عمر كان يقول لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم :احجب نساًك ،فال يفعل ،فخرجت
ِ
عرفناك َي اس ْوادة -حرصا على أن ينزل احلجاب -فنزل احلجاب ،رواه عكرمة
اس ْوادةُ ليلة ،فقال عمر :قد
عن عائشة.
والسادسَّ :
يد رجل منهم
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يطعم معه بعض أصحابه ،فأصابت ُ
يد عائشة ،وكانت معهم ،فكره النب صلى هللا عليه وسلم ذلك ،فنزلت آية احلجاب ،قاله جماهد]
ا

()43

الفصل اخلامس عشر
أحاديث يف استحباب السَلم على األهل عند دخول البيت
احلديث األول:

ال "قَ َ
َع ْن أَِِب أَُم َامةَ قَ َ
صلهى هللاُ َعلَْي ِه َو َسله َم "ثََلَثَةٌ ُكلُّ ُه ْم ض ِام ٌن على هللاَ :ر ُج ٌل َخ َر َج غا ِزَيا
ال النِهب َ
ضامن على هللا ح هَّت ي ت وفهاه فَ ي ْد ِخلَه اْلنهةَ أو ي ردهه ِِبَا َ ِ
بيل هللا فَ هو ِ
ِ
ِيف َس ِ
يم ٍة،
َ ََ َ ُ ُ ُ َ ْ َ ُ ُ
َل م ْن ْ
ٌ
أج ٍر ْأو غَن َ
َُ
ضامن على هللا حَّت يتوفاه فيدخله اْلنة ،أو يرده ِبا َ ِ
ورجل راح إِ ََل املَس ِج ِد فَ هو ِ
أج ٍر
َل م ْن ْ
ٌ
ََ ُ ٌ َ
ْ
َُ
()84
َلم فَ هو ِ
ِ
ضام ٌن على هللا"
س ٍ َُ
َوَر ُج ٌل َد َخ َل بَ ْي تَهُ ب َ
قال النووي يف اْلذكار [ومعىن "ضامن على هللا تعاىل" أي صاحب ضمان ،والضمان :الرعاية للشئ،
ِ
بن :أي صاحب َتر ولْب ،فمعناه :أنه يف رعاية هللا تعاىل ،وما أجزل هذه العطية،
كما يقال :ااتمٌر ،اوال ٌ
()45
اللهم ارزقناها]
َّ

 (43 )409/3صحيح اْلدب املفرد ( )436وصحيح أبو داود (44 )2253( -ص45 )24
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وقال املناوي يف فيض القدير [(ورجل دخل بيته بسالم) أي الزم بيته إيثارا للعزلة وطلبا للسالمة من
الفتنة أو املراد أنه إذا دخله سلم على أهله ائتمارا بقوله سبحانه "إذا دخلتم بيوات فسلموا على
أنفسكم"]

()46

احلديث الثاين:

ول" :إِذَا َد َخ َل ال هر ُج ُل بَ ْي تَهُ ،فَ َذ َك َر ه
اَّللَ َع هز َو َج هل
صلهى هللاُ َعلَْي ِه َو َسله َم يَ ُق ُ
َع ْن َجابِ ٍر "أَنههُ ََِس َع النِ ه
هب َ
ال ال ه
اءَ ،وإِذَا َد َخ َل ،فَ لَ ْم يَ ْذ ُك ِر ه
اَّللَ ِع ْن َد
ِع ْن َد ُد ُخولِ ِهَ ،و ِع ْن َد طَ َع ِام ِه ،قَ َ
يت لَ ُك ْم َوَال َع َ
ش ْيطَا ُنَ :ال َمبِ َ
شَ
ال ال ه
ال ال ه
يتَ ،وإِ ْن َْ يَ ْذ ُك ِر ه
يت
اَّللَ ِع ْن َد طَ َع ِام ِه .قَ َ
ُد ُخولِ ِه .قَ َ
ش ْيطَا ُن :أَ ْد َرْكتُ ُم ال َْمبِ َ
ش ْيطَا ُن :أَ ْد َرْكتُ ُم ال َْمبِ َ
والعشاء

"()87

الرجل ب ي ته) أاي مس اكنه الَّ ِذي يبِيت فِ ِيه ،والظَّ ِ
اهُر أ َّ
اع ُّم
ان الْ ُمار ااد أ ا
ا ُ
قال املال القاري يف املرقاة [(إِذاا اد اخ ال َّ ُ ُ اْ ا ُ ْ ا ْ ا ُ
ا
اَّلل ِعْن اد دخولِِه ،و ِعْن اد طاع ِام ِه) أاي مطْلا اقا (قا اال الشَّيطاا ُن) أ ِ ِ ِ
ِ
اي اال
اي ْلاتْ بااعه ا(ال امبِ ا
ْ
ا
ْ ُ
يت) أ ْ
ْ
مْنهُ (فا اذ اكار َّا
ُُ ا
ام ْو ِض اع باْي تُوتاٍة (لا ُك ْم) او ْاْلاظْ اهُر أ َّ
(واال اع اشاًا) ُه او الطَّ اع ُام الَّ ِذي يُ ْؤاك ُل ِيف الْ اع ِشيَّ ِة،
ان الْ ُمار ااد اال ُم اق اام لا ُك ْم ا
وِهي ِمن ِ
ِ
ني الْعِ اشاًايْ ِن تا ْغلِيباا ،اوالْ ام ْع اىن :اال ياتا يا َّسُر لا ُك ُم الْ ُم اق ُام
ص اال ِة الْعِ اش ِاً ،اويُ اق ُ
ال اما باْ ا
ص االة الْ ام ْغ ِرب إِ اىل ا
ا ا ْ ا
اضي :الْمخاطا ِِ
ان .قا اال الْ اق ِ
واال الطَّعام ِيف ه اذا الْم اك ِ
اي اال اح َّ
صةا لا ُك ُم اللَّْي لاةا ِم ْن أ ْاه ِل
ظ اواال فُ ْر ا
ب به أ ْاع اوانُهُ أ ْ
اُ ا ا
ا
ُا ُ
ت؟ فاِإ َِّنُم قا ْد أاحرزوا عْن ُكم أانْ ُفسهم وطاعامهم ،واحت ِق ِ
ِ
ه اذا الْب ي ِ
ِ
صةا ِم ان
يق اذل ا
ا اْ
ْ اُ ا ْ ا ُ ْ ا ا ا ُ ْ ا ْ ُ
ك أا َّن انْت اه ااز الشَّْيطاان فُ ْر ا
ْ
الرجل مت ي ِقظاا ُحمتاطاا ذااكِرا َِِّ
ان إَِّمناا ي ُكو ُن ح اال الْغا ْفلا ِة والنِسي ِ
اإلنْس ِ
ِ
ِ
َّلل ِيف
ان اع ْن ِذ ْك ِر َّ
ْا
الر ْمحا ِن ،فاإذاا اكا ان َّ ُ ُ ُا ا
ا ْا
ا
ا
ا
ْ ا
ِ ِ ِ ()44
ِ ِِ
َّ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ
س اعْنهُ ابلْ ُكليَّة]
ُمجْلاة اح ااالته اَلْ ياتا امك ْن م ْن إ ْغ اوائه اوتا ْسويله ،اوأاي ا

 (46 )319/3صحيح مسلم (40 )201444 )2693/0(-
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احلديث الثالث:

سلِ ْم
ْت َعلَى أ َْهلِ َ
قال أنس رضي هللا " قال َل رسول هللا صلى هللا عليه وسلمََ :ي بُ َِِن إِ َذا َد َخل َ
ك فَ َ
()89
ك َو َعلَى أ َْه ِل بَ ْيتك"
يَ ُكو ُن بَ َرَكةا َعلَْي َ
ِ
ِ
ب ِزاَي اد ِة
اي َّ
ت اعلاى أ ْاهل ا
قال املال القاري يف املرقاة [(إِ اذا اد اخ ْل ا
الس اال ُم (بااراكةا) أ ْ
ك فا اسل ْم يا ُكو ُن) أ ْ
اي :اسبا ا
()90
ٍ
ك) ]
ك او اعلاى أ ْاه ِل باْيتِ ا
(علاْي ا
بااراكة اواكثْ ارِة اخ ٍْري ،اوار ْمحاةا ا

هذا ما تيسر مجعه من أحاديث االستئذان وشرحها وأدعو هللا تعاَل أن يتقبل منا أمجعَ وينفعِن
به والقارئَ
وصلى هللا وسلم على حممد سيد األولَ واْلخرين
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