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 الدراسة مستخلص
 

 يعد إذ النبوية والسنة الكريم القرآن يف االستئذان البحث هذا تناول
 في فأوضحت للمسلمين، البالغة األهمية ذات الموضوعات أهم من ذلك

 في ثم ذلك، يرادف وما واصطالحا   لغة باالستئذان التعريف األول المبحث
 المبحث في ثم كثيرة، وهي  االستئذان بها يكون التي الصيغ الثاني المبحث
 المبحث في ثم عديدة، أيضا   وهي المستأذن بها أدبيت التي اآلداب الثالث
 كما االصطالح، في لالستئذان والهادفة القوية النماذج بعض أوردت الرابع

 : أهمها مفيدة نتائج إلى البحث هذا في توصلت
 . الصحيح االستئذن مفهوم معرفة -1

 . االستئذان إليها الدخول في يجب التي البيوت حرمة بيان  -2

 . حوائجهم قضاء عند المسلمين نبي الحرج رفع  -3

 . وآدابه باالستئذان التام االلتزام  -4
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Abstract 

This study approaches asking permission in the 

Holly Quran, as it is one of the most important topics for 

Moslems. In the first inquairy the researcher defines 

asking for permission in language and in terminology 

including its synonymes. In the second inqury, the 

researcher addresses the froms in which permission is 

being asked. In the third, the researcher enumerates the 

various etiquelttes that the asker of permission should 

follow. Finally in the forth inquiry, the researcher 

presents some rigorous and purposive models of asking 

for permission in Islam. The researcher concludes to 

many findings, the most important of which are the 

following:  

1-  Recognizing the proper concept of asking for 
permission. 

2- Exposition of privcy of houses that require 
permission to enter. 

3- Abanduning ambarrassment between Moslems 
while carrying out their daily routines. 

4- Necessity of firm commitment to asking for 
permission and its entiquittes. 
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 مقدمة
 )*(نور محمد محمد فيصل. د: إعداد

 الشريعة هذه به جاءت الذي العظيم األدب هذا االستئذان، أدب
حسان وبر   خير   وكلها المباركة،  العلم أحوالهم، كل في للمسلمين ونفع   وا 
 ذلك، له أباح: أي للشخص وأذن إعالم،: أي ورسوله، اهلل من وأذان واإلعالم،
 واإلباحة واإلعالم فالعلم الطلب، تفيد والتاء والسين اإلذن، طلب: واستأذن
 .تتضمنه لالستئذان معان   والنداء واألنس

 وهو العورة، على االطالع خشية تأدبا   اإلذن التماس هو: واالستئذان
 الدخول في طلب: أيضا   وهو مشروع، وجه على المحظور استباحة: أيضا  
 .استئذان كله هذا المستأذن، يملكه ال لمحل  

 مجتمع يكون وأن المجتمع، سعادة تريد التي الشريعة هذه أن شك وال
 ُكْنتُمْ : } فيها اهلل قال التي األمة هذه خصائص فيه ويتبّين وتقوى، وبر   إيمان
 َوُتْؤِمُنونَ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َوَتْنَهْونَ  ِباْلَمْعُروفِ  تَْأُمُرونَ  ِللنَّاسِ  ُأْخِرَجتْ  ُأمَّة   َخْيرَ 
 هذه في الشريعة رغبة يبيِّن األدب هذا أن شك ال[ 110:عمران لآ{ ] ِباللَّهِ 
 واهلل ورغبات، وميول وشهوات غرائز صاحب واإلنسان والمكانة، الرفعة
 والخلوة النظر من دواعيه حرَّم الزنا حرَّم وحينما ذلك، يعلم وتعالى سبحانه
 اإلسالمي، المجتمع في النظر خطورة المعلوم ومن إليه، يؤدي ما وكل والتبرج
نه  فنزلت خطيرا ، شأنه كان ولذلك المحرمات، في الوقوع إلى يؤدي أطلق إذا وا 
 رفيع أدب   -االستئذان أي- وهو البصر، قضايا لمعالجة االستئذان أحكام
 المصطفى جعل أن من أعظم حرمة وأي عليها ويحافظ البيوت حرمة يحمي
 وسلـم عليه اهلل صلى
 

 ـــــــــــــ
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 أم بجامعة التربية بكلية اإلسالمية الدراسات قسم رئيس المساعد ذاألستا)*( 
 .اإلسالمية درمان

 عليه اهلل صلى فقال لها، دية ال مهدرة   عينا   استئذان   بغير تنظر التي العين 
 لم عينه، ففقأت بحصاة فحذفته إذن؛ بغير عليك اطلع امرءا   أن لو: )وسلم
 .(1)(جناح عليك يكن

 البيوت، حرمة حماية تريد والشريعة البيوت، رمةح أجل من ذلك كل
 على االطالع وتمنع عفة، في يعيشون والناس نظيفا   المجتمع يكون أن وتريد

 كل بل البدن، عورة فقط وليست الشريعة، في محفوظة العورات فهذه العورات،
 وللبدن عورة، وللباس عورة، ولألثاث عورة، فللطعام عورة، يكون أن يمكن ما
 متهيئا   تجمل حالة في وهو الناس عليه يطلع أن يحب واإلنسان ة،عور 

 على وهي بيوتهم على شخص   يطلع أن يريدون ال الناس فإن ولذلك لنظرهم،
 وهي غرفته وفي بيته في إنسان على شخص   استأذن إذا ولذلك ترتيب، غير
 ال ذينال الناس لمشاعر مراعاة االستئذان ففي ترتيبها، إلى سارع مرتبة ليست
 يكون وربما اآلخرون، عليها يطلع أن المناسب من ليس أشياء إظهار يريدون

 من يريد وال طعامه، من لتوه فرغ إنسان يكون ربما طعام، بقايا البيت في
 يفيد؛ فاالستئذان مثال ، طعام بقايا بيته وفي عليه يدخل أن الغريب الشخص
 أن عنده المستحسن من سلي إذ الضيف، يدخل أن قبل الطعام بقايا فيرفع
 في يرى أو مرتبة، غير أشياء أو أوساخ أو البقايا فيرى ضيف   عليه يدخل
 أن يحب ال اإلنسان لكن للعورة، ساترا   كان ولو داخلي بقميص أو نوم ثوب
 الناس، لمشاعر مراعاة فيه االستئذان ولذلك الحالة، هذه في غيره يراه

 تقوم وأال الشهوة، تثار وأال العورة ىعل أحد يطلع أال قضية إلى باإلضافة
 .الزنا يقع وأال الفتنة،
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 والقذف، الزنا عن الزجر بعد جاءت االستئذان آية أن نالحظ ولذلك
 عن والزجر االستئذان ذكر النور سورة في والقذف الزنا عن الزجر ذكر فلما

 ذلكول المحظورين، أحد وقوع إلى أدى ربما ألنه استئذان؛ بغير البيت دخول
 وربما الريبة، مظنة من السوء ألسنة قطع إلى يؤدي االستئذان أدب فإن

 به فتذهب امرأته إال فيها وليس الدار، رب خروجه حال اإلنسان يصادف
لحاق البيت خراب إلى ذلك أدى وربما مذهب، كل الظنون  اليتم بحال األطفال وا 
 .والضياع
 :الموضوع اختيار أسباب
 وفي عامة، بصورة العالمي المجتمع في ئذاناالست عدم ظاهرة تفشي  -1

 بصورة السوداني المجتمع وفي خاصة، بصورة اإلسالمي المجتمع
 . أخص

 االجتماعية العالقات إضعاف في سيئة آثار من االستئذان لعدم ما  -2
 . وتفككه بالمجتمع الثقة وفقدان

 . حدها وبيان االستئذان وأحاديث آيات تفسير على الوقوف  -3
 بحثال أهداف
 . الصحيحة والسنة الكتاب ضوء على االستئذان حكم وتأصيل تفسير  -1
 العورات كشف يبيح ال الذي والروحي الديني بالوازع األنفس تغذية -2

 . إذنهم دون الناس أحوال على واإلطالع
 :البحث أهمية
 عليهم الغير إطالع عدم في للناس الحقوق يحفظ ما وبيان تفسير  -1

 . المجالس من خروجهم عند وأيضا   كثيرة، وهي عوراتهم في
 الناس يؤِّمن ال ما يشوبها أال فيجب ماضية اهلل إلى الدعوة أن -2

 . االستئذان عدم وهو ويكرهونه،
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 اهلل شرع يطبق أن اإلسالمي العالم في الناس على البحث هذا يفرض -3
 .االستئذان عدم مساوي نتفادى حتى

 
 : البحث منهج
 أقوال نقل في االستنباطي ثم التحليلي ئياالستقرا المنهج الباحث اتبع 

 :باآلتي الباحث قام ذلك سبيل وفي.  الفقهاء وأحكام المفسرين
 . آياتها أرقام ذكر ثم سورها، إلى الواردة اآليات عزو  -1
 . النبوية السنة كتب من مصادرها إلى الواردة النبوية األحاديث عزو  -2
 .البحث هذا في ذكرهم الوارد األعالم لبعض الترجمة  -3
 . البحث نهاية في والمراجع المصادر قائمة تثبيت  -4
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 األول املبحث
 وصفته واالصطالح اللغة يف االستئذان

 :اللغة في االستئذان
ْذِن، َطَلبُ  هو ِِ ْذنُ  اإْل ِِ  َوَعَلى َأَباَحُه، ِبَمْعَنى ِإْذن ا ِبالشَّْيءِ  َأِذنَ  ِمنْ : َواإْل

َباَحةِ  َطَلبُ  ُهوَ  ااِلْسِتْئَذانَ  َفِإنَّ  َهَذا ِِ  .(2)اإْل
 :الفقهي االصطالح في االستئذان

 ااِلْسِتْئَذانُ : " َفَيُقوُلونَ  اْلَمْعَنى، ِبَهَذا ااِلْسِتْئَذانَ  َيْسَتْعِمُلونَ  َواْلُفَقَهاءُ 
 .(3)ِلْلُمْستَْأِذنِ  ُدُخوِلَها ِإَباَحةِ  َطَلبَ :  ِبهِ  َوَيْعُنونَ "  اْلُبُيوتِ  ِلُدُخول

 َقْوله ِفي"  اْسِتْئَناس  "  َكِلَمةَ  النُّورِ  ُسوَرةِ  ِفي اْلَكِريمُ  اْلُقْرآنُ  َذَكرَ  َوَقدْ 
 َتْستَْأِنُسوا َحتَّى ُبُيوِتُكمْ  َغْيرَ  ُبُيوت ا َتْدُخُلوا الَ  آَمُنوا الَِّذينَ  َأيَُّها َيا: }  َتَعاَلى

 اْبنُ  َقال ، َوَنْحِوَها اْلُبُيوتِ  ِلُدُخول ااِلْسِتْئَذانَ  ِبَها َوَأرَادَ  (4){ َأْهِلَها َعَلى َوُتَسلُِّموا
ْبرَاِهيمُ  َمْسُعود   َواْبنُ  (5)َعبَّاس    ُهَنا ااِلْسِتْئَناُس :  َوَغْيُرُهمْ  َوَقتَاَدةُ  (6)النََّخِعيُّ  َواِ 

 َقال ، ااِلْسِتْئَذانِ  آثَارِ  ِمنْ  َأَثر   ِإالَّ  ُهوَ  َما ااِلْسِتْئَناَس  َأنَّ  َمعَ  ،(7)ااِلْسِتْئَذانُ 
اُص  نََّما:  اْلُقْرآنِ  َأْحَكامِ  ِفي اْلَجصَّ نَُّهمْ  ؛ اْسِتْئَناس ا ااِلْسِتْئَذانُ  ُسمِّيَ  َواِ  َِ  ِإَذا أِل
 ِإْذن   ِبَغْيرِ  َعَلْيِهمْ  َدَخُلوا َوَلوْ  ، ِبَذِلكَ  اْلُبُيوتِ  َأْهل َأِنَس  َسلَُّموا َأوْ  اْستَْأَذُنوا

 .(8)َعَلْيِهمْ  َوَشقَّ  اَلْسَتْوَحُشوا
 

 (:التكليفي حكمه) االستئذان صفة
 فحيثما ، باإلذن وثيقا ارتباطا مرتبط لالستئذان التكليفي الحكم إن

 األجنبي كاستئذان ، واجبا فيه االستئذان كان ، اإلذن على التصرف حل توقف
 بيت من خروجها في زوجها المتزوجة المرأة واستئذان بيته، غير بيت لدخول

نما.  ذلك ونحو ، عنها العزل في الحرة زوجته لزوجا واستئذان الزوجية،  وا 
 إذا - يقع قد التصرف ألن ؛ التصرف بصحة نعبر ولم"  التصرف حل: " قلنا
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 إذن بغير نافلة الزوجة صامت لو كما ، الكراهة مع صحيحا اإلذن من خال
 . زوجها

 ، رضاها بغير العاقلة البالغة الولي زوج لو كما صحيح غير يقع وقد
 .ذلك ونحو ، وليه إذن بغير المميز الصغير باع أو

 :البيوت لدخول االستئذان
 أن من يخلو ال البيت ذلك فإن ، البيوت من بيت دخول يريد من إن

 ال ، خاليا يكون أن من يخلو ال فإنه ، بيته كان فإن ، غيره بيت أو بيته يكون
 بعض معها أو ، غيرها معها وليس ، زوجته فيه تكون أو ، غيره فيه ساكن

 . ذلك ونحو وأمه وبنته كأخته ، محارمه
 استئذان بغير يدخله فإنه ، غيره فيه ساكن وال ، بيته البيت كان فإن

 عنه تتنزه الذي العبث من ضرب نفسه الشخص واستئذان ، له اإلذن ألن أحد؛
 .(9)الشريعة

 عليه يجب ال فإنه ، غيرها معها وليس ، زوجته بيته في كان إن أما
 له يندب ولكن ، جسدها سائر إلى ينظر أن له يحل ألنه ؛ للدخول االستئذان
 كانت ربما ألنها ؛ ذلك ونحو ، النعل وطرق ، التنحنح بنحو بدخوله اإليذان
 .(10)عليها زوجها يراها أن تريد ال حالة على

 على مبنيان قوالن الرجعية مطلقته على الرجل استئذان وجوب وفي
 إنها قال فمن ؟ ال أم مطلقها على تحريمها الرجعي الطالق نم يلزم هل:  أنه

 يندب بل االستئذان يجب ال:  قال ، الحنابلة وبعض كالحنفية ، محرمة ليست
 إنها قال ومن. المطلقة غير زوجته على كدخوله عليها دخوله ويكون ،

 وبعض والمالكية كالشافعية ، الطالق بإيقاع وقع قد التحريم وأن ، محرمة
 .(11)عليها الدخول قبل االستئذان بوجوب قال ، الحنابلة
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ن  ال ممن ، ذلك نحو أو أخته أو كأمه ، محارمه أحد بيته في كان وا 
 بغير عليه يدخل أن له يحل فال ، امرأة أو رجل من ، عريانا يراه أن له يصلح

 الحالة هذه في عندهم االستئذان ويكون ، والمالكية الحنفية عند استئذان
 ألنه يكفر، االستئذان وجوب جحد من: المالكية قال بل تركه، يجوز ال جباوا
 .(12)بالضرورة الدين من علم مما
 . الشريعة ومبادئ الصحابة وآثار والسنة القرآن االستئذان وجوب على ويدل
َذا: } تعالى فقوله الكريم القرآن أما  .(13){ْأِذُنواَفْلَيْستَ  اْلُحُلمَ  ِمْنُكمُ  اأْلَْطَفالُ  َبَلغَ  َواِ 
 سأل رجال أن:  يسار بن عطاء عن ، مالك اإلمام رواه فما المطهرة السنة وأما

 ، نعم:  فقال ؟ أمي على أستأذن:  فقال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول
 استأذن:  وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فقال.  البيت في معي إنها:  فقال
 أتحب ، عليها استأذن:  اهلل رسول فقال ، خادمها إني:  الرجل فقال.  عليها
 . (14)عليها فاستأذن:  قال ، ال:  قال عريانة؟ تراها أن
 اهلل عبد قول من الطبراني رواه ما منها نذكر ، كثيرة فهي الصحابة آثار وأما
  وأخواتكم أمهاتكم على تستأذنوا أن عليكم: عنه اهلل رضي مسعود بن
 أختي؟ على أأستأذن عباس ابن سألت : قال عطاء عن الجصاص رواه وما
 استأذن:  قال ، عليها أنفق وأنا البيت في معي إنها:  قلت ، نعم: قال

  (15)عليها
 على أستأذن: فقال رجل سأله أنه ، اليمان بن حذيفة عن الكاساني ذكره وما
 .(16)يسوءك ما رأيت تستأذن لم إن:  فقال ؟ أختي
 مكشوفة كانت فربما ، استئذان بغير عليها دخل إذا فإنه:  الشريعة مبادئ وأما

 وجب ولذلك ، منها إليه النظر له يحل ال ما على بصره فيقع ، العورة
 .للذريعة سدا االستئذان،
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 باستئذان إال - ونحوهم المحارم على - للدخول المحرمون ويتفق
 أيسر استئذان بغير الرجال وعلى ، المحارم ذوات على الدخول حرمة أن على
 والساق والصدر الشعر إلى نظره لجواز ؛ األجنبيات على االستئذان ترك من
 .(17)األجنبيات دون محارمه ذوات من

 بغير معه يسكنون الذين محارمه على يدخل أن للرجل الشافعية وأجاز
 ونحو ، نعل وطرق ، تنحنح بنحو بدخوله يشعرهم أن عليه ولكن ، استئذان
 .(18)العريان ليستتر ذلك،

ن  وال ، االستئذان فعليه ، إليه الدخول وأراد ، بيته غير البيت انك وا 
 أو مفتوحا البيت باب أكان سواء ، باالتفاق اإلذن قبل الدخول له يحل
 الذين أيها يا: }  تعالى لقوله ، يكن لم أم ساكن فيه أكان وسواء. (19)مغلقا
 فال حرمتها للبيوت وألن.  (20){تستأنسوا حتى بيوتكم غير بيوتا تدخلوا ال آمنوا
 ، خاصة أنفسهم للسكان ليس االستئذان وألن ؛ الحرمة هذه تنتهك أن يجوز
 سترا يتخذه ، لنفسه سترا البيت يتخذ كما اإلنسان ألن ؛ وألموالهم ألنفسهم بل

 .(21)أمواله على اطالعه يكره ، نفسه على الغير اطالع يكره وكما ، ألمواله
 بين ، محارمه أحد بيت هو الغير ذلك بيت نكو حالة في ، الشافعية ويفرق

 : فيقولون ، مفتوحا أو مغلقا الباب كان إذا ما
ذن استئذان بعد إال يدخل ال فإنه مغلقا الباب كان إن  مفتوحا كان إن أما ، وا 

 .(22)االستئذان واألوجه ، فوجهان
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 الثاني املبحث
 االستئذان صيغة

 أرخى أو بابه، أغلق من لكل حقا   الشرع أثبته شرعي أدب االستئذان
 االستئذان شأن اهلل عظم وقد البصر، أجل من شرع واالستئذان. ستره عليه
 عنه اهلل رضي سعد بن سهل فعن اسئذان غير من نظر من عين أهدر حتى
 لنَِّبيِّ ا َوَمعَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبيِّ  ُحَجرِ  ِفي ُجْحر   ِمنْ  َرُجل   اطََّلعَ : "  قال

 ِبهِ  َلَطَعْنتُ  َتْنُظرُ  َأنَّكَ  َأْعَلمُ  َلوْ " َفَقالَ  رَْأَسهُ  ِبهِ  َيُحكُّ  ِمْدر ى َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى
 .(23) عليه متفق" اْلَبَصرِ  َأْجلِ  ِمنْ  ااِلْسِتْئَذانُ  ُجِعلَ  ِإنََّما َعْيِنكَ  ِفي

 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن عنه اهلل رضي هريرة أبي وعن
 َكانَ  َما َعْيَنهُ  َفَفَقْأتَ  ِبَحَصاة   َفَخَذْفَتهُ  ِإْذن   ِبَغْيرِ  َعَلْيكَ  اطََّلعَ  َرُجال   َأنَّ  َلوْ : "قال

 .(24)عليه متفق" ُجَناح   ِمنْ  َعَلْيكَ 
ال له ُأذن فإن ثالثا   يكون واالستئذان  أبي حديث والدليل. انصرف وا 

 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول سمعت:  الق عنه اهلل رضي األشعري موسى
الَّ  َلكَ  ُأِذنَ  َفِإنْ  َثاَلث   ااِلْسِتْئَذانُ : "يقول  .(26()25)مسلم أخرجه" َفاْرِجعْ  َواِ 

فَّةِ  َأْهلَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبيُّ  َدَعا َوَقدْ }   َفاْستَْأَذُنوا َفاْقَبُلوا الصُّ
نْ  ، َوَغْيُرهُ  َداُود َأُبو َرَواهُ {  واَفَدَخلُ  َلُهمْ  َفَأِذنَ   َوِصَفةُ  ، ثَاِنَية   َمرَّة   َسلَّمَ  َدَخلَ  َواِ 

 ؟ أَأَِلجُ :  اْلَقاِدرِ  َعْبدُ  َوالشَّْيخُ  اْلُكْبَرى الرَِّعاَيةِ  ِفي زَادَ  ، َعَلْيُكمْ  َساَلم   ااِلْسِتْئَذانِ 
 اْستَْأَذنَ  َعاِمر   َبِني ِمنْ  َرُجال   أِلَنَّ  ُمَفسِِّرينَ الْ  َعنْ  اْلَجْوِزيِّ  اْبنُ  َذَكَرهُ  الَِّذي َوُهوَ 
 َصلَّى النَِّبيُّ  َفَقالَ  ؟ أَأَِلجُ :  َفَقالَ  َبْيت   ِفي َوُهوَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبيِّ  َعَلى
 ُقلْ :  َلهُ  َفَقالَ "  ْئَذانَ ااِلْستِ  َفَعلِّْمهُ  َهَذا إَلى ُاْخُرجْ "  ِلَخاِدِمهِ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ 

 النَِّبيُّ  َلهُ  َفَأِذنَ  ؟ أََأْدُخلُ  َعَلْيُكمْ  السَّاَلمُ :  َفَقالَ  َفَسِمَعهُ  ؟ أََأْدُخلُ  َعَلْيُكمْ  السَّاَلمُ 
 . َوَغْيُرُهَما َداُود َوَأُبو َأْحَمدُ  َرَواهُ  َجيِّد   إْسَناُدهُ  َفَدَخلَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى

 َوادََّعى ِلَبْعِضِهمْ  ِخاَلف ا ااِلْسِتْئَذانِ  َعَلى السَّاَلمِ  َتْقِديمُ  َهَذا ِمنْ  َظَهرَ  َوَقدْ 
نْ  اْلُقْرآنُ  ِبهِ  َصرَّحَ  َبْيَنُهَما اْلَجْمعِ  اْسِتْحَبابَ  َأنَّ  ُمْسِلم   َشْرحِ  ِفي  .َغْيُرهُ  َيْذُكْرهُ  َلمْ  َواِ 
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 َبِقيَّةُ  َحدََّثَنا آَخَرْينِ  ِفي اْلَحرَّاِنيُّ  اْلَفْضلِ  ْبنُ  لُ ُمَؤمَّ  َحدََّثَنا َداُود َأُبو َقالَ 
 اللَّهِ  َرُسولُ  َكانَ : }  َقالَ  ِبْشر   ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدََّثَنا
 َوَلِكنْ  َوْجِههِ  ِتْلَقاءِ  ِمنْ  َبابَ الْ  َيْسَتْقِبلْ  َلمْ  َقْوم   َبابَ  َأَتى إَذا َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى
 الدُّورَ  َأنَّ  َوَذِلكَ  َعَلْيُكمْ  السَّاَلمُ  ، َعَلْيُكمْ  السَّاَلمُ  َوَيُقولُ  اأْلَْيَسرِ  َأوْ  اأْلَْيَمنِ  ُرْكِنهِ  ِمنْ 
 .(27){ُسُتور   َيْوَمِئذ   َعَلْيَها َيُكنْ  َلمْ 

ْصل ِفي - ااِلْسِتْئَذانُ  وَيُكونُ  َِ  ، َغْيُرهُ  َعْنهُ  َيُنوبُ  َوَقدْ  ، ْفظِ ِباللَّ  - اأْل
يَغةُ   ( 28)"أََأْدُخل؟ ، َعَلْيُكمْ  السَّاَلمُ : "  اْلُمْستَْأِذنُ  َيُقول َأنْ  ِلاِلْسِتْئَذانِ  اْلُمْثَلى َوالصِّ
 َعاِمر   َبِني ِمنْ  َرُجل   َجاءَ :  َقال ِخرَاش   ْبنُ  ِرْبِعيُّ  َرَواهُ  ِلَما ؛ السَّاَلمَ  ُمَقدِّم ا

 ؟ أَأَِلجُ :  َفَقال َبْيت   ِفي َوُهوَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسول َعَلى اْستَْأَذنَ فَ 
 َفَعلِّْمهُ  َهَذا ِإَلى اْخُرجْ :  ِلَخاِدِمهِ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسول َفَقال

 َرُسول ِمنْ  َذِلكَ  الرَُّجل َفَسِمعَ  ؟ أََأْدُخل َلْيُكمْ عَ  السَّاَلمُ : ُقل:  َلهُ  َفُقل.  ااِلْسِتْئَذانَ 
 ، اللَّهِ  َرُسول َلهُ  َفَأِذنَ  ؟ أََأْدُخل َعَلْيُكمْ  السَّاَلمُ :  َفَقال َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ 
 . (29)َفَدَخل
 ثُمَّ  ، ِبالسَّاَلمِ  الَ  ْسِتْئَذانِ ِباالِ  َيْبَدأُ :  ُرْشد   اْبنُ  َوِمْنُهمُ  اْلَماِلِكيَّةِ  َبْعُض  َوَقال
 .(30)ُيَسلِّمُ 

 َأمْ  ُمْغَلق ا اْلَبابُ  َأَكانَ  َسَواء   ، ِباللَّْفظِ  ااِلْسِتْئَذانِ  َمَقامَ  اْلَبابِ  َقْرعُ  َوَيُقومُ 
ا :  َقال هِ اللَّ  َعْبدِ  ْبنِ  َجاِبرِ  َعنْ  َوَغْيُرُهَما َوُمْسِلم   (32)اْلُبَخاِريُّ  َرَوى َفَقدْ . (31)َمْفُتوح 
 َفَدَقْقتُ  ، َأِبي َعَلى َكانَ  َدْين   َأْمرِ  ِفي َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسول َأَتْيت
 . (33)َكرَِههُ  َكَأنَّهُ .  َأَنا ، َأَنا:  َيُقول َوُهوَ  َفَخَرجَ  ، َأَنا:  َفُقْلتُ  ؟ َذا َمنْ : َفَقال اْلَبابَ 
 .(34)َنْحُنحِ التَّ  َمَقامَ  َيُقومُ  َكَما

 ، ااِلْسِتْئَذانِ  أَْلَفاظِ  ِمنْ  النَّاُس  َتَعاَرَفهُ  َما ُكل اْلَمْأُثورِ  اللَّْفظِ  َمَقامَ  َوَيُقومُ 
 ِبْنتِ  ِمْسِكينِ  ُأمِّ  َمْوَلى ، اْلَمِلكِ  َعْبدِ  َأِبي َعنْ  ُمْسَند ا اْلَخِطيبُ  َبْكر   َأُبو َرَوى َفَقدْ 
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 َفَجاءَ  ، ُهَرْيَرةَ  َأِبي ِإَلى َمْواَلِتي َأْرَسَلْتِني:  َقال ، ابِ اْلَخطَّ  ْبنِ  ُعَمرَ  ْبنِ  َعاِصمِ 
 .(35)َأْنَدُرونَ :  َقاَلتْ  ؟ َأْنَدرُ :  َقال ِباْلَبابِ  َقامَ  َفَلمَّا ، َمِعي

وا اْلَماِلِكيَّةَ  َأنَّ  َغْيرَ   َجْعل ِمنْ  ِفيهِ  ِلَما ؛ ِبالذِّْكرِ  ااِلْسِتْئَذانِ  َكرَاَهةِ  َعَلى َنصُّ
 ِفي النَّاسِ  َبْعُض  َيْفَعُلهُ  َوَما: "  الدََّواِني اْلَفَواِكهِ  ِفي َقال ، آَلة   َتَعاَلى اللَّهِ  اْسمِ 

 ِلَما ، َمْذُموَمة   ِبْدَعة   َفُهوَ "  اللَّهُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  الَ "  وَ "  اللَّهِ  ُسْبَحانَ "  ِبَنْحوِ  ااِلْسِتْئَذانِ 
َدبِ  ِإَساَءةِ  ِمنْ  ِفيهِ  َِ  ".(36)ااِلْسِتْئَذانِ  ِفي اْسِمهِ  اْسِتْعَمال ِفي َتَعاَلى اللَّهِ  َمعَ  اأْل
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 الثالث املبحث
 االستئذان آداب

 والهدر السفك من وصانها الدماء حفظ أنه كما وعال جل اهلل إن
 في وجل عز اهلل ذكر وقد وصيانة، حرمة لها وجعل األعراض حفظ والضياع،

 أهمية منها المؤمنين، أعراض إلى النظر من الناس تحفظ وأخالقا   آدابا   كتابه
 يجب ومتى االستئذان، آداب غالب ثم عليه، المترتبة وثماره االستئذان
 اهلل، كتاب في واآلداب األخالق هذه ذكر ورد وقد يسقط؛ ومتى االستئذان،
 .وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول سنة من وأحاديث

 رجل حدثنا: قال ربعي فعن.  االستئذان قبل السالم تقديم أن والسنة  -1
 في وهو وسلم عليه اهلل صلى النبي على استأذن أنه: عامر بني من
 إلى اخرج: )لخادمه وسلم عليه اهلل صلى النبي فقال أألج؟: فقال بيت
 وعن (37)(أأدخل؟ عليكم، السالم: قل:  له فقل االستئذان، فعلمه هذا
: فقال وسلم عليه اهلل صلى النبي على عمر استأذن:  قال عباس ابن

 .(39()38)عمر أيدخل عليكم، السالم اهلل، رسول على السالم
 على بصره يقع ال حتى الباب، شمال أو يمين عن المستأذن يقف أن -2

 رؤيته؛ ألحد الدار رب يكره شيء على أو إليه، النظر له يحل ال موضع
 رسول كان:  قال بسر بن عبداهلل فعن.  البصر أجل من ُشرع إنما فاالستئذان

 وجهه، تلقاء من الباب، يستقبل لم قوم باب أتى إذا وسلم، عليه اهلل صلى اهلل
 وذلك( عليكم السالم عليكم، السالم: ) ويقول األيسر، أو األيمن ركنه من ولكن
 فوقف رجل جاء: قال هزيل وعن. (40)ستور يومئذ عليها يكن لم الدور أن

 الباب، مستقبل الباب على فقام تأذن،يس وسلم عليه اهلل صلى النبي باب على
 االستئذان فإنما هكذا؛ أو -عنك-هكذا: )وسلم عليه اهلل صلى النبي له فقال
 .(41)(النظر من
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 أجل من إال يشرع لم واالستئذان بإذنه، إال غيره بيت في الرجل نظر يحرم -3
؛ بغير له اليحل ما على ببصره واطلع تعدى ومن البصر،  عينه، ففقئت إذن 
 عن عنه، اهلل رضي هريرة أبو رواه ما ذلك ومستند.  دية وال قصاص ال فإنه
 فقد إذنهم، بغير قوم   بيت في اطلع من: ) قال أنه وسلم عليه اهلل صلى النبي
 عليه اهلل صلى اهلل رسول أن هريرة أبو وروى. (42)(عينه يفقؤا أن لهم حلَّ 

 ما عينه، فقفأت بحصاة ، ذفتهفخ إذن بغير عليك اطلع رجال   أن لو: )قال وسلم
 اطلع رجال   أن: عنه اهلل رضي مالك بن أنس وعن. (43)(جناح   من عليك كان
. مشاقص أو بمشقص إليه فقام. وسلم عليه اهلل صلى النبي ُحجر بعض من

 .(44)ليطعنه يختله وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول إلى أنظر فكأني
ال أُذن فإن. ثالثا   االستئذان-4  قال: األشعري موسى أبو قال المستأذن، جعر  وا 

 له، يؤذن فلم ثالثا   أحدكم استأذن إذا) وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول
 .(45)(فليرجع
 يفعل ذا فما يسمعه، لم أنه وظن له يؤذن فلم ثالثا   استأذن إذا:  مسألة

.  الحديث بظاهر عمال   يرجع:  قالوا:  الجواب ؟ الحالة هذه في المستأذن
 االستئذان:  مالك قال. (46)ُسمع صوته أن يتحقق حتى يزيد أن له:  يلوق

 أن بأسا   أرى فال يسمع، لم أنه علم من إال عليها، أحد يزيد أن أحب ال ثالث،
 .(47)يسمع لم أنه استيقن إذا يزيد
 المستأذن قول أن ذلك وسبب.  هذا من قيل إذا( أنا) المستأذن يقل ال -5
 تفد لم( أنا) وقوله حاله، على باق   فاالبهام بالمستأذن، تعريف فيه ليس( أنا)

 صلى النبي أتيت: قال عنه اهلل رضي جابر حديث من تؤخذ ذلك وكراهة.  شيئا  
: فقلت ؟ ذا من: فقال الباب، فدققتُ  أبي، على كان دين في وسلم عليه اهلل
.  فالن أنا :المستأذن يقول أن بأس وال. (48)كرهها كأنه(.  أنا أنا: )فقال. أنا
 إلى وسلم عليه اهلل صلى النبي خرج: قال أبيه عن بريدة بن اهلل عبد فعن
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 فداك ُجعلتُ  بريدة أنا: فقلت ؟(  هذا من:) فقال يقرأ، موسى وأبو المسجد
 .(49) (داود آل مزامير من مزمارا   هذا أعطي قد: )فقال
 ذهبت هانىء مأ أن: البخاري روى. فالن أبو أن: المستأذن يقول أن بأس وال
 ابنته وفاطمة يغتسل، فوجدته الفتح عام وسلم عليه اهلل صلى النبي إلى

 أبي بنت هانىء أم أنا: فقلت هذه؟ من: فقال عليه فسلمت: قالت. تستره
 .(50)الحديث...  طالب
 التعريف يحصل لم إذا فالن الشيخ أو فالن القاضي أنا يقول أن بأس وال

 .(51)النووي قاله. لخفائه باالسم
 آخر شخص الشتراك التعريف، به يحصل ال المستأذن اسم كان إذا:  تنبيه
 يزيل أن للمستأذن يستحب فإنه الصوت، تمييز يمكن ولم االسم، نفس في معه
 النبي خطب لما: اآلتي بالحديث المراد ويتضح التعريف، ليحصل اإلبهام هذا
: الراوي قال. منزله لىإ انصرف العيد يوم في النساء في وسلم عليه اهلل صلى

 يا: فقيل عليه، تستأذن مسعود ابن امرأة زينب جاءت منزله إلى صار فلما)
: قال. مسعود ابن امرأة: فقيل( الزيانب؟ أي: )فقال.  زينب هذه اهلل، رسول

 .(52)الحديث..  لها فأذن ،(لها ائذنوا نعم،)
 فعن األدب، وءس من ذلك في لما بعنف، الباب يدق ال أن للمستأذن ينبغي-6

 تقرع كانت وسلم عليه اهلل صلى النبي أبواب إن: ) قال أنه مالك بن أنس
 في المبالغة على منهم محمول وهذا: حجر ابن الحافظ قال. (53)(باألظافير
 ال بحيث الباب عن بعد من أما بابه، من محله قرب لمن حسن وهو األدب،
 .(54)بحسبه ذلك وقف بما يقرع أن فيستحب بالظفر القرع صوت يبلغه
 وهو فخرج العنف بعض فيه دقا   امرأة عليه دقَّت اهلل عبد أبا إن: الميموني قال
 من شيء فيه دقا   الباب تدق والشرطة فالعسس. (55) ! الُشرطِ  دقُّ  ذا: يقول
 .الباب طرق في التأدب من الناس عادة بغير والشدة والعنف الغلظة
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نْ : }تعالى لقوله.  فليرجع ارجع، للمستأذن البيت رب قال إذا-7  َلُكمُ  ِقيلَ  َواِ 
( 29 آية النور سورة{ . )َعِليم   َتْعَمُلونَ  ِبَما َواللَّهُ  َلُكمْ  َأْزَكى ُهوَ  َفاْرِجُعوا اْرِجُعوا
 أدركتها فما اآلية هذه كله عمري طلبت لقد المهاجرين بعض قال: قتادة قال
 .(56) ! مغتبط وأنا عفأرج ارجع لي فيقول أخوتي بعض على أستأذن أن
 حقوق على تعدي ذلك ألن. أحد بها يكن لم إن الدار المستأذن يدخل ال-8

 إذنه بغير الغير ملك في التصرف من فيه لما وذلك: (57)كثير ابن قال. اآلخرين
ن أذن شاء فإن  .(58)يأذن لم شاء وا 
 أن وذلك. االستئذان إلى يحتاج ال فإنه رسول، إليه ُأرسل أو دعي من أن -9

رسال الدعوة توجيه  عن والرسول بالدعوة فاستغنى اإلذن، يتضمن الرسول وا 
 . االستئذان

 رسول:)قال وسلم عليه اهلل صلى النبي أن: عنه اهلل رضي هريرة أبي عن
 .(59) (إذنه الرجل إلى الرجل
 طعام إلى أحدكم ُدعي إذا: )قال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن:  وعنه
 .(60)(إذن له ذلك فإن ولالرس مع فجاء

 في كان أو الدعوة، وقت عن المدعو تأخر إذا ما العلم أهل بعض واستثنى
 .(61)يستأذن فإنه األذن؛ إلى العادة في معه ُيحتاج مكان
 نبوي أدب   وهذا.  المجلس من واالنصراف القيام إرادة عند االستئذان -10
 بإذن كان دخولك أن فكما االنصراف، في األدب سلوك إلى الزائر يوجه رفيع،
 على البصر وقوع خشية هو ذلك في العلة ولعل.  أيضا   بإذن انصرافك فليكن
 رضي-عمر ابن فعن.  رؤيته في مرغوب غير أو إليه، النظر يحل ال شيء
 فجلس أخاه أحدكم زار إذا: )وسلم عليه اهلل صلى النبي قال:  قال -عنهما اهلل

 .(62)(يستأذنه حتى يقومن فال عنده،
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 أن بعد إال يقوم أن ينبغي ال الزائر أن وهو رفيع أدب على تنبيه الحديث وفي
 في الناس من كثير الكريم النبوي التوجيه بهذا أخل وقد المزور، يستأذن
 هذا وليس استئذان، دون المجلس من يخرجون فتجدهم العربية، البالد بعض
 .(63)األلباني قاله آخر، يإسالم ألدب مخالفة وهذه أيضا ، سالم وبدون بل فقط
 البصر يقع ال لكي وذلك. حكمهما في ومن واألخت األم على االستئذان-11
 .الحالة تلك على وهن أحد يراهن أن النساء تكره هيئة أو عورة، على
 ما: )فقال ؟ أمي على أأستأذن: قال اهلل عبد إلى رجل جاء:  قال علقمة عن
 .(64)(تراها أن تحب أحيانها كل على
: فقال أمي؟ على أستأذن: فقال حذيفة رجل سأل: قال نذير بن مسلم وعن
 .(65)(تكره ما رأيت عليها تستأذن لم إن) 

 نعم،: فقال ؟ أختي على أستأذن: فقلت عباس ابن سألت: قال عطاء وعن
نهما، وأنا حجري، في ُأختان: فقلت فأعدت  عليهما؟ أستأذن عليهما، وأنفق ُأموِّ
 .(66)!(عريانتين؟ تراهما أن أتحب نعم،: )قال
 في يبغضه ما الزوج يرى ال كي. الدخول عند الزوجة تنبيه استحباب-12

 .الحال تلك على وهي زوجها يراها أن التود حال على الزوجة تكون أو زوجه،
 من جاء إذا اهلل عبد كان: قالت -عنها اهلل رضي-مسعود ابن امرأة زينب عن

 إذا: أحمد قال. (67)يكرهه أمر على منا ميهج أن كراهة وبزق تنحنح حاجة
 ينبغي منزله، يدخل الرجل عن أحمد سألت: منها وقال. يتنحنح أهله على دخل
 .(68)دخل إذا نعله يحرك: قال يستأذن؟ أن له
 يستأذنون الحلم؛ يبلغوا لم الذين واألطفال األيمان ملكت مما الطوافون-13
 :أوقات ثالثة في

 .الفجر صالة قبل: األولى
 . القيلولة وقت: الثانية
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 . العشاء صالة بعد: الثالثة
 حال في دخلوا إذا أي: كثير ابن قال. عليهما جناح فال عداها وما

 في شيئا   رأوا إن عليهم وال إياهم تمكينكم في عليكم جناح فال األحوال هذه غير
 في أي عليكم طوافون وألنهم الهجوم في لهم أذن قد ألنه األحوال تلك غير

 عباس ابن عن عكرمة عن[ : عباس   ابن أثر ساق ثم... ]ذلك وغير الخدمة
 القرآن في بها اهلل أمر التي عورات ثالث في االستئذان عن سأاله رجلين أن

 على ستور لهم ليس الناس كان الستر، يحب ستير اهلل إن: عباس ابن فقال
 في يتيمه أو ولده أو خادمه الرجل فاجأ فربما بيوتهم، في (69)حجال وال أبوابهم
. اهلل سمى التي العورات تلك في يستأذنوا أن اهلل فأمرهم أهله على وهو حجره
 واتخذوا الستور فاتخذوا الرزق عليهم اهلل فبسط بالستور بعد اهلل جاء ثم

 .(70)به أمروا الذي االستئذان من كفاهم قد ذلك أن الناس فرأى الحجال،
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 الرابع املبحث

 اإلسالم يف الستئذانل النماذج بعض
 

 :اجتماع في كان إذا االنصراف عند االستئذان
 زائر شخص بيته في اإلنسان يكون عندما االنصراف، عند واالستئذان

 إمام أو الخليفة فيه اجتماع مكان في كان إذا أما اجتماع، مكان في أو مثال  
 الَِّذينَ  اْلُمْؤِمُنونَ  ِإنََّما: } وجل عز لقوله باستئذان إال ينصرف ال فإنه المسلمين

َذا َوَرُسوِلهِ  ِباللَّهِ  آَمُنوا  ِإنَّ  َيْستَْأِذُنوهُ  َحتَّى َيْذَهُبوا َلمْ  َجاِمع   َأْمر   َعَلى َمَعهُ  َكاُنوا َواِ 
 ضِ ِلَبعْ  اْستَْأَذُنوكَ  َفِإَذا َوَرُسوِلهِ  ِباللَّهِ  ُيْؤِمُنونَ  الَِّذينَ  ُأوَلِئكَ  َيْستَْأِذُنوَنكَ  الَِّذينَ 
 فهذا (71){َرِحيم   َغُفور   اللَّهَ  ِإنَّ  اللَّهَ  َلُهمُ  َواْسَتْغِفرْ  ِمْنُهمْ  ِشْئتَ  ِلَمنْ  َفْأَذنْ  َشْأِنِهمْ 
 عند االستئذان وهو المؤمنين، عباده وجل عز ربنا إليه أرشد األدب من نوع  

 األدب بهذا تأدب من اهلل ومدح الدخول، عند باالستئذان أمرهم كما االنصراف،
 السفر أمير مثل جماعة على أميرا   أو أمر، على قائما   كان من فكل الرفيع،
 الجماعة عقد ينفرط لئال منه؛ فيستأذن يغادر أو ينصرف أن إنسان فأراد مثال ،
 للزيارة بالنسبة وأما ونحوها، الواجبات أو اإلمرة في اختالل هناك يكون أو

 فال أخاه زار إذا اإلنسان أن إلى أرشد والسالم الصالة عليه النبي فإن العادية
 . (72)يستأذنه حتى يقومن

 أن االنصراف أردت إذا فاألدب زيارة، في شخص عند كنت فإذا
 الدار لصاحب احترام فهذا وتمشي، تقوم أن وليس تقوم أن قبل تستأذن
 الصالة عليه ألنه بالسالم؛ مصحوبا   االستئذان هذا ويكون المسلم، وألخيك
 يجلس أن له بدا فإن فليسلم، مجلس   إلى أحدكم انتهى إذا): قال والسالم
 .(73)(اآلخرة من بأحق األولى فليست فليسلم، قام إذا ثم فليجلس،
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 إلى الرجل جلس إذا باب: المفرد األدب في اهلل رحمه البخاري روى ولذلك
 عبد إلى جلست: قال موسى أبي بن بردة أبي وعن القيام، في يستأذنه الرجل
 شئت، فإذا: فقلت القيام، منا حان وقد إلينا جلست إنك: فقال سالم بن اهلل

 .الباب بلغ حتى فتبعته فقام،
 ولنعلم االنصراف، عند والتحية البيوت، دخول عند التحية اآلن عرفنا: فإذا  
 كريم، أدب والخاص، العام بنوعيه االستئذان أدب وهو األدب هذا بأن كذلك
 الكتاب دالئل ذلك في وتظافرت مشروع، ذاناالستئ أن على العلماء أجمع
جماع والسنة  إنه: بعضهم وقال مستحب، إنه: العلماء بعض فقال األمة، وا 
 الوجوب وأدلة الجملة، في فيجب: مفلح ابن قال والعام، الخاص بنوعيه واجب
 النهي في واألصل الوجوب، األمر في واألصل النهي، أو األمر: مثل كثيرة

ال لك أذن فإن ثالثا ، االستئذان: )قال وسلم عليه اهلل صلى والنبي التحريم،  وا 
 يدل ظاهره هذا األمر، الم هي( ليستأذنكم: )قوله في الالم وهذه (74)(فارجع
 إنما: ) قال والسالم الصالة عليه والنبي واجب، العورة ستر ثم الوجوب على
 فالمسألة محرم، العورة على واالطالع (75)(البصر أجل من االستئذان جعل
 .(76)كبيرة

 :البصر وغض الزيارة عند االستئذان
 العورات، على واالطالع البصر ومبدؤه النظر، طريقه الزنا كان فلما

 تقع ال حتى البيوت دخول أرادوا إذا االستئذان إلى عباده الحكيم اهلل أرشد
 قصة أذهاننا عن يغب لم ومازلنا القلب، في الفتنة يؤجج ما على العين
 على عينه فوقعت مجاور بيت في المنارة فوق من بصره أطلق الذي ذنالمؤ 
 دينها ليوافق دينه فترك قلبه في الفتنة نار النظرة تلك فأوقدت نصرانية فتاة

 .والبصر االستئذان بين وثيق ارتباط فهناك إذن. ويتزوجها
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 عليه اهلل صلى - اهلل رسول قال: قال - عنه اهلل رضي - سعد بن سهل فعن
 ويكون عليه، متفق ،(77){البصر أجل من االستئذان جعل إنما} - - سلمو 

ال له ُأذن فإن ثالثا االستئذان  اهلل رضي - األشعري موسى أبي فعن فليرجع، وا 
 فإن ثالث االستئذان}  - وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول قال: قال - عنه
ال لك ُأذن  .عليه متفق ،(78){فارجع وا 

 االستئذان فيها يسقط حاالت
 من إنسان إلنقاذ الدخول أراد كمن االستئذان، فيها يسقط حاالت هناك

 بيت في منكر إلنكار اقتحام أو سارق، هجوم في شخص إسعاف أو حريق
 مثل في لالستئذان مجال فال هنا االستئذان يجوز وال خمر، مصنع أو دعارة
ذا شرعي، أدب بالرجوع واألمر الحاالت، هذه  فيجب ارجع: له الفيق استأذن وا 
 .شيئا   نفسه في يحمل أن دون يرجع أن

 اإلذن؛ يسقط فال أحد فيه ليس منزل إلى جاء إذا اإلنسان فإن وكذلك
 .(79)عليها يطلع أن منه يراد ال أشياء فيه يكون قد البيت داخل ألن
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 اخلامتة

 النبي على والسالم والصالة الصالحات، تتم بنعمته الذي هلل الحمد
 بعد،، أما. لرساالتا خاتم

 في االستئذان تناول الذي البحث هذا بإتمام عليّ  منّ  الذي هلل الحمد
 . وبيانه الفقهاء، تعريفات حسب على األتم معناه
 :التالية والتوصيات النتائج في تتمثل خالصة إلى الباحث توصل وقد
 النتائج أهم

 يستأذن أن في النبوي بالنهج التقيد واألفضل االستئذان صفة بيان  -1
 .عليكم السالم: بقول

 .عديدة وهي بها والتقيد االستئذان آداب ذكر  -2

 . الصحيح االستئذن مفهوم معرفة  -3

 . لالستئذان إليها الدخول في يجب التي البيوت حرمة بيان  -4

 . حوائجهم قضاء عند المسلمين بين الحرج رفع  -5

 . وآدابه باالستئذان التام االلتزام  -6

 :  التوصيات
 . الدينية القيم روح ببث ماماالهت  -1

 . السامية باألخالق والتخلق باآلداب االهتمام  -2

 من ذلك في لما استئذان، بغير الدخول في والتهاون التساهل عدم -3
 . لخصوصية انتهاك
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 صـحيح ،6493 قـمر  حـديث ،6/2525 اقـتص، أو حقـه أخذ من باب البخاري، صحيح( 1)

 المطبعـة القـاهرة، ،1ط هــ،256 ت البخـاري، إسماعيل بن محمد اهلل عبد أبو: البخاري
 مســلم، وصــحيح م،1981 إســتانبول، تركيــا، اإلســالمية، والمكتبــة هـــ،1320 الخيريــة،

 لإلمـام: مسـلم صـحيح/ 5769 رقـم حـديث ،6/180 غيـره، بيـت فـي النظـر تحـريم باب
 تـونس ،2ط السته، الكتب موسوعة الباقي، عبد فؤاد محمد تحقيق مسلم، الحسين أبي
 .م1992 - هـ1413 والنشر، للطباعة سحنون دار

 المقـري علـي محمـد بـن أحمـد تـأليف: للرافعـي الكبيـر الشرح غريب في المنير المصباح( 2)
ــد. د تحقيــق الفيــومي ــاموس ، م1977 ، المعــارف دار ،2ط الشــناوي، العظــيم عب  والق
 هـــ،817 ت( يعقــوب بــن محمــد الــدين مجــد) الفيروزآبــادي: المحــيط موسالقــا المحــيط،
 (.إذن: )مادة بوالق، مطبعة القاهرة،

ـــي الصـــنائع بـــدائع( 3) ـــب ف ـــدين عـــالء) للكاســـاني: الشـــرائع ترتي ـــن بكـــر أبـــو ال  مســـعود ب
  124/  5 هـ1328 القاهرة، ،1ط هـ،587 ،(الكاساني

 27/  النور سورة( 4)

 العبــاس أبــو منــاف عبــد بــن هاشــم بــن المطلــب عبــد بــن عبــاس بــن اهلل عبــد هــو: عبــاس ابــن( 5)
 يســمى وكــان العبــاس بأبيــه كنــى وســلم عليــه اهلل صــلى اهلل رســول عــم ابــن الهاشــمي القرشــي
 البــن الصــحابة، معرفــة فــي الغابــة أســد انظـر. بالطــائف هـــ68 ســنة تــوفى علمــه، لســعة البحـر
 .3/158 العسقالني، حجر

 هـ46  مولده كان عمران، أبو األسود بن عمرو بن يزيد بن إبراهيم هو: النخعي إبراهيم( 6)
 واألســـود ومســـروق علقمـــة عـــن روى صـــالحا   التـــابعين أكـــابر مـــن هــــ96 ســـنة ومـــات
 إحيـاء دار للـذهبي، الحفـاظ، تـذكرة انظر. صبي وهو عائشة المؤمنين أم ورأى وطائفة،
 .1/73 بيروت، العربي، التراث

 - هـ370 المتوفى ، الجصاص الرازي علي بن أحمد بكر أبو الجصاص،: القرآن أحكام( 7)
 طبعــة بيــروت – العربــي التــراث إحيــاء ودار - هـــ1335 -اإلســالمية األوقــاف مطبــع
 الجـامع) القرطبي تفسير اآلية، لهذه والقرطبي كثير ابن وتفسير ،381/  3  هـ1335
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 هـــ،671 ت القرطبــي، ندلســياأل  الخزرجــي األنصــاري أحمــد بــن محمــد(: القــرآن ألحكــام

 .م1950 - هـ1369 المصرية، الكتب دار مطبع ،1ط

 381/  3 للجصاص القرآن أحكام( 8)

 .219/  12 للقرطبي، القرآن ألحكام الجامع( 9)

 دار طبــع 762/  4 الصــغير والشــرح ،219/  12 للقرطبــي القــرآن، ألحكــام الجــامع( 10)
 بن غنيم بن أحمد القيرواني، زيد أبي ابن لةرسا على الدواني والفواكه بمصر، المعارف

 مصـطفى طبـع ،427/  2 ،الدينيـة الثقافـة مكتبـة فرحات، رضا تحقيق النفراوي، سالم
 ابـن وحاشـية ،1398 سـنة األولـى الطبعـة ،1133/  2 الكـافي وشـرح الحلبـي، البابي
 عــةمطب طبــع 451/  1 مفلــح البــن الشــرعية، واآلداب بــوالق، طبــع 531/  2 عابــدين
 . بمصر المنار

 قدامـة، بـن اهلل عبـد محمـد أبـي الـدين موفق والمغني ،531/  2 عابدين ابن حاشية( 11)
/  7 ،[م1984/هـــ1402] الفكــر، دار ،(ب/د) األولـى، الطبعــة الكبيـر، والشــرح المغنـي
 422/ 2 الكبير والشرح للمنار، الثالثة الطبعة 279

/  4 الصـغير والشـرح ،386/  3 للجصاص نالقرآ وأحكام ،124/  5 الصنائع بدائع( 12)
 زيــــد أبــــي ابــــن رســــالة علــــى الــــدواني الفواكــــه و ،1133/  2 الكــــافي وشــــرح ،762

 219/  12 القرطبي وتفسير ،427/  2 النفراوي، سالم بن غنيم بن أحمد القيرواني،

 59/  النور سورة( 13)

 .3538 رقم حديث ، 963/  2 االستئذان باب في مالك اإلمام موطأ( 14)

 386/  3 للجصاص القرآن أحكام( 15)

 مســـعود بـــن بكـــر أبـــو الـــدين عـــالء) للكاســـاني: الشـــرائع ترتيـــب فـــي الصـــنائع بـــدائع( 16)
 125/  5 هـ،1328 القاهرة، ،1ط هـ،587 ،(الكاساني

 الــدواني الفواكــه و ،125/  5 الصــنائع وبــدائع ،386/  3 للجصــاص القــرآن أحكــام( 17)
 426/  2النفراوي، سالم بن غنيم بن أحمد لقيرواني،ا زيد أبي ابن رسالة على

 . الحلبي البابي مصطفى طبع 199/  4 للشربيني المحتاج، مغني( 18)

 762/  4 الصغير والشرح ،124/  5 للكاساني الصنائع، بدائع( 19)

 27/  النور سورة( 20)
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 124/  5 للكاساني الصنائع، بدائع( 21)

 .199/  4 للشربيني، المحتاج، مغني( 22)

ــاب البخــاري، صــحيح( 23)  ،5887 رقــم حــديث ،5/2304 النظــر، أجــل مــن االســتئذان ب
 .5765 رقم حديث ،6/181 غيره، بيت في النظر تحريم باب مسلم، وصحيح

 .تخريجه تقدم الحديث( 24)

ــك، وموطــأ ،5759 رقــم حــديث ،6/179 مســلم، صــحيح( 25) ــم حــديث ،5/1403 مال  رق
3540. 

 .1/488 الدخول، في االستئذان سنة في فصل مفلح، نالب الشرعية، اآلداب( 26)

 في فصل مفلح، البن الشرعية، واآلداب ،5188 رقم حديث ،4/512 داؤد، أبي سنن( 27)
 .1/490 الدخول، في االستئذان سنة

 النفـراوي، سـالم بـن غنـيم بـن أحمـد القيرواني، زيد أبي ابن رسالة على الدواني الفواكه(28)
 القـــرآن وجـــامع ،1134/  2 الكـــافي وشـــرح ،762/  4 غيرالصـــ والشـــرح ،427/  2

 .265/  5 عابدين ابن وحاشية ،215/  12 للقرطبي

 أبـي سـنن. 5179 رقـم حـديث ،4/510 االسـتئذان، باب األدب كتاب داود، أبو سنن( 29)
 الكتــب موســوعة آر، جيتــين الــدين بــدر تحقيــق هـــ،275 ت داؤد، أبــي للحــافظ: داود

 م1992 - هـ1413 سحنون، ردا تونس ،2ط الستة،

 النفـراوي، سـالم بـن غنيم بن أحمد القيرواني، زيد أبي ابن رسالة على الدواني الفواكه( 30)
 .762/  4 الصغير والشرح ،427/  2

 القـــرآن، ألحكـــام والجـــامع ،763/  4 الصـــغير والشـــرح ،1134/  2 الكـــافي شـــرح( 31)
 ..217/  12 للقرطبي

 البخـاري، الجعفـي اهلل عبـد أبـو المغيـرة بن إبراهيم بن ماعيلإس بن محمد هو: البخاري( 32)
 سـائر إلـى العلـم طلـب رحـل والتـاريخ، الصـحيح الجـامع وصاحب الحديث علم في اإلمام
 ومصـر، والشـام وبالحجـاز كلهـا العـراق ومـدن والجبـال بخراسـان وكتـب األمصار محدثي
 بكـر أبـي الحـافظ السـالم ينـةمد أو بغـداد تـاريخ انظـر. بخرتنك ببدلة هـ256 سنة توفى
 دار بيـروت، ،1ط عطـا، القـادر عبـد مصـطفى تحقيق البغدادي، الخطيب علي بن أحمد
 .2/5 م،1997=هـ1417 العلمية، الكتب
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 رقـم حـديث ،5/2306. أنـا قـال ذا مـن قـال إذا:  بـاب االسـتئذان فـي البخاري صحيح( 33)

5896. 

 النفـراوي، سـالم بـن غنيم بن أحمد القيرواني، زيد أبي ابن رسالة على الدواني الفواكه( 34)
ـــــــافي وشـــــــرح ،762/  4 الصـــــــغير والشـــــــرح ،427/  2 ـــــــام ،1134/  2 الك  وأحك

 383/  3الجصاص

ـــي ألحكـــام، الجـــامع( 35) ـــة(  أنـــدر)  و ،218/  12 للقرطب  و بالفارســـية لالســـتئذان كلم
  اإلذن كلمة( أتدرون)

 النفـراوي، سـالم بـن غنيم بن أحمد لقيرواني،ا زيد أبي ابن رسالة على الدواني الفواكه( 36)
2  /427. 

 .2456 رقم حديث ،4/482 حنبل، بن أحمد مسند( 37)

 .10153 رقم حديث ،6/88 الكبرى، البيهقي سنن( 38)

 .3/202  القرطبي، البر عبد البن التمهيد،( 39)

 (.17239) أحمد مسند( 40)

 .. صحيح: األلباني وقال( 5174) داود أبو سنن( 41)

 (..2158) مسلم صحيح( 42)

 ( ..2158) مسلم وصحيح ،(6888) البخاري صحيح( 43)

 ( ..2157) مسلم وصحيح ،(6242) البخاري صحيح( 44)

 قصـة وفيـه حـديث، مـن جـزء وهو.  2153 ومسلم صحيح ، 6245 البخاري صحيح( 45)
 .عنهما اهلل رضي األشعري موسى أبي وبين الخطاب بن عمر بين جرت مشهورة

 -الســابع المجلــد) النــووي بشــرح ومســلم ، 6245 رقــم حــديث( 11/29) البــاري فــتح( 46)
 .2153 رقم حديث( 108/  عشر الرابع الجزء

 (.3/192) البر عبد بن ال التمهيد( 47)

 (.2155) رقم حديث مسلم، وصحيح( 6250) رقم حديث البخاري صحيح( 48)

 وصـححه الصـالة فـي مسـلم أخرجـه:  شـارحه وقـال. المفرد األدب في البخاري صحيح( 49)
 اســتحباب بــاب/  وقصــرها المســافرين صــالة كتــاب فــي مســلم أخرجــه:  قلــت.  الحــاكم
 فيـه لـيس ولكـن.  أبيـه عـن بريدة بن اهلل عبد حديث من 793 بالقرآن الصوت تحسين
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 قـال: قـال أبيـه عـن بريـدة بـن اهلل عبـد عن:  قال( بريدة أنا)  قوله وهو الشاهد موضع
 من مزمارا   أعطي األشعري أو ، قيس بن اهلل عبد إن)  وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول
 (.دواد آل مزامير

 (.336) ومسلم ،( 357) البخاري صحيح( 50)

 ا هـذ فـي واألحسـن هريـرة، وأبـي قتادة ألبي ومثله فالن، أم حديث يحمل وعليه: وقال( 51)
 (.2155 رقم ثحدي مسلم شرح. ) أعلم واهلل بكذا المعروف فالن أنا يقول أن

 (.1462) البخاري صحيح( 52)

 الحاكم عند وهو.  صحيح األلباني عنه وقال( 1080) المفرد األدب في البخاري رواه( 53)
 البـاري فـتح فـي حجـر ابـن الحـافظ قال شعبة؛ بن المغيرة حديث من( الحديث علوم) في
(11/38.) 

 حجـر بـن علـي بـن أحمد نالدي شهاب( للعسقالني) البخاري صحيح بشرح الباري فتح( 54)
 الخيريـة، والمطبعـة هــ،1352 المصـرية، البهيـه المطبعة هـن852 المتوفى العسقالني
 .6250 رقم حديث( 11/38) هـ،1325

 (.1/73)مفلح البن الشرعية، اآلداب( 55)

 (.3/281) كثير ابن تفسير( 56)

 الدمشـقي، ثـم البصـري، القرشي درع بن ضو بن كثير بن عمر بن إسماعيل: كثير ابن( 57)
 إلـى وانتقـل هــ70 سـنة الشـام بصـرى أعمـال مـن قريـة فـي ولـد الدين، عماد الفداء أبو

 والنهايـة التفسـير، وكتـاب والنهايـة، البدايـة آثـاره مـن هــ774 سـنة بهـا وتوفى دمشق،
 .1/215 العارفين، هدية انظر. والمالحم الفتن قريب في

 (.3/281) كثير ابن تفسير( 58)

 .صحيح:  األلباني وقال( . 5189) داود أبو سنن( 59)

 .صحيح: األلباني وقال( 5190) داود أبو سنن( 60)

ــي ســنن شــرح( 61)  للحــديث المفــرد األدب وشــرح ،( 5189،5190) رقــم للحــديث داود أب
 (.1074)رقم

(. 113) اصــبهان تــاريخ فــي الشــيخ أبــو رواه: الصــحيحة سلســلته فــي األلبــاني قــال( 62)
 (.182)رقم( 1/304) السلسلة
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 (.1/306) األلباني الدين ناصر لمحمد الصحيحة، السلسلة( 63)

 .اإلسناد صحيح: األلباني وقال( 1059) المفرد األدب في البخاري( 64)

 فــي مالــك وروى. اإلســناد حســن: األلبــاني وقــال( 1060) المفــرد األدب فــي البخــاري( 65)
 وسـلم عليـه اهلل لىصـ اهلل رسـول أن يسـار بـن عطـاء عـن سليم بن صفوان عن موطأه
 معهـا إنـي: الرجـل فقال ،(نعم: )فقال أمي؟ على أستأذن اهلل، رسول يا: فقال رجل سأله
 إنــي: الرجــل فقــال(. عليهــا أســتأذن: )وســلم عليــه اهلل صــلى اهلل رســول قــال البيــت، فــي

 تراهـــا أن أتحـــب عليهـــا، أســـتأذن: )وســـلم عليـــه اهلل صـــلى اهلل رســـول فقـــال خادمهـــا،
: الحـديث هـذا إيـراد بعـد البـر عبـد ابـن قـال(. عليهـا فأسـتأذن: )قـال ، ال: لقـا( عريانة؟
 مجتمـع صـحيح مرسـل وهـو اللفـظ، بهـذا صـحيح وجـه مـن يسـتند أعلـم ال الحديث وهذا
 (.16/229 التمهيد.) معناه صحة على

 .اإلسناد صحيح: األلباني وقال( 1063) المفرد األدب في البخاري( 66)

 .صحيح إسناده: وقال( 3/280) كثير ابن تفسير( 67)

 (.1/424،425) مفلح، البن الشرعية، اآلداب( 68)

 العـرب، لسـان. كبار َأزرار له ويكون بالثياب يستر كالُقبَّة بيت وهو َحَجل جمع: حجال( 69)
 .حجل مادة ،11/143

 وهـذا:  عبـاس ابـن أثر بعد وقال( . 85) آية النور سورة( 3/303) كثير ابن تفسير( 70)
 مـن نفـرا   أن: بلفـظ( 5192)رقـم داود أبـي روايـة وفـي.  عبـاس ابـن إلـى صـحيح إسناد
: األلبــاني قــال. الحــديث... اآليــة هــذه فــي تــرى كيــف عبــاس ابــن يــا: قــالوا العــراق أهــل
 سياق نفس عباس ابن إلى بسنده أيضا   البر عبد ابن وساقه(. موقوف -اإلسناد حسن
 (.16/233 التمهيد. ) داود أبي

 .62:النور سورة( 71)

 الشــاملة، الموســوعة الحــديث، أهــل ملتقــى أرشــيف الخضــري، محمــد الشــيخ مقــاالت( 72)
 .1/9937 ،5 رقم مقال. الثاني اإلصدار

 .5210 رقم حديث ،4/520 المجلس، من قام إذا السالم في باب داؤد، أبو سنن( 73)

 .تخريجه تقدم الحديث( 74)

 .تخريجه تقدم الحديث( 75)
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 .1/32 اإلسالمية، اآلداب سلسلة( 76)

 .تخريجه تقدم الحديث( 77)

 .تخريجه تقدم الحديث( 78)

 .1/23 اإلسالمية، اآلداب سلسلة( 79)


