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 يف 
 االستئذان  شرح أحاديث
 
 
 
 
 
 
 
 

 إعداد /أبو سالم مصطفى عوف
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 المقدمة
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده هللا 

مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا فال 
ُوُتنَّ ِإالَّ واأانْ ُتْم ُمْسِلُمونا  ا الَِّذينا آماُنوا ات َُّقوا اَّللَّا حاقَّ تُ قااتِِه واالا َتا ا النَّاُس  (1)" عبده ورسوله " َيا أاي ُّها " َيا أاي ُّها

ِثرياا وا  لاقا ِمن ْهاا زاْوجاهاا واباثَّ ِمن ُْهماا رِجااالا كا ٍة واخا لاقاُكْم ِمْن ن اْفٍس وااِحدا ًا واات َُّقوا اَّللَّا نِ ات َُّقوا رابَُّكُم الَِّذي خا ساا
ًاُلونا ِبِه وااْْلاْرحااما ِإنَّ اَّللَّا كاانا عالاْيُكْم راِقيبا  ا ا الَِّذينا آماُنوا ات َُّقوا اَّللَّا واُقوُلوا ق اْوالا  (2)ا " الَِّذي تاسا " َيا أاي ُّها

ا "  . (3)ساِديدا
عظيما هلذا ليزداد القارئ ت أحاديث االستئذان مع شرحها، أكثر أما بعد فهذا حبث متواضع مجعت فيه

 لي:ث إىل ما يمت البحقس  و  ،يهتم اهتماما ابلغا ابْلخالق احلسنة واآلداب الطيبة الدين الذي
 الفصل األول:
 اخلروج.حكم االستئذان عند الدخول و  يفأحاديث 

 الفصل الثاين:
 ن االستئذان.مِ كمة احلِ  يفأحاديث 

 الفصل الثالث:
 .أحاديث يف عقوبة ماْن اطَّلاعا يف ب اْيِت ق اْوِم ُمْغلاٍق عالاْيِهْم ِبغارْيِ إْذِِنِمْ 

 الفصل الرابع:
 .ثالث مراتأحاديث يف االستئذان 

 الفصل اخلامس
 .يف كيفية االستئذانأحاديث 
 :السادسالفصل 

                                                            

 .(102آل عمران ) -ا
 (.1النساً ) - 2
 .(01-00اْلحزاب ) 3
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ان. ت اْقِدميأحاديث يف  ِم عالاى ااِلْسِتْئذا  السَّالا
 :السابعالفصل 

 آاثر يف االستئذان على احملارم.
 :الثامنالفصل 

 أحاديث يف كراهة قول املستأذن )أان(.
 :التاسعالفصل 

 .الفضلالعلم و االستئذان أبدب أكثر مع أهل أحاديث يف 
 :العاشرالفصل 

 االستئذان عند الدخول على اثنني يتناجيان.أحاديث يف 
 :احلادي عشرالفصل 

 أحاديث يف استئذان اجلليسني صاحبهما إن أرادا املناجاة دونه.
 عشر: الثاينالفصل 
 .ملن معهماعة إذا استأذن وأُِذنا له يكون إذان اجلن يف أن  الواحد مِ  آاثر

 عشر: الثالثالفصل 
 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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 األوللفصل ا

 أحاديث يف حكم االستئذان عند الدخول واخلروج

 :احلديث األول
ِبَها، ُثُه قَاَل َرُسوُل اَّللِه صلى هللا عليه وسلم "اَل ََتُْتوا اْلبُ ُيوَت ِمْن أَبْ َواِِبَا، َوَلِكِن ائْ ُتوَها ِمْن َجَوانِ 

 (4)" فَِإْن ُأِذَن َلُكْم َفاْدُخُلوا َوِإاله فَاْرِجُعوا ،َسلِ ُموا
 

 ، وفيه النهي عن الوقوف أمام البابوإلقاً السالم قبل الدخول ه اْلمر ابالستئذانهذا احلديث في
يقف  مان ابلداخل، وعليه أن مباشرة عند االستئذان خصوصا إن كان الباب مفتوحا حىت ال ينكشف

 أو بعيدا إىل اليمني أو اليسار لئال ياقع الن ظر على ماا الا يُ رااد كشفه دااخل اْلب اْيت. جبنبه
 

" كاانا راُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسكما ورد عاْن عاْبِد اَّللَِّ ْبنا ُبْسٍر رضي هللا عنه  لم ِإذاا أاتاى ب اْيتا ق اْوٍم قاالا
 ًِ اراُه اْْلاْْيانا أاْو اْْلاْيسارا واي اقُ  َلْا ياْست اْقِبْل اْلباابا ِمْن تِْلقاا ُم واْجِهِه والاِكْن ِمَّا ياِلي ِجدا ُم عالاْيُكْم السَّالا وُل: السَّالا

 (5عالاْيُكْم ف ايُ ْؤذانا لاُه أاْو ي اْنصاِرفا ")
 

راة أاو حااجاة ب قوم( لناْحو ِعيااداة أاو زَيا َل يْست اْقبل اْلبااب من ) قال املناوي يف التيسري ])كاانا ِإذا أاتاى ابا
نه تِْلقااً واجهه( كارااهاة أان ياقع الن ظر على ماا الا يُ رااد كشفه ِمَّا ُهوا دااخل اْلب اْيت )والاِكن( يستقبله )من رُكْ 

اثا أاو مرَّ  م عالاْيُكم( أاي ُيكارر ذاِلك ثاالا م عالاْيُكم السَّالا ِينه واماله، تا اْْلاْْين أاو اْْلاْيسار واي اُقول السَّالا نْيِ عان ْيا
 (6واذاِلكا ِْلان الد ور يؤمئٍذ َل يكن هلااا ستور[)

                                                            

  4(2031صحيح الرتغيب والرتهيب ) -
  5(4634) صحيح اجلامع -
- (2/234)6  
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 احلديث الثاين:
قَاَل َرُسوُل اَّللِه صلى هللا عليه وسلم " ِإَذا زَاَر َأَحدُُكْم َأَخاُه َفَجَلَس ِعْنَدُه، فََل يَ ُقوَمنه َحَّته 

  (7)َيْسَتْأِذنَُه "
 

])إذا زار( أي قصد )أحدكم أخاه( يف الدين للزَيرة إكراما له وإظهارا ملودته  قال املناوي يف فيض القدير
وشوقا للقائه )فجلس عنده( أي يف حمله والفاً سببية أو تعقيبية وفيها معىن الواو على وجه )فال يقومن 

ا عساه يشرع م حىت يستأذنه( أي ال يقوم لينصرف إال إبذنه ْلنه أمري عليه كما يف اخلرب املار ولئال يفوته
 .واْلمر للندب وهذا من مكارم اْلخالق وحسن اإلخاً ،فيه من إكرامه بنحو ضيافة

 ،الستئذانأن ال يقابل الباب عند ا: وآداهبا بضعة عشر ،املزور إكراما له وإيناسا به دُ قصْ : والزَيرة عرفا
السرتاحة وأن ال حيضر يف وقت غري الئق كوقت ا ،وأن ال يبهم نفسه كأن يقول أان ،وأن يدقه برفق وأدب
بل إكرام قْ ي ا و  ،ويدعو إبخالص ،ويظهر الرقة ،ويغض البصر ،وخيفف اجللوس ،مع اْلهل واخللوة هبم

يتكلم عنده مبا  وال ،)أي يعطيه اْلمل يف احلياة( عه يف احلياةويطم   ويوسع للمريض يف اْلجل ،املزور
الزَيرة  وما اعتيد من ختم جملس ،ويطلب منه الدعاً ،ذره من اجلزعوحي ،ويشري إليه ابلصرب ،يزعجه

لسلف كانوا ا قال بعضهم: لكن َل يرد خبصوصه خرب وال أثر وورد يف اْلثر أنَّ  ،بقراًة الفاحتة فهو حسن
 (4)["والعصر"يتفرقون عن قراًة سورة 
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 الفصل الثاين
 كمة من االستئذان أحاديث يف احلِ 

 
 احلديث األول:

ُ َعَلْيِه َوَسلهَم َومَ  َع َرُسوِل َعن سهل بِن سعد "َأنه رَُجَلا اطهَلَع يف ُجْحٍر يف ََبِب َرُسوِل اَّللِه َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيِه َوَسلهَم ِمْدراى ََيُكُّ ِبِه رَْأَسُه فَ َقال: َلْو َأْعَلُم أَنهَك تنظُُرين لَطَعْنتُ  نَ ْيَك  بِه يف عَ اَّللِه َصلهى اَّلله ي ْ

َا ُجِعَل ااِلْسِتْئَذاُن ِمْن َأْجِل اْلَبَصِر"  (9) ِإَّنه

ًٌ يُ ْعمل ِمْن حاديد أاْو خاشٍب  قال ابن اْلثري يف النهاية ])ِمْدراى حياُك ِبِه رأساه( اْلِمْدراى واْلِمْدرااُة: شاْي
ُتالبِ د، وياْست اْعمله ماْن الا ُمشط لاُه [

 (10)عالاى شاْكل ِسن  ِمْن أْسنان املْشِط وأْطوال ِمْنُه ُيسرَّح ِبِه الشَّعار امل
 

اِن ِمْن أاْجِل اْلباصاِر( أاْي ُشرِعا ِمْن أاْجِلِه ِْلانَّ اْلُمْستاْأِذنا لاْو دا قال ابن حجر يف  خالا ِبغارْيِ الفتح ])ااِلْسِتْئذا
 (11)[ ِإْذٍن لاراأاى ب اْعضا ماا ياْكراُه ماْن ياْدُخُل ِإلاْيِه أاْن ياطَِّلعا عالاْيِه 

 

 احلديث الثاين:

 صلى هللا عليه وسلم َجاَء رَُجٌل فَ َوَقَف َعَلى ََبِب النهِب ِ " الَ رضي هللا عنه قَ َعْن َسْعِد ْبِن َأِب َوقهاٍص 
َا ااِلْسِتْئَذاُن  وسلم: ليهَيْسَتْأِذُن فَ َقاَم ُمْستَ ْقِبَل اْلَباِب فَ َقاَل َلُه َرُسوُل اَّللِه صلى هللا ع َهَكَذا َعْنَك فَِإَّنه

 (12)ِمْن النهَظِر "

                                                            

  9(2156( صحيح مسلم )6241صحيح البخاري ) -
-(2/116)10  
-(12/244)11  
   12( وصححه اْللباين.5104رواه أبو داود ) -
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شرح أيب داود ])هكذا عنك( يشري إىل أن يكون يف جوانب الباب وال يكون يف وجه اد يف قال العب  
 الباب.
)فإمنا االستئذان من النظر( يعين: إمنا يستأذن اإلنسان من أجل البصر، وإذا كان اإلنسان يرى  قوله

 إذنه، ريفمعىن ذلك أنه َل حيصل منه الشيً الذي يريده صاحب املنزل وهو أال يطلع أحد على بيته بغ
فالرسول صلى هللا عليه وسلم أرشده إىل أن يذهب إىل جهة ْيني الباب أو يساره وال يكون يف وجه 

 (13)االستئذان من أجل البصر[   أنَّ نيَّ الباب، حىت يرى ما بداخله، مث با 
 

 احلديث الثالث:
ِت اْمِرٍئ َحَّته َيْسَتْأِذَن، يَ ْنُظَر يف َجْوِف بَ يْ قَاَل َرُسوُل اَّللِه صلى هللا عليه وسلم "اَل َيَِلُّ اِلْمِرٍئ َأْن 

 (14) فَِإْن فَ َعَل فَ َقْد َدَخَل"
قال العباد يف شرح أيب داود ]يعين: ال ينظر يف بيت حىت يستأذن، وحىت ياعرف أنه أُذن له، وهلذا جاً 

وا الشيً الناس ينتبهون لكي يسرت  يف احلديث "إمنا جعل االستئذان من أجل البصر" يعين: حىت إن  
فوا الشيً الذي يريدون إخفاًه، فال يطلع الشخ  عليهم على غرة أو يظهر الذي يريدون سرته وخيُ 

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

 (15)فكأنه دخل بدون استئذان[ 
 

                                                            

  13(540درس رقم ) -
  14(435صحيح اْلدب املفرد ) -
  15(14درس رقم )-
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 احلديث الرابع:
ْ َعْن َعْبِد اَّللِه ْبَن ُبْسٍر رضي هللا عنه قَاَل" َكاَن َرُسوُل اَّللِه صلى هللا عليه وسلم ِإَذا َأَتى بَ ْيتَ   قَ ْوٍم ََ

ْيُكْم السهََلُم ُم َعلَ َيْستَ ْقِبْل اْلَباَب ِمْن تِْلَقاِء َوْجِهِه َوَلِكْن ِمها يَِلي ِجَدارَهُ اأْلَْْيََن َأْو اأْلَْيَسَر َويَ ُقوُل: السهََل 
 (16")َعَلْيُكْم فَ يُ ْؤَذَن َلُه َأْو يَ ْنَصِرَف 

راة أاو حااجاة )َل يْست اْقبل اْلبااب من  ب قوم( لناْحو ِعيااداة أاو زَيا قال املناوي يف التيسري ])كاانا ِإذا أاتاى ابا
نه تِْلقااً واجهه( كارااهاة أان ياقع الن ظر على ماا الا يُ رااد كشفه ِمَّا ُهوا دااخل اْلب اْيت )والاِكن( يستقبله )من رُكْ 

اثا أاو مرَّتانْيِ عان ْياِ اْْلاْْين أاو اْْلا  م عالاْيُكم( أاي ُيكارر ذاِلك ثاالا م عالاْيُكم السَّالا ينه واماله، ْيسار واي اُقول السَّالا
 (10)واذاِلكا ِْلان الد ور يؤمئٍذ َل يكن هلااا ستور[
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 الفصل الثالث

 ِبَغْْيِ إْذِِنِمْ َمْن اطهَلَع يف بَ ْيِت قَ ْوِم ُمْغَلٍق َعَلْيِهْم أحاديث يف عقوبة 

 

 احلديث األول:
فَ َقاَم ِإلَْيِه النهِبُّ  ِه َوَسلهَم،َصلهى هللاُ َعَليْ َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك "َأنه رَُجَلا اطهَلَع ِمْن بَ ْعِض ُحَجِر النهِبِ  

 (14)لَِيْطعَنُه "أي يراوغه ويستغفله( )َصلهى هللاُ َعَلْيِه َوَسلهَم ِبِْشَقٍص، َفَكَأين ِ َأْنظُُر ِإلَْيِه ََيِْتُل الرهُجَل 
قال العيين يف عمدة القاري ])مبشق ( ُهوا نصل السْهم ِإذا كاانا طاويال غري عريض )خْيتل( أاي: فطعنه 
ا َماُْصوص مبن تعمد الن ظر، واِإذ ْيُث الا يْشعر حاىتَّ يطعنه، واهاذا ْتِيِه من حا ا واقع واُهوا غافل، وااحلْااِصل أانه َيا

ا  مستدل ِبِه من الا يرى اْلقصاص على مان ف اقاأا عنيد فاالا حرج عالاْيِه، ويا ن غري قصْ ذاِلك ِمْنُه مِ  ثل هاذا
ْفُعول ِبِه واجاوااز رميه ِبشاْيً خاِفيف، واقي النَّاظر، وجيعلها هدرا، ا واقيل: احلاِديث يدل على هدر اْلما ل: هاذا

ار؟ ِفيِه واْجهاان أصاحهماا: نعم[  ْنذا  (19)على واجه التهديد والتغليظ، واقيل: هال جيوز الرَّْمي قبل اإْلِ
 احلديث الثاين:

ُ َعَلْيِه َوَسلهَم قَاَل "َلْو َأنه رَُجَلا اطهلَ َعْن َأِب ُهَريْ َرَة َأنه َرُسوَل اَّللِه َصله  َع َعَلْيك ِبَغْْيِ إْذٍن َفَخَذفْ َتُه ى اَّلله
َنُه َما َكاَن َعَلْيك ُجَناٌح"   (20)ِبََصاٍة فَ َفَقْأت َعي ْ

ارِهِ  ابِنا  ،قال النووي يف شرح مسلم ]واهاْل جياُوُز راْمُيُه ق اْبلا ِإْنذا اِن ِْلاْصحا ا أاصاحُُّهماا جاواازُُه ِلظااِهِر ِفيِه واْجها
ا احلْاِديثِ  ُ أاْعلاُم[  ،هاذا  (21)وااَّللَّ
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 حلديث الثالث:ا
ُ َعَلْيِه َوَسلهَم قَاَل "َمْن اطهَلَع يف بَ ْيِت قَ ْوٍم ِبَغْْيِ  فَ َقْد َحله ََلُْم  إْذِِنِْم َوَعْن َأِب ُهَريْ َرَة َأنه النهِبه َصلهى اَّلله

َنهُ   (22")َأْن يَ ْفَقُئوا َعي ْ
قال املناوي يف فيض القدير ]إثبات احلل ْينع ثبوت القود والدية وعند النسائي وأمحد "من اطلع يف 

 (23)" وهذا صريح يف ذلك[ م ففقئوا عينه فال دية وال قصاصبيت قوم بغري إذِن
 

 احلديث الرابع:
َنُه َفََل ِديََة َلُه َواَل قِ َويف ِرَوايٍَة "َمْن   (24) َصاَص"اطهَلَع يف بَ ْيِت قَ ْوٍم ِبَغْْيِ إْذِِنِْم فَ َفَقُئوا َعي ْ

: إنَّ ماْن قاصادا النَّظارا إىلا ماكاان الا  اِديِث اْلبااِب ماْن قاالا قال الشوكاين يف نيل اْلوطار ]واقاْد اْستادالَّ أبِاحا
ناُه واالا ِقصااصا عا جياُوُز لاُه الدُُّخوُل  انِِه أاْن ي اْفقاأا عاي ْ ْنُظوِر إىلا ماكا لاْيِه واالا ِدياةا لِلتَّْصرِيِح إلاْيِه ِبغارْيِ إْذٍن جاازا لِْلما

ناُه " واُمْقتاضاى احلِْلِ  أانَّهُ  ُْم أاْن ي اْفقاُئوا عاي ْ الا ياْضماُن واالا  ِبذاِلكا يف احلْاِديِث اآْلِخِر، واِلقاْوِلِه " ف اقاْد حالَّ هلا
 (25) يُ ْقتا ُّ ِمْنُه[
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 الفصل الرابع

 االستئذان ثَلث مراتأحاديث يف 

ََ أَبُو ُموَسى ُكْنُت َجاِلساا َِبْلَمِديَنِة يف ََمِْلِس اأْلَْنصَ   قال "رضي هللا عنه  اخْلُْدِري  َسِعيٍد عن أِب  ََ اِر، فََأ
ُت َثََلًثا فَ َلْم َفزِعاا َأْو َمْذُعوراا قُ ْلَنا: َما َشْأُنَك؟ قَاَل: ِإنه ُعَمَر َأْرَسَل ِإََله َأْن آتَِيُه، فَأَتَ ْيُت ََببَُه َفَسلهمْ 

ُتَك، َفَسلهْمُت عَ يَ ُرده َعَليه فَ َرَجْعُت ف َ  ، فَ َلْم َقاَل: َما َمنَ َعَك َأْن ََتْتِيَ َنا؟ فَ ُقْلُت: ِإين ِ َأتَ ي ْ َلى ََبِبَك َثََلًثا
، فَ َرَجْعُت، َوَقْد قَاَل َرُسوُل هللِا َصلهى هللاُ َعَلْيِه َوَسلهَم  ِإَذا اْسَتْأَذَن َأَحدُُكْم َثََلًثا فَ َلْم يُ ْؤَذْن "يَ ُردُّوا َعَليه

ُأَِبُّ ْبُن َكْعٍب: اَل يَ ُقوُم َمَعُه ِإاله  فَ َقاَل: ،فَ َقاَل ُعَمُر: َأِقْم َعَلْيِه اْلبَ يِ َنَة، َوِإاله َأْوَجْعُتكَ  "َلُه، فَ ْلَْيِْجعْ 
ََ َأْصَغُر اْلَقْوِم، َقاَل: فَاْذَهْب ِبِه"  (26) َأْصَغُر اْلَقْوِم، قَاَل: أَبُو َسِعيٍد: قُ ْلُت َأ

 
َوَقَف، فَ َقاَل:  ُكنها يف ََمِْلٍس ِعْنَد ُأَِبِ  ْبِن َكْعٍب، فَأََتى أَبُو ُموَسى اأْلَْشَعِريُّ ُمْغَضباا َحَّته ة "ويف رواي

َع َأَحٌد ِمْنُكْم َرُسوَل هللِا َصلهى هللاُ َعَلْيِه َوَسلهَم يَ ُقوُل: ااِلْسِتْئَذاُن ثَ  ِذَن ََلٌث، فَِإْن أُ أَْنُشدُُكُم هللَا َهْل َسَِ
طهاِب َأْمِس َثََلَث َمره  ٍت، اَلَك، َوِإاله َفاْرِجْع" قَاَل ُأَِبٌّ: َوَما َذاَك؟ َقاَل: اْسَتْأَذْنُت َعَلى ُعَمَر ْبِن اخلَْ

ُتُه اْليَ ْوَم َفَدَخْلُت َعَلْيِه، فَأَ  ، ُثُه  ُه، َأين ِ ِجْئُت َأْمسْخََبْتُ فَ َلْم يُ ْؤَذْن َل فَ َرَجْعُت، ُثُه ِجئ ْ َفَسلهْمُت َثََلًثا
ْعَناَك َوََنُْن ِحيَنِئٍذ َعَلى ُشْغٍل، فَ َلْو َما اْسَتْأَذْنَت َحَّته يُ ْؤَذَن َلَك قَا َل: اْسَتْأَذْنُت  اْنَصَرْفُت. قَاَل: َقْد َسَِ

ْعُت َرُسوَل هللِا َصلهى هللُا َعَلْيِه َوَسلهَم، قَاَل: فَ َوهللِا، أَلُوِجَعنه  ه ِبَْن ظَ  َكَما َسَِ ََ ْهَرَك َوَبْطَنَك، َأْو لََتْأِت
ََب َسِعيٍد، َيْشَهُد َلَك َعَلى َهَذا، فَ َقاَل ُأَِبُّ ْبُن َكْعٍب: فَ َوهللِا، اَل يَ ُقوُم َمَعَك ِإاله َأْحَدثُ َنا ِسنًّا، ُقْم، ََي أَ 

ْعُت َرُسوَل هللاِ   (20)  َوَسلهَم يَ ُقوُل َهَذا" َصلهى هللاُ َعَلْيهِ فَ ُقْمُت َحَّته َأتَ ْيُت ُعَمَر، فَ ُقْلُت: َقْد َسَِ
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َة، فَ َقاَل َأنه َأََب ُموَسى، َأَتى ََبَب ُعَمَر، فَاْسَتْأَذَن، فَ َقاَل ُعَمُر َواِحَدٌة، ُثُه اْسَتْأَذَن الثهانِيَ "ويف رواية 
َتاِن، ُثُه اْسَتْأَذَن الثهالَِثَة، فَ َقاَل ُعَمُر: ثَ  َعُه فَ َردهُه، فَ َقاَل: ِإْن َكاَن َهَذا ََلٌث، ُثُه اْنَصَرَف فَأَتْ ب َ ُعَمُر: ثِن ْ

، َفََلَْجَعَلنهَك ِعَظةا، قَاَل أَ  ئاا َحِفْظَتُه ِمْن َرُسوِل هللِا َصلهى هللاُ َعَلْيِه َوَسلهَم فَ َها، َوِإاله ََ َشي ْ ََ بُو َسِعيٍد: َفَأ
ْ تَ ْعَلُموا َأنه َرُسو  ََ َفَجَعُلوا َيْضَحُكوَن، « ْئَذاُن َثََلٌث؟ااِلْستِ »َل هللِا َصلهى هللاُ َعَلْيِه َوَسلهَم قَاَل: فَ َقاَل: َأ

ََ َشرِيُككَ  )أي أبو سعيد( فَ ُقْلتُ  ُكْم َأُخوُكُم اْلُمْسِلُم َقْد أُْفزَِع، َتْضَحُكوَن؟ اْنطَِلْق َفَأ ََ  يف َهِذِه َأ
ُه فَ َقاَل: هَ  ََ  (28) "َذا َأبُو َسِعيٍد )أي هذا أبو سعيد يشهد َل ِبا قلُته(اْلُعُقوبَِة، فََأ

 
فأدبرت، فأرسل إَل،  -َثََلًثا  -ويف رواية عن َأِب ُموَسى قَاَل "اْسَتْأَذْنُت َعَلى ُعَمَر، فَ َلْم يُ ْؤَذْن َل 

! اْشَتده َعَلْيَك َأْن ُُتْتَ َبَس َعَلى ََبِب؟ اْعَلْم  اَس َكَذِلَك َيْشَتدُّ َعَلْيِهْم َأْن َُيتبسوا َأنه النه فقال: ََي َعْبَد اَّللِه
، فَ َلْم يؤذَ  فَ َقاَل: ِمهْن  ا نؤمر بذلك،كن  ن َل، فرجعت و َعَلى ََبِبَك. فَ ُقْلُت: َبِل اْسَتْأَذْنُت َعَلْيَك َثََلًثا

ْعُتُه ِمَن النهِبِ   ْعَت َهَذا؟ فقلُت: َسَِ ْعَت ِمَن النهِبه َصلهى هللُا َعَلْيِه فَ قَ  َم،َصلهى هللُا َعَلْيِه َوَسله َسَِ اَل: َأَسَِ
! َفَخَرْجُت َحَّته أَت َ  ََْ ََتِْتِِن َعَلى َهَذا بِبَ يِ َنٍة أَلَْجَعَلنهَك َنَكاالا ََْ َنْسَمْع؟ لَِئْن  ْيُت نَ َفراا ِمَن َوَسلهَم َما 

ْم َما قَاَل ُعَمُر. يشك يف َهَذا َأَحٌد؟ َفَأْخََبْتُُ  لوا: أوَ اأْلَْنَصاِر ُجُلوساا يف اْلَمْسِجِد، فسألتهم؟ فقا
، فَ َقاَم َمِعي أَبُو َسِعيٍد اخْلُْدِريُّ  َمَر، فَ َقاَل: َخَرْجَنا َمَع النهِبِ  ِإََل عُ  فَ َقاُلوا: اَل يَ ُقوُم َمَعَك ِإاله َأْصَغُرََ

ُه، َفَسلهَم، فَ َلْم يُ ْؤَذْن َلُه، ُثُه  ََ  َسلهَم الثهانَِيَة، ُثُه َصلهى هللُا َعَلْيِه َوَسلهَم َوُهَو يُرِيُد َسْعَد ْبَن ُعَباَدَة َحَّته َأ
َنا َنا" ُثُه رََجَع. فََأْدرََكُه َسْعٌد، الثهالَِثَة، فَ َلْم يُ ْؤَذْن َلُه، فَ َقاَل: "َقَضي ْ ! َوالهِذي  َما َعَلي ْ فَ َقاَل: ََي َرُسوَل اَّللِه

ََ َأَْسَُع؛ َوَأرُدُّ َعَلْيَك، َوَلِكْن َأْحبَ ْبُت َأْن ُتْكِثرَ  َن السهََلِم َعَليه مِ  بَ َعَثَك َِبحْلَقِ  َما َسلهْمَت ِمْن َمرهٍة ِإاله َوَأ
ى هللُا َعَلْيِه بَ ْيِِت. فَ َقاَل َأبُو ُموَسى: َواَّللِه ِإْن ُكْنُت أَلَِميناا َعَلى َحِديِث َرُسوِل اَّللِه َصله َوَعَلى َأْهِل 

 (29)َوَسلهَم. فَ َقاَل: َأَجْل، َوَلِكْن َأْحبَ ْبُت َأْن َأْستَ ْثِبَت" 
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ُ  اأَلْشَعِريه: اْسَتْأَذَن َعَلى ُعَمَر ْبنِ ويف رواية َعْن ُعبَ ْيِد ْبِن ُعَمْْيٍ "َأنه َأََب ُموَسى  اخَلطهاِب َرِضَي اَّلله

ْ َأَْسَعْ  ََ ، فَ َرَجَع َأبُو ُموَسى، فَ َفرََغ ُعَمُر، فَ َقاَل: َأ  َصْوَت َعْبِد َعْنُه، فَ َلْم يُ ْؤَذْن َلُه، وََكأَنهُه َكاَن َمْشُغوالا
: ََتْتِيِِن َعَلى َذِلَك رََجَع، َفَدَعاُه فَ َقاَل: ُكنها نُ ْؤَمُر ِبَذِلَك، فَ َقالَ  اَّللِه ْبِن قَ ْيٍس اْئَذنُوا َلُه، ِقيَل: َقدْ 

ُرََ أَبُو َسِعيٍد َِبْلبَ يِ َنِة، َفاْنَطَلَق ِإََل ََمِْلِس األَْنَصاِر، َفَسَأََلُْم، فَ َقاُلوا: اَل َيْشَهُد َلَك َعَلى َهَذا ِإاله َأْصغَ 
، فَ َقاَل ُعَمُر: َأَخِفَي َهَذا َعَليه ِمْن َأْمِر َرُسوِل اَّللهِ اخلُْدِريُّ، َفَذَهَب بَِ   َصلهى هللاُ َعَلْيِه ِب َسِعيٍد اخلُْدِريِ 

 (30) َوَسلهَم َأَْلَاين الصهْفُق َِبأَلْسَواِق يَ ْعِِن اخلُُروَج ِإََل ِِتَارٍَة"
 

اثا  ْعهُ فا قال النووي يف شرح مسلم ]ِإذاا اْستاْأذانا ثاالا ا ف الاْم يُ ْؤذاْن لاهُ واظانَّ أانَّهُ َلاْ ياْسما ُرها : أاْشها اِهبا ثاةُ ماذا ِفيِه ثاالا
ْ يُِعْدُه واِإْن  واالثَّاِلُث ِإْن كاانا بِلاْفِظ ااِلْستِ  ،والثاىن يزيد ِفيهِ  ،أانَُّه ينصرف وال يعيد االستئذان ِم َلا اِن اْلُمت اقادِ  ْئذا

ُتُه ق اْولُُه صالَّى اَّللَُّ عالاْيِه واسالَّما يف هاذا كاانا ِبغارْيِِه أاعاادا  ِر فاُحجَّ ا احلْاِديِث ف الاْم يُ ْؤذاْن لاُه ُه فاماْن قاالا اِبْْلاْظها
عاُه ف الاْم َياْذاْن وااَّللَُّ  ِْجْع واماْن قاالا اِبلثَّاين محاالا احلْاِديثا عالاى ماْن عاِلما أاْو ظانَّ أانَُّه َسِا  أاْعلاُم. ف اْلريا

ُر أاِقْم عليه البينة و  أصغر اْلقاْوِم قاالا أابُو  اليقوم معه إ أوجعتك فقال أىب بن كعب ال الإق اْولُُه )قاالا ُعما
ْنكاا ْعٍب راِضيا اَّللَُّ عاْنُه اإْلِ ِم ُأيباِ  ْبِن كا ِعيٍد قُ ْلُت أاانا أاْصغاُر اْلقاْوِم فاأاْذهاُب ِبِه( ماْعىنا كاالا ُعمارا ىف   عالاىرُ سا

ن اناا ما  اليقوم معه إ نكاره احلديث وأما قوله الإ ِديٌث ماْشُهوٌر ب اي ْ ا حا ْعنااُه أانَّ هاذا ْعُروٌف أصغر اْلقاْوِم فاما
ُ عالاْيِه واسالَّ  عاهُ ِمْن راُسوِل اَّللَِّ صالَّى اَّللَّ ا احلْاِديِث ما ِلِكباارانا واِصغاارانا حاىتَّ ِإنَّ أاْصغاراانا حياْفاظُهُ واَسِا واقاْد ت اعالَّقا هِباذا

ا لِ  ُ عاْنُه رادَّ حاِديثا أايب ُموساى هاذا ْونِِه خارباا وااِحٍد ماْن ي اُقوُل الا حُيْتاجُّ خِبارباِ اْلوااِحِد وازاعاما أانَّ ُعمارا راِضيا اَّللَّ كا
ِطٌل واقاْد أامْجاعا ماْن يُ ْعتادُّ ِبِه عالاى ااِل  ا ماْذهاٌب ابا اِج خِبارباِ اْلوااِحِد واُوجُ واهاذا ئُِلُه ِمْن ْحِتجا ِل ِبِه واداالا وِب اْلعاما

ُهمْ  اباِة واماْن ب اْعدا ًِ الرَّاِشِدينا واساائِِر الصَّحا ُ عالاْيِه واسالَّما وااخْلُلافاا  أاْكث اُر ِمْن أاْن حُيْصارا ِفْعِل راُسوِل اَّللَِّ صالَّى اَّللَّ
 ُهوا خارباُ وااِحٍد والاِكْن ُموساى أاِقْم عالاْيِه اْلب ايِ ناةا ف الاْيسا ماْعنااُه رادُّ خارباِ اْلوااِحِد ِمْن حاْيثُ  يب واأامَّا ق اْوُل ُعمارا ِْلا 
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ُر ُمسااراعاةا النَّاِس ِإىلا اْلقاْوِل عالاى النَِّبِ  صالَّى اَّللَُّ عالاْيِه واسالَّما حاىتَّ يقول عالاْيِه ب ا  تاِدِعنيا ْعُض الْ خاافا ُعما ُمب ْ
ا اِذِبنيا أاِو اْلُمنااِفِقنيا واحناِْوِهْم ماا َلْا ي اُقْل واأانَّ ُكلَّ ماْن واق اعاْت لاُه قاِضيٌَّة واضاعا ِفيها ِديثاا عالاى النَِّبِ  حا  أاِو اْلكا

وااياِة أايب ُموساى فاِإنَُّه ِعْندا رِ صالَّى اَّللَُّ عالاْيِه واسالَّما فاأاراادا سادَّ الباب خوفا من غري أىب موسى ال شكاا يف 
ُث عاِن النَِّبِ  صالَّى اَّللَُّ عالاْيِه واسالَّما ما ِبطارِيِقِه   ي اُقْل باْل أاراادا زاْجرا غارْيِهِ َل ُعمارا أاجالُّ ِمْن أاْن يُظانَّ ِبِه أاْن حُيادِ 

ِذِه اْلقاِضيَّ  فاِإنَّ ماْن ُدون ِديٍث خاافا ةا أاْو ب الاغاْتُه واكاانا يف ق اْلِبِه ماراٌض أا أايب ُموساى ِإذاا راأاى ها ْو أاراادا واْضعا حا
ِمَّا ياُدلُّ عالاى أانَّ ِمْن ِمْثِل قاِضيَِّة أايب ُموساى فااْمت اناعا ِمْن واْضِع احلْاِديِث وااْلُمسااراعاِة ِإىلا الر ِوااياِة ِبغارْيِ ياِقنٍي وا 

ْونِِه خارباا وااِحٍد أانَّهُ طالابا ِمْنهُ ِإْخباارا راُجٍل آخارا حاىتَّ ي ا ُعمارا َلاْ ي اُردَّ خا  ْعمالا اِبحلْاِديِث واماْعُلوٌم رباا أايب ُموساى ِلكا
ُلِغ الت َّوااتُ را فهو خرب أن خرب االثنني خرب واحد وكذا ما ا َلْا ي اب ْ ُلغا الت َّوااتُ را فاما واحد وِما يؤيده  زاد حاىتَّ ي اب ْ

ُ عاْنهُ ق ما أيضا ِذِه أانَّ أُب ايًّا راِضي اَّللَّ ال َي بن اخلطاب ذكره ُمْسِلٌم يف الرِ وااياِة اْْلاِخرياِة ِمْن قاِضيَِّة أايب ُموساى ها
اابا عالاى أاْصحااِب راُسوِل اَّللَِّ صالَّى اَّللَُّ عالاْيِه واسالَّما ف اقاالا ُسْبحاانا اَّللَِّ ِإمنَّاا  فال ئاا َساِ تكونن عاذا ي ْ ْعُت شا

ُ أاْعلامُ  ،فاأاْحب اْبُت أاْن أات اث ابَّتا   .وااَّللَّ
ا التَّْحِضيُض عالاى االستئذان ( أاْي هاالَّ اْستاْأذاْنتا واماْعنااها  .ق اْولُُه )فلوما اْستاْأذاْنتا
 (31)ق اْولُُه )أاهْلااين عاْنُه الصَّْفُق اِبْْلاْسوااِق( أاِي التِ جااراُة وااْلُمعاامالاُة يف اْْلاْسوااِق[ 
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 اخلامسالفصل 

 كيفية االستئذانأحاديث يف  

  :احلديث األول
أَأَِلُج؟ " فَ َقاَل النهِبُّ َصلهى هللاُ "عن رَُجٌل ِمْن َبِِن َعاِمٍر َجاَء ِإََل النهِبِ  َصلهى هللُا َعَلْيِه َوَسلهَم، فَ َقاَل: 

ََْ  َلْيِه َوَسلهَم ِلْلَجارِيَِة:عَ  َُيِْسِن ااِلْسِتْئَذاَن"،  اْخُرِجي فَ ُقوَل َلُه: ُقِل: السهََلُم َعَلْيُكْم، أََأْدُخُل؟ فَِإنهُه 
 ،" َوَعَلْيَك، اْدُخلْ  َأَأْدُخُل؟، فَ َقاَل:َلْيُكمْ قَاَل: َفَسِمْعتُ َها قَ ْبَل َأْن ََتُْرَج ِإََله اْْلَارِيَُة، فَ ُقْلُت: السهََلُم عَ 

 (32) ُت"َفَدَخلْ 

 

ما  اِن واأاْن يُ قادِ  ِم واااِلْسِتْئذا  قال العظيم اابدي يف عون املعبود ]ِفيِه أانَّ السُّنَّةا أاْن جياْماعا بانْيا السَّالا
ما[  (33)السَّالا

، مث يستأذن لم أوالا س  قال العباد يف شرح أيب داود ]فهذا يدل على أن كيفية االستئذان: أن اإلنسان يُ 
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 

 (34)االستئذان الذي هو: أأدخل؟ فإن أذن له دخل وإال رجع[ 
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 احلديث الثاين:

َبٍل رضي هللا عنه  َم ِبَلََبٍ َولَِبٍإ َوَضَغابِيَس ِإََل بَ َعَثِِن َصْفَواُن ْبَن ُأَميهَة بَ ْعَد َما َأْسلَ قَاَل "َعْن َكَلَدَة ْبِن َحن ْ
ْ  ،النهِبِ  صلى هللا عليه وسلم َوالنهِبُّ صلى هللا عليه وسلم بَِْعَلى اْلَواِدي ََْ ُأَسلِ ْم َوََ َفَدَخْلُت َعَلْيِه َو

 َأَأْدُخُل؟ " َوَذِلكَ  ،َأْسَتْأِذْن فَ َقاَل َرُسوُل اَّللِه صلى هللا عليه وسلم " اْرِجْع فَ ُقْل: السهََلُم َعَلْيُكْم 
 (35)"  بَ ْعَدَما َأْسَلَم َصْفَوانُ 

ِعناٍب وا  داِة كا قال املباركفوري يف حتفة اْلحوذي ])والِباٍأ( كا اياِة ُهوا أاوَُّل ماا حُيْلاُب ِعْندا اْلوالا ا يف النِ ها ذا
ُبُت يف ُأُصوِل الثُّ   واِقيلا ِهيا ن اْبٌت ي ان ْ

ًِ ( مجاُْع ُضْغُبوٍس اِبلضَّمِ  واِهيا ِصغااُر اْلِقثَّا اِم ُيْشِبُه اهْلِْلُيونا )واضاغاابِيسا ما
ُ عالاْيِه واسالَّ ُيْسلاُق اِبخلْالِ  واالزَّْيِت وايُ ؤْكاُل   اياِة )واالنَِّبُّ صالَّى اَّللَّ ا يف النِ ها ما أبِاْعلاى اْلوااِدي( وايف ِروااياِة أايب دااُودا كاذا

 أبعلى مكة[
 

 )ِإىلا النَِّبِ  صالَّى اَّللَُّ و 
ًِ ( مجاُْع ضاْغُبوٍس واُهوا صاِغرُي اْلِقثَّا  عالاْيِه واسالَّما قال املال القاري يف املرقاة ])واضاغاابِيسا

( أاْي: صاْفواانُ  ِديناِة )قاالا ْلُت عالاْيِه واَلْا ) واالنَِّبُّ صالَّى اَّللَُّ عالاْيِه واسالَّما أبِاْعلاى اْلوااِدي( أاْي: ف اْوقا اْلما فاداخا
ُ عالاْيهِ  واسالَّما: اْرِجْع( أاْي:  ُأسالِ ْم( أاْي: ق اْبلا الدُُّخوِل )واَلاْ أاْستاْأِذْن( أاْي: ِبقاْوِل أاْدُخُل؟ )ف اقاالا النَِّبُّ صالَّى اَّللَّ

ُم عالاْيُكْم أا  َتاِْديباا ِلغارْيِِه )ف اُقِل: السَّالا اهلُاا أاْدُخُل؟( جياُوُز ِفيِه حتاْ ت اْعِذيباا لاُه وا ِقيُق اهْلاْمزاتانْيِ واتاْسِهيُل الثَّانِياِة واِإْبدا
 (36)أاِلفاا[
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قَاَل َرُسوُل اَّللِه صلى هللا عليه وسلم "ِإَذا ُدِعَي َأَحدُُكْم ِإََل َطَعاٍم َفَجاَء َمَع  :احلديث الثالث
 (37)فَِإنه َذِلَك َلُه ِإْذٌن"  الرهُسولِ 

اِعيأي إذا جاً الضيف مع الرسول الذي أرسله   فإن ذلك يكون إذان للضيف وال حيتاج إىل جتديد الدَّ
 إذن.

ئِبه )فإن  ذاِلك  اِعي ي اْعيِن انا قال املناوي يف التيسري ])ِإذا دِعي أحدُكم فجااً ماعا الرَُّسول( أاي راُسول الدَّ
 (34)اج لتجديد ِإذن[ لاُه ِإذن( أاي قاائِم مقاام ِإْذنه فاالا حْيتا 

أما إن جاء متأخرا عن الرسول فيجب عليه االستئذان حلديث أِب هريرة رضي هللا عنه قَاَل "َدَخْلُت 
، احلَْق َأْهَل ال صُّفهِة َفاْدُعُهْم َمَع َرُسوِل اَّللِه َصلهى هللُا َعَلْيِه َوَسلهَم فَ َوَجَد لَبَ ناا يف َقَدٍح، فَ َقاَل:َأََب ِهرٍ 

تُ ُهْم َفَدَعْوُتُْم، فََأقْ بَ ُلوا فَاْسَتْأَذنُوا، فَُأِذَن ََلُْم َفَدَخُلوا"ِإََله   (39) ، فَأَتَ ي ْ
 

ْكِم، قال ابن حجر يف الفتح ] ، واِمْن مثاَّ َلْا جياْزِْم اِبحلُْ لَُّب واغارْيُُه وا واظااِهرُُه يُ عااِرُض احلْاِديثا اْْلاوَّلا مجااعا اْلُمها
الانْيِ ِإْن طاالا اْلعاْهُد بانْيا الطَّلاِب وااْلماِجيًِ اْحتااجا ِإىلا اْسِتئ ْ بِت اْنزِيِل  ِف حا اِن، ذاِلكا عالاى اْخِتالا نااِف ااِلْسِتْئذا

ْذِن يف اْلعااداِة واِإالَّ َلاْ  اٍن حُيْتااُج ماعاُه ِإىلا اإْلِ ا ِإْن َلاْ ياُطْل لاِكْن كاانا اْلُمْستاْدِعي يف ماكا نااِف  واكاذا حياْتاْج ِإىلا اْسِتئ ْ
هُ ماْن ُيْستاْأذاُن ِْلاْجِلِه واالثَّاين  اُن  ِإْذٍن، واقاالا بن التِ نِي لاعالَّ اْْلاوَّلا ِفيماْن ُعِلما أانَّهُ لاْيسا ِعْندا ِفِه قاالا واااِلْسِتْئذا خِبِالا

اٍل أاْحواُط واقاالا غارْيُُه ِإْن حاضارا ُصْحباةا  اُن الرَّسُ  عالاى ُكلِ  حا قااِة الرَُّسوِل أاْغنااُه اْسِتْئذا ُم اْلُمالا وِل واياْكِفيِه ساالا
ا مجااعا الطَّحااِويُّ وااْحتاجَّ ِبقاْوِلِه يف احلْا  اِن واهِباذا ِديِث الثَّاين فاأاقْ ب اُلوا واِإْن َتااخَّرا عاِن الرَُّسوِل اْحتااجا ِإىلا ااِلْسِتْئذا

نُوا فادالَّ  [ فااْست اْئذا ا قاالا  (40) عالاى أانَّ أاابا ُهرايْ راةا َلْا ياُكْن ماعاُهْم واال لقاالا فأقبلنا كاذا
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 السادسالفصل 

 السهََلِم َعَلى ااِلْسِتْئَذان تَ ْقِدميأحاديث يف 

 
 :احلديث األول

ْ يَ ْبَدْأ َِبلسهََلِم قَاَل َرُسوُل اَّللِه صلى هللا عليه وسلم  ََ  (41)"" اَل ََتَْذنُوا ِلَمْن 

 
ْو أاجْلُُلوس  نسان اْستاْأذن يف الدُُّخول أاووا( نداب أاو ارشادا )ملن( أاي إلقال املناوي يف التيسري ])الا َتذن

ِم( ُعُقوباة لاُه على اْل أ اِبلسَّالا يَّة اإلإكل )َل يْبدا  (42)سالم[ مهاله حتِا

مِ  ويف رواية ُم ق اْبلا اْلكاالا ضعيفة يف معىن هذا احلديث قاالا راُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم "السَّالا
"(43) 

ِم ِْلانَّ  أا ِبِه ق اْبلا اْلكاالا ِم( أاِي السُّنَُّة أاْن ي اْبدا ُم ق اْبلا اْلكاالا  يف قال املباركفوري يف حتفة اْلحوذي ])السَّالا
مِ  ًِ اِبلسَّالا ا ْن خُيااِطُبُه وتربكا ابالبت ااِلبِْتدا ماِة وات افااُؤالا هِباا واِإينااساا ِلما  داً بذكر هللا.ِإْشعااراا اِبلسَّالا

تاِحيَِّة اْلماْسِجِد فاِإِنَّاا ق اْبلا  ِم كا أُ ِبِه ف اي اُفوُت اِبْفِتتااِح اْلكاالا يٌَّة يُ ْبدا  (44) اجْلُُلوِس[ وقال القارىً ِْلانَُّه حتِا

  

                                                            

  41(0141صحيح اجلامع ) -
- (2/449)42  
  43(3303ضعيف اجلامع ) -
-(0/390)44  
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 :الثايناحلديث 

اِل قَ ْبَل السهََلِم فََل " السهََلُم قَ ْبَل السَُّؤاِل، َفَمْن َبَدَأُكْم َِبلسُّؤَ قَاَل َرُسوُل اَّللِه صلى هللا عليه وسلم 
 (45)"ِتُِيُبوُه 

 دخل ابلكالم قبل السالم حىت ينتبه ويرجع إىل السالم.إجابة السائل الذي أي يستحب عدم 
 (46))فاالا جتيبوه( نداب إلعراضه عان الس نة[ ]قال املناوي يف التيسري 

 
مهله وبدأ ابلكالم فقد ن أفما  ،ا تقرر أنه مأمن للعباد فيما بينهمما وقال يف فيض القدير ])فال جتيبوه( لِ 

ذا يف قال يف التجنيس وغريه: ه ،ترك احلق واحلرمة فحقيق أن ال جياب وجدير أبن يهان وال يهاب
ال تدخلوا "تكلم وأما يف البيوت فيستأذن فإذا دخل سلم لقوله سبحانه وتعاىل الفضاً فيسلم أوال مث ي

 (40) فأمر ابالستئذان قبل السالم[ "بيوات غري بيوتكم حىت تستأنسوا وتسلموا على أهلها
 

وقال الشيخ أمحد حطيبة يف شرح رَيض الصاحلني ]فالنب صلى هللا عليه وسلم يعلم املؤمنني اْلدب 
 وتطلب من إنسان شيئاا عليك أن تسلم عليه، وأن تدعو له وحتييه هبذه التحية املباركة فقبل أن تبدأ

 الطيبة، لتحصل ِمن وراً ذلك على الربكة يف كالمك وكالمه، ومعاملتك له ومعاملته لك[
 
 

                                                                                                                                                                                                       

 

                                                            

  45(3699صحيح اجلامع )-
-(2/03)46  
-(6/94)40  
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 السابعالفصل 
 االستئذان على احملارمآًثر يف 

 
، قَاَل: َأْسَتْأِذُن َعَلى ُأمِ ي؟ فَ َقاَل: "َما" َعْن َعْلَقَمَة قَالَ  َلى ُكلِ  َأْحَياِِنَا ُُتب  عَ  َجاَء رَُجٌل ِإََل َعْبِد اَّللِه

 (44")َأْن تَ َراَها
 

ْ تَ " َعْن ُمْسِلِم ْبِن نُذير قَالَ  َها َسَأَل رَُجٌل ُحَذيْ َفَة، فَ َقاَل: أستأِذن َعَلى ُأمِ ي؟ فَ َقاَل: "ِإْن ََ ْسَتْأِذْن َعَلي ْ
 (49)"رَأَْيَت َما َتْكَرهُ 

 
ِفٍع قَاَل "َكاَن اْبُن ُعَمَر رضي هللا عنهما ِإَذا بَ َلَغ بَ ْعُض َوَلِدِه احْلُُلَم َعَزَلُه، فَ َلْم َيْدُخْل عَ  ََ َلْيِه َعْن 

 (50)ِإال ِبِِْذٍن " 
 

 َعْن َعطَاٍء قَاَل "َسأَْلُت اْبَن َعبهاٍس، فَ ُقْلُت: َأْسَتْأِذُن َعَلى ُأْخِِت؟ فَ َقاَل: "نَ َعْم" فأعدُت، فقلُت:
ََ أموُِنُما، َوأُْنِفُق َعَلْيِهَما، َأْسَتْأِذُن َعَلْيِهَما؟ قَاَل: "نَ َعْم، َأُتُِبُّ َأْن ت َ  َُُا رَ ُأْخَتاِن يف ِحْجِري، َوَأ ا

ِ؟! ُثُه قَ َرَأ "ََي َأي َُّها الهِذيَن آَمُنوا ليستئذنكم الذين ملكت أْيانكم ... " ِإََل "َثََلُث َعوْ ُعْرَيَ  َْ رَاٍت نَ َت
ْذِن ِإاله يف َهِذِه اْلَعْورَاِت الثهََلِث" قَاَل: "َوِإَذا بَ َلَغ اأْلَطْ   َفاُل ِمْنُكمُ َلُكْم" قَاَل: فَ َلْم يُ ْؤَمْر َهُؤاَلِء َِبْْلِ

 (51)" احْلُُلَم"قَاَل اْبُن َعبهاٍس: "فاْلذن واجب على الناس كلهم
 

                                                            

  44(413صحيح اْلدب املفرد ) -
  49(414صحيح اْلدب املفرد )-
  50(412صحيح اْلدب املفرد )-
  51(415صحيح اْلدب املفرد ) -
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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 

لغه أِنا د ريبة يف البيت بني الزوج وزوجته، نعم إذا بإال وهو جبوارها؟ مثل هذه التصرفات قد توجِ به 
ية  فت ذلك وهتيأت ال أبس، أما أن ينساب خبفرا شعرت به يعين من فتح الباب أو قرع نعليه، وعا 

كون يف ت كاملتجسس هذا ال شك أنه يروعها من جهة، وجيعلها يف موطن الريبة من جهة أخرى، وقد
وضع ال حتب أن يراها عليه، فال يلزم االستئذان، السالم عليكم أأدخل؟ ْلِنا ال َتلك رده، لكن مع 

 .مذلك عليه أن يتصرف تصرفاا تشعر به بدخوله البيت ووصوله إليها، فإذا قرب منها سل  
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 

ذلك )أحتب  يف عليكم أأدخل؟ ولو كانت أمه، ولو كانت بنته، ولو كان صاحب البيت يستأذن، والعلة
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 

ْلنه  س، هذا ال شك أنه ال جيوز؛عليه غريه، لكن دخول الرجل على زوجته مبا يشبه دخول املتجس
جيعلها يف موضع الريبة والتهمة وهناك أوضاع حىت الزوجة ال تريد من زوجها أن يطلع عليها والعكس، 
الزوج أيضاا عنده أسرار ال يريد أن تطلع عليها زوجته، إذا كانت الزوجة مثالا، بعض الزوجات تطلع 

ت  له معامالت مع الناس، وله صلة بغريه، فإذا جتسسعلى أشياً ال يريد أن يطلع عليها غريه، يعين
عليه زوجته، وقرأت ما يف جيبه من أوراق هذا ال جيوز هلا أن تفعل ذلك إال إبذنه، وكذلك أيضاا دخوله 
عليها دخول املتجسس حبيث ال تشعر إال وهو فوق رأسها هذا خييفها، وجيعلها تشك فيه أنه يشك 

يها: ور مثل هذا التصرف إىل أمور ال حتمد، أما ابلنسبة لغري الزوجة فالعلة ففيها، فيتبادالن الشك، ويتط
 (52))أحتب أن تراها عرَينة؟([ 

 
                                                            

  52(106درس رقم )-
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ْرََ ِفيَها وَعْن ِعْكرَِمَة قَاَل "قَاَل نَ َفٌر ِمْن َأْهِل اْلِعَراِق: ََي اْبَن َعبهاٍس َكْيَف تَ َرى يف َهِذِه اْْليَة الهِِت ُأمِ 
يَن َمَلَكْت َأْْيَاُنُكْم َواَل يَ ْعَمُل ِِبَا َأَحٌد، قَ ْوُل اَّللِه عز وجل "ََي َأي َُّها الهِذيَن َآَمُنوا لَِيْسَتْأِذْنُكُم الهذِ ِبَا ُأِمْرََ 

ََ َتَضُعوَن ثَِياَبكُ  ُلُغوا احْلُُلَم ِمْنُكْم َثََلَث َمرهاٍت ِمْن قَ ْبِل َصََلِة اْلَفْجِر َوِح ََْ يَ ب ْ ْم ِمَن الظهِهْيَِة َوالهِذيَن 
َن َعَلْيُكْم َوِمْن بَ ْعِد َصََلِة اْلِعَشاِء َثََلُث َعْورَاٍت َلُكْم لَْيَس َعَلْيُكْم َواَل َعَلْيِهْم ُجَناٌح بَ ْعَدُهنه َطوهاُفو 

ُ َعِليٌم َحِكيٌم" ف َ  ُ َلُكُم اْْلَََيِت َواَّلله ُ اَّلله  َِ اَل اْبُن َعبهاٍس: ِإنه اَّللهَ َحِليٌم قَ بَ ْعُضُكْم َعَلى بَ ْعٍض َكَذِلَك يُ َب
َا َدَخلَ  ََ َيُِبُّ السهْْتَ وََكاَن النهاُس لَْيَس لِبُ ُيوِتِْم ُسُتوٌر َواَل ِحَجاٌل فَ ُرِبه  اخْلَاِدُم َأْو اْلَوَلُد رَِحيٌم َِبْلُمْؤِمِن

ُ َِباِلْسِتْئَذاِن يف تِْلكَ  فََأَمَرُهمْ  ،ُجِل َوالرهُجُل َعَلى َأْهِلهِ َأْو يَِتيَمُة الره  ُ َِبلسُُّتوِر  ،اْلَعْورَاتِ  اَّلله َفَجاَءُهْم اَّلله
ا يَ ْعَمُل ِبَذِلَك بَ ْعد ْْيِ فَ َلْم َأَر َأَحدا "ِِت َهِذِه َتْسَتأْ َوِإين ِ َْلُمُر َجارِيَ ، َواخلَْ  (53) ِذُن َعَليه

 
ُلُغوا احلُْ  ًا )واالَِّذينا َلْا ي اب ْ ماا ُلما قال العظيم اابدي يف عون املعبود ])الذين ملكت أْيانكم( ي اْعيِن اْلعاِبيدا وااإْلِ

ًِ باِل ا ُروا عالاى عاْورااِت النِ ساا ُهُم اْْلاْطفااُل الَِّذينا َلْا ياْظها نا عاراُفوا أاْمرا ِذيلَّ منكم( ِمنا اْْلاْحرااِر والاْيسا اْلُمرااُد ِمن ْ
ِة اْلفاْجِر واِحنيا تا  ثاِة أاْوقااٍت )ِمْن ق اْبِل صاالا ثا مارَّاٍت( أاْي يف ثاالا ُلُغوا )ثاالا ًِ والاِكْن َلْا ي اب ْ ضاُعونا ثِيااباُكْم النِ ساا

ِذِه اْْلاْوقااِت ِْلا  ا سااعااُت اخلْاْلواِة ووضع ِنَّا ِمنا الظَِّهرياِة( يريد املقيل )ومن بعد صالة العشاً( واِإمنَّاا خا َّ ها
انِ  يااِن فاأُِمُروا اِباِلْسِتْئذا ٌد ِمنا اْلعاِبيِد واالصِ ب ْ ِذِه  الثياب فرمبا يبدو من اإلنسان ماال حيُِبُّ أاْن ي ارااُه أاحا يف ها

ُث عا  يِع اْْلاْوقااِت )ثاالا ِذِه اْْلاْوقااِت عاْورااٍت ِْلانَّ ْورااٍت لاُكمْ اْْلاْوقااِت واأامَّا غارْيُُهْم ف اْلياْستاْأِذنُوا يف مجِا ( َساَّى ها
ا يف ماعااَلِِ التنزيل )ليس عليكم وال عليهم( أاِي ا ا ثِيااباُه ف اي اْبُدو عاْوراتُُه كاذا ْنساانا ياضاُع ِفيها الِيِك اإْلِ ْلماما

يااِن )ُجنااٌح( يف الدُُّخوِل عالاْيُكْم ِبغارْيِ اْسِتْئذا  ُهنَّ( أاْي ب اْعدا اْْلا واالصِ ب ْ ثاِة )طوافون عليكم( اٍن )ب اْعدا ْوقااِت الثَّالا
 .أاْي ُهْم طاوَّاُفونا عالاْيُكْم لِْلِخْدماةِ 

ٌة واِقيلا الا والاِكْن هتاااوانا النَّاُس يف ت ا  اِن ِقيلا ماْنُسوخا لانْيِ واآياُة ااِلْسِتْئذا اِن )ق اراأا ْرِك ااِلْسِتئْ قاالا يف ت اْفِسرِي اجلْاالا ذا
ْسِر مباْعىنا احلِْ  اٌل( مجاُْع اْلقاْعناِبُّ( ُهوا عاْبُد اَّللَِّ ْبُن ماْسلاماةا )لاْيسا لِبُ ُيوهِتِْم ُسُتوٌر( مجاُْع ِسرْتٍ اِبْلكا جااِب )واالا ِحجا

                                                            

  53)رجاله ثقات( يف حتقيق سنن أيب داود.( وحسنه اْللباين يف صحيح أيب داود، وقال اْلرنؤوط 5192رواه أبو داود )-
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اْلُقبَِّة ُيْسرتاُ اِبلثِ يااِب جياْعاُلوِنااا  تانْيِ واِهيا ب اْيٌت كا لاٍة ِبفاْتحا ا يف ف اْتِح اْلواُدوِد وايف ب اْعِض النُّساِخ لِ حاجا ْلعاُروِس كاذا
ُل بِ  ا ي اْعما اِل )ف الاْم أارا أاحادا ِم )واالرَُّجُل عالاى أاْهِلِه( والواو لِْلحا ِة ماكاانا الالَّ ِلكا ب اْعُد( واالا ِحجااٌب اِبْلُمواحَّدا ذا

 ابلضم أي بعد ما جاًهم هللا ابلستور واخلري.
( ها وقال اإلم ِثرٍي يف ت اْفِسريِِه حتاْتا ق اْوِلِه ت اعااىلا )َي أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ِإَلْا ِت ام ْبُن كا ِذِه اآْلَيا

اِن اْْلاقااِرِب ب اْعِضِهْم عالاى ب اْعٍض واماا ت اقادَّما يف أاوَِّل السُّوراِة ف اهُ  ااْلكارْياِة اْشتامالاْت عالاى اْسِتْئذا ُن وا اْسِتْئذا
ُمُهْم ِمَّا مالاكاتْ  ُْم خادا اِنِب ب اْعِضِهْم عالاى ب اْعٍض فاأامارا اَّللَُّ ت اعااىلا اْلُمْؤِمِننيا أاْن ياْستاْأِذِنا أاْْيااُِنُْم واأاْطفااهُلُُم  اْْلاجا

ِة اْلغادا  ثاِة أاْحوااٍل ِمْن ق اْبِل صاالا ُهْم يف ثاالا ُلُغوا احْلُُلما ِمن ْ نَّ النَّاسا ِإْذ ذااكا ياُكونُونا نِيااماا يف اِة ِْلا الَِّذينا َلْا ي اب ْ
ْنساانا قاْد ياضاُع ثِ  ُلولاِة ِْلانَّ اإْلِ يااباهُ يف تِْلكا احلْااِل فُ ُرِشِهْم واِحنيا تاضاُعونا ثِيااباُكْم ِمنا الظَِّهرياِة أاْي يف واْقِت اْلقاي ْ

 ًِ ِة اْلِعشاا ُم وااْْلاْطفااُل أاْن الا ي ا ماعا أاْهِلِه واِمْن ب اْعِد صاالا ْهُجُموا عالاى أاْهِل اْلب اْيِت ِْلانَُّه واْقُت الن َّْوِم ف ايُ ْؤماُر اخلْادا
ِذِه اْْلاْحوااِل ِلماا خُيْشاى ِمْن أاْن ياُكونا الرَُّجُل عالاى أاْهِلِه أاْو حناِْو ذاِلكا ِمنا اْْلاْعمااِل واهِلاذا  ُث "ا قاالا يف ها ثاالا

ُلوا يف حااٍل غارْيِ هاذِ  "ٍت لاُكْم لاْيسا عالاْيُكْم واالا عالاْيِهْم جناح بعدهنعاْوراا ِه اْْلاْحوااِل فاالا ُجنااِح أاْي ِإذاا داخا
ئاا ِمْن غارْيِ تِْلكا اْْلاْحوااِل ِْلانَّهُ قاْد  ي ْ ُهْم واالا عالاْيِهْم ِإْن راأاْوا شا ُْم ذِ أُ عالاْيُكْم يف َتاِْكيِنُكْم ِإَيَّ ُْم يف اهْلُُجوِم واِْلاِنَّ نا هلا

ُمهُ   .طاوَّاُفونا عالاْيُكْم أاْي يف اخلِْْدماِة واغارْيِ ذاِلكا انْ ت اهاى كاالا
ث اناا الرَّبِيُع بن س ا لاْفظُُه حادَّ ليمان وارِوااياُة ِعْكرِماةا عاِن بن عباس املذكوره أخرجها بن أايب حااِتٍِ أاْيضاا واهاذا

ٍل عاْن عاْمرِو ْبِن أايب عاْمرٍو عاْن ِعْكرِماةا عن بن عابَّاٍس حدثنا بن وا  اُن ْبُن ِبالا أانَّ راُجلانْيِ "ْهٍب أاْخربااانا ُسلاْيما
ُ هِباا يف القرآن فقال بن عابَّاٍس ِإنَّ اَّللَّا  ِث عاْورااٍت الَِِّت أامارا اَّللَّ اِن يف ثاالا ُه عاِن ااِلْسِتْئذا رْتا    ِستِ ريٌ ساأاالا حيُِبُّ السِ 
اِدُمهُ  أا الرَُّجلا خا ُْم ُسُتوٌر عالاى أابْ وااهِبِْم واالا ِحجااٌل يف بُ ُيوهِتِْم ف اُرمبَّاا فااجا  أاْو والاُدُه أاْو ياِتيُمُه كاانا النَّاُس لاْيسا هلا

ُ أاْن ياْستاْأِذنُوا يف تِ  ُ ب اْعُد اِبلسُُّتوِر ْلكا اْلعاْورااِت ايف ِحْجرِِه واُهوا عالاى أاْهِلِه فاأاماراُهُم اَّللَّ ًا اَّللَّ ا ُ مُثَّ جا لَِِّت َساَّى اَّللَّ
اِن اف اباساطا اَّللَُّ عالاْيِهُم الر ِْزقا فااَّتَّاُذوا السُُّتورا وااَّتَّاُذوا احلِْجاالا ف اراأاى النَّاُس أانَّ ذاِلكا قاْد كافا  ُهْم ِمنا ااِلْسِتْئذا

 .تهىان "الَِّذي أُِمُروا به
 (54)[ قال بن كثري وهذا إسناد صحيح إىل بن عابَّاٍس انْ ت اهاى

                                                            

-(14/65-66)54  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
لعورات ابب يف االستئذان يف ا)قال العباد يف شرح سنن أيب داود ]أورد أبو داود هذه الرتمجة، وهي و 

أي: يف اْلوقات الثالثة الِت يكون فيها التكشف، وهي قبل صالة الفجر، وذلك يف آخر الليل  (الثالث
حني يكون الناس يف آخر نومهم، وعندما يضعون ثياهبم من الظهرية للقيلولة، ومن بعد صالة العشاً 
يه  لالذي هو أول النوم، فهذه أحوال يكون الرجل متكشفاا مع أهله، فال يدخل عليه من يطوف ع

 كاخلدم والصبيان إال إبذن، حىت ال يقع بصرهم على شيً يف هذه اْلوقات الثالثة.
ا أكثر الناس َل يؤمر هب( َل يؤمر هبا أكثر الناس آية اإلذن، وإين آلمر جاريِت هذه تستأذن علي) قوله

عض الرواَيت ب وقد جاً يف)َل يؤمن هبا أكثر الناس( أي: َل يعمل،  لفا يعين: آية اإلذن، ويف بعض اْل
أِنم كانوا يف أول اْلمر وليس يف البيوت ستور، وبعد ذلك كثرت الستور، فكان كثري من الناس ال حيتاج 

ض اْللفا  ويف بع،، إليها؛ ْلن هناك ستوراا ال يتجاوزها الداخلون، فال يقعون على شيً من العورات
ْيان، وهنا أن العمل من اإلْيان، وأنه داخل يف اإلِما يبني  ،يعين: َل يعمل هبا ،الِت وردت أنه َل يؤمن هبا

قال: َ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 

عناه: أِنا م)وإين آلمر جاريِت(  قولهأذنون كما جاً يف أول سورة النور، فإِنم يست ابلنسبة لألجانب،
تستأذن، ولو حصل فيما بعد أن وجد ستور، وال شك أن هذا أكمل وأحوط، فيستأذن الصب ابلكالم 
 احبيث يعرف حىت ينتبه له، ومعناه أنه يتكلم ويسلم أو حيصل منه شيً جيعل الناس يعرفونه حىت يوارو 

 (55)عنه ما حيتاج أن يوارى[
 

 
                                                                                                                                                                                             

 
                                                            

  55(549درس رقم )-

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 الثامنالفصل 
 املستأذن )أَ(كراهة قول أحاديث يف  

 
 َعَلى َأِب َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّللِه رضي هللا عنهما قَاَل "َأتَ ْيُت النهِبه صلى هللا عليه وسلم يف َدْيٍن َكانَ 

،  َفَخَرجَ  ، ََ ََ َكأَ  َفَدقَ ْقُت اْلَباَب فَ َقاَل: َمْن َهَذا؟ فَ ُقْلُت: َأ ََ َأ  (56)نهُه َكرَِهَها" َوُهَو يَ ُقوُل: َأ
كارِه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قوله )أان( ْلِنا ال تبنيِ  املستأذن إال ملن يعرف صوته، فلذلك عليه 

 ذان.ئأن يقول )أان فالن( ويُعلي صوته ويبني  نفسه، فإن  ذلك من آداب االست
 

ِلماة لواْجهانْيِ: أاحدمهاا: أاِنَّاا لايست جِبا  قال ابن اجلوزي يف كشف املشكل ِذه اْلكا وااب ]اْعلام أان كارااِهياة ها
م الَِّذي انْتظر جاواابه ِبالا جاوااب، وُدق اْلبااب ي اْوماا عل ى ق اْوله )من ذاا؟( ف اباقيا ُسؤال الرَُّسول عالاْيِه السَّالا

: من؟ ف اقاالا الداق: أاان نبعض اْلعلمااً ف اقاالا ا دق اثا : هاذا   ، ف اقاالا
ن ت اتاضامَّن نوع كرب، كاأانَُّه ي اُقول: أاان الَِّذي الا أح تاج أان واالثَّاين: أان  لاْفظاة أاان من غري أان ُيضااف ِإلاي ْهاا فالا

ا أاْيضا[أَسا  ي نافِسي، أاو: أتكرب على تاْسِمياتهاا، فايْكراه هلاذا
(50) 

 
وقال ابن بطال يف شرح البخاري ]قال املهلب: إمنا كره عليه السالم قول جابر: ْلنه ليس ىف ذلك 
بيان إال عند مان يعرف الصوت، وأما عند من ْيكن أن يشتبه عليه فهو من التعنيت، فلذلك  

 (54)كرهه[
 

                                                            

  56(2155( صحيح مسلم )6250صحيح البخاري )-
- (3/29)50  
- (9/29)54  
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ْدِيِه أانَّ اْلُمْستاْأِذنا إِ  ؟ ي ا وقال ابن القيم يف زاد املعاد ]واكاانا ِمْن ها ٍن، ذاا ِقيلا لاُه: ماْن أاْنتا ُن ْبُن ُفالا ُقوُل: ُفالا
لاِة اْلِمْعرااجِ  ِة يف لاي ْ ِئكا ا قاالا ِجرْبِيُل لِْلماالا ، كاما ي اتاُه أاْو لاقاباُه، واالا ي اُقوُل: أاانا با لا  أاْو ياْذُكُر ُكن ْ مَّا اْست اْفتاحا ابا

ًِ فاساأاُلوُه: ماْن؟ ف اقاالا ِجربِْ  ا ًٍ، واكاذاِلكا يف الالسَّما ًٍ َسااا صَِّحيحانْيِ لامَّا جالاسا يُل. وااْستامارَّ ذاِلكا يف ُكلِ  َسااا
ًا أبو بكر راِضيا اَّللَُّ عاْنُه، فااْستاْأذانا ف اقا  ا : أبو النَِّبُّ صالَّى اَّللَُّ عالاْيِه واسالَّما يف اْلُبْستااِن، واجا : ماْن؟ قاالا الا

ًا ع ا " [ بكر، مُثَّ جا : عمر، مُثَّ عثمان كاذاِلكا   (59)مر، فااْستاْأذانا ف اقاالا ماْن؟ قاالا
                                                                                                                                    

 
 التاسعالفصل 

 الفضل العلم و االستئذان بدب أكثر مع أهل أحاديث يف 
 (60) " كان َبب النب يُقرع َبألظافْي "قال رضي هللا عنه عن أنس 

َتداب معه  ،قال املناوي يف فيض القدير] أي يطرق أبطراف أظافر اْلصابع طرقا خفيفا حبيث ال يزعج
ى ك، قاله الزَمشري، ومن هذا وأمثاله تقتطف مثرة اْللباب وتقتبس حماسن اآلداب،، كما حُ ومهابة له

ىت ة الرواية ما ال خيفى أنه قال: ما دققت اباب على عاَل قط حقا عن أيب عبيد ومكانه من العلم والزهد وثِ 
يفا طرق ابهبم عند االستئذان عليهم إال طرقا خفلم أن العلماً ال ينبغي أن يُ خيرج وقت خروجه، فعُ 

سمع صوت قرعه عن الباب حبيث ال يبعد موضعه  نعم إنْ  ،ابْلظفار مث ابْلصابع مث احللقة قليال قليال
 (61) بنحو ظفر قرع مبا فوقه بقدر احلاجة كما حبثه احلافظ ابن حجر[

 

                                                            

- (2/393)59  
  60(4405صحيح اجلامع )-
- (5/169)61  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ْيُموينُّ إنَّ أاابا عاْبِد اَّللَِّ داقَّْت عالاْيِه اْمراأاٌة داقًّا ِفيِه ب ا  ْعُض اْلُعْنِف وقال ابن مفلح يف اآلداب الشرعية ]واقاالا اْلما
 (62) الشُّراِط[داقُّ ُل ذاا فاخاراجا واُهوا ي اُقو 
[ اْلباابا ِبُعْنٍف لِِنْسباِة فااِعِلِه ُعْرفاا إىلا ِقلَِّة اْْلاداب، وايف ماْعنااُه الصِ يااُح اياُدقُّ وقال ]واالا    (63)ْلعااِل واحناِْو ذاِلكا

 
                                                                                                                                                        

 العاشرالفصل 
 يتناجياناالستئذان عند الدخول على اثنَ أحاديث يف 

 َلَطَم يف َصْدِري،ُعَمَر َوَمَعهُ رَُجٌل يَ َتَحدهُث، فَ ُقْمُت ِإلَْيِهَما، ف َ  عن سعيد املقَبي قال "َمَرْرُت َعَلى اْبنِ 
لَْيِهَما َحَّته َوقَاَل: َأَما َعِلْمَت َأنه َرُسوَل هللِا َصلهى هللاُ َعَلْيِه َوَسلهَم قَاَل: ِإَذا تَ َناَجى اثْ َناِن َفََل َِتِْلْس إِ 

َا رََجْوُت َأْن أَسع منكما خْياا َتْسَتْأِذَِنَُما  ُ ََي َأََب َعْبِد الرهْْحَِن! ِإَّنه  (64)" " فَ ُقْلُت: َأْصَلَحَك اَّلله
ٍد أاْن ياْدُخلا عالاى اْلُمت انااجِ قال الصنعاين يف سبل السالم ] اِل قاالا اْبُن عاْبِد اْلرباِ : الا جياُوُز ِْلاحا نيا يف حا

ا قاالا اْلُمصا  ا اْلُقُعوُد ِعْندامهُاا والاْو ت ابااعادا عان ْ ت انااِجيِهما اِخِل عالاْيِهما باِغي لِلدَّ ا؛ ِْلانَّ نِ ُف: واالا ي ان ْ ُهماا إالَّ إبِِْذِِنِما
عا عالاْيِه، وا  ْطالا اِن اإْلِ ُماا الا يُرِيدا ٌد دالَّ عالاى أاِنَّ ما ِسرًّا، والاْيسا ِعْندامهُاا أاحا ا اْلكاالا ياُكوُن لِب اْعِض  قادْ اْفِتتااحاُهما
ِقيِه فاالا بُدَّ لاُه ِمْن ماْعرِفاِة الرِ ضا  ِم اْستادالَّ ِبِه عالاى ابا عا ب اْعضا اْلكاالا ا، فاِإنَُّه قاْد ياُكوُن يف النَّاِس قُ وَُّة ف اْهٍم إذاا َسِا

ًٌ وايف اْلبااِطِن اْلكارااهاةُ واي اْلحاُق اِبْسِتمااِع احلْاِديثِ  ياا ْذِن حا ِة واماسُّ الث َّْوِب وااْسِتْخبااُر ِصغااِر اْسِتْنشااُق الرَّ  اإْلِ اِئحا
اِر ماا ي اُقوُل اْْلاْهلُ  ٍم أاْو ماا ي اْعماُلونا ِمْن اْْلاْعمااِل، واأامَّا لاْو أاْخربااُه عاْدٌل عانْ  الدَّ ٍر جاازا وااجلِْريااُن ِمْن كاالا  ُمْنكا

ِر[ لاُه أاْن ي اْهُجما واياْستاِمعا احلْادِ  زاالاِة اْلُمْنكا  (65)يثا إِلِ
 

                                                            

- (1/44)62  
- (1/399)63  
  64(.493اْلدب املفرد )( وحسنه اْلرنؤوط يف حتقيق املسند، وصحيح 5944رواه أمحد )-
- (2/609)65  
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 احلادي عشرلفصل ا
 صاحبهما إن أرادا املناجاة دونه اْلليسَاستئذان أحاديث يف 

ُتْم َثََلثَةا، َفََل يَ تَ َناَجى اثْ نَ ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلهَم "قَاَل َرُسوُل هللِا َصله  اِن ُدوَن الثهاِلِث، ِإاله ِبِِْذنِِه ِإَذا ُكن ْ
 (66)"فَِإنه َذِلَك َُيْزِنُُه 

 
ُتْم َثََلثَةا، َفََل يَ تَ َناَجى اثْ َناِن ُدوَن َصاِحبِ  رواه البخاري ومسلم بدون االستئذانو  ِهَما، َفِإنه "ِإَذا ُكن ْ

 (67)َذِلَك َُيْزِنُُه" 
ِلٍث واكا قال النووي يف شرح مسلم ] اِديِث الن َّْهُي عاْن ت انااِجي اثْ نانْيِ حِباْضراِة اثا ِذِه اْْلاحا ثاٌة واأاْكث اُر وايف ها ا ثاالا ذا

اُة ُدونا وااِحٍد منهم  أن َيذن ومذهب بن  الإحِباْضراِة وااِحٍد واُهوا ِناُْي حتاِْرمٍي ف اياْحُرُم عالاى اجلْامااعاِة اْلُمنااجا
 أانَّ الن َّْهيا عاامٌّ يف ُكلِ  اْْلاْزماانِ 

ًِ ا ابِناا وامجاااِهرِي اْلُعلاما ُ عاْنُه وامااِلٍك واأاْصحا يف احلْاضاِر واالسَّفاِر[ وا  ُعمارا راِضيا اَّللَّ
(64) 

ا أشار موقال ابن عثيمني يف شرح رَيض الصاحلني ]من اآلداب الِت حث عليها اإلسالم ورغب فيها 
لثالث، واستدل اإليه النووي رمحه هللا تعاىل يف كتابه رَيض الصاحلني يف ابب النهي عن تناجي اثنني دون 

 بحانه وتعاىل ماذا هللا سيعين التناجي من الشيطان، وبني   "إمنا النجوى من الشيطان" لذلك بقوله تعاىل
وكانوا إذا مر هبم  "بضارهم شيئا إال إبذن هللا ليحزن الذين آمنوا وليسيريد الشيطان هبذه النجوى، قال "

املسلمون َيخذ بعضهم إىل بعض يف التناجي، يعين يف الكالم السر، يتناجون فيما بينهم، ْلجل أن 
هؤالً أرادوا بنا شرا أو ما أشبه ذلك؛ وذلك أن أعداً املؤمنني من املنافقني  ن  إحيزن املؤمنون ويقولون 
هم؛ ْلن هذا هو ما يريده الشيطان من أعداً هللا، أي:  والكافرين حيرصون دائما على ما حيزِنم ويسًو
فمن  "هللا وليس بضارهم شيئا إال إبذن" قال تعاىل ،كل حال به وأبوليائه  يريد أن حيزن املؤمنني على

                                                            

  66( وصححه اْلرنؤوط يف حتقيق املسند.6330رواه أمحد ) -
  60(2144( وصحيح مسلم )6290صحيح البخاري )-
- (14/160)64  
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هللا بن عباس رضي ه وسلم التوكل على هللا واعتمد عليه فإنه ال يضره أحد، كما قال النب صلى هللا علي
فهم  "واعلم أن اْلمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيً َل ينفعوك إال بشيً قد كتبه هللا لك" عنهما

يتناجون فيما بينهم إلحزان املؤمنني مث ذكر حديثي ابن عمر وابن مسعود رضي هللا عنهما يف هذا املعىن، 
إنه ال حيل يعين إذا كانوا ثالثة فوأن الرسول صلى هللا عليه وسلم ِنى أن يتناجى اثنان دون الثالث، 

رمبا زن ويقول ملاذا ما كلموين، هذا إذا أحسن هبما الظن، و الثنني أن يتناجيا دون الثالث، ْلن الثالث حياْ 
يسيً هبما الظن، ولكن إذا أحسن هبما الظن قال ملاذا أان ليس ِل قيمة؟ يتناجيان دوين؟ فلذلك ِنى 

 ا، وال شك أن هذا من اآلداب.النب صلى هللا عليه وسلم عن هذ
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 واحداا لتكونوا كم؟ أربعة، فيتناجى اثنان، واثنان 

ىت َّتتلطوا ح"رضي هللا عنه، وكما دل عليه احلديث يتكلمان فيما بينهما، كما كان ابن عمر يفعل 
يف حديث ابن مسعود، فإذا اختلطا ابلناس زالت املشكلة، ومن ذلك من التناجي بني اثنني  (69)"ابلناس

دون الثالث، إذا كانوا ثالثة واثنني جييدان لغة أجنبية والثالث ال جييدها، فجعال يتحداثن بلغتهما، 
ا يتحداثن ر والثالث يسمع وال يفهم ما يقوالن، هذا نفس الشيً، ْلن ذلك حيزنه، ملاذا تركاين وصا

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 

يقوالن له  ابلهم أحد، فإِنما يستأذانن منه،يف أخيه؟ قلنا: يفعل كما فعل ابن عمر، وإذا َل ْيكن وَل يق
أَتذن لنا أن نتكلم؟ فإذا أذن هلم يف ذلك فاحلق هلم، وحينئذ ال حيزن وال يهتم ابْلمر،، وهللا املوفق[ 

(00) 

 

                                                            

ثاةا ( 2144)ومسلم  (6290) احلديث رواه البخاري     - ُتْم ثاالا عن ابن مسعود قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " ِإذاا ُكن ْ
  69فاالا ي ات انااجاى اثْ نااِن ُدونا اآْلخاِر، حاىتَّ َّتاْتاِلطُوا اِبلنَّاِس ِمْن أاْجِل أاْن حُيْزِناُه" 

- (6/249،290)00  
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 عشرالثاين الفصل 
 ملن معهيكون إذَ  وُأِذَن لهإذا استأذن ماعة اْلأن  الواحد من يف  آًثر

 
ُهُم السهََلُم َعَلْيُكْم، أََنْدُخُل؟ َأْجَزَأ ذَ  َك لِ َعِن احلََْسِن يف اْلَقْوِم َيْسَتْأِذنُوَن قَاَل "ِإْن قَاَل رَُجٌل ِمن ْ

ُهْم"   (01)َعن ْ
 

ُن فَ َقاَل: وَعْن ُمِغْيََة قَاَل "َدَخْلَنا َعَلى َأِب َرزِيٍن َوََنُْن ُذو َعَدٍد َفَكاَن ُكلُّ ِإْنَساٍن ِمنها ُيَسلِ ُم َوَيْسَتْأذِ 
 (02)ِإنهُه ِإَذا ُأِذَن أِلَوهِلُكْم ُأِذَن ِْلِخرُِكْم" 

 

َأنه "  َعَلْيِه َوَسلهَم أِلُمِ َها َعاِئَشَة َزْوِج النهِبِ  َصلهى هللاُ  وعن َعْوف ْبن َماِلِك ْبِن الطَُّفْيِل، َوُهَو اْبُن َأِخي
َثْت َأنه َعْبَد اَّللِه ْبَن الزَُّبْْيِ َقاَل: يف بَ ْيٍع َأْو َعطَاٍء َأْعطَْتهُ َعاِئَشةُ  ه َعاِئَشُة (73) َعاِئَشَة، ُحدِ  ََ َتِه : َواَّللِه لَتَ ن ْ

َها، فَ َقاَلْت: َأُهَو قَاَل َهَذا؟ قَاُلوا: نَ َعْم، قَاَلْت: ُهَو َّلِلِه َعَليه َنْذٌر، َأْن الَ َأْو أَلَْحُجَرنه  لِ َم اْبَن ُأكَ  َعَلي ْ
، ََ طَاَلِت اَِلْجَرُة، فَ َقاَلْت: اَل َواَّللِه الَ  الزَُّبْْيِ َأَبدا َها، ِح ا، َواَل  ُأَشفِ ُع ِفيِه فَاْسَتْشَفَع اْبُن الزَُّبْْيِ ِإلَي ْ أََبدا

ِن ْبَن اأَلْسَوِد َأَُتَنهُث ِإََل َنْذِري. فَ َلمها طَاَل َذِلَك َعَلى اْبِن الزَُّبْْيِ، َكلهَم امِلْسَوَر ْبَن ََمَْرَمَة، َوَعْبَد الرهْحَْ 
َُُا ِمْن َبِِن زُْهَرَة، َوَقاَل ََلَُما: أَْنُشدُُكَما َِبَّللِه َلمه  َا اَل  اْبِن َعْبِد يَ ُغوَث، َو َأْدَخْلُتَماين َعَلى َعاِئَشَة، فَِإِنه

ِ بَِْرِديَِتِهَما َْ ََ َعَلى َيَِلُّ ََلَا َأْن تَ ْنِذَر َقِطيَعِِت. فََأقْ َبَل ِبِه امِلْسَوُر َوَعْبُد الرهْْحَِن ُمْشَتِمَل ، َحَّته اْسَتْأَذ
                                                            

ُهْم راُجٌل ( ابب )يف اْلقاْوِم ياْستاْأِذُن مِ 25901مصنف ابن أيب شيبة ) - ْل جُيْزِئُ ُهْم؟( ،ن ْ   01 ها
ُهْم راُجٌل 25902مصنف ابن أيب شيبة  ) - ْل جُيْزِئُ ُهْم؟( ،( ابب )يف اْلقاْوِم ياْستاْأِذُن ِمن ْ   02ها
اْحُجرانَّ  01- ُة أاْو ْلا َّ عااِئشا تاِهنيا لاي ْهاا، قال ابن حجر عا أي بسبب بيع ابعته من ملكها أو عطاً أعطته قال ابن الزبري: وااَّللَِّ لات ان ْ

ا فاساِخطا عاْبُد اَّللَِّ ْبُن الزُّبارْيِ ب اْيعا تِْلكا الدَّ  عات ْها َّ عااِئشاُة( زاادا يف رِوااياِة يف الفتح ]يف رِوااياِة اْْلاْوزااِعيِ  يف دااٍر هلااا ابا تاِهنيا اِر، ق اْولُُه )لات ان ْ
ا أهُْبِما يف ِروااياِة غارْيِهِ اْْلاْوزااِعيِ  ف اقاالا أاماا وااَّللَِّ لات ا  ٌر ِلما ا ُمفاسِ  ِعهاا واهاذا َّ عااِئشاُة عاْن ب اْيِع رابا تاِهنيا ا ت اقادَّما يف مانااِقِب قُ راْيٍش ِمْن  ن ْ ا ِلما واكاذا

ا ِمْن رِْزِق اَّللَِّ تاصادَّ  ًاها ا ئاا فاماا جا ي ْ اناْت عااِئشاُة الا َُتِْسُك شا ا الا طارِيِق ُعْرواةا قاالا كا  خُيااِلُف الَِّذي ُهناا ِْلانَُّه حياْتاِمُل أاْن قاْت ِبِه واهاذا
ا [  ِنها عا لِت اتاصادَّقا بِثاما عاِت الر ابا   03تاُكونا ابا
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ُخُلوا، قَاُلوا: ُكلَُّنا؟ قَاَلْت:  َوبَ رََكاتُهُ َأَنْدُخُل؟ قَاَلْت َعاِئَشُة: ادْ َعاِئَشَة، فَ َقااَل: السهََلُم َعَلْيِك َوَرْْحَةُ اَّللهِ 
َجاَب، فَاْعتَ َنَق نَ َعِم، اْدُخُلوا ُكلُُّكْم، َواَل تَ ْعَلُم َأنه َمَعُهَما اْبَن الزَُّبْْيِ، فَ َلمها َدَخُلوا َدَخَل اْبُن الزَُّبْْيِ احلِ 

َمْتُه، َوقَِبَلْت ِمْنُه، اِشُدَها َويَ ْبِكي، َوَطِفَق امِلْسَوُر َوَعْبُد الرهْْحَِن يُ َناِشَداِِنَا ِإاله َما َكله َعاِئَشَة َوَطِفَق يُ نَ 
ِلٍم َأْن لُّ ِلُمسْ َويَ ُقواَلِن: ِإنه النهِبه َصلهى هللُا َعَلْيِه َوَسلهَم َِنَى َعمها َقْد َعِلْمِت ِمَن اَِلْجَرِة، فَِإنهُه:اَل َيَِ 

َُُا َنْذَرَها فَ َلمها َأْكثَ ُروا َعَلى َعاِئَشةَ ِمَن التهْذِكَرِة َوالتهْحرِيجِ  ،يَ ْهُجَر َأَخاهُ فَ ْوَق َثََلِث لََيالٍ  ُر ، َطِفَقْت ُتذَكِ 
 الزَُّبْْيِ، َوَأْعتَ َقْت يف َنْذرَِها نَ َوتَ ْبِكي َوتَ ُقوُل: ِإين ِ َنَذْرُت، َوالنهْذُر َشِديٌد، فَ َلْم يَ َزااَل ِِبَا َحَّته َكلهَمْت ابْ 

ََ َرقَ َبةا، وََكاَنْت َتْذُكُر َنْذَرَها بَ ْعَد َذِلَك، فَ تَ ْبِكي َحَّته تَ ُبله ُدُموُعَها ِِخَاَرَها  (74) "َذِلَك َأْربَِع
 
اً بنت أيب بكر أختها أَس هللا بن الزبري وهو ابنُ  ابن عثيمني يف شرح رَيض الصاحلني ]كان عبدُ قال 

وهذه   ،هايَسع عنها أِنا تربعت وأعطت عطاَي كثرية فاستكثر ذلك منها وقال لئن َل تنته ْلحجرن عل
كلمة شديدة ابلنسبة ْلم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها ْلِنا خالته وعندها من الرأي والعلم واحللم 

لتربع حلجر عليها يعين منعها من التصرف يف ماهلا أو اوا ،واحلكمة ما ال ينبغي أن يقال فيها ذلك القول
فسدون ها بذلك الواشون الذين يشون بني الناس ويرباا خْ أا  ،ت بهربِ خْ الكبري من ماهلا فسمعت بذلك وأُ 

واالا  "لف فقال ح مام وإنْ ر هللا من الن  والنميمة من كبائر الذنوب وقد حذ   ،بينهم ابلنميمة والعياذ ابهلل
ٍف ماِهنٍي  ًٍ بِناِميٍم  *ُتِطْع ُكلَّ حاالَّ ة على قربين من قبور ومر النب صلى هللا عليه وسلم ابملدين "مهاَّاٍز ماشَّا

املسلمني فقال إِنما ليعذابن يف قبورمها وما يعذابن يف كبري يعين ال يعذابن يف أمر شاق وأمر صعب بل 
ل يعين ال يستنجي ا أحدمها فكان ال يستنزه من البو ه عند هللا أم  مِ ظا عِ يسهل ابلنسبة للقيام به ال ابلنسبة ل

 للناس وأما اآلخر فكان ْيشي ابلنميمة َييت ،استنجاً اتما وإذا أصاب البول ثوبه أو بدنه ال يباِل به
ب و فيخرب مبا قال البعض يف البعض اآلخر من أجل أن يفرق بينهم والعياذ ابهلل فالنميمة من كبائر الذن

 خل اجلنة من ام، نسأل هللا العافية.وال يد ،يعذب عليها النمام يف قربه
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املهم أن هذه الكلمة وصلت إىل عائشة فنذرت رضي هللا عنها أال تكلمه أبدا وذلك لشدة ما حصل 
 هان املعلوم أن هجر أم املؤمنني رضي هللا عنها البن أختومِ  ،تهرا جا وها  ،هلا من االنفعال على ابن أختها

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 

ز ئوالكذب يف اإلصالح بني الناس ابللسان جا ،أدت إىل مطلوب حسن وهو اإلصالح بني الناس
ستئذان وهذه هي السنة عند اال ،استأذان على عائشة رضي هللا عنها فسلما عليها ،فكيف ابْلفعال

قالت  ؟مث استأذانها يف الدخول فقاال ندخل ،أنك إذا قرعت الباب على شخ  تقول السالم عليكم
عكم عبد هللا بن ل موَل تعلم أن عبد هللا بن الزبري معهما لكنها َل تقل ه ،قالت كلكم ؟قالوا كلنا ،نعم
فلم تستفصل وأتت بقول عام ادخلوا كلكم فدخلوا فلما دخلوا عليها وإذا عليها احلجاب حجاب  ،الزبري

أمهات املؤمنني وهو عبارة عن سرت تسترت به أمهات املؤمنني ال يراهن الناس وهو غري احلجاب الذي 
ة الوجه والبدن ولكن هذا حجاب يكون يكون لعامة النساً ْلن احلجاب الذي لعامة النساً هو تغطي

حاجبا وحائال بني أمهات املؤمنني والناس فلما دخال البيت دخل عبد هللا بن الزبري احلجاب ْلنه ابن 
ني هلا لها ويبكي ويناشدها هللا عز وجل وحيذرها من القطيعة ويبأختها فهي من حمارمه فأكب عليها يقب  
شديد مث إن الرجلني أقنعاها ابلعدول عما صممت عليه من اهلجر أن هذا ال جيوز لكنها قالت النذر 

راها حبديث النب صلى هللا عليه وسلم أنه ال حيل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثالث حىت اقتنعت وذكَّ 
هذا اْلمر أمهها شديدا فكانت كلما ذكرته بكت رضي هللا  وبكت وكلمت عبد هللا بن الزبري ولكن  

كلما   ،كل من كان ابهلل أعرف كان منه أخوف  ،ذا قاعدة يف كل إنسان خياف هللاوه ،عنها ْلنه شديد
رت هذا النذر وأِنا انتهكته بكت رضي هللا عنها ومع هذا أعتقت أربعني عبدا من أجل هذا النذر كا ذا 

من  قويف هذا دليل على شدة إْيان أمهات املؤمنني وحرصهن على العت ،ليعتق هللا تعاىل رقبتها من النار
 :النار والرباًة من عذاب الكفار ففي هذا احلديث دليل على فوائد
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أن اإلنسان ال حيل له أن يهجر أخاه فوق ثالثة أَيم والسيما إذا كان قريبا وأنه جيب عليه أن حينث  -1
نه وليأت من حلف على ْيني فرأى خريا منها فليكفر عن ْيي"ر لقول النب صلى هللا عليه وسلم ف ِ ويكا 
 ".ذي هو خريال
الا  "فضيلة اإلصالح بني الناس ومعلوم أن اإلصالح بني الناس من أفضل اْلعمال قال هللا تعاىل -2

قاٍة أاْو ماْعُروٍف أاْو ِإْصالٍح بانْيا النَّاِس واماْن ي اْفعالْ  ِثرٍي ِمْن جناْواُهْم ِإالَّ ماْن أامارا ِبصادا ًا ذ خارْيا يف كا ِلكا ابِْتغا
 ."ماْرضاِت اَّللَِّ فاساْوفا نُ ْؤتِيِه أاْجراا عاِظيماا 

خول  عنها حتيل عليها الرجالن يف الدجواز احليل إذا َل تصل إىل شيً حمرم ْلن عائشة رضي هللا-3
 .عليها ومعهما عبد هللا بن الزبري

رقة قلوب الصحابة وسرعة بكائهم رضي هللا عنهم من خشية هللا عز وجل وهذا دليل على لني -4
ما كان قلب اإلنسان أقسى كان من البكاً أبعد والعياذ ابهلل ولذلك نرى الناس لالقلب وخشيته هلل وك

أقرب لآلخرة من اليوم جند فيهم اخلشوع والبكاً وقيام الليل واللجًو إىل هللا والصدقة وفعل  ملا كانوا
اخلري لكن ملا قست القلوب صارت املواعظ َتر عليها مرور املاً على الصفا ال تنتفع به إطالقا نسأل 

 (05)هللا لنا ولكم العافية[ 
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 عشر الثالثالفصل 

 أحاديث يف االتفاق على عَلمة لإلذن كرفع سْت أو إرخائه.
اُب، َوَأْن عن اْبن َمْسُعوٍد قال "قَاَل َل َرُسوُل هللِا َصلهى هللاُ َعَلْيِه َوَسلهَم: ِإْذُنَك َعَليه َأْن يُ ْرَفَع احلِْجَ 

 (06)َع ِسَواِدي، َحَّته َأِْنَاَك" َتْسم
 

صويت  وَسعت)أي الستارة مرفوعة( استئذان إذا رأيت احلجاب مرفوعا  بغري أي لك أن تدخل علي  
 حىت أِناك عن ذلك. ،ابلداخل
 

أن النب  :قال القرطب يف املفهم ]الرواية يف )أن يُرفع( أن يبىن ملا َل يسم فاعله، وال جيوز غريها، وسببه
صلى هللا عليه وسلم جعل لعبد هللا إذانا خاصًّا به، وهو أنه إذا جاً بيت النب صلى هللا عليه وسلم 

 (00)فع دخل من غري إذن ابلقول ، وَل جيعل ذلك لغريه إال ابلقول[ فوجد السرت قد رُ 
 

ِميا اخلْاِفيَّ الدَّالَّ عالاى كاْوين  (وقال املال القاري يف املرقاة ]تاْسماعا )ِسوااِدي  يف اْلب اْيِت )حاىتَّ أاْي: ِسر ِي واكاالا
اِنٍع ياُكوُن  ( أاْي: عاِن الدُُّخوِل ِحيناِئٍذ ِلما اٍن، ف اياُكوُن ماعا النَّاِس ِعْنِدي، أاْو عاِن الدُُّخوِل ِبغارْيِ اْسِتْئذا أاِْنااكا

ًا[   (04)ساواا
 
ْذِن يف الدُُّخوِل فاِإذاا جاعالا اْْلاِمرُي و  ماةا يف اإْلِ قال النووي يف شرح مسلم ]وفيه دليل جلواز اعتماد اْلعاالا

ْذِن يف ال الِسرْت ا واغارْيمهُاا راْفعا وااْلقااِضي واحناُْومهُا  ماةا يف اإْلِ ِبِه عاالا دُُّخوِل عالاْيِه لِلنَّاِس عاامَّةا أاْو الَِّذي عالاى ابا
اُدهاا واالدُُّخوُل ِإذاا ُوِجداْت ِبغارْيِ  ازا اْعِتما ماةا غارْيا ذاِلكا جا اٍن ِلطاائِفاٍة خااصَّةا أاْو ِلشاْخٍ  أاْو جاعالا عاالا  اْسِتْئذا
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ا ِإذاا ِدِه واأاْهِلِه فاماىتا  واكاذا ِمِه واِمااالِيِكِه واِكبااِر أاْوالا ناُه وابانْيا خادا ماةا ب اي ْ  أاْرخاى حجابه جاْعلا الرَُّجُل ذاِلكا عاالا
ُ أاْعلاُم[  اٍن وااَّللَّ  (09)فالدخول عليه إالابستئذان فاِإذاا راف اعاُه جاازا ِبالا اْسِتْئذا

 
اِر ُحْرماٌة واذاِلكا ِْلا وقال السندي يف حاشيته على سنن اب نَُّه كاانا ن ماجة ]والاعالَّ ذاِلكا ِإذاا َلْا ياُكْن يف الدَّ

يِ ُئ طاُهوراُه واحياِْمُل ماعاُه الْ  ا ف ايُ ها ِت ُكلِ ها ماْطهاراةا ِإذاا قااما ِإىلا خياُْدُمُه  صالَّى اَّللَُّ ت اعااىلا عالاْيِه واسالَّما يف احلْااالا
َياْ  ثْ راِة الدُُّخوِل عالاْيهِ اْلُوُضوًِ وا ا ِإذاا جالاسا واِحنيا ي ان ْهاُض ف اياْحتااُج ِإىلا كا  (40) [ ُخُذ ن اْعلاُه واياضاُعها
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 الفصل الرابع عشر:
 االستئذان عند تلبية الدعوة إَل طعامأحاديث يف آداب 

ُه تعاَل "ََي َأي َُّها الهِذيَن آَمُنوا اَل َتْدُخُلوا بُ ُيوَت النهِبِ  ِإاله َأْن يُ ْؤَذَن َلُكْم ِإََل َطَعاٍم َغْْيَ قال  ََ ِظرِيَن ِإ ََ  
ََ حِلَِديَوَلِكْن ِإَذا ُدِعيُتْم فَاْدُخُلوا فَِإَذا َطِعْمُتْم َفانْ َتِشُروا َواَل  ٍث ِإنه َذِلُكْم َكاَن يُ ْؤِذي النهِبه ُمْسَتْأِنِس

ُ اَل َيْسَتْحِيي ِمَن احْلَقِ ".  فَ َيْسَتْحِيي ِمْنُكْم َواَّلله
َلْيِه َوَسلهَم زَيْ َنَب َلمها تَ َزوهَج النهِبُّ َصلهى هللُا عَ "وسبب نزول هذه اْلية الكرْية ما جاء َعْن َأَنٍس قَاَل 

ِه َوَسلهَم: َأْهَدْت َلُه ُأمُّ ُسَلْيٍم َحْيساا يف تَ ْوٍر ِمْن ِحَجارٍَة، فَ َقاَل َأَنٌس: فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلهى هللُا َعَليْ 
، َفَدَعْوُت َلُه َمْن َلِقيُت، َفَجَعُلوا َيْدُخُلوَن َعَلْيِه ف َ  ََ ْأُكُلوَن يَ اْذَهْب، فَادُْع َل َمْن َلِقيَت ِمَن اْلُمْسِلِم

يِه َما َشاَء هللُا َأْن َوََيُْرُجوَن، َوَوَضَع النهِبُّ َصلهى هللُا َعَلْيِه َوَسلهَم َيَدُه َعَلى الطهَعاِم، َفَدَعا ِفيِه، َوقَاَل فِ 
ا َلِقيُتُه ِإاله َدَعْوتُُه، َفَأَكُلوا َحَّته َشِبُعوا، َوَخَرُجوا َوبَقِ  ْ َأدَْع َأَحدا ُهْم، فََأطَاُلوا َعَلْيِه يَ يَ ُقوَل، َوََ  طَائَِفٌة ِمن ْ

ئاا، فَ  ُهْم َأْن يَ ُقوَل ََلُْم َشي ْ َرَج َوتَ رََكُهْم يف خَ احْلَِديَث، َفَجَعَل النهِبُّ َصلهى هللُا َعَلْيِه َوَسلهَم َيْسَتْحِيي ِمن ْ
ثُوَن( َوَسلهَم ََيْرُ  اْلبَ ْيِت )ويف رواية البخاري: َفَجَعَل النهِبُّ َصلهى هللاُ َعَلْيهِ  ُج ُثُه يَ ْرِجُع، َوُهْم قُ ُعوٌد يَ َتَحده

ُكْم ِإََل َطَعاٍم َغْْيَ ََي أَي َُّها الهِذيَن آَمُنوا اَل َتْدُخُلوا بُ ُيوَت النهِبِ  ِإاله َأْن يُ ْؤَذَن لَ " فَأَنْ َزَل هللُا َعزه َوَجله 
هُ  ََ ِظرِيَن ِإ ََ" (41) 

 

ا الَِّذينا آماُنوا ال تاْدُخُلوا بُ ُيوتا النَِّبِ  ِإالَّ أانْ ]التفسري يفاملراغي قال   يُ ْؤذانا لاُكْم ِإىل إانه: أي نضجه )َي أاي ُّها
ام أي أيها الذين آمنوا ابهلل ورسوله ال تدخلوا بيوت نبيه إال أن تدعوا إىل طع انِظرِينا ِإانُه( طاعاٍم غارْيا 

 جه.تطعمونه غري منتظرين إدراكه ونض
عيتم إىل وليمة ىف بيت النب صلى هللا عليه وسلم فال تدخلوا البيت إال إذا وخالصة ذلك، إنكم إذا دُ 

علمتم أن الطعام قد ِت نضجه، وانتهى إعداده، إذ قبل ذلك يكون أهل البيت ىف شغل عنكم، وقد 
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من إحداهن ما  رمبا بدا يلبسن ثياب البذلة والعمل فال حيسن أن تروهن  وهن  على هذه احلال، إىل أنه
لكن إذا ال حيل النظر إليه )والِكْن ِإذا ُدِعيُتْم فااْدُخُلوا فاِإذا طاِعْمُتْم فاانْ تاِشُروا واال ُمْستاْأِنِسنيا حِلاِديٍث( أي و 

دعاكم الرسول صلى هللا عليه وسلم فادخلوا البيت الذي أذن لكم بدخوله، فإذا أكلتم الطعام الذي 
 (42) ه فتفرقوا واخرجوا وال َتكثوا فيه لتتبادلوا ألوان احلديث وفنونه املختلفة[دعيتم إىل أكل

 
 وقال ابن اجلوزي يف زاد املسري ]يف سبب نزوهلا ستة أقوال:

اْلول: أخرجاه يف الصحيحني من حديث أنس بن مالك، أن  رسول هللا صلى هللا عليه وسل م ملَّا تزوَّج 
لمَّا فطاِعُموا مث جلسوا يتحدَّثون، فأخذ كأنَّه يتهيَُّأ للقيام، فلم يقوموا، فزينب بنت جحش دعا القوم، 

رأى ذلك قام وقام ِمنا القوم ماْن قام، وقعد ثالثة، فجاً رسول هللا صلى هللا عليه وسل م فدخل فاذا 
م قاموا فانطلقوا، وجئت فأخربت النب  صلى هللا عليه وسل م أ م قد انطلقوا، ِنَّ القوم جلوس، فرجع، وِإِنَّ
 فجاً حىت دخل، وذهبُت أدخُل فألقى احلجاب بيين وبينه، وأنزل هللا تعاىل هذه اآلية.

والثاين: أنَّ انساا من املؤمنني كانوا يتحي نون طعام النب  صلى هللا عليه وسل م فيدُخلون عليه قبل الطعام 
نزلت هذه صلى هللا عليه وسل م يتأذَّى هبم، فِإىل أن يُدرِك، مث َيكلون وال خيُرجون، فكان رسول هللا 

 اآلية، قاله ابن عباس.
والثالث: أن عمر بن اخلطاب قال: قلت َي رسول هللا! ِإن نساًك يدخل عليهن  الرب  والفاجر، فلو 
ُنَّ أن حياْتاِجْْبا، فنزلت آية احلجاب، أخرجه البخاري من حديث أنس، وأخرجه مسلم من حديث  أمرهتا

 كالمها عن عمر.  ابن عمر،
والرابع: أنَّ ُعمر أمر نساً رسول هللا صلى هللا عليه وسل م ابحلجاب، فقالت زينب: َي ابن اخلطاب، 

 ِإنك لتغار علينا والوحي ينزل يف بيوتنا؟! فنزلت اآلية، قاله ابن مسعود.
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فخرجت  ل،واخلامس: أن عمر كان يقول لرسول هللا صلى هللا عليه وسل م: احجب نساًك، فال يفع
، رواه عكرمة فنزل احلجاب -حرصاا على أن ينزل احلجاب -ساْوداةُ ليلة، فقال عمر: قد عرفناِك َي ساْوداة

 عن عائشة.
والسادس: أنَّ رسول هللا صلى هللا عليه وسل م كان يطعم معه بعض أصحابه، فأصابت يُد رجل منهم 

 (43)اهد[ سل م ذلك، فنزلت آية احلجاب، قاله جميدا عائشة، وكانت معهم، فكره النب  صلى هللا عليه و 
 

                                                                                                                                                   
 الفصل اخلامس عشر

 البيتاستحباب السَلم على األهل عند دخول أحاديث يف 
 احلديث األول:

اِمٌن على هللا: رَُجٌل َخَرَج غاِزَيا َثَلَثٌَة ُكلُُّهْم ض" َصلهى هللُا َعَلْيِه َوَسلهمَ  قَاَل النهِب  "َماَمَة قَاَل َعْن َأِب أُ 
 ،ََل ِمْن أْجٍر أْو َغِنيَمةٍ  ايف َسبيِل هللا فَ ُهَو ضاِمٌن على هللا َحَّته يَ تَ َوفهاُه فَ ُيْدِخَلُه اْلَنهَة أْو يَ ُردهُه ِبَِ 

ه ِبا ََل ِمْن أْجٍر و يرد  أ ،ةَورَُجٌل راَح ِإََل املَْسِجِد فَ ُهَو ضاِمٌن على هللا حَّت يتوفاه فيدخله اْلن  
َتُه ِبَسَلٍم فَ ُهَو ضاِمٌن على هللا  (84)"َورَُجٌل َدَخَل بَ ي ْ

 
أي صاحب ضمان، والضمان: الرعاية للشئ،  " قال النووي يف اْلذكار ]ومعىن "ضامن على هللا تعاىل

بٌن: أي صاحب َتر ولْب، فمعناه: أنه يف رعاية هللا تعاىل، وما أجزل هذه العطية،  ِمٌر، والا كما يقال: اتا
 (45)اللهمَّ ارزقناها[ 
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ن ورجل دخل بيته بسالم( أي الزم بيته إيثارا للعزلة وطلبا للسالمة م)قال املناوي يف فيض القدير ]و 
موا على إذا دخلتم بيوات فسل"م على أهله ائتمارا بقوله سبحانه فتنة أو املراد أنه إذا دخله سل  ال

  (46)["أنفسكم
 

 احلديث الثاين:
َتُه، َفذَكَ  َع النهِبه َصلهى هللُا َعَلْيِه َوَسلهَم يَ ُقوُل: "ِإَذا َدَخَل الرهُجُل بَ ي ْ َعزه َوَجله َر اَّللهَ َعْن َجاِبٍر "أَنهُه َسَِ

 َيْذُكِر اَّللهَ ِعْنَد قَاَل الشهْيطَاُن: اَل َمِبيَت َلُكْم َواَل َعَشاَء، َوِإَذا َدَخَل، فَ َلمْ  ِعْنَد َطَعاِمِه،ِعْنَد ُدُخوِلِه، وَ 
َ ِعْنَد َطَعاِمِه.  ْ َيْذُكِر اَّلله ََ اَل الشهْيطَاُن: َأْدرَْكُتُم اْلَمِبيَت قَ ُدُخوِلِه. قَاَل الشهْيطَاُن: َأْدرَْكُتُم اْلَمِبيَت، َوِإْن 

 (87")والعشاء
 

تاُه(قال املال القاري يف املرقاة ])إِ  ناُه الَِّذي ياِبيُت ِفيِه، ذاا داخالا الرَُّجُل ب اي ْ واالظَّاِهُر أانَّ اْلُمراادا أاعامُّ  أاْي ماْسكا
( أاْي الا بِ ِمْنُه )فاذاكارا اَّللَّا ِعْندا ُدُخوِلِه، واِعْندا طاعااِمِه( أاْي ُمْطلاقاا )قاالا الشَّْيطااُن( أاْي ِْلاتْ بااِعِه )الا ما  يتا

ُتوتاٍة )لاُكْم( وااْْلا  ًا( ُهوا الطَّعااُم الَِّذي يُ ْؤ ماْوِضعا ب اي ْ ُر أانَّ اْلُمراادا الا ُمقااما لاُكْم )واالا عاشاا كاُل يف اْلعاِشيَِّة، ْظها
: الا ي ا  ًاْيِن ت اْغِليباا، وااْلماْعىنا ا ًِ، وايُ قااُل ماا بانْيا اْلِعشا ِة اْلِعشاا ْغِرِب ِإىلا صاالا ِة اْلما ُمقااُم ت اياسَُّر لاُكُم الْ واِهيا ِمْن صاالا

اِن. قاالا اْلقااِضي: اْلُمخااطاُب ِبِه أاْعواانُهُ أاْي الا حاظَّ واالا فُ ْرصاةا لاُكُم ال ا اْلماكا لاةا ِمْن أاْهِل لَّ واالا الطَّعااُم يف هاذا ي ْ
ُْم قاْد أاْحراُزوا عاْنُكْم أانْ ُفساُهْم واطاعااماُهْم، واحتاِْقيُق ذاِلكا  ا اْلب اْيِت؟ فاِإِنَّ نَّ انِْتهاازا الشَّْيطااِن فُ ْرصاةا ِمنا أا هاذا

ْنسااِن ِإمنَّاا ياُكوُن حاالا اْلغاْفلاِة واالنِ ْسيااِن عاْن ذِْكِر الرَّمْحاِن، فاِإذاا كاانا الرَُّجُل ُمت اي اقِ ظاا  تااطاا ذااِكراا َّللَِِّ يف حمُْ اإْلِ
تِِه َلْا ي اتاماكَّْن ِمْن ِإْغواائِِه وا  تاْسِويِلِه، واأاِيسا عاْنُه اِبْلُكلِ يَِّة[ مُجْلاِة حااالا

(44) 
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 :الثالث احلديث
 قال أنس رضي هللا " قال َل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ََي ُبَِنِ  ِإَذا َدَخْلَت َعَلى َأْهِلَك َفَسلِ مْ 

 (89)َيُكوُن بَ رََكةا َعَلْيَك َوَعَلى َأْهِل بَ ْيتك" 
 

ُم )ب اراكاةا( أاْي: سابا  قال املال القاري يف املرقاة لِ ْم ياُكوُن( أاْي السَّالا داِة ])ِإذاا داخاْلتا عالاى أاْهِلكا فاسا با زَيا
ثْ راِة خارْيٍ، وارامْحاةا )عالاْيكا واعالاى أاْهِل ب اْيِتكا  ٍة واكا  (90) [(ب اراكا

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 وينفعِن يتقبل منا أمجعَ أن تعاَل هذا ما تيسر مجعه من أحاديث االستئذان وشرحها وأدعو هللا
 به والقارئَ

 وصلى هللا وسلم على حممد سيد األولَ واْلخرين
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