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 بسم اهلل الرحمن الرحيم 
 املقدمـــة:

الة والسالم على  سوى ا اهلل ينا ىم  مىد وعلى   لى        احلمد هلل والص
 وصحن  ومن وااله.

 وبعد

فإن القر ن الكريم ال ت قضي عجمئن ، وال ت تهىي معمسفى ، فمعا ى  ال    
 ي ضب، وعطمؤه ال ي فذ، عل م  تتجدد.

بني اهلل فا  احلالا واحلرام، وأسشد عنمده ُونل السالم، وممىم ُعىب بى     
ا ت(، فملنا ت هلم حرمة يف اإلوالم، ومن ه م جمء القر ن الكريم )حرمة الن

اختامسي مل ض ع )حرمة النا ت يف ض ء القر ن الكريم( ألهماة هذا األمر يف 
حامة كل إيسمن، وألن صامية هذه احلرمة واحملمفظة علاهم، وإجيمد الض ابط هلم، 

مىم   ه  ممم اهتمت ب  الشريعة اإلوالماة ممم يدا عل  مس هم واحت ائهم لكل
 حيفظ حق ق ال مس يف كل زممن ومكمن.

 وقسمت النحث إىل:

 مقدمة: وفاهم أهماة امل ض ع، وونب اختامسه.

 متهاد: مع   النات لغة، واصطالحًم.

 املنحث األوا: يعمة النا ت وفا  ثالثة مطملب:

 املطلب األوا: أي اع النا ت.

 املطلب الثميي: يعمة النات.

 اًل، لكأكل واإلدخمس.املطلب الثملث: ك ن النات  
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 املنحث الثميي:  داب النا ت وفا  مثمياة مطملب:

 املطلب األوا: االوتئذان يف دخ ا النا ت.

 املطلب الثميي: تقديم السالم عل  االوتئذان.

 املطلب الثملث: املراد بملنا ت املسك ية وغري املسك ية.

 املطلب الرابع: احلكمة من االوتئذان.

 االوتئذان عل  احملمسم.املطلب اخلممس: 

 املطلب السمدس: شروط و داب االوتئذان.

 املطلب السمبع: حرمة االطالع عل  با ت الغري.

 املطلب الثممن: االوتئذان اخلمص.

 املنحث الثملث: التحاة ع د دخ ا النا ت.

 املنحث الرابع: اجت مب العمدات اجلمهلاة يف دخ ا النا ت.

  يب صل  اهلل علا  وولم.املنحث اخلممس: حرمة بات ال

 اخلممتة: وفاهم أهم ال تمئج.
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 متهيد:
 معنى البيت لغة:-1

 .(1)«النا ت األمر َيِناُت علا  صمحن  مهتمًم ب »قما اجل هري: 

النمء، والامء، والتىمء، أصىل واحىد، وهى      »ويف معجم مقمياس اللغة: 
يقىما لناىت   املأوى واملآب، وجممع الشمل، يقما بات وبا ت وأبامت، وم ى   

الشِّعر بات عل  التشنا ، ألي  جممع األلفمظ واحلروف واملعميي، والنات: عامُا 
الرجُل والذين ينات ع دهم، والناُّ ُت املمُء الذي ينات لااًل، والَنَامت والتَّنات: 

 .(2)«أن تأتي العدو لااًل

بمت الرجل ينات إذا تزوج، ويقما ب   فالن عل  إمرأت  »قما الراغب: 
باتًم إذا أعرس بهم وأدخلهم باتًم مضروبًم، وقد يقل إلا  مم حيتمج ن إلا  من  لة 

 .(3)«وفراش وغريه

ومجع النات أبامت وبا ت، ومجع اجلمع أبمباىت وبا تىمت وأباىموات،    
 .(4)وتصغريه ُبااَِّت، وال يقما: ب يت

 البيت إصطالحًا:-2
وكل مىم أقلىك   إن كل مم عالك فأظلك فه  وقف، :»قما ابن العربي 

                                 
 مادة )بيت(. 1/244( الصحاح للجوهري 1)
مادة )بيت(، وانظر: المفردات للراغب  325-1/324( معجم مقاييس اللغة البن فارس 2)

 مادة )بيت(. 1/14مادة )بيت(، لسان العرب البن منظور  64األصفهاني ص
 مادة )بيت(. 1/15( لسان العرب البن منظور 3)
مادة )بيت(، القاموس المحيط للفيروز آبادي  1/244ظر: الصحاح للجوهري ( ان4)

 مادة )بيت(. 1/316
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فه  أسض، وكل مم ورتك من جهمتىك األسبىع فهى  جىداس، فىإذا ايتظمىت       
 .(1)«واتصلت فه  بات

النات اوم ج س للمكمن املتخذ وىك ًم ل احىد أو   »وقما ابن عمش س: 
عدد من ال مس يف غرض من األغراض، وه  مكمن من األسض حياط ب  مىم  

تقاًل ب  ل فس  وملىن يتنعى    ميازه عن بقاة بقعت  من األسض لاك ن السمكن مس
فاك ن مستقرًا ل ، وك ًّم يك   من الربد واحلر، وومترًا يسترت فا  عىن ال ىمس،   

 .(2)«و طًم ألثمث  وشؤوي 

ومن ه م يتضح أي  ال فرق بني املع   اللغى ي واملع ى  اإلصىطالحي    
لتعريف )النات( فهم يطلق ي  عل  )مأوى اإليسمن ومسىك  ( فاكىمد يكى ن    

 واحدًا عل  الرغم من اختالف عنمسات العلممء. املع  

 املبحث األول: نعمة البيوت:
 املطلب األول: أنواع البيوت:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  چ قما تعمىل: 

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  

 .(3)چٹ  ٹ  ٹ    ڤ

ر ففي هذه اآلية ذكر با ت املدن وهي با ت اإلقممة الط يلة، ثىم ذكى  

                                 
 .3/116( أحكام القرآن البن العربي 1)
 .1/689( التحرير والتنوير البن عاشور 2)
 .80( سورة النحل آية 3)
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، اليت خيىف للىهم يف األوىفمس والسىري يف النمديىة      (1)با ت اخلامم، والقنمب 
 والتح ا من م ضع إىل م ضع طلنًم للعشب واملمء.

فكل هذه النا ت مبختلف أي اعهم يتخذهم اإليسمن وك ًم، حاث يسكن 
 فاهم اإليسمن وتهدأ فاهم ج اسح  عن احلركة.

با ت الشعر، وبا ت الص ف ألن ، و(2)ويف اآلية إشمسة إىل با ت األدم

پ  پ  پ  ڀ   ڀ  چ ، يؤخذ ذلك من ق لى  تعىمىل:   (3)هذه من اجلل د 

  چڀ  ڀ  

پ  پ  پ  چ وقد ذكر اهلل با ت ال قلة والرَّحلة فقما: »قما القرطيب: 

واألدم  يعىىب اخلاىىمم،  (4)أي مىىن األيطىىمع   چڀ   ڀ  ڀ  ڀ  
. وقال: حيتمل أن يعم با ت األدم والقنمب، خيف علاكم للهم يف األوفمس .

 .(5)«وبا ت الشعر وبا ت الص ف

                                 
بب وقباب ( القباب: القبة من البناء معروفة، وقيل هي البناء من األدم خاصة، والجمع ق1)

والقبة من الخيام: بيت صغير مستدير وهو من بيوت العرب. انظر: لسان العرب 
 مادة )قبب(. 1/659

( األدم: األديم: الجلد ما كان وقيل: األحمر؛ وقيل: هو المدبوغ. انظر: لسان العرب البن 2)
 مادة )أدم(. 12/9منظور 

، المحرر 3/78تنزيل للبغوي ، معالم ال3/192( انظر: تفسير القرآن ألبي المظفر 3)
 .4/348، زاد المسير البن الجوزي 3/412الوجيز البن عطية 

( األنطاع: جمع نطع بكسر النون وفتحها وبالتحريك بساط من األديم. انظر: لسان 4)
 مادة )نطع(. 8/357العرب البن منظور 

 .10/153( الجامع ألحكام القرآن للقرطبي 5)
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ڄ  ڄ   ڄ  چ ومن النا ت أيضًم األك من، وه  مجع كن قما تعمىل: 

 .(1) چڄ  ڃ  

واحد األك من ِكُن، عل  وزن ِحْمل وأْحَممٍا، وال جيى ز  »قما الزجمج: 
 .(2)«يك كم أن يك ن واحدهم ك ميًم، ألن مجع الك من أك ة أي جعل لكم مم

ويطلق النات عل  الغمس الذي اختذه اإليسمن مسك ًم، ول  حرمة كحرمة 
وحن هم يستكن فاهم، واحدهم ِكّن  (3)واألك من الغريان»النات. قما ابن م ظ س: 

 .(4)«وجتمع أك ة، واوتكن الرجل واكنت صمس يف ِكّن

 وهذه النا ت اليت يسكن اإليسمن فاهم عل  قسمني:»قما الرازي: 

القسم األوا: النا ت املتخذة من اخلشب والطني واآلالت اليت ميكىن  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ تسقاف النا ت وإلاهم اإلشمسة بق لى  تعىمىل:   

 وهذا القسم ال ميكن يقل  بل اإليسمن ي تقل إلا . چپ 

، وإلاهىم اإلشىمسة بق لى     (5)القسم الثميي: القنمب واخلامم والفسمطاط 

 ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   پ  پ  پ  ڀچ تعىىمىل: 

                                 
 .81( سورة النحل آية 1)
عرابه للزجاج 2)  .3/176( معاني القرآن وا 
( الغيران جمع الغار كالبيت في الجبل أو المنخفض فيه أو كل مطمئن من األرض أو 3)

مادة  2/149الحجر يأوي إليه الوحشي. انظر: القاموس المحيط للفيروز آبادي 
 )الغور(.

 .13/361( لسان العرب البن منظور 4)
 مادة )فسط(. 7/371ن شعر. لسان العرب ( الفساطيط: الفسطاط: بيت م5)
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 .(1)«وهذا القسم من النا ت ميكن يقل  وحت يل  من مكمن إىل مكمنچ 

أي: ي م ترحلى ن خيىف    ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٺژ فاك ن املع   
علاكم للهم ويقلهم، وي م ت زل ن وتقام ن يف مكمن مل يثقل علاكم ضىربهم،  

 .(2)أو هي خفافة علاكم يف أوقمت السفر واحلضر مجاعًم 

ظعن يظعن َظْع ىًم وَظَع ىًم،   »قما الراغب:  ژٺ  ٺ  ژ ل  تعمىل: ق 
بملتحريك وْظع يًم: ذهب وومس. والظَّعن: وري النمدية ل جع  أو حض س ممء أو 
طلب مرتع أو حت ا من ممء إىل مىمء أو مىن بلىد إىل بلىد، وقىد يقىما لكىل        
 شمخص لسفر يف حج أو غزو أو وري من مدي ة إىل أخرى ظمعن، وه  ضىد 

 .(3)«اخلمفض

امِلظلة وامَلظلة با ت »كمم يلحق بملنا ت الظلة واملظلة قما ابن م ظ س: 
األخناة، وقال املظلة ال تك ن إال من الثامب، وهي كنرية ذات سواق قما ابن 

. كمم يدخل يف (4)«األعرابي: وإمنم جمز فاهم فتح املام أليهم ُت قل مب زلة النات
 .(5)النا ت اهل دج 

يطلق علا  لفظ بات أو اوتعمل كنات أو مكمن للراحة حتى   وكل مم 
ول  كمن مؤقتًم، وكل هذه النا ت مبختلف أي اعهم هلم حرمة خمصة وم   ق ل  

                                 
 .20/74( التفسير الكبير للرازي 1)
 .3/459( الكشاف للزمخشري 2)
 مادة )ظعن(. 13/270( لسان العرب 3)
 مادة )ظلل(. 11/418( لسان العرب 4)
من مراكب النساء ُمقبب وغير ُمقبب يصنع من الِعصي ثم يجعل فوقه »( الهودج: 5)

 مادة )هدج(. 2/389العرب لسان « الخشب فيقبب
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 .(1)  چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ تعمىل: 

صاغة منملغة مشتق من الفراهة وهي احلذق والكاموة، أي  ژڻ  ژ 
 .(2)بمل حت كأيهم من اة عمسفني حذقني ب حت النا ت من اجلنما حباث تصري

وال شك أن النات امل ح ت يف اجلنىل يأخىذ طناعىة الناىت املعىروف      
 بمملسكن إذا وك   ال مس واختذوه مسك ًم يأوون إلا .

ويىىدخل يف الناىى ت يف العصىىر احلمضىىر باىى ت الىىرحالت وخاممهىىم، 
  واملقط سة اليت مع السامسة واليت يتخذهم صمحنهم مسك ًم يف وقت ساحت  وي م

ويطلق النات ويضمف إىل ومك  ، فامكن أن يك ن مسك ًم لنشىر، وميكىن أن   

 .(3)چ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کچ يك ن لغري النشر ويف القر ن: 

                                 
 .149( سورة الشعراء من اآلية 1)
 .19/182( التحرير والتنوير البن عاشور 2)
 .41( سورة العنكبوت آية 3)
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 املطلب الثاني: نعمة البيوت:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  چ قما تعمىل: 

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  

 .(1)چٹ  ٹ  ٹ    ڤ

 أيعم اهلل بهم عل  عنمده يعمة إختمذ املسمكن واالوىتقراس  من ال عم اليت
 يف النا ت و اء كمن يف احلضر أم يف السفر.

يذكر اهلل تنمسك وتعمىل متمم يعم  عل  عناده مبم جعل هلم »قما ابن كثري: 
من النا ت اليت هي وكن هلم يأوون إلاهم، ويسترتون بهم، وي تفع ن بهم ومئر 

 .(2)«وج ه االيتفمع

يعمة اإلهلمم إىل اختمذ املسمكن، وذلىك أصىل حفىظ    »قما ابن عمش س: 
ال  ع من غ ائل ح ادث اجل  من شىدة بىرد أو حىّر، ومىن غ ائىل السىنمع       
واهل ام، وهي أيضًم أصل احلضمسة والتمدن، ألن النلدان وم مزا القنمئل تتق م 

 .(3)«من اجتممع النا ت، وأيضًم تتق م من جمتمع احِللل واخلامم

ولقد جعل اهلل النا ت وىك ًم يطمىئن بهىم أصىحمبهم، ويىأم  ن على        
 ع ساتهم، وحرممتهم.

 اًل تسك  ن فا  وتهدأ »قما ابن العربي يف مع   السكن يف اآلية بأي : 
ج اسحكم عن احلركة، وقد تتحرك فا ، وتسكن يف غريه، إال أن الق ا خرج 

                                 
 .80( سورة النحل آية 1)
 .2/580( تفسير القرآن العظيم البن كثير 2)
 .13/190( التحرير والتنوير البن عاشور 3)
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عن النات فإذا عمد املىرء  عل  غملب احلما، وه  أن احلركة تك ن فامم خرج 
إلا  وكن، وبهذا ُومات مسمكن ل ج د السك ن فاهم يف األغلب، وعّد هذا 

 .(1)«يف مجلة ال عم

فهكىذا يريىد اإلوىالم    »وي ضح صمحب الظالا مع   السكن بق ل : 
النات مكميًم للسكا ة ال فساة واالطمئ من الشع سي، هكذا يريده مرحيًم تطمئن 

تأمن، و اء بكفميت  املمدية للسك   والراحة، أو بمطمئمن إلا  ال فس وتسكن و
من فا  بعضهم لنعض، ويسكن من فا  كل إىل اآلخىر فلىاس الناىت مكميىًم     

 .(2)«لل زاع والشقمق واخلصمم، إمنم ه  منات ووكن وأمن واطمئ من ووالم

وكمم هاأ اهلل وىنحمي  وتعىمىل هلىم السىكن يف الناى ت فقىد هاىأ هلىم         
ممم يلنس ن ويفرتش ي  من أصى اف الغى م، ووبىر اإلبىل،      ضروسات السكن

وشعر املمعز، ومم يتمتع ن ب  يف هذه الديام إىل ايتهمء اآلجما، لذا اختتم هذه 

 .ژٹ  ٹ    ڤ   ژ اآلية ب عمة عظامة وهي ق ل : 

 .(3)«املتمع: املما واألثمث واجلمع أمتعة»قما ابن م ظ س: 

كمم ذهب  ژٹ  ٹ    ڤ   ژ   تعمىل: واملقص د من هذا املتعلق يف ق ل
ال عظ بأيهم أو أيهم صمئرون إىل زواا حي ا دون »صمحب التحرير والت  ير: 

االيتفمع بهم لاك ن ال مس عل  أهنة واوتعداد لآلخرة فاتنع ا مم يرضىي اهلل  

                                 
 .10/152، وانظر: الجامع ألحكام القرآن للقرطبي 3/116( أحكام القرآن البن العربي 1)
 .269-14/268( في ظالل القرآن، سيد قطب 2)
 ، مادة )متع(.8/333( لسان العرب البن منظور 3)
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 .(1)«تعمىل

وهذه ال عمة ى يعمة السكن ى حتتمج إىل الشكر فىمهلل ميىن على  عنىمده       
شكروه وبملشكر تدوم ال عم لىذا قىما يف يهميىة اآليىة الىيت بعىدهم:       بمل عم لا

أي ت قىىمدون لعنمدتىى    (2) چڇ        ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  چ
 وترتك ا عنمدة غريه.

                                 
 .13/192( التحرير والتنوير البن عاشور 1)
 .81( سورة النحل آية 2)
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 املطلب الثالث: كون البيت حماًل لألكل واالدخار:
النات ه  املأوى الذي ُيؤوى إلا  اإليسمن وجيد فا  الراحة والطمأيا ة 

ومم دام كذلك فه   اًل لكأكل واإلدخىمس بعاىدًا عىن اطىالع      واخلص صاة،
 ال مس علا ، وعل  أوراسه وممتلكمت ، وهذه يعمة أيعم اهلل بهم عل  اإليسمن.

ڱ  ڱ  ڱ  چ يق ا تعمىل عل  لسمن واديم عاس  علا  السالم: 

 .(1) چڱ  ں   ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ           ہ  

سالم اآليمت الدالة عل  صدق ين تى  مىن إبىراء    ملم ذكر عاس  علا  ال
األكم  واألبرص وإحامء امل ت  وغريهم أتنع  مم ه  من ج س  من املعجزات، 
وه  اإلخراج من عممل الغاب إىل عممل الشهمدة، بمإلخنمس عن األكل واالدخمس 
يف النا ت وذلك من املغانمت، ألن مسكن اإليسمن أعز النا ت ع ده وأخف  

 .(2) ژ ں  ڻژ د أن خيفا  فقما هلم عاس  علا  السالم ملم يري

أصل اإلدخمس إدختمس، وه  افتعما من الذخر، فأسادوا  ژڱ  ں   ژ 
اإلدغمم لاخف ال طق فقلن ا التمء إىل الداا فصمست اللفظة إدخمس، واإلدخمس 

 .(3)من ذخر الشيء يذخره ُذخرًا إذا اختذت  وقت احلمجة 

أي: أخربكم مبم تأكل ي  يف  ژڱ  ڱ    ڱژ فاك ن مع   اآلية: 

 .(4)أي: مم ترفع ي  فتخنئ ي  وال تأكل ي    ژڱ  ں   ژ با تكم، 

                                 
 .49( سورة آل عمران من اآلية 1)
 .4/406ت والسور للبقاعي ( نظم الدرر في تناسب اآليا2)
 مادة )ذخر(. 4/302( لسان العرب البن منظور 3)
 .3/326، جامع البيان للطبري 1/304( انظر: معالم التنزيل للبغوي 4)
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 وذكر املفسرون عدة سوايمت يف هذا املع  :

 .(1)قما جممهد: مبم أكلتم النمسحة ومم خنأمت م   -1

قما السدي: كمن عاس  علا  السالم ُيحدث الغلممن وه  معهم يف -2
م يص ع  بمؤهم، ومبم يرفع ي  هلم، ومبم يأكل ي  ويق ا للغالم: ايطلق الكتمب مب

فقد سفع لك أهلك كذا وكذا، وهم يأكل ن كذا وكذا، فا طلق الصيب فانكي 
عل  أهل  حت  يعط ه ذلك الشيء فاق ل ن ل : من أخىربك بهىذاف فاقى ا:    

عى هم  عاس ، فحنس ا صناميهم ع   وقمل ا: ال تلعن ا مع هذا السمحر، فجم
يف بات، فجمء عاس  كذلك يطلنهم، فقمل ا: لاس هم هم ه م، فقما: مم يف هذا 
الناتف فقمل ا: خ مزير، قما عاس : كذلك يك ي ن ففتح ا عى هم فىإذا هىم    

 .(3) (2)چ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄچ خ مزير، فذلك ق ل : 

، قما قتمدة: كمن يق ا أينئكم مبم تأكل ن من املمئدة اليت ت زا علاكم-3
ومم تدخرون فاهم، ك م أخذ علاهم أن يأكل ا م هم وال يدخروا، فلمم خىمي ا،  

. ففي هذه اآلية الكرمية اليت يربهن فاهم عاس  بىن مىريم   (4)مسخ ا خ مزير 
عل  صدق سوملت  فاذكر من عالممت ين ت  أي  ي نئهم مبم يأكل ن يف باى تهم  

                                 
 عنه. 2/221عنه، والسيوطي في الدر المنثور  3/327( أخرجه الطبري في تفسيره 1)
 .78( سورة المائدة اآلية 2)
 2/221عن السدي، والسيوطي في الدر المنثور  3/328يره ( أخرجه الطبري في تفس3)

، المحرر الوجيز البن عطية 1/304عن سعيد بن جبير، وانظر: معالم التنزيل للبغوي 
 .8/51، التفسير الكبير للرازي 1/334، زاد المسير البن الجوزي 1/440

، 1/34للبغوي عنه، وانظر: معالم التنزيل  3/328( أخرجه الطبري في جامع البيان 4)
، الجامع ألحكام 1/334، زاد المسير البن الجوزي 1/440المحرر الوجيز البن عطية 

 .4/95القرآن للقرطبي 
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 ومم يدخرون وال شك أيهم معجزة.

خيربهم عن أح اهلم اليت ال يطلع علاهم أحد »مش س: يق ا الطمهر بن ع
فاخربهم مبم أكل ه يف با تهم، ومم ع دهم مّدخر فاهم، لتك ن همت  املتعمطفمت 

ألن  ژڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ژ كلهم من قنال املعجزات بقري ة ق ل : 
 . (1)«اإلينمء يك ن يف األم س اخلفاة

مريم علا  السالم فهي وهذه اآلية وإن دلت عل  صدق ين ة عاس  بن 
تنني مكمية النات ومم يتمتع ب  من خص صاة فاستطاع اإليسمن فا  أن يأكىل  
طعمم  قلااًل كمن أو كثريًا ويدخر فا  حمجامت  وممتلكمت  اخلمصة فهذه يعمة ال 

 يقدس قدسهم إال من فقدهم.

                                 
 .3/102( التحرير والتنوير للطاهر عاشور 1)
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 املبحث الثاني: آداب البيوت:
 :املطلب األول: االستئذان يف دخول البيوت

حلممية با ت املسلمني شرع اهلل تعمىل االوىتئذان، ويهى  عىن دخى ا     

وئ  ۇئ   چ النا ت دون اوتئذان خ ف الكشف عن احملرممت قىما تعىمىل:   

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀڀ  ڀ   ڀ  ی  جئ  حئ  مئ   

ڤ     ڤ  ڦ   ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ 

 .(1)چڦ  ڦ  ڦ    ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ

 يف اآلية مسمئل:

 أواًل:مع   االوتئ مس لغة:

األيس خالف ال حشة وه  مصدس ق لك أِيست ب ، »قما ابن م ظ س: 
بملكسر أيسًم وأيَسة؛ واأليس واالوتئ مس ه  التىأياس، وقىد أيسىت بفىالن     

 .(2)«ت مبع   أبصرتواإليسي م س ب إىل اإليس، و يس

 ثمياًم: االوتئ مس ع د املفسرين:

وئ  ۇئ   ۇئ  ژ اختلف املفسرون يف مع   االوتئ مس يف ق ل  تعمىل: 

 عل  عدة معمٍن م هم: ژۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   

                                 
 .29-27( سورة النور اآليات 1)
 مادة )أنس(. 6/12( لسان العرب 2)
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 .(1)االوتئذان، وه  ق ا ابن عنمس -1

 .(2)طلب األيس وه  أن ي ظر هل يف النات يمس فاؤذيهم إيي داخل-2

 .(3) ح ح، وه  ق ا جممهد الت-3

االوتعالم واالوتكشمف، واملع ى : حتى  يسىتعلم ا ويستكشىف ا     -4
 .(4)احلما، هل يراد دخ هلم أم ال 

االوتئ مس يف كالم العرب: اذهىب فموىتأيس هىل تىرى     »قما الفراء: 
 .(5)«أحدًا، فاك ن هذا املع  : ايظروا من يف النمب

ا الثميي مبع   طلب األيىس  والذي أسجح  من هذه األق اا، ه  الق 
والص اب من الق ا يف ذلك ع دي أن » وه  مم سجح  الطربي حاث قما: 

يقما: إن االوتئ مس اإلوتفعما من األيس، وه  أن يستأذن أهىل الناىت يف   

                                 
، 6/171وطي في الدر المنثور ، والسي18/133( أخرجه الطبري في جامع البيان 1)

، 4/175، المحرر الوجيز البن عطية 3/516وانظر: تفسير القرآن ألبي المظفر 
كلهم عن ابن  3/278، تفسير القرآن العظيم البن كثير 3/139تفسير النسفي 

 عباس.
، المحرر الوجيز 4/284، الكشاف للزمخشري 3/336( انظر: معالم التنزيل للبغوي 2)

 البن عاشور ، التحرير والتنوير17/440، روح المعاني لأللوسي 4/175البن عطية 
18/158. 

، وابن 6/172، والسيوطي في الدر المنثور 18/133( أخرجه الطبري في جامع البيان 3)
 كلهم عن مجاهد. 3/280كثير في تفسير القرآن العظيم 

، زاد المسير 4/284، الكشاف للزمخشري 3/516( انظر: تفسير القرآن ألبي المظفر 4)
 .5/353البن الجوزي 

 .2/249( معاني القرآن للفراء 5)
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الدخ ا علاهم خمربًا بذلك من فا ، وهىل فاى  أحىد، ولاىؤذيهم أيى  داخىل       
 .(1)«ا إىل اوتئذاي  إيمهمعلاهم، فاأيس إىل إذيهم ل  يف ذلك ويأيس 

                                 
 .18/134( جامع البيان للطبري 1)
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 املطلب الثاني: تقديم السالم على االستئذان:

وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ژ قىىىىما تعىىىىمىل: 

 . ژېئ   ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  ی  جئ  حئ  

 :(1)اختلف العلممء هل يقدم السالم أو االوتئذان عل  أق اا 

م، قال يقدم االوتئذان عل  السالم فاق ا: أأدخىلف وىالم علىاك   -1

 .ژېئ  ېئ   ىئ  ژ لتقديم اهلل ل  يف اآلية: 

 وقال يقدم السالم عل  االوتئذان، فاق ا: والم علاكم، أأدخلف.-2

فصل يف املسألة إي  أن وقع بصره عل  إيسمن من أصىحمب امل ىزا   -3
 فأي  يقدم السالم، وإذا مل يرأ أحدًا من أصحمب امل زا فإي  يقدم االوتئذان.

ألق اا ى واهلل أعلم ى ه  الق ا الثىميي وهى      والذي أسجح  من هذه ا
واألكثرون »تقديم السالم عل  االوتئذان، وه  مم سجح  النغ ي حاث قما: 

عل  أي  يقدم السالم، فاق ا: والم علاكم أأدخل، ويف اآلية تقديم وتأخري، 
تقديرهم حت  تسلم ا عل  أهلهم وتستأذي ا وكذلك ه  يف مصحف عنىداهلل  

 .(2)«بن مسع د

والصحاح الذي جمءت ب  الس ة وقمل  احملقق ن أي  يقدم »قما ال  وي: 
 .(3)«السالم فاق ا السالم علاكم أأدخل

                                 
، الجامع ألحكام القرآن للقرطبي 3/336( انظر األقوال في: معالم التنزيل للبغوي 1)

 .14/131، شرح النووي على صحيح مسلم 12/217
 .3/336( معالم التنزيل للبغوي 2)
، ورجحه الشوكاني انظر: فتح القدير 14/131النووي على صحيح مسلم  ( شرح3)
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وممم يرجح ذلك احلديث الذي ُسوي عن كلدة بن احل نل سضي اهلل ع   
قما: أتات ال يب صل  اهلل علا  وولم فدخلت علاى  ومل أسوىلم، فقىما الى يب     

 .(1)«ع فقل السالم علاكم أأدخلاسج»صل  اهلل علا  وولم: 

وأيضًم مم سوي أن سجاًل من بب عممر أي  اوتأذن عل  ال يب صىل  اهلل  
علا  وولم وه  يف بات، فقما: أأجلف فقما سو ا اهلل صل  اهلل علا  وولم 

« اخرج إىل هذا فعلم  االوتئذان فقل ل : قل السالم علاكم أأدخلف»خلمدم : 
 .(2)علا  وولم فدخلفأذن ل  ال يب صل  اهلل 

من ه م يتنني ل م أن تقديم السالم عل  االوتئذان هى  مىم دلىت علاى      
الس ة فإي  من املعروف من حما ال يب صل  اهلل علا  وولم أي  أوا مم ينىدأ  

 بملسالم، وكذلك حما أصحمب  سضي اهلل ع هم.

ذلكىم أي: االوىتئذان    ژی  ی  ی  جئ  حئ  ژ وق ل  تعمىل: 
 لكم من اهلج م عل  النا ت بدون اوتئذان وال تسلام.والتسلام خري 

                                                                             
4/20. 

، والترمذي في 2/765( أخرجه أبو داود في سننه، كتاب األدب، باب كيفية االستئذان 1)
، وقال 7/344سننه كتاب االستئذان واألدب، باب ما جاء في التسليم قبل االستئذان 

ن حديث ابن جريج مثله. وصححه النووي في عنه: هذا حديث غريب ال نعرفه إال م
 .273رياض الصالحين حيث قال: )إسناده صحيح( رياض الصالحين ص

، باب إذا قال أدخل، ولم يسلم من حديث ربعي 33( أخرجه البخاري في األدب المفرد ص2)
بن خراش ـ رضي اهلل عنه ـ، وأبو داود في سننه، كتاب األدب، باب كيفية االستئذان 

، وصححه النووي في رياض الصالحين وقال: )إسناده صحيح( رياض 2/766
 .273الصالحين ص
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 املطلب الثالث: املراد بالبيوت املسكونة وغري املسكونة:

 :ژڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄژ ونب يزوا ق ل  تعمىل: 

وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ژ ملم أيزا اهلل عز وجل: 

ع   ى: يم قما أب  بكر الصديق ى سضي اهلل   ژېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئی  
سو ا اهلل أفرأيت اخلميمت واملسمكن يف طرق الشمم لاس فاهم ومكنف فأيزا 

 .(1)اآلية  ژڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ   ژ اهلل 

والنا ت املسك ية: هي النا ت املعدة للسك   اليت يك ن لصمحنهم فاهم 

ۈئ  ۆئ  ۆئ  ژ حق السك   وامل فعة، وإن كميت ملكًم لغريه، فق ل  تعىمىل:  

أي: املعدة لسك مكم حت  تستأذي ا ممن ميلك  ژۈئ  ېئ  ېئ  ېئ 
اإلذن من أصحمبهم اململكني إن كميت حتت أيديهم، أو اململكني مل فعة وك مهم 

 .(2)ستأجرين، أو بمهلنة كمملستعريينبمألجرة كممل

 أمم النا ت غري املسك ية:

 :(3)اختلف املفسرون يف مع مهم عل  أق اا 

                                 
، لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي 271( انظر: أسباب النزول للواحدي ص1)

، 159، أسباب النزول عند الصحابة والمفسرين لعبدالفتاح القاضي ص158ص
 .6/176وانظر: الدر المنثور للسيوطي 

 .18/54لتفسير الواضح لمحمود حجازي ( انظر: ا2)
، 18/137، جامع البيان للطبري 3/337( انظر األقوال في: معالم التنزيل للبغوي 3)

، زاد المسير البن 23/174، التفسير الكبير للرازي 3/299أحكام القرآن البن العربي 
 .4/20، فتح القدير 12/221، الجامع ألحكام القرآن للقرطبي 5/353الجوزي 
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والنا ت املن اة بملطرق اليت لاس بهم وكمن معروف ن، ، (1)اخلميمت -1
 .(4)، والضحمك (3)، وجممهد (2)وه  ق ا  مد بن احل فاة 

. وهذا عل  الق ا بأيهىم  (5)با ت مكة، وه  ق ا  مد بن احل فاة -2
 .(6)غري متملكة، وأن ال مس شركمء فاهم 

ق ا عطىمء   النا ت اخلربة، اليت يدخلهم ال مس لقضمء احلمجة، وه -3
(7). 

 قضمء احلمجة.  ژ ڄ  ڄ  ڄژ واملتمع يف ق ل  تعمىل: 

 .(8)ح ايات التجمس اليت بمإلو اق للناع والشراء، وه  ق ا ابن زيد-4

ويرتجح لي من هذه األق اا أن اآلية عممة تشمل كل النا ت الىيت ال  
عى سة  ومكن هلم، وفاهم متمع لل مس، ألن االوتئذان إمنم شرع لئال يطلع عل  

فإذا مل خيف ذلك فل  الدخ ا بغري اوتئذان، وهذا الق ا ه  مم سجح  كىثري  

                                 
، 70( الخانات: جمع خان وهو ما ينزله المسافرون. انظر: المصباح المنير ألحمد فيومي ص1)

 مادة )خون(.
 عنه. 6/175عنه، والسيوطي في الدر المنثور  18/137( أخرجه الطبري في تفسيره 2)
 عنه.6/175عنه، والسيوطي في الدر المنثور  18/137( أخرجه الطبري في تفسيره 3)
 عنه.6/175عنه، والسيوطي في الدر المنثور  18/137طبري في تفسيره ( أخرجه ال4)
 عنه. 18/137 جامع البيان( أخرجه الطبري في 5)
 .12/221( انظر: الجامع ألحكام القرآن للقرطبي 6)
 .6/175، والسيوطي في الدر المنثور 18/137( أخرجه الطبري في جامع البيان عنه 7)
 عنه.18/137بيان عنه ( أخرجه الطبري في جامع ال8)
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وأمم ». إال أن الطربي أخرج با ت التجمس من هذا احلد فقما: (1)من املفسرين 
 .(2)«با ت التجمس فأي  لاس ألحد دخ هلم إال بإذن أسبمبهم ووكميهم

                                 
، أحكام القرآن 18/138، جامع البيان للطبري 3/337( انظر:معالم التنزيل للبغوي 1)

، تفسير القرآن العظيم البن 23/174، التفسير الكبير للرازي 3/300البن العربي 
 .3/281كثير 

 .18/138( جامع البيان للطبري 2)
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 املطلب الرابع: احلكمة من االستئذان:

ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ژ ليت ين  اهلل علاهم يف ق ل : احلكمة هي ا

فدا بذلك عل  أن الذي حرم من أجلى  الىدخ ا هى  كى ن      ژڦ    ڄ
النا ت مسك ية، إذ ال يأمن من يهجم علاهم بغري اوتئذان أن يرى عى سات  

 .(1)ال مس، ومم ال حيل ال ظر إلا  

على  عى سة،    واالوتئذان مل يشرع لئال يطلع الداخل»قما الزخمشري: 
وال تسنق عا   إىل مم ال حيل ال ظر إلا  فقط، وإمنىم شىرع لىئال ي قىف على       
األح اا اليت يط يهم ال مس يف العمدة عن غريهم ويتحفظ ن من إطالع أحد 
علاهم، وألي  تصرف يف ملك غريك فال بّد من أن يك ن برضىمه، وإال أشىن    

 .(2)«الغصب والتغلب

ژ ئذان عل  النا ت والسالم عل  أهلهم من أجل ذلك شرع اهلل االوت

إلي موىىىىىهم ژ ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ
وإزالة ال حشة من يف وهم قنل الدخ ا وقد أمجلىت حكمىة االوىتئذان يف    

 .ژی  ی  ی  جئ  حئ  ژ ق ل  تعمىل: 

                                 
 .127( روائع البيان للصابوني 1)
 .4/287للزمخشري ( الكشاف 2)
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 املطلب اخلامس: االستئذان على احملارم:

 تًم أي: با ژوئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ژ قما تعمىل: 
 .(1)لاست لكم

فمآلية مل تتعرض حلكم االوتئذان عل  احملمسم، بل أطلقت ال هىي عىن   
 دخ ا با ت الغري بدون اوتئذان و اء كمن من احملمسم أم من غريهم.

 فكل بات يصدق علا  أي  لاس باتًم لشخص فإي  يدخل يف هذا العم م.

فا  أمى  إال  ي نغي لإليسمن أن ال يدخل النات الذي »قما ابن مسع د: 
 .(2)«بعد االوتئ مس

إمنم جعل االوتئذان من أجل »قما ابن حجر وه  يتحدث عن حديث: 
. يؤخذ م   أي  يشرع االوتئذان عل  كل أحىد حتى  احملىمسم لىئال     (3)«النصر

تك ن م كشفة الع سة ثم ذكر بعد ذلك جمم عة من اآلثمس عن السىلف تىدا   
ا بعدهم: وأومياد هذه اآلثىمس كلىهم   عل  مشروعاة االوتئذان عل  احملمسم قم

 .(4)صحاحة 

مم سوى أي  جمء سجل إىل عنداهلل بن مسع د قما: أأوتأذن أميف فقما: 

                                 
 .5/353( زاد المسير البن الجوزي 1)
 عنه. 18/88( أخرجه الطبري في جامع البيان 2)
( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب االستئذان، باب إنما جعل االستئذان من أجل البصر 3)

، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب األدب، باب تحريم النظر في بيت 7/129-130
 .2/1698غيره، 

 .11/27( فتح الباري 4)
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 .(1)«مم عل  كل أحاميهم حتب أن تراهم عريمية»

األوىل أن »ويستحب االوتئذان حت  على  الزوجىة، قىما ابىن كىثري:      
ل  هائة ال حتب أن يراهم يعلمهم بدخ ل  وال يفمجئهم ب  الحتمما أن تك ن ع

 .(2)«علاهم

كىمن   »ويف الصحاحني عن جمبر بن عنداهلل ى سضي اهلل ع همم ى قىما:    
 .(3)«ال يب صل  اهلل علا  وولم يكره أن يأتي أهل  طروقًم

                                 
، وقال األلباني في صحيح األدب المفرد 227( أخرجه البخاري في األدب المفرد ص1)

بعد ذكر هذا  11/27: )صحيح اإلسناد(، وقال ابن حجر في فتح الباري 408ص
 «.وأسانيد هذه األثار كلها صحيحة»األثر وغيره: 

 .3/280( تفسير القرآن العظيم البن كثير 2)
رجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب ال يطرق أهله لياًل إذا أطال الغيبة ( أخ3)

، ومسلم في صحيحه، كتاب اإلمارة، باب كراهية الطروق وهو الدخول لياًل 10/425
 .3/1527لمن ورد من سفر 
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 املطلب السادس: شروط وآداب االستئذان:
 االوتئذان ثالثًم:-1

اد علاهىم إال مىن   الس ة يف االوتئذان عل  النا ت ثالث مرات وال يز
 علم أي  مل ُيسمع.

ألن الغملب من الكالم إذا كىرس ثالثىًم مسىع وفهىم ..     »قما القرطيب: 
 .(1)«والزيمدة عل  الثالث قد تقلق سب امل زا

ومل تتعرض اآلية الكرمية إىل عدد االوتئذان، وهذا مم با   سوى ا اهلل  
   وإال فإي  يرجع.صل  اهلل علا  وولم إن االوتئذان يك ن ثالث فإن أذن ل

إذا اوتأذن أحدكم ثالثًم فلم يؤذن ل  »قما سو ا اهلل صل  اهلل علا  وولم: 
 . (2)«فلريجع

 واحلكمة من العدد بأن يك ن االوتئذان ثالثًم، تأكاد حلرمة النا ت.

حكمة التعداد يف االوتئذان أن األوىل اوتعالم، والثمياة »قما ال  وي: 
 .(3)«تأكاد، والثملثة إعذاس

جيىب يف االوىتئذان ثالثىًم أن ال    »وكافاة هذا االوتئذان قما الىرازي:  
يك ن متصاًل، بل يك ن بني كل واحدة واألخىرى وقىت، فأمىم قىرع النىمب      

 .(4)«بع ف والصامح بصمحب الداس فذاك حرام ألي  يتضمن اإليذاء واإلحيمش

                                 
 .12/214( الجامع ألحكام القرآن للقرطبي 1)
، 7/130اب التسليم واالستئذان ثالثًا ( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب االستئذان، ب2)

 .2/1694ومسلم في صحيحه، كتاب اآلداب، باب االستئذان 
 .3/295( أحكام القرآن البن العربي 3)
 .24/172( التفسير الكبير للرازي 4)
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 ويك ن االوتئذان الا م بقرع النمب، أو اجلىرس ثىالث مىرات ضىربمً    
خفافًم غري مزعج، مراعمة ألح اا أهل الناىت فإيى  ال يعلىم حىمهلم داخىل      

 النات.

ودق النمب أو اجلرس يق م مقمم االوتئذان و اء أكمن النمب مغلقًم أم 
مفت حًم. وصفة طرق األب اب يك ن خفافًم حباث يسمع وال يع ف فقد سوى 

هلل علا  وولم كميت أب اب ال يب صل  ا»أيس بن مملك سضي اهلل ع   قما: 
 .(1)« تقرع بمألظمفر

عل  طمسق النمب أن يت ح  ميا ًم أو مشماًل حت  ال يرى الع سات: -2
ملم صح عن ال يب صل  اهلل علا  وولم إي  إذا أت  بمب ق م مل يستقنل النمب 
من تلقمء وجه ، ولكن من سك   األمين أو األيسر، يقى ا: السىالم علىاكم،    

 .(2)السالم علاكم 

جيب علا  أن يأتي النمب، وحيموا اإلذن عل  صىفة ال  »القرطيب: قما 
 .(3)«يطلع فاهم عل  النات ال يف إقنمل  وال يف ايقالب 

عدم اإلحلمح يف االوتئذان أو طرق النمب: بل يستأذن ثالثىًم، فىإن   -3
إذا اوتأذن أحدكم »أذن ل  وإال ايصرف لق ا الرو ا صل  اهلل علا  وولم: 

                                 
، وقال 6/442، والبيهقي في شعب اإليمان 316( أخرجه البخاري في األدب المفرد ص1)

 .« رواه البزار وفيه ضرار بن حرد وهو ضعيف» : 8/43 الهيثمي في مجمع الزوائد
( أخرجه أبو داود في سننه، كتاب األدب، باب كم مرة يسلم الرجل في االستئذان 2)

 .3/974، وصححه األلباني في صحيح سنن أبي داود 2/767
 .12/220( الجامع ألحكام القرآن للقرطبي 3)
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 .(1)«ن ل  فلريجعثالثًم فلم يؤذ

اعلم أن املستأذن إن حتقق أن أهل النات مسع ه لزم  »قما الش قاطي: 
االيصراف بعد الثملثة، أليهم ملم مسع ه، ومل يأذي ا لى  دا ذلىك على  عىدم     

 .(2)«اإلذن

أمم إذا تأكد ظن املستأذن أن أصحمب النات مل يسمع ه، فملظمهر أي  ال 
 بأس بملزيمدة.

ئذان ثالث ال أحب أن يزيد أحد علاهم، إال من علم االوت»قما مملك: 
 .(3)«أي  مل ُيسمع فال أسى بأوًم أن يزيد إذا اوتاقن أي  مل ُيسمع

إذا مل يؤذن للمستأذن بملدخ ا فمل اجب علاى  االيصىراف: وإذا قىما     -4

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  چ أهل امل زا للمستأذن: اسجع وجب علا  الرج ع لق ل  تعمىل: 

 .(4)چ  ٿٺٺ  ٿ   ٿ  

كمن بعض أهل العلم إذا اوتأذن على  بعىض أصىدقمئ     »قما الش قاطي: 
يتم   أن يق ل ا ل : اسجع لريجع، فاحصل ل  فضل الرجى ع املىذك س يف ق لى     

 .(5)« ژ ٿ   ٿ  ٿژ تعمىل: 

 الس ة أن خيرب املستأذن عن امس .-5

                                 
 .22( سبق تخريجه ص1)
 .6/114نقيطي ( أضواء البيان للش2)
 .12/215( الجامع ألحكام القرآن للقرطبي 3)
 .28( سورة النور من اآلية 4)
 .6/117( أضواء البيان للشنقيطي 5)
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ملم ثنت يف الصحاحني عن جمبر بىن عنىداهلل سضىي اهلل ع همىم قىما:      
فقلت: أيم، فقما « من هذاف»اوتأذيت عل  ال يب صل  اهلل علا  وولم فقما: 

 .(1)كأي  كره ذلك « أيم، أيم»ال يب صل  اهلل علا  وولم: 

 فعل  املستأذن أن يصرح بممس  أو ك ات ، أو لقن  لتحصال الفمئدة.

قما العلممء: إذا اوتأذن فقال ل  »قما ال  وي تعلاقًم عل  حديث جمبر: 
أيتف أو من هذاف كره أن يق ا: أيم هلذا احلديث وألي  مل حيصل بق ل  أيم من 

فمئدة وال زيمدة بل اإلبهمم بمق، بل ي نغي أن يق ا فالن بممس  .. وال بىأس  
بق ل : أيم أب  فالن، أو القمضي فالن، أو الشاخ فالن، إذا مل حيصل التعريف 

 .(2)«بمالوم خلفمئ 

كلف شرعًم ع دمم يريد دخى ا باىت   وج ب االوتئذان عل  كل م-6
 غريه.

واجب عل  ال مس أمجعني إذا احتلم ا أن يستأذي ا عل  »قما الطربي: 
 .(3)«من كمن من ال مس

فمالوتئذان واجب عل  اجلماع الرجما وال سمء، أمم األطفما فإيهم غري 
  مكلفني بهذه التكملاف فاج ز هلم الدخ ا بغري إذن إال إذا بلغ ا احللم لق ل

وإذا بلغ األطفما م كم احللم فلاستئذي ا كمىم اوىتئذن الىذين مىن      +تعمىل: 

                                 
، 7/131( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب االستئذان، باب إذا قال من ذا فقال أنا 1)

من هذا  ومسلم في صحيحه، كتاب اآلداب، باب كراهة قول المستأذن أنا إذا قيل
2/1697. 

 .14/135( شرح النووي على صحيح مسلم 2)
 .18/134( جامع البيان للطبري 3)
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 .(1) "قنلهم 

                                 
 .59( سورة النور آية 1)
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 املطلب السابع: حرمة االطالع على بيوت الغري:
فمإلوالم ضمن لمية حرمىة املسىمكن جتىمه أي اعتىداء، فهىي تعطىي       
للشخص حفمظًم عل  حرمة حامت  اخلمصة حق الدفمع مل ع من يعتىدي على    

ل  أن »مسك   بدون وج  حق قما سو ا اهلل صل  اهلل علا  وولم:  حرمت  يف
أمرًئ اطلع علاىك بغىري إذن فحذفتى  حبصىمة ففقىأت عا ى  مل يكىن علاىك         

 .(1)«ج مح

فا  مشروعاة االوتئذان على   »قما ابن حجر يف تعلاق  عل  احلديث: 
 .(2)«من يك ن يف بات مغلق، وم ع التطلع علا  من خلل النمب

ة أن سجاًل اطلع من حجر يف ُحجر ال يب صل  اهلل علا  وولم ويف سواي
ل  اعلم أيك »حيك ب  سأو  فقما:  (3)ومع ال يب صل  اهلل علا  وولم ِمْدسى

 .(4)«ت ظر لطع ت ب  يف عا اك إمنم ُجعل االوتئذان من أجل النصر

إمنم جعل اإلذن مىن أجىل ال ظىر مع ىمه أن االوىتئذان      »قما ال  وي: 
م س ب  وإمنم جعل لئال يقع ال ظر عل  احلرام فال حيىل ألحىد أن   مشروع ومأ

ي ظر يف جحر بمب وال غريه ممم ه  متعرض فاى  ل قى ع بصىره على  امىرأة      
أج ناة، ويف هذا احلديث ج از سمي عني املتطلع بشىيء خفاىف، فلى  سمىمه     

                                 
( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الديات، باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فال 1)

 ، ومسلم في صحيحه، كتاب اآلداب، باب تحريم النظر في بيت غيره8/45دية له 
2/1699. 

 .12/255( فتح الباري 2)
 ( ِمْدرى: حديدة يسوى بها الرأس.3)
 .20( سبق تخريجه ص4)
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خبفاف ففقأهم فال ضممن إذا كمن قد يظر يف بات لاس فا  امىرأة  ىرم واهلل   
 .(1)«علمأ

فملشريعة اإلوالماة يهت عن اختالس ال ظر إىل النا ت ومن فرجمت 
أب ابهم وي افذهم، ملم يف ذلك من هتك لكأوراس امل هي ع   يف اإلوالم، فمل مظر 
بغري إذن ُمتّعد عل  حرممت اآلخرين بغري وج  حق، لذا أباح لصمحب النات 

 يك ن عل  صمحب النات دفع هذا االعتداء ول  كمن بفقء عني ال مظر، وال
 قصمص، وال دية وال ضممن.

من يظر يف بات غريه من خصمص بمب مغلق »جمء يف م ته  اإلسادات: 
وحن ه ول  مل يتعمد، ولكن ظ   متعمدًا فحذف عا  ، أو حن هم فتلفت فهدس، 

 .(2)«وال يتنع 

وكمم حرمت الشريعة اإلوالماة االطالع عل  با ت الغري إال بإذيهم، 
ك حرمت اورتاق السمع عل  با ت الغري فىال جيى ز ألحىد أن يتسىّمع     كذل

ويسرتق السمع ع د بمب، أو ثقب، أو جداس قما سو ا اهلل صل  اهلل علاى   
من حتلَّم حبلم مل يره كسِلف أن يعقد بني شعريتني ولىن يفعىل، ومىن    »وولم: 

 (3)أليك اوتمع إىل حديث ق م وهم ل  كمسه ن، أو يفرون م   ُصبَّ يف أذي  ا
 .(4)«ي م القاممة، ومن ص َّس ص سة ُعّذب وكلف أن ي فخ فاهم ولاس ب مفخ

                                 
 .14/138( شرح النووي على صحيح مسلم 1)
 .2/494( منتهى اإلرادات، لمحمد الفتوحي 2)
( األنك: الرصاص األبيض، انظر: النهاية في غريب الحديث واألثر، البن األثير 3)

1/182. 
، باب إذا رأى قومًا يتناجون فال يدخل معهم. 249البخاري في األدب المفرد ص( أخرجه 4)
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واحلديث دلال عل  حتريم اوتممع حىديث مىن   »جمء يف ونل السالم: 
 .(1)«ُيكره مسمع حديث  ويعرف بملقرائن أو بملتصريح

املىؤدي إىل   (2)وكل ذلك يدخل يف بمب يهي اإلوالم عىن التجسىس   

 .(3) چڀ   ٺ  چ سات قما تعمىل: ال ق ف عل  الع 

ففي هذه اآلية الكرمية يه  اهلل عز وجل عىن التجسىس، وى اء كىمن     
بمالوت صمت أو بىمل ظر إىل عى سات املسىلمني والنحىث عىن ذلىك، وعىن        

 معمينهم، والكشف عمم ورته اهلل ع هم من األوراس اخلمصة.

لى   ومن التجسس اإلوتممع إىل حديث القى م وهىم   »قما األوزاعي: 
 .(4)«كمسه ن

التجسس ه  النحث عن عا ب ال مس، يه  اهلل تعىمىل  »قما النغ ي: 
عن النحث عن املست س من أم س ال مس وتتنع ع ساتهم حت  ال يظهر عل  مم 

 .(5)«ورته اهلل م هم

                                                                             
انظر: صحيح األدب المفرد لإلمام البخاري « إنه صحيح اإلسناد»قال عنه األلباني: 

، وأخرجه الدارمي في سننه، كتاب الرؤيا، باب النهي عن أن يحتلم 454لأللباني ص
 .1/561الرجل رؤيا لم يرها 

 .4/381لسالم للصنعاني ( سبل ا1)
الجيم والسين أصل واحد، وهو تفرق الشيء بمس لطيف، »( التجسس. قال ابن فارس: 2)

يقال جسست العرق وغيره جسًا، والجاسوس فاعول من هذا، ألنه يتخير ما يرده 
 مادة )جسس(. 1/414بخفاء ولطف. انظر: معجم مقاييس اللغة 

 .12( سورة الحجرات آية 3)
 .26/422معاني لأللوسي ( روح ال4)
 .4/215( معالم التنزيل للبغوي 5)
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إن حب االوتطالع عل  أوراس ال مس لاس من مكمسم األخالق، ولاس 
  خص صاة الفرد يف م زلى  أو يف  من صفمت املسلمني، فال جي ز التعدي عل

أي مكمن  خر و اء كمن بمإلذن ووالة السمع الطناعاة أو بمل ظر واالطىالع  
 عل  ع سات ال مس عن طريق العني، ويستث   من ذلك حمالت الضروسة.

فإذا عرض أمر يف داس من حريق، أو هج م ومسق، أو »قما الزخمشري: 
 .(1)«بملدلالظه س م كر جيب إيكمسه قلت ذلك مستث   

لاس ألحد النحث والتجسىس واقتحىمم الىدوس    »جمء يف يهمية احملتمج: 
بملظ  ن، يعم إذا غلب عل  ظ   وق ع معصاة، ول  لقري ة ظمهرة كإخنمس ثقة 

 .(2)«جمز ل ، بل وجب علا  التجسس إن فمت تداسكهم كقتل وزي  وإال فال

القنض على   ومن هذا ال  ع مم يسجل من إجنمزات لرجما األمن من 
املفسدين قنل أن يتمك  ا من ت فاذ خمططمتهم من ترويىع اآلمى ني، وإتىالف    
 املمتلكمت، وقتل األبريمء، وتفجري امل شآت بضربمت اوتنمقاة تشل حركمتهم.

اللص ص وقّطمع الطرق أسى أن يطلن ا يف مظىميهم  »قما ابن فرح ن: 
 .(3)«ويعمن علاهم حت  يقتل ا أو ي ف ا من األسض بمهلرب

فمإلوالم ضمن للفرد احلرية الكمملة يف مسك  ، وعدم دخ ا بات  إال 
بإذي ، إال مم تقتضا  الضروسة، كمم يف حملة حدوث حريق، أو اوتغمثة، أو مم 

أو مالحقة اجملرمني، وال « الضروسات تناح احملظ سات»شمب  ذلك طنقًم لقمعدة 
علم ب جى د مىم يسىتدعي    يكفي جمرد الظن القتحمم املسمكن، بل ال بد من ال

                                 
 .4/287( الكشاف للزمخشري 1)
 .8/45( نهاية المحتاج للرملي 2)
 .2/149( تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام البن فرحون 3)
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االقتحمم، واالقتحمم يك ن ع د الضىروسة إذا كميىت ه ىمك مصىلحة يفى ت      
 تداسكهم.
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 املطلب الثامن: االستئذان اخلاص:
جعلت الشريعة اإلوالماة لكأب ين أوقمتًم للراحة ال جيى ز لكأب ىمء، أو   
 غريهم من أفراد األورة االطالع علاهمم فاهم، وذلك تقديرًا خلص صاة سب
األورة وزوجت  يف وقت ساحتهمم وحفمظًم لكأوىراس الىيت ال جيى ز أن يطلىع     

 علاهم األوالد واخلدم.

ھ  ھ    ے   ے         ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  چ قىىما تعىىمىل: 

ڭ  ۇ  ۇ   ۆ   ۆۈ  ۈ   ٴۇ    ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ   ۉ    ې        ې  ې  

ې  ىى  ائ  ائ  ەئەئ  وئ   وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  

ٱ  ٻ  ىئىئ  ىئ               ی    ی  ی  یجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ     ېئ  ېئ 

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ  ڀڀ  ڀ             ٺ  ٺ  

 . (1) چٺ  ٺٿ  ٿ   ٿ   ٿ  ٹ  

 ونب ال زوا:

قما ابن عنمس: وج  ال يب صل  اهلل علاى  ووىلم   »قما ال احدي: -1
اخلطمب سضي اهلل ع    غالمًم من األيصمس يقما ل  مدجل بن عمرو إىل عمر بن

وقت الظهرية لادع ه، فدخل فرأى عمر حبملة كره عمر سؤيت  ذلك فقما: يم 
سو ا اهلل وددت ل  أن اهلل تعمىل أمريم ويهميم يف حما االوىتئذان فىأيزا اهلل   

 .(2)«تعمىل هذه اآلية

                                 
 .59-58( سورة النور اآليات 1)
لصحابة والمفسرين، عبدالفتاح ، أسباب النزول عند ا275( أسباب النزول للواحدي ص2)

، زاد 4/320، وانظر: معالم التنزيل للبغوي، الكشاف للزمخشري 162القاضي ص
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وقال: أيهم أوقمت جيىممع فاهىم الصىحمبة يسىمئهم وكىمن األطفىما       -2
فتحرجى ا مىن ذلىك فىأيزا اهلل     علىاهم بىدون اوىتئذان     واملمملاك يدخل ن

 .(1)اآلية

يف هذه اآلية شرع االوتئذان ألتنمع العمئلة ومن ه  »قما ابن عمش س: 
 .(2)«شديد االختالط إذا أسادوا دخ ا النات

فهذه اآليمت الكرمية اشتملت عل  اوىتئذان األقىمسب بعضىهم على      
وبأوقىمت معاىة خبىالف ق لى                 بعض فمآليمت خمصة بفئة معا ة مىن ال ىمس   

وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  چ تعىىمىل: 

 .  (3) چىئ  ىئی  

 فإيهم عممة كمم تقدم بامن ذلك ع د تفسريهم.

لل جىى ب ع ىىد  ژے         ژ الىىالم يف ق لىى  »قىىما ابىىن عمشىى س: 
 .(4)«اجلمه س

ممم ملكت أميميهم أمرا هلل املؤم ني أن يستأذيهم خدمهم »قما ابن كثري: 

                                                                             
، روح المعاني 12/302، الجامع ألحكام القرآن للقرطبي 5/373المسير البن الجوزي 

 .18/538لأللوسي 
 .18/537، روح المعاني لأللوسي 6/217( انظر: الدر المنثور للسيوطي 1)
 .18/223( التحرير والتنوير البن عاشور 2)
 .27( سورة النور آية 3)
 .18/224( التحرير والتنوير البن عاشور 4)
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 .(1)«وأطفمهلم الذين مل ينلغ ا احللم

واألمر يف اآلية يشمل الرجما وال سمء فملرجما يدخل ن بى ص اآليىة،   
وال سمء يدخلن بملتغلاب، أو بملقامس اجللي حاث أن ال سىمء يف بىمب وىرت    

 .(2)الع سة أشد من الرجما 

 .(3)نمس عمم يشمل العناد واإلممء الصغمس والك ژۓ  ۓ  ڭ   ژ 

املراد بهم الصغمس، واحللُم ضىنط الى فس عىن     ژڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ژ 
هاجمن الغضب ومجع  أحالم، ولاس احّللسم يف احلقاقة ه  العقل لكن فسروه 
بذلك لك ي  من مسننمت العقل، وُومِّي النل غ احللم لك ن صىمحن  جىديرًا   

 .(4)بمحللم 

بمألوقمت، وإمنىم   يعب: ثالث أوقمت، ألي  تعمىل فسرهن ژ ۆ   ۆژ 
قال ثالث مرات لكأوقمت ألي  أساد مرة يف كل وقت من هذه األوقمت، ألي  

 .(5)يكفاهم أن يستأذي ا يف كل واحد من هذه األوقمت مرة واحدة 

 وعلة ختصاص هذه األوقمت:

وهذه األوقمت اليت تقتضي عمدة ال مس االيكشمف فاهم »قما ابن عطاة: 
ع، وهي ع د الصنمح ألن ال مس يف ذلك ال قىت  ومالزمة التعري يف املضمج

                                 
 .3/303( تفسير القرآن العظيم البن كثير 1)
 .24/25( التفسير الكبير للرازي 2)
 .5/373( زاد المسير البن الجوزي 3)
 مادة )حلم(. 129( المفردات للراغب ص4)
 .12/304، الجامع ألحكام القرآن للقرطبي 24/28ر الكبير للرازي ( التفسي5)
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عراة يف مضمجعهم وقد ي كشف ال مئم، فمن مش  ودخل وخرج فحكم  أن 
يستأذن لئال يطلع عل  مم جيب ورته، وكذلك يف وقت القمئلة وهي الظهرية 
ألن ال همس يظهر فاهم إذا عال واشتد حره، وبعد العشمء أليى  وقىت التعىري    

 .(1)«شلل  م والتندا للفرا

ومسي كل واحد من هذه األوقمت ع سة، ألن ال ىمس خيتىل تسىرتهم    
 .(2)وحتفظهم فاهم 

 . چوئ   وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  چ ثم قما تعمىل: 

أي لاس علاكم أيهم املخمطن ن، وال عل  أطفملكم وممملاككم حرج يف 
الدخ ا علاكم بغري إذن حلمجتكم املتكرسة إلاهم يف اخلدمة وقضمء احلمجمت، 

ل  أمروا بمالوتئذان يف غري هذه األوقمت مع احلمجة املتكرسة إلاهم لكمن يف ف
 ذلك مشقة.

قما الفراء: )عنمسة  چۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئىئ  چ وبني العلة: 
 .(3)عن اخلدم( 

أي: هؤالء اخلدم وال الئد ط اف ن علاكم، يط ف ن علاكم لاخدم كم، 
إيهم من الط افني علاكم : »ومن هذا ق ا ال يب صل  اهلل علا  وولم يف اهلرة

 .(4)«والط افمت

                                 
 .4/194( المحرر الوجيز البن عطية 1)
 .4/320( الكشاف للزمخشري 2)
 .311، وانظر: المفردات للراغب ص2/260( معاني القرآن للفراء 3)
سننه، ، والترمذي في 1/19( أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة 4)
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املىراد العمى م أي: كىاًل مى كم يطى ف على        چ  ېئ  ېئ   ىئچ 
اآلخر، فأيتم تط ف ن علاهم لإلوتخدام، وهم يط ف ن علاكم للخدمة قىما  

يريد بعضكم من بعض يف املخملطة واملالبسىة، فلىذلك وىقط    »ابن العربي: 
 .(1)«استفع اجل مح با كم وبا هم االوتئذان هلم علاكم، ولكم علاهم، كمم

چ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ  ڀچ 

. 

ملم بني ونحمي  وتعمىل حكم األطفىما فامىم وىنق أعقىب ذلىك بناىمن       
حكمهم إذا بلغ ا لرفع مم قد يت هم  بعض ال مس من أن هلم حكمًم خيىملف  

 غريهم.

إذا بلغ ا )احللم(  أمر اهلل تعمىل يف هذه اآلية أن يك ي ا»قما ابن عطاة: 
 .(2)«عل  حكم الرجما يف االوتئذان يف كل وقت وهذا بامن  من اهلل تعمىل

          چ پ  ڀ  ڀچ واملراد بق ل  تعمىل: 

وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ژ أي: الذين ذكروا من قنل يف ق ل  تعمىل:   

 . (3) ژۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئی  

                                                                             
هذا حديث حسن »، وقال الترمذي: 1/63كتاب الطهارة، باب ما جاء في سؤر الهرة 

، وأخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب الطهارة، باب أحكام سؤر الهرة «صحيح
، وأخرجه مالك في الموطأ، كتاب «هذا حديث مما صححه مالك»، وقال: 1/385

 .1/22الطهارة، باب الطهور للوضوء 
 .3/334القرآن البن العربي ( أحكام 1)
 .4/194( المحرر الوجيز البن عطية 2)
 .27( سورة النور آية 3)
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 يت:املبحث الثالث: التحية عند دخول الب
ملم كميت النا ت هلم حرمة خمصة يف الشريعة اإلوالماة، لذلك شرعت 

 ض ابط وق اعد ي نغي مراعمتهم ع د الدخ ا إىل اآلخرين ومن أهمهم:

ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   چ السالم ع د الدخ ا لق لى  تعىمىل:   

 .(1) چۉ  ې  ې  ې

  چٴۇ  ۋ   ۋ  چ وقد اختلف املفسرون يف املقصى د بق لى  تعىمىل:    
 :(2)عل  ثالثة أق اا

 .(3)الق ا األوا: أيهم با ت أيفسكم، فسلم ا عل  أهملاكم وعاملكم

 الق ا الثميي: أيهم املسمجد، فسلم ا عل  من فاهم.

 الق ا الثملث: با ت الغري، فإذا دخلتم با ت غريكم فسلم ا علاهم.

ويرتجح لي من هذه األق اا أن اآلية عممة تشمل النا ت عل  العم م، 
وأوىل األق اا يف ذلك »دون ختصاص وهذا مم ذهب إلا  الطربي حاث قما: ب

بملص اب ق ا من قما مع مه: فإذا دخلتم با تًم من با ت املسىلمني فلاسىلم   
بعضكم عل  بعض، وإمنم قل م: إن ذلك أوىل بملصى اب ألن اهلل جىل ث ىمؤه    

                                 
 .61( سورة النور من اآلية 1)
، أحكام القرآن البن العربي 18/205( انظر األقوال الثالثة: جامع البيان للطبري 2)

بحر ، ال3/155، تفسير النسفي 12/318، الجامع ألحكام القرآن للقرطبي 3/343
 .6/575المحيط ألبي حيان 

 .3/305( تفسير القرآن العظيم البن كثير 3)
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 .(1)«ومل خيصص من ذلك باتًم دون بات چٴۇ  ۋ   ۋ  چ قما: 

الم عل  أهل هذه النا ت ه  ق ا الداخل )السالم علاكم وسلة والس

 .چۉ  ې  ې  ې  چ اهلل( وه  مع   ق ل  تعمىل: 

 .(2)أي: ثمبتة بأمره مشروعة من لدي  

وصفهم بملربكة والطاب أليهم دعى ة مىؤمن   . چ  ې  ىچ 
 .(3)ملؤمن يرج  بهم من اهلل زيمدة اخلري وطاب الرزق 

 :(4)لذي يدخل  املسلم من ثالث حمالت هذا وال خيل  النات ا

األوىل: إذا كمن فا  ومكن مسىلم، يقى ا: السىالم علىاكم وسلىة اهلل      
 وبركمت .

الثمياة: أن يك ن يف النات من لاس مبسلم فاق ا: السالم عل  من اتنع 
 اهلدى، أو السالم علا م وعل  عنمد اهلل الصمحلني.

 تلف العلممء عل  أق اا:الثملثة: أن ال يك ن يف النات ومكن، اخ

 الق ا األوا: يسلم، ويق ا السالم علاكم ويقصد املالئكة.

 .(1)الق ا الثميي: يق ا السالم علا م وعل  عنمد اهلل الصمحلني 

                                 
، ورجحه ابن العربي انظر: أحكام القرآن البن 208-18/207( جامع البيان للطبري 1)

 .3/342العربي 
 .3/155، تفسير النسفي 4/325 للزمخشري ( الكشاف2)
، تفسير 12/319رآن للقرطبي ، الجامع ألحكام الق5/325 للزمخشري ( انظر: الكشاف3)

 .6/575 ألبي حيان ، البحر المحيط3/155النسفي 
 .12/319( انظر: الجامع ألحكام القرآن للقرطبي 4)
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الق ا الثملث: قال ال يلزم السىالم، وهى  اختاىمس ابىن العربىي قىما:       
ي  إن كمن املقص د والذي اختمسه إذا كمن النات فمسغًم أي  ال يلزم السالم، فإ»

 «.امللك فمملالئكة ال تفمسق العند حبما

والذي يرتجح لي أن النات إذا كمن فا  وىمكن مسىلم أو غىري مسىلم     
 يسلم مبم وسد.

أمم إذا كمن النات خملاًم فإن األمر فا  وعة إن ولم فىال حىرج وإن مل   
 يسلم فال حرج واهلل أعلم.

                                                                             
، تفسير القرآن العظيم البن كثير 12/319( انظر: الجامع ألحكام القرآن للقرطبي 1)

3/307. 
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 ة لدخول البيوت:املبحث الرابع: اجتناب العادات اجلاهلي
ے   ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ      چ قما تعمىل: 

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉې   ې  ې  ې  ىى  

 .(1) چائ  ائ  ەئ   ەئ  

 ونب ال زوا:

سوى النخمسي عن الرباء قما: كميىت األيصىمس إذا حجى ا وسجعى ا مل     
ن بمب ، فقال يدخل ا النا ت إال من ظه سهم فجمء سجل من األيصمس فدخل م

 .(2) چۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋچل  ذلك، ف زلت هذه اآلية: 

 م مونة اآلية ملم قنلهم:

ملم ذكر ونحمي  وتعمىل أن األهلة م اقات للحج اوتطرد إىل ذكر شىيء  
كمن يفعل ي  يف احلج، زاعمني أي  من الرب فنني هلم أن ذلك لاس من الرب، ألن 

عند بعنمدة مل يشرعهم اهلل وال سو ل ، فه  متعند اهلل مل يشرع  هلم، وكل من ت
بندعة، وأمرهم أن يأت ا النا ت من أب ابهم ملم فا  من السه لة علاهم اليت هي 

 .(3)قمعدة من ق اعد الشرع 

وملم ذكر وؤاهلم عن األهلة بسنب ال قصمن والزيمدة ومم حكمة ذلك، 

                                 
 .189( سورة البقرة اآلية 1)
كتاب الحج والعمرة، باب قوله تعالى: )وآتوا البيوت من ( أخرجه البخاري في صحيحه، 2)

، وأسباب النزول عن الصحابة 5(. وانظر: أسباب النزول للواحدي ص4/462أبوابها( 
 ، وذكره كثير من المفسرين في تفاسيرهم.29والمفسرين للقاضي ص

 .88( انظر: تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص3)
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وكمن من املعل م أي  تعمىل حكام، فأفعمل  جمسية عل  احلكمة سد علاهم بأن مم 
يفعل ي  من إتامن النا ت من ظه سهم إذا أحرم ا لاس من احلكمة يف شىيء  

اهمم معًم ووصل وال من الرب، وملم وقعت القصتمن يف وقت واحد يزلت اآلية ف
 .(1)إحداهمم بمألخرى 

 :ژۆ  ۆ      ژ ق ل  تعمىل: 

الىربُّ: الصىلة واجل ىة واخلىري واالتسىمع يف      »جمء يف القىمم س احملىاط:   
 .(2)«اإلحسمن ويأتي مبع   الصدق والطمعة

والربُّ خالف العق ق، وفالن يربُّ خملق  أي: يطاع ، وبرَّ فىالن يف مي اى    
 .(3)أي: صدق

 ملنا ت يف اآلية:املراد ب

اختلفت أق اا املفسرين يف مع   ق ل : )تأت ا النا ت( عل  أق اا م هم 
(4): 

 الق ا األوا: إىل أيهم النا ت املعدة للسكن.

                                 
 .2/106حيان  ألبي( البحر المحيط 1)
(. 1/695 للفيروزآبادي ( القاموس المحيط2)  مادة )البرُّ
 مادة )برر(. 2/588( الصحاح للجوهري 3)
، 2/224، والطبري في جامع البيان 1/160( ذكر األقوال: البغوي في معالم التنزيل 4)

، والرازي في 1/121، وابن العربي في أحكام القرآن 1/394والزمخشري في الكشاف 
، والقرطبي في 1/260، وابن عطية في المحرر الوجيز 5/106بير التفسير الك

، وابن كثير في 2/106، وأبو حيان في البحر المحيط 2/344الجامع ألحكام القرآن 
 .1/225تفسير القرآن العظيم 
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 الق ا الثميي: أساد بهم ال سمء، أمر اهلل بإتامهن من القنل ال من الدبر.

إىل  مسىى  ال سىىمء با تىىًم، لإليىى اء إلىىاهن كىىمإلي اء  »قىىما القىىرطيب: 
 .(1)«النا ت

 الق ا الثملث: هذا مثل، فأمر اهلل أن يأت ا األم س من وج ههم.

والذي يرتجح لي من هذه األقى اا، هى  القى ا األوا أن املىراد بهىم      
 النا ت عل  احلقاقة وهذا مم دا علا  ونب يزوا اآلية.

صمس أمم الق ا أن املراد بهم ال سمء فه  تأويل بعاد ال ُي»قما ابن العربي: 
إلا  إال بدلال، فلم ي جد وال دعت إلا  حمجىة، وإمىم ك يى  مىثاًل يف إتاىمن      
األم س من وج ههم، فذلك جمئز يف كل  ية، فإن لكل حقاقة مىثاًل م هىم مىم    
يقرب وم هم مم ينعد، وحقاقة هذه اآلية النا ت املعروفة، بدلال مىم ُسوي يف  

 .(2)«ونب يزوهلم

هم ى ونحمي  وتعمىل ى خبطئهم يف   بعد أن علم  ژ ۅ  ۅ     ۉ  ۉژ 
إتامن النا ت من ظه سهم وظ هم أن ذلك من الرب، بني هلم الرب احلقاقي وه  
تق ى اهلل بملتخلي عن املعمصي والرذائىل والتحلىي بملفضىمئل فهى  طريىق      

 الفالح يف الديام واآلخرة لذا اختتمت اآلية بق ل : )لعلكم تفلح ن(.

                                 
 .2/346( الجامع ألحكام القرآن للقرطبي 1)
 .1/122( أحكام القرآن البن العربي 2)
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 لنبي صلى اهلل عليه وسلم:املبحث اخلامس: حرمة بيت ا
إن بات ال يب صل  اهلل علا  وولم هى  الناىت ال مى ذج لكىل باى ت      
املسلمني، وه  النات املطهىر مىن األسجىمس واألديىمس، ويف سحمبى  تت ىزا       
اآليمت ب اوطة وحي السممء، وه  مأوى أهل الصالح ومرجعهم يف أم سهم 

ق ممت هذا النات ومن ثم كلهم، هلذا كميت ع مية القر ن واضحة يف إظهمس م
 دع ة ال مس إىل التأوي والتزام هذه املق ممت.

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ   ں  ں  چ قما تعمىل: 

ڻ     ڻ   ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  

ےے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇۋ  

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې  ې  ى  ى  ائائ  ەئ  

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ   ی  ەئ       

  (1)  چی  ی  ی  جئ  

، وقما القرطيب: (2)ذكر ابن كثري وكثري من املفسرين بأيهم  ية احلجمب 
 .(3)«هذه اآلية يزلت يف الثقالء»

 ونب يزوا اآلية:

 ذكر املفسرون وسواة احلديث سوايمت كثرية يف يزوا هذه اآلية م هم:

احني أي  صل  اهلل علا  وولم ملم تزوج زي ىب ب ىت   جمء يف الصح-1

                                 
 .53 ( سورة األحزاب اآلية1)
 .3/502( تفسير القرآن العظيم البن كثير 2)
 .4/395، وانظر: المحرر الوجيز البن عطية 14/223( الجامع ألحكام القرآن للقرطبي 3)



 

 
922 

جحش، دعم الق م فطعم ا ثم جلس ا يتحدث ن، فأخذ كأي  يتهاأ للقامم فلىم  
يق م ا، فلمم سأى ذلك قمم، وقمم من الق م، وقعد ثالثة، فجمء فدخل، فىإذا  
الق م جل س، فرجع وأيهم قمم ا فميطلق ا، قما أيس: وجئت فأخربت  أيهىم  

 ا، فجمء حت  دخل، وذهنت أدخل، فىألق  احلجىمب بىاب وبا ى ،     قد ايطلق
 .(1)وأيزا علا  هذه اآلية 

قملت عمئشة ى سضي اهلل ع هم ى ومجمعة: وننهم أن عمر ى سضي اهلل   -2
ع   ى قما: قلت: يم سو ا اهلل إن يسمءك يدخل علىاهن الىرب والفىمجر فلى       

 .(2)أمرتهن أن حيتجنب ف زلت 

 :ژۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ژ ويف ق ل  تعمىل: 

قما ابن عنمس يف سواية عطمء: قما سجىل مىن وىمدة    »قما ال احدي: 
 .(3)«قريش: ل  ت يف سو ا اهلل لتزوجت عمئشة. فأيزا اهلل مم أيزا

عن مقمتل بن ولاممن أن الرجل الذي قما ه  طلحة (4)وذكر النغ ي 
 بني عناد اهلل سضي اهلل ع  .

ة سو ا اهلل فهىذه الروايىة م ضى عة    وهذا الق ا بمطل يف حق صحمب

                                 
( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب قوله: )ترجي من تشاء(، ومسلم، 1)

 .2/1048كتاب النكاح، باب زواج النبي زينب بنت جحش 
 .2/63جه البخاري، كتاب الصالة، باب ما جاء في استقبال القبلة ( أخر 2)
، وذكر المفسرون في هذا المعنى روايات متعددة 304( أسباب النزول للواحدي ص3)

، الجامع 4/395، المحرر الوجيز البن عطية 3/540انظر: معالم التنزيل للبغوي 
 .3/502بن كثير ، تفسير القرآن العظيم ال14/228ألحكام القرآن للقرطبي 

 .3/541( معالم التنزيل للبغوي 4)
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هذا ع دي ال يصح عل  طلحة »للطعن يف طلحة بن عناد اهلل قما ابن عطاة: 
 .(1)«اهلل عمصم  م  

وقد حك  هذا القى ا عىن بعىض فضىالء الصىحمبة،      »قما القرطيب: 
 .(2)«وحمشمهم عن مثل  . وإمنم يلاق مثل هذا الق ا بممل مفقني اجلهما

ر من اهلل ونحمي  وتعىمىل لعنىمده املىؤم ني أن يتىأدب ا     واآلية الكرمية أم
بمآلداب اإلوالماة، اليت بهم صالح دي هم وديامهم، وخمصة مع ال يب صىل   
اهلل علا  وولم، وإيذاء ال يب صل  اهلل علا  وولم و اء كمن بملق ا أو الفعل 

 من أعظم الكنمئر ع د اهلل.

 وقد تضم ت هذه اآلية أمرين مهمني وهمم:

 ألوا: األدب يف أمر الطعمم واالوتئذان ودخ ا النات.ا

والثميي: األدب يف خممطنة ال سمء، وعدم االختالط بهن، أو اخلل ة وهي 
 «.أدب احلجمب الشرعي»

فمألمر األوا وه  أدب الطعمم واجلل س لى  ف هى  عىن الىدخ ا إىل     

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ النا ت إال بعد اإلذن يف ق ل  تعمىل: 

 . چڱ   ں  ں     ڱ 

حظر عل  املؤم ني أن يدخل ا م مزا سو ا اهلل صىل   »قما ابن كثري: 
اهلل علا  وولم بغري إذن كمم كمي ا قنل ذلك يص ع ن يف با تهم يف اجلمهلاىة  
وابتداء اإلوالم حت  غمس اهلل تعمىل هلذه األمة فىأمرهم بىذلك، وذلىك مىن     

                                 
 .4/396( المحرر الوجيز البن عطية 1)
 .14/229( الجامع ألحكام القرآن للقرطبي 2)
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 .(1)«إكرام  تعمىل هلذه األمة

اوتث مء مفرغ من أعم األح اا أي: ال  ژڱ   ں  ں      ڱژ وق ل : 
 .(2)تدخل هم يف حما من األح اا إال حما ك يكم مأذويًم لكم 

متعلق باؤذن يتضمن مع   الدعمء لإلشعمس بأي  ال ي نغي  ژڻ     ڻ   ژ 
 .(3)أن يدخل ا عل  الطعمم بغري دع ة وإن حتقق اإلذن 

مم ولامة أو حن ه أن ينكر من شمء إىل وكميت ورية الق م إذا كمن هلم طع
داس الدع ة ي تظر طنخ الطعمم ويضج ، وكذلك إذا فرغ ا م   جلس ا، ف ه  
اهلل تعمىل املؤم ني عن أمثما ذلك يف بات ال يب صل  اهلل علا  وولم ودخل يف 
ال هي ومئر املؤم ني، والتزم ال مس أدب اهلل تعمىل هلم يف ذلىك فمى عهم مىن    

 .(4)بإذن ع د األكل ال قنل  اليتظمس يضج الطعمم  الدخ ا إال

 .(5)مع مه م تظرين   ژڻ  ژ ق ل : 

 (6)يضج  وبل غ ، يقما أي  يأي  إيمء إذا يضج وبلىغ   ژۀ   ژ ق ل : 

                                 
 .3/505( تفسير القرآن العظيم البن كثير 1)
 .7/112( إرشاد العقل السليم ألبي السعود 2)
 .21/327( المرجع السابق، وانظر: روح المعاني لأللوسي 3)
 .4/395( انظر: المحرر الوجيز البن عطية 4)
، المحرر الوجيز 22/41، جامع البيان للطبري 3/540( انظر: معالم التنزيل للبغوي 5)

، إرشاد العقل السليم 14/226، الجامع ألحكام القرآن للقرطبي 4/395البن عطية 
 .7/112ألبي السعود 

عرابه للزجاج 6)  .4/177( معاني القرآن وا 
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 .(1)ويقما أي  احلمام إذا ايته  حره 

ومع   اآلية: أي غري متحا ني يضج  واوت اءه. أي: ال ترقن ا الطعمم 
إذا قمسب االوت اء تعرضتم للدخ ا فإن هذا ممىم يكرهى  اهلل   إذا طنخ حت  

 .(2)ويذم  وهذا دلال عل  حتريم التطفل 

ال هي خمص ص مبن دخل بغري دعى ة وجلىس م تظىرًا    »قما األل وي: 
للطعمم من غري حمجة، فال تفاد ال هي عن الدخ ا بإذن لغري الطعمم، وال عن 

  اعترب اخلطمب عممًم لكمن الدخ ا اجلل س واللنث بعد الطعمم ملهم  خر ول
 .(3)«واللنث املذك سان م هاًم ع همم، وال قمئل ب 

هذا واحلكم عمم يف مجاع النا ت، فال جي ز إليسمن أن يدخل بات أحد 
بدون إذي ، وال أن يت موا الطعمم بدون سض  صمحن ، وهذا أدب سفاع مىن  

 اآلداب االجتممعاة اليت أسشد إلاهم اإلوالم.

 يفهم من اآلية التأخر يف احلض س عن وقت الطعمم أفضل.وال 

أسشد اهلل ال مس إىل أن تأخر احلض س عن إبمن الطعمم »قما ابن عمش س: 
ال ي نغي بل التأخر لاس من األدب ألي  جيعىل صىمحب الطعىمم يف ايتظىمس،     
وكذلك النقمء بعد ايقضمء الطعمم فإي  جتموز حلد الدع ة ألن الدع ة حلض س 

 .(4)«تقتضي مفمسقة املكمن ع د ايتهمئ شيء 

                                 
 .5/88، الكشاف للزمخشري 3/540( معالم التنزيل للبغوي 1)
 .3/505( تفسير القرآن العظيم البن كثير 2)
 .22/329( روح المعاني لأللوسي 3)
 .21/307( التحرير والتنوير البن عاشور 4)
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املع   ادخل ا عل  وج  »قما ابن العربي:  ژۀ  ہ  ہ   ہ  ژ 
 .(1)«األدب، وحفظ احلضرة الكرمية من املنموطة املكروهة

فا  لطافة وهي أن يف العمدة إذا قال ملن يعتمد دخ ا داس »قما الرازي: 
ع حباث ال يدخلهم أصىاًل وال  من غري إذن: ال تدخلهم إال بإذن، يتأذى وي قط

بملدعمء، فقما: ال تفعل ا مثل مم يفعل  املست كف ن بل ك ي ا طمئعني وممعني 
 .(2)«إذا قال لكم: ال تدخل ا فال تدخل ا، وإذا قال لكم ادخل ا فمدخل ا

أي: فتفرق ا وال تلنث ا ألي  خطمب لق م كمي ا  ژہ  ھ  ھ  ژ 
ووىلم فاىدخل ن ويقعىدون م تظىرين      يتحا  ن طعمم ال يب صىل  اهلل علاى   

 .(3)إلدساك  خمص صة هلم وبأمثمهلم 

فمألية تدا عل  ضروسة اخلروج بعد ت موا الطعمم، وهذا مىن اآلداب  
 اإلوالماة اليت أدب اهلل بهم املؤم ني.

فمملكث واجلل س بعد ت موا الطعمم لاس حبرام، »قما  مد الصمب يي: 
فا  من اإلثقما عل  أهىل امل ىزا وىامم إذا    ولك   خمملف آلداب اإلوالم ملم 

كميت الداس لاس فاهم و ى بات واحد، اللىهم إال إذا كىمن اجللى س بىإذن     
صمحب الداس أو أمره، أو كمن جل وًم يسريًا تعمسف  ال مس، ال يصل إىل حىد  

 .(4)«اإلثقما املذم م

                                 
 .3/496( أحكام القرآن البن العربي 1)
 .25/194( التفسير الكبير للرازي 2)
 .7/112يم ألبي السعود ( إرشاد العقل السل3)
 .327( روائع البيان للصابوني ص4)
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 :ژ ھ  ھ  ےژ 

ب سو ا اهلل مع   اآلية: ال متكث ا مستأيسني للحديث كمم فعل أصحم
وال متحدثني بعد فراغكم من أكل الطعمم »صل  اهلل علا  وولم قما الطربي: 

 .(1)«إي موًم بعضكم لنعض ب 

أي: ايتظمسكم  ژۓ    ۓ  ژ ثم بني ونحمي  وتعمىل حكمة ال هي فقما: 

أي: يتكلىف م ى  ويشىق علاى       ژڭ  ڭ  ڭ  ژ الزائد على  احلمجىة   

أي: كمن   ژ ڭ  ۇژ ل  فا ، حنسكم إيمه عن شؤون بات  واشتغم
يكره أن ي همهم عن ذلك من شدة حامئ  علا  السالم حتى  أيىزا اهلل علاى     

 .(2)ال هي عن ذلك 

 .(3)أي: ال يرتك تأدينكم وبامن احلق حامء ژ ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇژ 

فخلق الرو ا صل  اهلل علاى  ووىلم الرفاىع مي عى  مىن أمىر ال ىمس        
  وشرع  لاتأدب بهذا األدب مع يناهم.بمخلروج من م زل ، لذا با   اهلل

ۋ  ۅ  ۅ  ژ واألدب الثميي: أدب احلجىمب يف ق لى  تعىمىل:    

. هذه اآلية ت ظام لعالقة املسلمني بنا ت ال يب صل  ژۉ  ۉ   ې  ېې  
اهلل علا  وولم وب سمئ  أمهمت املؤم ني ى سضي اهلل ع هن ى يف حامتى  وبعىد     

                                 
 .22/45( جامع البيان للطبري 1)
، تفسير القرآن العظيم البن كثير 14/227( انظر: الجامع ألحكام القرآن للقرطبي 2)

 .670، تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص3/505
 .3/540( معالم التنزيل للبغوي 3)
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 ء حجمب.وفمت ، فأمرت اآلية بسؤاهلن من وسا

املتمع من أمتعة النات مم يستمتع ب  اإليسمن يف  ژۋ  ۅ  ۅ  ژ 
ح ائج  وكذلك كل شيء. واملتمُع: امل فعة ومم متتعىت بى  وهى  أيضىًم املىما      

 .(1)واألثمث، واجلمع أمتعة

فمملتمع عمم يف مجاع مم ميكن أن يطلب يف غرف السك   واجملىموسة مىن   
 .(2)ديام امل اعني وومئر املرافق للدين وال

احلىمء واجلىام   »حجمب قما ابن فىمسس:   ژۉ  ۉ   ې  ېې  ژ 
 .(3)«والنمء أصل واحد، وه  امل ع يقما: حجنت  عن كذا أي م عت 

فع د وؤاا أمهمت املؤم ني متمع ي نغي أن يك ن من وساء ورت، ويلحق 
بذلك مم ه  أوىل بمحلكم من وؤاٍا عن الىدِّين أو عىن القىر ن، وقىد كىمي ا      

 .(4)ن عمئشة عن مسمئل الدِّينيسأل 

أن ذلك أيف  »قما ابن العربي:  ژ ى  ى  ائژ ق ل  تعمىل: 
 .(5)«للرينة، وأبعد للتهمة، وأق ى يف احلممية

فهذه اآليىة وإن كميىت خمصىة بناى ت الى يب صىل  اهلل علاى  ووىلم         
وبزوجمت ، تعظامًم لرو ا اهلل وتكرميًم لشأي ، لكن األحكمم اليت فاهىم عممىة   

                                 
 مادة )متع(. 8/333 ورالبن منظ ( لسان العرب1)
 .4/396( المحرر الوجيز البن عطية 2)
 مادة )حجب(. 2/143 البن فارس ( معجم مقاييس اللغة3)
 .21/314( انظر: التحرير والتنوير البن عاشور 4)
 .3/498( أحكام القرآن البن العربي 5)
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م مجاع املؤم ني، فمألمر بعدم االختالط بمل سمء ووؤاهلن من وساء حجمب، تع
لاس قمصرًا عل  أزواج الرو ا صل  اهلل علا  وولم ولكن عمم يشمل مجاع 

 يسمء املؤم ني.

قري ة واضحة عل   ژ ې  ى  ى  ائژ إن ق ل  تعمىل: 
اج الى يب  إسادة تعمام احلكم، إذا مل يقل أحد من مجاع املسىلمني أن غىري أزو  

صل  اهلل علا  وولم ال حمجة إىل أطهرية قل بهن وقل ب الرجما من الرينة 
 .(1)م هن 

أي: أذيىة ق لاىة أو فعلاىة     ژەئ  ەئ             وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ژ 
 جبماع مم يتعلق ب .

حرمة يكمح أزواج ال يب صل    ژ ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئژ 
ا مىن خصمئصى ، فقىد خصىص     اهلل علا  وولم من بعده حرمة أبدية، وهىذ 

بأحكمم وشرف مبعممل ومعمن مل يشمسك  فاهم أحد متاازًا لشرف ، وت ناهىًم على    
 .(2)مرتنت  

أي: إن أذية الرو ا صل  اهلل علا   ژىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  ژ 
 .(3)وولم أو يكمح أزواج  من مجلة الكنمئر وال ذيب أعظم م   

                                 
 .6/357( أضواء البيان للشنقيطي 1)
 .3/498( أحكام القرآن البن العربي 2)
 .14/23( المرجع السابق، الجامع ألحكام القرآن للقرطبي 3)
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 اخلامتة:
 سالم عل  من ال ييب بعده، وبعد:احلمد هلل وحده، والصالة وال

فنعد االيتهمء من هذا النحث ظهرت لي مجلة من ال تمئج أخلص أبرزهم 
 فامم يلي:

ال خالف بني املع   اللغ ي واالصىطالحي للفظىة )الناىت( ع ىد     -1
 العلممء، وإن اختلفت عنمساتهم فهم يطلق ي  عل  مأوى اإليسمن ومسك  .

عمهم اهلل على  عنىمده، فا نغىي على      النات من أعظم ال عم اليت أي-2
 املسلم أن يشكر اهلل عل  هذه ال عمة.

إن لفظ النات يشمل مسكن اإليسمن، أو مم اوتعمل كنات أو مكمن -3
للراحة حت  ول  كمن مؤقتًم، وال يشرتط يف امل زا أن يك ن ذا شكل معني فقد 

ن حىق  يك ن خامة أو مظلة أو غمس، وكل هذه النا ت ل  حرمة خمصة بكى  
 االوتمتمع لصمحنهم، وال جي ز دخ هلم أو ال ظر فاهم إال بإذن أهلهم.

خص صاة النات، وك ي  مكميًم لكأكل فا ، واإلدخىمس، بعاىدًا عىن    -4
اطالع ال مس علا  وعل  أوراسه وممتلكمت ، وهذه يعمة أيعىم اهلل بهىم على     

 اإليسمن.

  الس ة داللة إن السالم يقدم عل  االوتئذان، وهذا الذي دلت علا-5
 واضحة.

إن النا ت غري املسك ية هي اليت ال ومكن هلم، وفاهم م فعة ي تفع بهم -6
بأي وج  من ال ج ه، وهذا يشمل مجاع أي اع النا ت، مبم فاهم النا ت اخَلِرب 
اليت ال ومكن فا  يكى ن الىدخ ا فاى  بغىري اوىتئذان ملتىمع يضىع  فاى ، أو         

 أو غمئط. لالوتمتمع أو لقضمء حمجة من ب ا
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 مشروعاة االوتئذان عل  احملمسم، وهذا مم دلت علا  الس ة.-7

إن لالوتئذان شروطًم، و دابًم، وهي  داب قامة ي نغي أن يتأدب بهم -8
 املسلم ن مجاعًم ملم فاهم من طهمسة للمجتمع واألفراد.

جي ز دخ ا با ت الغري للضروسة، كمم يف حملة حريق، أو اوتغمثة، -9
 ذلك، طنقًم لقمعدة )الضروسات تناح احملظ سات(. أو مم شمب 

حرمة التجسس، واالطالع عل  با ت الغري، و اء كمن بملعني، أو -10
 بملسمع.

االوتئذان العمم شممل جلماع األوقمت اليت يرغب فاهم اآلخرون -11
زيمسة صمحب امل زا، أمم االوتئذان اخلمص فهى  يف أوقىمت خمصىة لطمئفىة     

 خمصة.

بملسالم ع د دخ ا بات الغري، وبامن أن النات الذي يدخل  التحاة -12
املسلم ال خيل  من ثالث حمالت: أمم بات مسلم، أو بات غري مسلم، أو بات 

 ال ومكن فا ، وبامن ي ع التحاة يف كل ي ع.

اجت مب العمدات اجلمهلاة يف دخ ا النا ت، وه  مم كميت تفعل  -13
 يدخل ا النا ت من أب ابهم تعندًا بذلك، األيصمس وغريهم أيهم إذا أحرم ا مل

وبامن أن كل مم مل يشرع  اهلل وال سو ل  صل  اهلل علا  ووىلم فهى  متعنىد    
 بندعة.

أن ال يب صل  اهلل علا  وولم قدوة، وأن با ت  تعتىرب من ذجىًم ملىم    -14
 ي نغي أن تك ن علا  با ت املسلمني.
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