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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 اىتم القراف الكرًن يف توجيهو للفرد اؼبسلم وللجماعة بتعديل السلوؾ 

kr185500@hotmail.com-nor 

٨٨٦٩٩٩٩٩٥٦٩٩٠٠ 
 ألاميرة جامعة السعودية 

 بنت هورة

 عبدالزحمن

 في الكزيم القزآن أسلوب

 في الاستئذان سلوك توجيه

 النور  سورة

 هورة. د

 عبدالزحمن

 الخضير

دبا وبفظ حقوقهما على حد سواء فذكر ؾبموعو من األساليب اليت تساعد اؼبسلم يف تقوًن سلوكو باتباع أمر ا وأمر رسولو 
دبا يتناسب مع  صلى ا عليو وسلم منها األسلوب النفسي ،واألسلوب الوعظي ، وأسلوب العقاب ويف تعدد ىذه األساليب

طبيعة الفرد وما جبل عليو من تشكل يف السلوؾ والنفسيات، مث يأيت أسلوب التوجيو واإلرشاد اُف األفضل  واألكمل ، ومن 
 العجالة .ذلك  ما كاف يف أسلوب توجيو  سلوؾ االستئذاف يف سورة النور وىو ما سيكوف موضوع حبثي يف ىذه 

 التمهيد :

 ،والسلوؾ ،واالستئذاف سأبُت فيو معٌت األسلوب

 أوال :األسلوب :
س ؿ ب :سلب الشيء من باب نصر ، واالستالب االختالس ، وكل شيء امتد من غَت اتساع فهو أسلوب ،ومنو شجر 

سلب أي طويل ، واألسلوب بالضم : الفن والطريقة واعبمع أساليب يقاؿ أخذ فالف يف أساليب من القوؿ ، أي أفانُت 
 (1منو.)

علم السلوؾ: ىو معرفة النفس ما ؽبا وما عليها ،  السلوؾ : السلوؾ: بالضم مصدر سلك، سَتة االنساف وتصرفاتو ،ثانيا : 
 (2ويسّمى بعلم األخالؽ ، وعلم السلوؾ وىو ضبل النفس على اآلداب الشرعية واالنقياد لرّب الربية .)

 
انًة: َعِلم ، واْسَتْأَذْنُت ُفاَلنًا اْسِتْئذاناً. وأَذَّْنُت: َأْكثْرُت اإِلْعالـَ بِالشَّْيِء. واأَلذاُف: أَِذَف بِالشَّْيِء إْذناً وأََذناً وأَذ ثالثا: االستئذاف :

 (3اإِلْعالـُ.)
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(، الكليات للكفوي)ص: 151(، ـبتار الصحاح للرازي)ص:  3158/ 5ينظر: مشس العلـو ودواء كالـ العرب من الكلـو  للحمَتي) (1)
 ( 71/ 3للزبيدي)(، تاج العروس 83

 (249(، معجم لغة الفقهاء )ص: 42/ 1كشاؼ اصطالحات الفنوف والعلـو للتهانوي )ينظر    (2)
 (9/ 13) )بتصرؼ ( العربلساف  (3)

 االستئذان خطاب توجيه كيفيه وفي السورة، تعظيم في وهو النفسي األسلوب المطلب األول :

. عشر وستة وثلثمائة أَلف كلماهتا. اغبجازى ىف واثنتاف والشامّى، العراقىّ  ىف وسّتوف أَربع آياهتا عدد. باالتّْفاؽ مدنيةالنور  سورة
 .وشبانوف وستمائة آالؼ طبسة وحروفها

 لو فما نورا لو ا هبعل َف ومن.. لنورهِ  ا يهدى نورٍ  على نور.. نوره مثل.. نور ا) فيها النور ذكر لكثرة النُّور، سورة ظبيت
 ( .نور من

 واألرواح القلوب يف ومظاىره بآثاره النور فيها وذكر «َواأْلَْرضِ  السَّماواتِ  نُورُ  اللَّوُ : »ا بذات متصال بلفظو النور فيها ذكروقد 
 تنَت وصباعية، وعائلية نفسية وأخالؽ آداب وىي. السورة ىذه بناء عليها يقـو اليت واألخالؽ اآلداب يف اآلثار ىذه فبثلة

 مستمدة الضمائر، يف وشفافية القلوب، يف وإشراؽ األرواح، يف نور هناإ الشامل الكوين النور بذلك ويربطها اغبياة وتنَت القلب،
فيمكن أف ، وصبيع ىذه اآلداب فبا ينَت طريق األسرة خاصة وآّتمع عامة لذلك فهي هتم األسرة  .الكبَت النور ذلك من كلها

أحكاـ العفاؼ والسًت ،كتب عمر رضي ا عنو إُف أىل الكوفة :  ومقصود ىذه السورة ذكر .يطلق عليها سورة األسرة 
 ؼبنزلة النساء يف األسرة ..( علموا نساءكم سورة النور )

وعرض ىذه  األخالقية واآلداب االجتماعية للفرد واعبماعة الًتبية ؿبور ىو يف عرضها لألحكاـ السورة عليو تدور الذي واور
ؿ عقد ىذه األحكاـ فلو ااألحكاـ كوحدة متصلة بعضها ببعض ال يتم أحدىا أال باكتماؿ األخر ليحث ا  اؼبؤمن على إكم

 وترؽ. كحد الزىن والقذؼ  اغبدود درجة إُف وسائلها يف تشتدف ،ويتنوع ذكر األوامر والنواىيانفصل واحد تبعو األخر وىكذا 
 الكوف تضاعيف يف اؼببثوثة وبآياتو ا بنور القلب تصل اليت ،وعمارة اؼبساجد كاالستئذاف الرفيقة الوجدانية اللمسات درجة إُف

 تشف حىت للحياة، األخالقية اؼبقاييس ورفع اؼبشاعر واستجاشة الضمائر، تربية ىو. واللُت الشدة يف واحد واؽبدؼ. اغبياة وثنايا
 نابعة بوصفها. والقيادة اعبماعة وآداب واألسرة، البيت وآداب الفردية، النفسية اآلداب وتتداخل.. ا بنور وتتصل وترؼ،
. وطهارة وإشراؽ وشفافية، نور صميمها يف وىي. ا نور ىو واحد بنور كلها متصلة ا، يف العقيدة ىو واحد معُت من كلها
 واألرض، السماوات يف. الظلمات بو أشرقت الذي ا نور. واألرض السماوات يف األوؿ النور مصدر من عناصرىا تربية

 .واألرواح والنفوس والضمائر، والقلوب

 وأخالؽ آداب ومن ، وتكاليف حدود من فيها ما بكل وفرضها السورة ىذه تقرير عن حاسم قوي بإعالف تبدأ وىي
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 (1) }َتذَكَُّروفَ  َلَعلَُّكمْ  بَػيػَّْناتٍ  آيَاتٍ  ِفيَها َوأَنْػزَْلَنا َوفَػَرْضَناَىا أَنْػزَْلَناَىا ُسورَةٌ { قاؿ تعاُف : 

 ىذا عمق ومدى اغبياة، يف األخالقي بالعنصر القرآف اىتماـ مدى على الذي انفردت بو ىذه السورة الفريد البدء ىذا فيدؿ
 ..اإلنسانية اغبياة عن اإلسالـ فكرة وىف اإلسالمية، العقيدة يف وأصالتو العنصر

 القرآف وُسورَةُ  عليها، اؼبشتمل حائطها: اؼبدينة وُسورُ  الرفيعة، اؼبنزلة :والسُّورَةُ  علّو، مع وثوب: السَّْورُ بدأت اآليات بقولو )سورة( 
 (1)القمر، كمنازؿ منزلة لكوهنا أو باؼبدينة، الّسور إحاطة ّٔا ؿباطا لكونو ّٔا تشبيها

وإعالف قوي وتنبيو الفت يدؿ على أف ما ورد فيها ملـز للمؤمنُت  ىذه البداية للسورة تصور أنبية ما ذكر فيها من أحكاـ 
وليس ؾبرد توصيات وسبنيات  تعطي اػبيار بالفعل أو الًتؾ بل ىي أحكاـ قاطعة البد من تنفيذىا وإقامة اغبياة على ىديها 

و منزلة ىذه األحكاـ وأف السورة قد أحاطت بأحكاـ ىي من األنبية حبيث أنو احتاجت أف وكذلك فيو تعظيم ؽبا وعلونورىا ، 
فلم تفتتح سورة يف القرآف دبثل ما افتتحت بو  االفتتاح ّٔذا ا  خصها قد، و  تبدأ ّٔذه البداية العظيمة اليت ؽبا وقعها يف النفوس

 : ألمرينوأرجع اؼبفسروف ذلك 

 . والتعظيم وإبراز مكانة ما احتوت عليو ومنها االستئذاف بالرىبة فافتتحت والوعيد الزجر اؼبقصود أف: أحدنبا

 السورة ظبيت ولذلك الشريفة للمنزلة اسم السورة بذكر فافتتحت نسائو بطهارة وسلم عليو ا صلى للنيب تشريفاً  فيها أف: الثاين
 ( 2)، وفيها تشريف ما ذكر فيها من األحكاـ  سورة القرآف من

قرئ بتخفيف الراء ،أي فرضنا عليكم وعلى من بعدكم ما فيها من األحكاـ ، وبالتشديد : أي أنزلنا ( فَػَرْضَناَىامث قاؿ سبحانو )
 ألزمناكموقيل :  فيها فرائض ـبتلفة ، وقيل أي قطعناىا يف اإلنزاؿ قبما قبما ، وقيل ىو على التكثَت لكثرة ما فيها من الفرائض .

: اؼبراد يكوف أف فوجب ؿباؿ، اغباصل وربصيل الوجود، يف دخلت قد ألهنا فرضها يبكن ال السورة إفَّ  مث .فيها ُفرض دبا العمل
ومن ىذه األحكاـ االستئذاف فالتشديد يف بداية السورة يدؿ على التشديد يف األحكاـ اؼبفروضة األحكاـ  من فيها بُتّْ  ما فرضنا
 كفرضية فيها واألخالؽ اآلداب ففرضية. سواء درجة على السورة يف ما بكل األخذ توكيد -نعلم فيما -ّٔا واؼبقصودفيها 

 ّٔا فتذكرىم واالكبرافات، اؼبغريات تأثَت ربت الناس ينساىا واليت الفطرة، يف اؼبركوزة واألخالؽ اآلداب ىذه. والعقوبات اغبدود
 .اؼببُت الواضح الفطرة منطق إُف وتردىم البينات، اآليات تلك

-------------------------------------------- 
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 1/434لراغب ل(اؼبفردات 1)          
 4/70(النكت والعيوف للماوردي 2)             

 

 

 أُريد إف { بَػيّػَناتٍ  آيات} ف السُّورةتضاعي يف أي{ ِفيَها َوأَنزَْلَنا} مث بعد ذلك بُت علو قدر ما أنزؿ فيها فقاؿ عز من قائل :
 على اهتدالال حوضو  تبينا كوهِنا ومعٌت ىرظاالسورة  يف افكوهن راألظه وىو ةاؼبفروضـ األحكا ّٔا نيطت اليت اآليات ّٔا

ز  إلبرا اؽبإلنزا السورة ؿإنزا استلزاـ عم أنزلنا روتكري كذل يفت اآليا رلسائة أسو  اهنفإ ؽاإلطال على معانيها على ال امهأحكا
 صبيعأف  مع أنزلنا روتكري وئأجزا من دواح لك على لالك اشتماؿ باعتبار ةرفيظفال تاآليا صبيع ريدأ فوإ اهنبشأ ةالعناي ؿكما
 تعاُف كقولو هال ورفعاً  ىار ػبط ةإبان ربالذكإنزاؽبا  صزبصي إُف داع رائق بعنواف الستقالؽبا إنزاؽبا عُت وإنزاؽبا السورة عُتت اآليا

 (1()ّمنَّا ِبَرضْبَةٍ  َمَعوُ  آَمُنوا َوالَِّذينَ  ُىوداً  وقبينا )تعاُف قولو بعد( غليظ من عذاب وقبيناه)

وإضافتها للمنزؿ سبحانو مرتُت يدؿ على فضلها وعلو شأهنا ومكانة ما أنزؿ فيها من األحكاـ والفرائض، ليستشعر اؼبؤمن 
 من قبلها ما مع تأملتموىا إذا - لتكونوا أي{ تذكروف لعلكم: }قولو مكانة أحكامها ويكوف أدعى لالستجابة واالمتثاؿ .

 أشار كما - التذكر من نوعاً  ولو تتذكروا أف من - العواقب يعلم ال من عند - رجاء على - اذرة والقصص اؼبرققة اآليات
 أوامره، صبيع على فتقبلوا سدى، يًتككم ال تروف ما إُف وفصلها لكم نصبها الذي أف اغبكم من فيها تروف دبا - اإلدغاـ إليو

 (2)برضبتو  إال إليو لكم وصوؿ ال ما بتنويل ويرضبكم طاعتو، من فيو قصرمت ما لكم ليغفر زواجره، عن وتنتهوا

 

 

 

 

  

 

 

---------------------------------------- 
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 6/155تفسَت ارشاد العقل السليم أليب مسعود (1)

،تفسَت أيب 3/275،زاد اؼبسَت البن اعبوزي 14/277،اللباب يف علـو الكتاب  23/301تفسَت الرازي ،4/71( ينظر تفسَت اؼباوردي 2)
،زىرة التفاسَت أليب زىرة 1/339بصائر ذوي التمييز للفَتوزبادي، 13/201،نظم الدرر للبقاعي  158/ 12، تفسَت القرطيب6/155السعود 

 4/2487، يف ظالؿ القرآف  10/5130

 . االستئذان عدم مأل بيان في والمتمثل الوعظ أسلوب المطلب الثاني:

ذلك أف أحكاـ القرآف تنظم حياة سور القرآف كل متكامل يرتبط بعضو ببعض فَتتبط أوؿ السورة خباسبتها ويرتبط أوؽبا بوسطها 
 إنشاء يف العقوبة على يعتمد ال اإلسالـ اؼبسلم وربرص على إنارة طريق اؽبداية ليصبح واضحا ؼبن يريد مسلكا مستقيما ، و

 النظيف اعبو ؽبا ويضمن ينظمها ولكن. الفطرية الدوافع وبارب ال وىو. الوقاية على شيء كل قبل يعتمد إمبا النظيف، ؾبتمعو
 .اؼبصطنعة اؼبثَتات من اػباِف

 على الطريق وأخذ الفتنة عوامل وإبعاد الغواية، فرص تضييق ىي الناحية، ىذه يف اإلسالمية الًتبية منهج يف السائدة والفكرة
أحكاـ ، فأسلوب سورة النور يف توجيو  اؼبشروعة النظيفة بوسائلو الطبيعي اإلشباع دوف العوائق إزالة مع. واإلثارة التهييج أسباب

الذي يالمس شغاؼ القلوب ويذكرىا دبا وبملها على التمسك مع مقارنة  االستئذاف سلك عدة مسالك منها أسلوب الوعظ 
 الذي سبق بيانو وتذكر ثوابو وعقابو ومقارنة ذلك دبا سبق من أحكامو ومعرفة الذي فيو مصلحة دنيوية ىذا اغبكم مع أمر ا

رٌ  َذِلُكمْ } فقاؿ تعاُف ـبتتما اآلية األوُف من أحكاـ االستئذافوأخروية  قال  [27: النور( { ]27) َتذَكَُّروفَ  َلَعلَُّكمْ  َلُكمْ  َخيػْ

 العواقب يعلم ال من عند - رجاء على - اذرة والقصص اؼبرققة اآليات من قبلها ما مع تأملتموىا إذا - لتكونوا أيالبقاعي : 
 ما إُف وفصلها لكم نصبها الذي أف اغبكم من فيها تروف دبا - اإلدغاـ إليو أشار كما - التذكر من نوعاً  ولو تتذكروا أف من -

 ال ما بتنويل ويرضبكم طاعتو، من فيو قصرمت ما لكم ليغفر زواجره، عن وتنتهوا أوامره، صبيع على فتقبلوا سدى، يًتككم ال تروف
 حجب عنها اغمت اليت األحكاـ من الغطاء عنو ويكشف األمور، من لكم يبُت دبا أيضاً  وتتذكروا برضبتو، إال إليو لكم وصوؿ

 معو، تفعلوه أف غَتكم حبب معكم يفعل أف رببوف الذي أف فتعلموا اآلدميوف، عليو جبل ما - األىوية ظلمات وسًتهتا النفوس،
 من فتكونوا والوفاء، واأللفة الصفاء، فيثمر النصفة على لكم حامالً  ذلك فيكوف غَتكم، يكرىو ذلك من تكرىونو والذي

 (.2)دبوجبو وتعملوا وتتعظوا تتذكروا كيقاؿ أبو السعود : (1).بالرضبة النذير البشَت دعوة يف الداخلُت الوارثُت اؼبفلحُت اؼبؤمنُت

رٌ  ذِلُكمْ    ،(3.)بو فتأخذوف خَت االستئذاف أف َتذَكَُّروفَ  َلَعلَُّكمْ  إذف بغَت تدخلوا أف من َلُكمْ  َخيػْ
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---------------------------------- 

 13/202(نظم الدرر1)
 6/16(إرشاد العقل السليم 2)
 3/288(زاد ؼبسَت البن اعبوزي 3)

. «نَػَعمْ : »فَػَقاؿَ  أُمّْي؟ َعَلى َأْسَتْأِذفُ  اِ، َرُسوؿَ  يَا: فَػَقاؿَ  َرُجلٌ  َسأََلوُ  وسلم عليو ا صلى اِ  َرُسوؿَ  أَفَّ  َيَساٍر؛ ْبنِ  َعطَاءِ  َعنْ 
َها اْسَتْأِذفْ : »وسلم عليو ا صلى اِ  َرُسوؿُ   فَػَقاؿَ . اْلبَػْيتِ  يف  َمَعَها ِإينّْ : الرَُّجلُ  فَػَقاؿَ   َلوُ  فَػَقاؿَ . َخاِدُمَها ِإينّْ : الرَُّجلُ  فَػَقاؿَ  .«َعَليػْ
َها اْسَتْأِذفْ : »وسلم عليو ا صلى اِ  َرُسوؿُ  َها َفاْسَتْأِذفْ : »قَاؿَ . الَ : قَاؿَ  «ُعْريَانًَة؟ تَػرَاَىا أَفْ  َأربُِبُّ [. َعَليػْ  (1).«َعَليػْ

 :ألمرين باإلشارة ـباطبا ذلكم بقولو اآلية ختم وقد
رٌ ) أنو: أوؽبما  كشفت وحيث باالستيحاش، ونفور اهتاـ، نطاؽ يكوف وال العورات، وتسًت األعراض، تصاف لكي ،(لُكمْ  َخيػْ

 .األبرياء ورمي والتفاحش، القطيعة، فتسود السوء، ظن وكاف الفنت كانت األستار
 (2).واألمهات اآلباء من حىت االحتشاـ، وربري اؼبصلحة وتعرؼ التذكر رجاء: ثانيهما

 [28: النور{ ] َعِليمٌ  تَػْعَمُلوفَ  دبَا َواللَّوُ  َلُكمْ  أَزَْكى وَ ى}وبعد أف بُت سبحانو حكم البيوت الغَت مسكونة ختم ذلك بقولو تعاُف 
 ارجعوا، لكم قيل إذا غَتكم بيوت يف استئذانكم بعد رجوعكم من تعملوف دبا وا،قاؿ الطربي يف معٌت اآلية :[29: النور] 

 صبيعو ؿبص كلو، بذلك ؿبيط علم ذو -وهنيو أمره من وغَته ذلك يف وهناكم أمركم فيما ا وطاعتكم عنها رجوعكم وترؾ
ويف ىذا من اؼبوعظة فبا هبعل القلوب تستيقظ وتعرؼ قيمة ذلك اغبكم فتلـز   (3).ذلك صبيع على هبازيكم حىت عليكم،

 بُت اؼبنافرة يبعد وما بكرمائكم، وأليق وطهركم خَتكم فيو ما يعلم تعاُف ا أينفسها بو سواء على مستوى الفرد أو اعبماعة ،
 من تعملوف ما يعلم تعاُف ا أي أموركم، من الفاضل ومعرفة وظبوكم، طهارتكم فيو ما وال خَتكم، تعلموف ال وأنتم صباعتكم،

مرتبط باعبوارح أكثر باإلذف فهو عمل  والرتباطو لألنبية( َعِليمٌ ) على( تَػْعَمُلوفَ  دبَا) وقدـ بو، عليم الئق، وغَت والئق وشر خَت
 فبَّا تذروفَ  وما تأتوفَ  ما فيعلم ،(4ولينب ا أنبية العمل ّٔذه اعبوارح ووجوب مراقبة ا يف عملها)  ولالختصاص منو بالسرائر

 (6).عليو جزاءه فموؼ بو خوطبوا فبا يذروف وما يأتوف دبا عاَف بأنو بذلك اؼبخاطبُت ا أوعد (5)عليو فيجازيكم كلفتموه
 الدخوؿ وطلب البيوت على التجسس ألىل توعد َعِليمٌ  تَػْعَمُلوفَ  دبا َواللَّوُ : تعاُف وقولو ويف ىذه اػباسبة توعد قاؿ ابن عطية :

 ادب َواللَّو مناسبة ختاـ اآلية :قاؿ ابن عاشور يف (7).ؿبظور يف يقع فبا ولغَتىم وبل ال ما إُف والنظر للمعاصي غفلة على
وليزدجر أىل  ،قيلثأىل اإلغباح عن إغباحهم بالت ليزدجر بأعماؽبم عليم بأف اللَّو بتذكَتىم الوصايا ؽبذه تذييل عليم تعملوف

على ؾبازاة فاعليو بو كناية  وىذا تعريض بالوعيد ألف يف ذلك عصياناً ؼبا أمر ا بو. فعلمو. أو التطلع من الشقوؽ وكبوىا اغبيل
 (8)دبا يستحقوف.

 
-------------------------- 

 3538رقم  5/1402أخرجو مالك يف اؼبوطأ (1)     
 10/1577زىرة التفاسَت (2)
 150/ 15( تفسَت الطربي 3)
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 5178/ 10(ينظر زىرة التفاسَت 4)
 6/169(تفسَت أيب السعود 5)
 3/228(تفسَت الزـبشري 6)
  4/176( ارر الوجيز 7)
 201/ 18 (التحرير والتنوير8)
 

 َتْكُتُموفَ  َوَما تُػْبُدوفَ  َما يَػْعَلمُ  َواللَّوُ }مث بعد أف بُت أحكاـ االستئذاف يف صبيع أنواع البيوت ختم اآلية األخَتة بقولو تعاُف
}(29) 

عوراهتم , فا تعاُف مطلع على خفايا ويف ذلك هتديد ألصحاب النوايا اػببيثة الذين يرغبوف يف التجسس على الناس وتتبع 
األمور وظواىرىا , ومراقبتو دائمو يف السر والعالنية ويف ذلك دعوة ؽبذا اإلنساف المتثاؿ أمره , والتزاـ ىذا األدب الرفيع , 

ينة , الذي حثت عليو اآليات الكريبة , وفيو حظر على النظرات اؼبفاجئة اليت ربرؾ الشهوات الساكنة والرغبات الدف
 (1واللقاءات اؼبشبوىة اليت يزينها الشيطاف , الذي حذرنا ا تعاُف من اتباع خطواتو يف اآليات السابقة)

 إُف إُف البيوت ؿبتاجا الداخل كوف وىي القيود من اآليات شارت إليوأَ ما  من ذباوز للتحذير وختمت اآليات بتلك اػباسبة
 (2).سرقة متاعهم أو أذاىمَ  بقصد قطاهنا أو  على التجسس بقصد فليس لو أف يدخلها دخوؽبا

 إذا االستئذاف من بألسنتكم الناس أيها تظهروف ما يعلم وا: ذكره تعاُف يقوؿ وقد فسر الطربي خاسبة اآليات بقولو:
 بو تقصدوف الذي ما ذلك فعلكم عند صدوركم يف تضمرونو وما: يقوؿ( َتْكُتُموفَ  َوَما) اؼبسكونة البيوت أىل على استأذنتم

 (4).الريبة أىل من اػبالية والدور اػبربات يدخلوف للذين وعيد(وىو 3).ذلك غَت أـ أمره، إُف واالنتهاء ا، إطاعة
. وعالنيتكم سركم يف لكم ورقابتو وخافيكم ظاىركم على ا باطالع معلق فاألمر..  «َتْكُتُموفَ  َوما تُػْبُدوفَ  ما يَػْعَلمُ  َواللَّوُ »

 للبشرية يرسم الذي كتابو، يف بو ا يأخذىا الذي العاِف، األدب لذلك وامتثاؽبا القلوب، لطاعة ضماف الرقابة ىذه ويف
 .اذباه كل يف الكامل هنجها

 وجزئيا، كليا اغبياة يعاًف ألنو العناية، ىذه ويبنحها االجتماعية، اغبياة من اعبزئية ّٔذه وبتفل فهو. حياة منهاج القرآف إف
 منها ذبعل اليت حرمتها للبيوت وبقق البيوت على فاالستئذاف. العالج ّٔذا العليا الكلية فكرهتا وبُت أجزائها بُت لينسق
 كثَتة، عورات وىي.. العورات بانكشاؼ والتأذي باؼبباغتة، والضيق اؼبفاجأة، من اغبرج أىلها على ويوفر. وسكنا مثابة
 الطعاـ، عورات إليها تضاؼ إمبا. وحدىا البدف عورات ليست إهنا.. اللفظة ىذه ذكر عند الذىن إُف يتبادر ما غَت تعٍت

 عورات وىي. وإعداد وذبمل هتيؤ دوف الناس عليها يفاجئهم أف أىلها وبب ال قد اليت األثاث، وعورات اللباس، وعورات
  (5النفسية.) واغباالت اؼبشاعر

 ويف قولو)وا يعلم( (6ت .)عورا على اطّْالع أود لفسا اؼبداخل ىذه من مدخالً  يدخلُ  ؼبن وعيدا ىذه اػباسبة ويف
 (7).الغيوب عالـ وحده فهو صدوركم و يفوتستبطنون نيات من زبفونو ما ويعلم أعمالكم، من تظهرونو ما يعلم أي

--------------- 
 5/207(التفسَت اؼبوضوعي 1)
 203/ 18(التحرير والتنوير 2)
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 154/ 19(تفسَت الطربي 3)
 23/360، مفاتيح الغيب للرازي 3/228(الكشاؼ للزـبشري4)
 4/2508(يف ظالؿ القرآف لسيد قطب 5)
 6/169(تفسَت ايب السعود 6)
 5179 /10(زىرة التفاسَت 7)
 

قولو: }وا{ أي اؼبلك األعظم }يعلم{ يف كل وقت }ما تبدوف{ وأكد بإعادة اؼبوصوؿ فقاؿ: }وما تكتموف{ ربذيراً 
تزاضبوا أحداً يف مباح دبا يؤذيو ويضيق عليو، معتلُت بأصل اإلباحة، أو يؤذف لكم يف منزؿ فتبطنوا فيو اػبيانة فإنو من أف 

وإف وقع االحًتاز من اػبونة باغبجاب فال بد من اػبلطة ؼبا بٍت عليو اإلنساف من اغباجة إُف العشرة، ولذلك اتصل بو على 
على أعلى خلقو فهماً وأشدىم لنفسو ضبطاً دوف بقيتهم، إشارة إُف صعوبة األمر  طريق االستئناؼ قولو تعاُف؛ مقبالً 

 (1)وخطر اؼبقاـ، ـبوفاً ؽبم باإلعراض عنهم، بالًتدي برداء الكرب، واالحتجاب يف مقاـ القهر
:   ذلك كلو على عاطفاً  قاؿ ،االستئذاف على اختالؼ مسبباتو وما يتبعو من غض البصر  يف اآليات سبحانو أمت وؼبا
 من اغبق فيها مفصل{ مبينات آيات} لتتعظوا أي{ إليكم} وترىيباً  لكم ترغيباً  العظمة من لنا دبا أي{ أنزلنا ولقد}

 ؼبن ذلك أوضحنا كما الصواب طرؽ تدبرىا ؼبن ىي تبُت بياهنا لشدة صارت حبيث والعقل بالنقل موضح الباطل،
 أحواؿ يف التوراة يف إليهم ا أنزؿ دبا أحواؽبم من أي{ قبلكم من خلوا الذين من} بأحوالكم وشبهاً  أي{ ومثالً }،يتدبره

 القلب، وينور زلفى، ا من يقرب دبا اؼبذكرة العلل عن اؼبنبئة والفواصل األحكاـ من فيو دبا{ للمتقُت وموعظة} ، اؼبخالطة
، السنن ىذا على لذلك إنزالو علل مث الصدر؛ وحر ويذىب واأللفة، اغبب ويوجب  أي{ ا: }بقولو اكم، والنظم األقـو

 وىاديهم أىلهما وإهباد بإهبادنبا مظهرنبا ألنو{ واألرض السماوات} نور ذو أي{ نور} وعلمو قدرتو أحاطت الذي
 (2) موضعو غَت يف شيئاً  يضع ال الشمس، نور يف كاؼباشي اؼبستقيم الصراط إُف ّٔدايتو صاحبو اعباعل بالعلم بالتنوير
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------------------------- 
 253/ 13(نظم الدرر 1)
 13/271( اؼبرجع السابق 2)
 
 

 . الدين احكام في التساهل عند واألخروية الدنيوية العقوبة ببيان وذلك العقاب أسلوب: الثالث المطلب
واألوامر فبا يبُت استلزاـ العمل ّٔا ومن األمر من ا سبحانو وتعاُف يستلـز الوجوب ، وآيات االستئذاف بدأت بالنواىي 

ينها ا أو يبينها رسولو صلى ا عليو وسلم فبدأت السورة ببياف يعصي ا يف أوامره ونواىيو فهو مستوجب للعقوبة اليت يب
تسبب يف عقوبة الزىن الذي كاف من أحد أسبابو عدـ غض البصر الذي أمر ا بو وما يتبعو من عدـ االستئذاف الذي ي

رؤية ما يوقع يف اعبريبة والعياذ با واليت جاء الوعيد الشديد عليها ، من جريبة الزىن او القذؼ وصبيعها ؽبا ارتباط من قريب 
 زَافٍ  ِإالَّ  يَػْنِكُحَها اَل  َوالزَّانَِيةُ  ُمْشرَِكةً  َأوْ  زَانَِيةً  ِإالَّ  يَػْنِكحُ  اَل  الزَّاين }او من بعيد باالستئذاف ، قاؿ تعاُف متوعدا من وقع يف الزىن 

 ُكلَّ  َفاْجِلُدوا َوالزَّاين  الزَّانَِيةُ }مبينا سبحانو عقوبة دنيوية أخرى  ، وقاؿ [3: النور{ ] اْلُمْؤِمِنُتَ  َعَلى َذِلكَ  َوُحرّْـَ  ُمْشرِؾٌ  َأوْ 
ُهَما َواِحدٍ  ،مث بُت سبحانو عقوبة أخرى دنيوية وأخروية مًتتبة [2: النور{ ]اللَّوِ  ِدينِ  يف  رَْأَفةٌ  َِِّٔما تَْأُخْذُكمْ  َواَل  َجْلَدةٍ  ِماَئةَ  ِمنػْ

 َعَلْيُكمْ  اللَّوِ  َفْضلُ  َوَلْواَل }  على عدـ االستئذاف فَتى االنساف ما وبملو على التحدث عن الناس دبا يكرىوف قاؿ تعاُف :
نْػَيا يف  َوَرضْبَُتوُ   بصفات ايط أي{ ا فضل ولوال} [14: النور{ ] َعِظيمٌ  َعَذابٌ  ِفيوِ  أََفْضُتمْ  َما يف  َلَمسَُّكمْ  َواآْلِخرَةِ  الدُّ

 التوبة بقبوؿ{ الدنيا يف} للرضبة الالـز واإلكراـ، الفضل إُف الناظر اإلنعاـ، دبزيد لكم معاملتو أي{ ورضبتو عليكم} الكماؿ
 اندفعتم أي{ أفضتم ما يف} عموماً  عاجالً  أي{ ؼبسكم} منكم عنو يعفو أف يريد عمن بالعفو{ واآلخرة} باغبلم واؼبعاملة

 بأف واعبلد، اللـو معو وبتقر أي{ عظيم عذاب} اإلنكار بعدـ ؾبازاً  وبعضكم حقيقة، بعضكم{ فيو} كاف وجو أي على
 (1) اآلخرة عذاب بو فيتصل يهلك

 أي[ 27: النور{ ] آَمُنوا الَِّذينَ  أَيػَُّها يَا}  :تعاُفوقد بدأ ا آيات االستئذاف بإثارة العواطف واستجاشة اؼبشاعر فقاؿ 
 بتزين الشيطاف يطردوا أف مظنة يف ألهنم اعبمع خاطب ولعلو منكم، واحد أي{ تدخلوا ال} الدين ىذا أنفسهم ألزموا

 ذلك يف آمنوا، للذين النداءو ، شيطانو منو يتكمن فلم إخوانو، منعو منهم خاف فمن التقوى، بلباس بعض حبضرة بعضهم
 األسر، على التهجم عدـ وىو إيبانكم يناسب الذي األدب من وىو اإليباف، أىل خواص من سبحانو يطلبو ما إُف إشارة

  .(2)إزعاجها، ورباشى أستارىا، وتكشف

 مع الدار صاحب يكوف أف يقع وكاف! دخلت لقد: يقوؿ مث البيت، الزائر فيدخل ىجوما، يهجموف اعباىلية يف كانوا ولقد
 (3)عارية اؼبرأة تكوف أف يقع وكاف. أحد عليها يرانبا أف هبوز ال اليت اغبالة يف أىلو
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----------------------------------- 
 231/ 13نظم الدرر  (1)
 10/5175ينظر اؼبرجع السابق ، وزىرة التفاسَت  (2)
 3/227، الكشاؼ 4/2501يف ظالؿ القرآف  (3)

 
 . وكيفياته أوقاته وبيان االستئذان سلوك بتوجيه التوجيه أسلوب: الرابع المطلب

رَ  بُػُيوتًا َتْدُخُلوا اَل  آَمُنوا الَِّذينَ  أَيػَُّها يَا} قاؿ تعاُف: رٌ  َذِلُكمْ  أَْىِلَها َعَلى َوُتَسلُّْموا َتْسَتْأِنُسوا َحىتَّ  بُػُيوِتُكمْ  َغيػْ  َلُكمْ  َخيػْ
 [27: النور{ ] َتذَكَُّروفَ  َلَعلَُّكمْ 

 وحرماهتم، عوراهتم على ويأمنوف نفوسهم وتطمئن أرواحهم فتسكن الناس إليها يفيء سكنا، البيوت ا جعل لقد
 يستبيحو ال آمنا حرما تكوف حُت إال كذلك تكوف ال والبيوت! لألعصاب اؼبرىقة واغبرص اغبذر أعباء ويلقوف

 .الناس عليها يلقوا أف وببوف اليت اغبالة وعلى يريدوف، الذي الوقت ويف. وإذهنم أىلو بعلم إال أحد
 تثَت دبفاتن وتلتقي عورات، على تقع أعينهم هبعل استئذاف، دوف الداخلُت من البيت حرمة استباحة أف إُف ذلك

 نظرات إُف فتتحوؿ تتكرر قد اليت الطائرة، والنظرات العابرة اللقاءات من الناشئة للغواية، الفرصة وهتّيئ الشهوات،
 بضع بعد آشبة عالقات إُف وربوؽبا انتظار وال قصد غَت على األوُف اللقاءات أيقظتها اليت اؼبيوؿ ربركها قاصدة،
 (1).واالكبرافات النفسية العقد عنها تنشأ ؿبرومة شهوات إُف أو خطوات

اليت يتسبب ّٔا  وىذه اآلية تعترب اػبطوة األوُف من اػبطة اليت وضعها اإلسالـ الستئصاؿ أسباب الفتنة والغواية ,
النظر واالطالع على العورات , خاصة عند دخوؿ بيوت اآلخرين دوف استئذاف ، لذلك أرشد ا تعاُف عباده 

اؼبؤمنُت إُف طريقة حكيمة تقطع دابر الفتنة , فنهى الزائر عن دخوؿ البيوت دوف استئذاف أىلها والسالـ عليهم 
حد ففي أف يطلع عليو أو على مكروه ال  وببوف أعلى عوراهتم , ,ليأنسو بو , ويأمنوا نظراتو اليت قد تقع 

ذف , وبعد االستئذاف أوالظن السيئ عن اؼبست ةالدار , وفيو دفع ػبطر الريب ألىلمن أاالستئذاف والسالـ راحة , و 
واقتحاـ ال فمجرد االستئذاف ال ىبوؿ الزائر الدخوؿ إىلها , فأذف للزائر دخل , و أحد من أف كاف يف البيوت إ

 (2)البيوت , الف االسالـ جعل للبيوت حرمة
 قاؿ وأخواتكم، أمهاتكم على تستأذنوا أف عليكم: قاؿ مسعود، ابن عنوقد جاء عن سبب نزوؿ آية االستئذاف 

 ال اليت اغباؿ على منزِف يف أكوف إين ا، رسوؿ يا: قالت األنصار، من امرأة أف: ثابت بن عديّ  عن أشعت،
: قاؿ اغباؿ؟ تلك على وأنا أىلي، من رجل عليّ  يدخل يزاؿ ال وأنو ولد، وال والد عليها، أحد يراين أف أحب
رَ  بُػُيوتًا َتْدُخُلوا ال آَمُنوا الَِّذينَ  يَاأَيػَُّها: )فنزلت  (3).اآلية( ... أَْىِلَها َعَلى َوُتَسلُّْموا َتْسَتْأِنُسوا َحىتَّ  بُػُيوِتُكمْ  َغيػْ

 فزاؿ ال؟ أو لو يؤذف ىل أنو من يستوحش الطارؽ ألفَّ  االستئناس، من يكوف أف هبوز «َتْسَتأِنُسوا: »قولو
 .موضعو فوضع االستئذاف رديف وىو استيحاشو،

 .اغباؿ تستكشفوا حىت: أي اإلبصار، وىو اإليناس، من: وقيل
 ىو إمبا الكاتب، من خطأ «َتْسَتأِنُسوا: »قاؿ أنو عنو ينقل وما قراءة، وليست «َتْسَتْأِذنُوا َحىتَّ : »عباس ابنُ  وفسره

 بالتواتر نقل الذي القرآف يف الطعن يقتضي ىذا بأف بعضهم وضعفو .عليو مفًتى فشيء( َتْسَتْأِذنُوا)
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------------------------- 
 4/2507( يف ظالؿ القرآف 1)                

  5/206 (التفسَت اؼبوضوعي2)                
  ،19/147، تفسَت الطربي 1/144،لباب النقوؿ للسيوطي  1/324( اسباب النزوؿ للواحدي 3)               

 .باطل وإنو القرآف كل إُف الشك يطرؽ البابُت ىذين وفتح بالتواتر، ينقل َف الذي القرآف صحة ويقتضي
.  «وتستأنسوا أىلها على تسلموا حىت: فاؼبعٌت وتاخَتاً، تقديباً  الكالـ يف إف: »قاؿ أنو البصري اغبسن عن وروي
 .الظاىر خالؼ أيضاً  وىذا
 (1).الظاىر خالؼ أيضاً  وىو{ َوَتْسَتْأِذنُوا ُتَسلُّْموا َحىتَّ : }ا عبد قراءة ويف

 االستئذاف، بلطف يوحي تعبَت وىو -باالستئناس االستئذاف عن ويعرب ( ،2).واإلشارة بالقوؿ يكوف واإلذف
 دقيقة لفتة وىي. الستقبالو واستعدادا أنسابو، البيت أىل نفوس يف فتحدث الطارؽ، ّٔا هبيء اليت الطريقة ولطف
 ّٔا يشقى أف هبوز ال ضرورات من يالبسها وما بيوهتم، يف الناس ظروؼ ولتقدير النفوس، أحواؿ لرعاية لطيفة،
 (3).هنار أو ليل يف الطارقُت أماـ ووبرجوا أىلها

 َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسوؿَ  أَفَّ وقد بُت رسوؿ ا صلى ا عليو وسلم كيفية السالـ اؼبصاحب لالستئذاف 
 اْسَتْأَذفَ  ِإَذا: »َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسوؿُ  َوَقاؿَ  ، «َثالَثًا أََعاَدَىا ِبَكِلَمةٍ  َتَكلَّمَ  َوِإَذا َثالَثًا، َسلَّمَ  َسلَّمَ  ِإَذا َكافَ 

 (4)«فَػْليَػْرِجعْ  َلوُ  يُػْؤَذفْ  فَػَلمْ  َثالَثًا َأَحدُُكمْ 
 ؼبن إعالما واحد بسالـ يكتفي وال ،( أَْىِلَها َعَلى َوتَسلُّْموا: )تعاُف قاؿ ولذا السالـ، االستئناس سباـ من وإنو

 حيث البيات ؿبل ىي إمبا الدور، ليس أهنا الظاىر: والبيوت اؼبفاجأة، لوحشة وإزالة ؽبم، واستئناًسا عليهم، يدخل
 كاف سكن منها بيت كل يف بيوت ذات الدار كانت فإذا مستورة، غَت مكشوفة تكوف أف مظنة العورات تكوف

 واقف وىو يستأذف مفتوًحا، بابو البيت وجد إذا أنو الصاٌف السلف أدب يف ذكر وقد واجبُت، والسالـ االستئناس
 .منو جبانب
 :أمرين إُف ىنا وننبو

 استأذف عنو تعاُف ا رضي فعمر واالستئناس، االستئذاف عند أظباءىم يذكروف كانوا الصاٌف السلف أف: أوؽبما
 من أنا،: )اؼبستأذف يقوؿ أف ويكره األشعري، موسى أبو وكذلك عمر، فقاؿ - وسلم عليو ا صلى - النيب على
 (.5( )اظبو ذكر غَت

 على أيستأذف: رجل من سئل - وسلم عليو ا صلى - النيب أف وروي وغَتىم، ؿبارمو على يستأذف أنو: ثانيهما
 (.6) عارية تراىا أف أترضى نعم،: فقاؿ أمو؟
 للقاء يصح حاؿ على ليس البيت صاحب يكوف أف: أوؽبا. أسباب لثالثة والتسليم االستئناس إف: اغبق وىف

  إذا منفعة ملكية أو ملكو، البيت يكوف بأف عينية ملكية أكانت سواء اؼبلكية، احًتاـ: وثانيها. الناس واستقباؿ
------------------------------- 

 14/342(اللباب يف علـو الكتاب 1)
 4/86(النكت والعيوف للماوردي 2)
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 4/2408(يف ظالؿ القرآف 3)
  6245 ،6244 (صحيح البخاري برقم4)
 5781(صحيح مسلم برقم 5)
 (سبق زبرهبو6)

 (1).اؼبفاجأة وحشة إزالة: وثالثها مؤجرا، كاف
 حكم االستئذاف :

اَلـَ  َوأَفَّ  َواِجبٌ  ااِلْسِتْئَذافَ  أَفَّ  اآْليَةِ  َوظَاِىرُ  رَ  َواِجبٌ  السَّ  ِمنْ  َمْشُروِعيَُّتوُ  فَػتَػَقرََّرتْ  السَّاَلـُ  َوأَمَّا. ااِلْسِتْئَذافِ  لَِتْشرِيعِ  اآْليَةِ  ِسَياؽَ  أَفَّ  َغيػْ
َا ُىَنا اْخِتَصاصٌ  لِلسَّاَلـِ  َيُكنْ  فَػَلمْ  اْلبُػُيوتِ  ُدُخوؿِ  حِبَاَلةِ  َخاصِّا َيُكنْ  وَفَْ  اإْلِْساَلـِ  َأوَّؿِ  يف  قَػْبلُ   لِْلُمَحاَفظَةِ  ااِلْسِتْئَذافِ  َمعَ  ذُِكرَ  َوِإمبَّ
اَلـِ  َعنِ  َكاِفًيا ااِلْسِتْئَذافَ  وَبَْسبَ  َأوْ  السَّاَلـَ  فَػيَػْنَسى الطَّارِؽَ  ااِلْسِتْئَذافُ  يُػْلِهيَ  لَِئالَّ  ااِلْسِتْئَذافِ  َمعَ  َعَلْيوِ    (2).السَّ
 َواِجبٌ  ااِلْسِتْئَذافُ : َعطَاءٍ  َعنْ  َوُرِويَ  (3).ُمْسَتَحبّّ  َوالسَّاَلـُ  فَػْرضٌ  ااِلْسِتْئَذافُ : صَبَاَعةٌ  قَاؿَ  «اْلُقْرآفِ  َأْحَكاـِ » يف  اْلَعَريبّْ اْبُن  َوَقاؿَ 
 .ؿُبَْتِلمٍ  ُكلّْ  َعَلى

 (4.) اأْلُمَّةِ  َوِإصْبَاعُ  َوالسُّنَّةِ  اْلُقْرآفِ  َداَلِئلُ  ِبوِ  َوَتظَاَىَرتْ  ْشُروعٌ  ااِلْسِتْئَذافَ  أَفَّ  اْلُعَلَماءُ  َأصْبَعَ  قاؿ النووي :
اَلـِ  ااِلْسِتْئَذافِ  قَػْرفُ  لَْيسَ   أَِدلَّةٌ  َوتِْلكَ  ُحْكَمْيِهَما بَػُْتَ  تُػَفرّْؽُ  أُْخَرى أَِدلَّةٌ  ُىَناِلكَ  َكاَنتْ  ِإذا اغبكم يف  ُمَساَواتَػُهَما دبُْقَتضٍ  اآْليَةِ  يف  بِالسَّ
ْنَكارِ  ْسَبابِ أَ  َوَقْطعُ  اْلَمُزورِ  اْلَمْطُروؽِ  َعنِ  يُْكرَهُ  َما َدْفعُ  ااِلْسِتْئَذافِ  َفائَِدةَ  َفِإفَّ  اْلَمْعٌَت  َوِمنَ  السُّنَِّة، ِمنَ   يف  اإْلِْغاَلظِ  َأوِ  الشَّْتمِ  َأوِ  اإْلِ

 .ااِلْسِتْئَذافِ  ُوُجوبَ  يَػْقَتِضي ؾَبُْموُعَها َأوْ  وَُكلَُّها الرّْيبِ  َذرَائِعِ  َسدّْ  َمعَ  اْلَقْوؿِ 
 اْلَكاِمَلةِ  بِاغْبَاَلةِ  أََمرَ  َفاْلُقْرآفُ . ااِلْسِتْحَبابِ  تََأكُّدِ  ِمنْ  َأْكثَػرَ  تَػْقَتِضي َفاَل  اْلُمتَػَقرّْرَةِ  اأْلُْلَفةِ  تَػْقوِيَةُ  َفِهيَ  ااِلْسِتْئَذافِ  َمعَ  السَّاَلـِ  َفائَِدةُ  َوأَمَّا

َ : تَػَعاَُف  قَاؿَ  َكَما السُّنَّةِ  تَػْبِيُتِ  َعَلى َأْجزَاِئَها تَػْفِصيلَ  َوَأَحاؿَ   [ .44: النَّْحل] إِلَْيِهمْ  نُػزّْؿَ  َما لِلنَّاسِ  لِتُبَػُتّْ
َلتْ  َوَقدْ  رٌ  ذِلُكمْ : تَػَعاَُف  قَػْوِلوِ  يف  ااِلْسِتْئَذافِ  ِحْكَمةُ  ُأصبِْ رٌ  ااِلْسِتْئَذافُ  َذِلُكمْ  َأيْ  َتذَكَُّروفَ  َلَعلَُّكمْ  َلُكمْ  َخيػْ رٌ  ِفيوِ  َأيْ  َلُكْم، َخيػْ  َلُكمْ  َخيػْ

 (5).ِمْنُكمْ  اْلَمْرُجوُّ  ُىوَ  َكَما ُكمْ لَ  َخَْتٍ  ِمنْ  ِفيوِ  َما َعِلْمُتمْ  َتَدبػَّْرمتُْ  َفِإَذا َونَػْفعٌ 
، فَػْلُيْسِمعِ  اأْلُوَُف  أَمَّا فَػْليَػْرِجْع، منهم لو يؤذف َف فمن ثالثا، االستئذاف  َشاُءوا َفِإفْ  الثَّالَِثةُ  َوأَمَّا ِحْذَرُىْم، فَػْلَيْأُخُذوا الثَّانَِيةُ  َوأَمَّا اغبَْيَّ

 (6).بِاْلُعْذرِ  أَْوَُف  َواللَّوُ  َأْشَغاٌؿ، َوؽَبُمْ  َحاَجاتٍ  لِلنَّاسِ  َفِإفَّ  بَأِِّْم، َعنْ  ردوؾ قـو بَابِ  َعَلى َتِقَفنَّ  َواَل  َردُّوا، َشاُءوا َوِإفْ  أَِذنُوا
َها يُػزَادُ  اَل  َمرَّاتٍ  َثاَلثُ  ااِلْسِتْئَذافِ  يف  السُّنَّةُ ف َها، َأَحدٌ  َيزِيدَ  أَفْ  أُِحبُّ  اَل  َثاَلٌث، ااِلْسِتْئَذافُ : َماِلكٌ  َقاؿَ  َوْىبٍ  اْبنُ  قَاؿَ . َعَليػْ  ِإالَّ  َعَليػْ

َقنَ  ِإَذا َيزِيدَ  أَفْ  بَْأًسا أََرى َفاَل  َيْسَمْع، َفَْ  أَنَّوُ  َعِلمَ  َمنْ  اَلـُ : الرَُّجلُ  يَػُقوؿَ  أَفْ  ااِلْسِتْئَذافِ  َوُصورَةُ . َيْسَمعْ  َفَْ  أَنَّوُ  اْستَػيػْ  َعَلْيُكمْ  السَّ
 استأذف عنو سكت َوِإفْ  اْنَصَرَؼ، بِالرُُّجوعِ  أُِمرَ  َوِإفْ  َدَخَل، َلوُ  أُِذفَ  َفِإفْ  أَأَْدُخُل،

 ---------------------------- 
 5176/ 10(زىرة التفاسَت 1)
  198/ 18(التحرير والتنوير 2)
 3/371(أحكاـ القرآف البن العريب3)
 14/131( شرح النووي على مسلم 4)
 198/ 18 والتنوير التحرير(5)
 37/ 6(تفسَت ابن كثَت6)
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 أيهما يقدـ السالـ أـ االستئذاف :
ـُ  أَنَّوُ  يف  َواْختَػَلُفوا ـِ  ااِلْسِتْئَذافَ  يُػَقدّْ ـَ؟ َأ اَل ـُ : قَػْوـٌ  فَػَقاؿَ  السَّ  َحىتَّ : تَػَعاَُف  ِلَقْولِوِ  َعَلْيُكْم، َساَلـٌ  أَأَْدُخلُ : فَػيَػُقوؿُ  ااِلْسِتْئَذافَ  يُػَقدّْ
ـُ  أَنَّوُ  َعَلى َواأْلَْكثَػُروفَ  أَْىِلها َعلى َوُتَسلُّْموا َتْسَتْأِنُسوا : تَػْقِديرَُىا َوتَْأِخٌَت، تَػْقِدًنٌ  اآْليَةِ  َويف . أَأَْدُخلُ  َعَلْيُكمْ  َساَلـٌ : فَػيَػُقوؿُ  السَّاَلـَ  يُػَقدّْ

 .َمْسُعودٍ  ْبنِ  اللَّوِ  َعْبدِ  ُمْصَحفِ  يف  ُىوَ  وََكَذِلكَ . َوَتْسَتْأِذنُوا أَْىِلَها َعَلى ُتَسلُّْموا َحىتَّ 
 :َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى النَّيبُّ  فَػَقاؿَ  َأْسَتْأِذْف، وَفَْ  أَُسلّْمْ  فلم وسلم عليو ا َصلَّى النَّيبّْ  َعَلى َدَخْلتُ  َقاؿَ  َحْنَبلٍ  ْبنِ  َكَلَدةَ  َعنْ  َوُرِويَ 
 (1).أَأَْدُخلُ  َعَلْيُكمْ  السَّاَلـُ : فَػُقلِ  أَْرِجعُ 
 .َلوُ  َفَأِذفَ  َفَسلَّمَ  ُيَسلّْمَ  أَفْ  الرَُّجلَ  بَػْعُضُهمُ  َفَأَمرَ  اَل،: ُعَمرَ  اْبنُ  فَػَقاؿَ  أَأَْدُخُل؟: فَػَقاؿَ  َعَلْيوِ  اْسَتْأَذفَ  َرُجاًل  أَفَّ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  َوُرِويَ 
ـَ  إِْنَسافٍ  َعَلى َبَصرُهُ  َوَقعَ  ِإفْ : بَػْعُضُهمْ  َوَقاؿَ  ـَ، َقدَّ ـَ  َوِإالَّ  السَّاَل  .َسلَّمَ  مثَّ  ااِلْسِتْئَذاَف، قَدَّ
، َذَواتِ  َعَلى َيْسَتْأِذفُ : َوُحَذيْػَفةُ  اأْلَْشَعرِيُّ  ُموَسى أَبُو َوَقاؿَ   َويَػَتَحرَّؾُ  يَػتَػَنْحَنحُ  َواِحَدةٍ  َدارٍ  يف  َكانُوا فإف اغبسن، عن َوِمثْػُلوُ  اْلَمَحارِـِ
 (2).َحرََكةٍ  أَْدىنَ 
اَلـَ  ااِلْسِتْئَذافَ  اآْليَةُ  صَبََعتِ  َوَقدْ  ـَ  ِإفْ  أَنَّوُ  َعَلى َفَدلَّتْ  فَػَقطْ  التَّْشرِيكَ  اْلُمِفيدِ  اْلَعْطفِ  ِبوَاوِ  َوالسَّ ـَ  َأوْ  السَّاَلـِ  َعَلى ااِلْسِتْئَذافُ  ُقدّْ  قُدّْ

اَلـُ  اَلـِ  بِتَػْقِدًنِ  اأْلَْمرُ  َكِثَتَةٍ  َأَحاِديثَ  يف  َوَوَردَ  ِمْنُو، بِاْلَمْطُلوبِ  َجاءَ  فَػَقدْ  ااِلْسِتْئَذافِ  َعَلى السَّ  َأْوَُف  َذِلكَ  فَػَيُكوفُ  ااِلْسِتْئَذافِ  َعَلى السَّ
 .اآْليَةَ  يُػَعاِرضُ  َواَل 

َا اآْلثَارِ  بَػْعضِ  يف  َوَردَ  َوَما. ُمَعيػََّنةٌ  ِصيَغةٌ  ِلاِلْسِتْئَذافِ  َولَْيسَ  نَػُهمْ  اْلُمتَػَعاَرؼُ  أَنَّوُ  َعَلى ؿَبَْمُلوُ  َفِإمبَّ  يف  َغَْتِهِ  ِمنْ  َأصْبَعُ  َكاَلـٌ  أَنَّوُ  َعَلى َأوْ  بَػيػْ
 (3).اْنَصَرؼَ  َلوُ  يُػْؤَذفْ  َفَْ  َفِإَذا َمرَّاتٍ  َثاَلثَ  يَُكرّْرُهُ  بِالدُُّخوؿِ  َلوُ  يُػْؤَذفْ  َفَْ  ِإفْ  اْلُمْسَتْأِذفَ  أَفَّ  السُّنَّةُ  بَػيػََّنتِ  َوَقدْ . اْلُمرَادِ 

 أف وبب ال عورة لكونو واإلنساف غائبُت، يكونوف قد السكاف كاف وؼبالتبُت حالة أخرى من االستئذاف ، مث تأيت اآلية الثانية
 ُىوَ  َفاْرِجُعوا اْرِجُعوا َلُكمُ  ِقيلَ  َوِإفْ  َلُكمْ  يُػْؤَذفَ  َحىتَّ  َتْدُخُلوَىا َفاَل  َأَحًدا ِفيَها ذبَُِدوا َفَْ  َفِإفْ } قاؿ تعاُف أموره، صبيع على غَته يطلع
 االستئناس بعد اإلذف فيها فرض فالسابقة السابقة، اآلية على تفريع اآلية وىذه [28: النور{ ]َعِليمٌ  تَػْعَمُلوفَ  دبَا َواللَّوُ  َلُكمْ  أَزَْكى

 هبدوا َف إذا حاؿ يف منها جزء يف مفروضة اآلية وىذه عليهم، وسلموا واستئنسوا، استئذنوا، أناس فيها كاف وإف والسالـ،
 .والرجوع باؼبنع األمر كاف بل إذف، يكن َف إذا فيو مفروض الثاين واعبزء أحدا،

 بدونو وبل فال حقو أو الغَت ملك يف تصرؼ الدخوؿ ألف غَته، أو الساكن من شرعي بإذف ما آذف من{ لكم يؤذف حىت}
 تعبَت ىذا﴾  َأَحًدا ِفيَها ذبَُِدوا َفَّْ  َفِإف﴿  تعاُف قولو، فادخلوا فيو استأذنتم ما شيء يف لكم أذف فإف: قيل كأنو كاف وؼبا. إذنو
  أحدا، هبد َف أنو اؼبستأذف على فيصدؽ لو يأذف َف أو الزائر على يرد وَف صاحبو البيت يف كاف فردبا أدؽ، معٌت إُف يشَت دقيق

----------------------- 
 .2710 والًتمذي 5176 داود أبو أخرجو. صحيح (1)
 3/398تفسَت البغوي (2)
 18/199التحرير والتنوير  (3)
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 يف الدخوؿ عن تنهى اآلية أف واغباصل الدقيق، والسر اللطيف اؼبنزع ىذا كاف ؼبا «أحد فيها يكن َف فإف» قاؿ ولو
 :حالتُت

 .اإلذف عدـ إُف إشارة وىي﴾  َأَحًدا ِفيَها ذبَُِدوا َفَّْ  َفِإف: ﴿ الضمٍت االعتذار حالة يف - أ
 (1).اإلذف عدـ إُف إشارة وىي﴾  َلُكمْ  أَزَْكى ُىوَ  َفاْرِجُعوا اْرِجُعوا َلُكمُ  ِقيلَ  َوِإف﴿  الصريح االعتذار حالة يف -ب  

َا: )وسلم عليو ا صلى النيب لقوؿ مغلقاً  الباب كاف إذا فيستأذنو فيو من لَتى اؼبنزؿ إُف التطلع هبوز وال  ُجِعلَ  ِإمبَّ
 وذلك أىلها، بإذف إال تدخلوىا فال حاجة فيها ولكم أىلها من أحدا فيها ذبدوا َف فإف ، (2)(الَبَصرِ  أَلْجلِ  االْسِتْئَذافُ 

 يوقف لئال شرع وإمبا فقط، إليو النظر وبل ال ما إُف عينو تسبق وال عورة، على الدامر يطلع لئال يشرع َف االستئذاف أفّ 
 غَتؾ ملك يف تصرؼ وألنو عليها، أحد اطالع من ويتحفظوف غَتىم عن العادة يف الناس يطويها اليت األحواؿ على
 حىت بقولو فسَّره وَمن إتيانو عند اإلذفَ  يبلكُ  َمن جهة من أي{ َلُكمُ  يُػْؤَذفَ  حىت} ،(3)برضاه، يكوف أف من بدّ  فال
 (4)القطعيَّ  أبرز فقد لكم يأذف من ذبدوا حىتَّ  أو لكم يأذفُ  َمن ذبدوا حىتَّ  أو لكم بأذف من يأيت
 غيبة يف الناس يدخلها اؼبسكونة غَت اؼبنازؿ أف ظاف يظن أف من لالحًتاس إٍف أحدا فيها ذبدوا َف فإف: قولو وأما

 ىي العلة بل تأىب غَت على رؤيتهم من اؼبنازؿ أىل يكره ما االستئذاف شرع علة بأف تونبا منهم إذف بدوف أصحأّا
 قبلو ما ربقيق يف اؼببالغة بو مراد ألنو الوصلي الشرط يشبو ىنا فالشرط. شؤوهنم من سًته وببوف ما رؤية كراىتهم
 (5).ـبالفة مفهـو لو ليس ولذلك

 عنوىو متشعب  الدخوؿ، وعدـ الرجوع وطلب الرد، حاؿ وبقيت البيت خلو وحاؿ اإلذف، حاؿ سبحانو بُت
 تسهيل يف تلحوا وال اإلذف إطالؽ يف تلحوا أال (َلكمْ  أَزَْكى ُىوَ  َفاْرِجُعوا اْرِجُعوا مَلكُ  ِقيلَ  َوِإف: )تعاُف فقاؿ االستئناس،

 ذوي كانوا إذا وخصوصا الناس قلوب يف ويقدح الكراىة هبلب ما ىذا ألف منتظرين، األبواب على تقفوا وال اغبجاب
 ذلك إُف يؤدي ما كل عن االنتهاء وجب الكراىة إُف ألدائو ذلك عن هنى وإذا اغبسنة، باآلداب ومرتاضُت مروءة،
 (6.)الناس من يتهذب َف من يدخل فبا ذلك وغَت الدار بصاحب والتصييح بعنف،

 أسرارىم فللناس. منكم النفرة أو إليكم، اإلساءة البيت أىل من تستشعروا أف أو. غضاضة أنفسكم يف ذبدوا أف دوفو 
 حقا يبنعكم َف اؼبنزؿ، صاحب فإف ،حُت كل يف ومالبساهتم ظروفهم تقدير وحدىم ؽبم يًتؾ أف وهبب. وأعذارىم

 (7)اغباؿ ىذه من واالمشئزاز الكرب أحدكم يأخذ ال فأنتم منع، أو أذف شاء فإف متربع، ىو وإمبا لكم، واجبا
------------------------ 

 للصابوين األحكاـ آيات (تفسَت1)
 4/88اؼباوردي تفسَت  ، ينظر 6241اغبديث أخرجو البخاري برقم(2) 
 3/228تفسَت الكشاؼ للزـبشري (3)           
 6/168تفسَت ايب السعود (4)          
 18/201التحرير والتنوير (5)          
 5178/ 10(زىرة التفاسَت 6)          
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 1/565(تفسَت السعدي7)          
 
 من فيو ؼبا وأطهر، لكم أطيب الرجوع: يأ [28: النور{ ] َعِليمٌ  تَػْعَمُلوفَ  دبَا َواللَّوُ  َلُكمْ  أَزَْكى ُىوَ  َفاْرِجُعوا اْرِجُعوا َلُكمُ  ِقيلَ  َوِإفْ }

 بو خوطبوا فبا يذروف وما يأتوف دبا عاَف بأنو بذلك اؼبخاطبُت أوعد مث. خَتا وأمبى أنفع أو. الريبة من والبعد الصدور سالمة
 على أستأذف أف أدركتها، فما اآلية، ىذه كلو عمري طلبت لقد: اؼبهاجرين من رجل قاؿ: قاؿ قَتادة، عن ، جزاءه فموؼ
 (1)(َلُكمْ  أَزَْكى ُىوَ  َفاْرِجُعوا اْرِجُعوا َلُكمُ  ِقيلَ  َوِإفْ ) لقولو مغتبط، وأنا فأرجع ارجع، ِف فيقوؿ إخواين، بعض

 َتْدُخُلوا أَفْ  ُجَناحٌ  َعَلْيُكمْ  لَْيسَ } فقاؿ تعاُفمنها،  دبسكوف ليس ما: داخلها على االستئذاف هبب اليت البيوت من مث استثٌت
رَ  بُػُيوتًا  [29: النور({ ]29) َتْكُتُموفَ  َوَما تُػْبُدوفَ  َما يَػْعَلمُ  َواللَّوُ  َلُكمْ  َمَتاعٌ  فِيَها َمْسُكونَةٍ  َغيػْ
 (2)مسكنا يتخَذىا أفْ  غَت من كاف من كائنا إليها ُيضطر من ّٔا ليتمتَّعَ  بل فقط ـبصوصةٍ  طائفةٍ  لسكٌت موضوعةٍ  غَتَ  أي
 أنو السابقة، البيوت يف استئذاف غَت من الدخوؿ أف على دؿ، وي ليعم وتنكَته اإلمث، اعبناحو  ، حرج: أي{ ُجَناحٌ  َعَلْيُكمْ  لَْيسَ }

رَ  بُػُيوتًا َتْدُخُلوا ال: }قولو فإف العجيبة، القرآف احًتازات من وىذا حرج وفيو ؿبـر  ملكا ليس بيت كل يف عاـ لفظ{ بُػُيوِتُكمْ  َغيػْ
 (3)إليها، الدخوؿ يف اغبرج فأسقط ساكن، فيها وليس متاعو، وفيها ملكو، ليست اليت البيوت تعاُف منو أخرج لإلنساف،

 وبيوت اؼبكتبات وكذلك التجار، وحوانيت واغبمامات، السلع، لبيع اؼبعدودة البيوت وكذلك. والفنادؽ اؼبأىولة اػبانات مثل
 فمعٌت. شؤونو فيها ويقيم فيها ويستقر اؼبرء ّٔا يسكن اليت اإلقامة ىي السكٌت ألف مسكونة تسمى وال مأىولة فهذه اؼبطالعة

 .(4)البتة مأىولة غَت أو االستقرار حالة على مأىولة غَت أهنا مسكونة غَت: قولو
 وىو التكاليف من األصلي الغرض ىو فيما وترغيبا لألذىاف تنشيطا ذكر ما اؼبكلفُت وأحواؿ التوحيد دالئل من ا ذكر حُت

 وجو على ىاىنا فذكره االستئذاف باب يف العاـ اغبكم وىو الكالـ منو اقبر ما إُف عاد ، وتوجيو العبادة والطاعة لو العرفاف
ُلُغوا َفَْ  َوالَِّذينَ  أيَْبَانُُكمْ  َمَلَكتْ  الَِّذينَ  لَِيْسَتْأِذْنُكمُ  آَمُنوا الَِّذينَ  أَيػَُّها اي} تعاُف : فقاؿ(5) أخصر  ِمنْ  َمرَّاتٍ  َثاَلثَ  ِمْنُكمْ  اغْبُُلمَ  يَػبػْ

 ُجَناحٌ  َعَلْيِهمْ  َواَل  َعَلْيُكمْ  لَْيسَ  َلُكمْ  َعْورَاتٍ  َثاَلثُ  اْلِعَشاءِ  َصاَلةِ  بَػْعدِ  َوِمنْ  الظَِّهَتَةِ  ِمنَ  ثَِياَبُكمْ  َتَضُعوفَ  َوِحُتَ  اْلَفْجرِ  َصاَلةِ  قَػْبلِ 
ُ  َكَذِلكَ  بَػْعضٍ  َعَلى بَػْعُضُكمْ  َعَلْيُكمْ  َطوَّاُفوفَ  بَػْعَدُىنَّ   ِمْنُكمُ  اأْلَْطَفاؿُ  بَػَلغَ  َوِإَذا( 58) َحِكيمٌ  َعِليمٌ  َواللَّوُ  اآْليَاتِ  َلُكمُ  اللَّوُ  يُػبَػُتّْ

ُ  َكَذِلكَ  قَػْبِلِهمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  اْسَتْأَذفَ  َكَما فَػْلَيْسَتْأِذنُوا اغْبُُلمَ   [59-58: النور({ ]59) َحِكيمٌ  َعِليمٌ  َواللَّوُ  آيَاتِوِ  َلُكمْ  اللَّوُ  يُػبَػُتّْ
 ويكوف عادة، التسًّت  فيها ىبتلّ  أوقات بأهننيف ىذه األوقات   االستئذاف وجوب علة وقد أشار سبحانو يف ىذه اآليات إُف

 (6)والكراىة اإلباء أشد وتكرىو النفوس تأباه فبا األحواؿ، ىذه يف البيت أىل على فاؽبجـو. غالبا األىل مع فيها النـو
َها َفَدَخلَ  َكِبٌَت، ُغاَلـٌ  ؽَبَا َكافَ  َمْرثَدٍ  بِْنتِ  َأظْبَاءَ  يف  نَػزََلتْ : ُمَقاِتلٌ  وسبب نزوؿ اآلية ما ذكره الواحدي عن  َكرَِىْتُو، َوْقتٍ  يف  َعَليػْ

َنا يَْدُخُلوفَ  َوِغْلَمانَػَنا َخَدَمَنا ِإفَّ : فقاؿ - َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اُ  َصلَّى - ا رسوؿ َفأََتتْ   َوتَػَعاَُف  تَػَباَرؾَ  اللَّوُ  َفأَنْػَزؿَ  َنْكَرُىَها، َحاؿٍ  يف  َعَليػْ
 (7).اآْليَةَ  َىِذهِ 

------------------------------ 
 150/ 19(تفسَت الطربي 1)
 6/169 أيب السعود(تفسَت 2)
 1/565السعدي ( تفسَت 3)
 202/ 18( التحرير والتنوير البن عاشور 4)
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 5/210(غرائب القرآف للنيسابوري 5)
 1/329( أسباب النزوؿ للواحدي 7) 0 7/404( ينظر تفسَت القاظبي 6)

 وقطع السورة بو ابتدئت الذي الغرض إُف عود وىو. واؼبعاشرة اؼبخالطة أحكاـ من غرض إُف انتقاِف استئناؼويف ىذه اآليات 
 [.34: النور] للمتقُت وموعظة قولو عند
 ذكر ما متممات من فهو بيت، دخوؿ أراد إذا االختالط شديد ىو ومن العائلة ألتباع االستئذاف شرع اآلية ىذه يف ذكر وقد
 زبصيص يقتضي الزماف دبفهـو وىو[ 27: النور] تستأنسوا حىت بيوتكم غَت بيوتا تدخلوا ال آمنوا الذين أيها يا: تعاُف قولو يف

 َف والذين أيبانكم ملكت الذين: قولو فكاف واألوقات األعياف يف عاـ ذلك ألف اآليات بيوتكم غَت بيوتا تدخلوا ال: قولو عمـو
 صيغة وجعلت اؼبؤمنُت إُف اػبطاب ووجو .ندب ىو: وقيل. اعبمهور عند للوجوب ليستأذنكم: قولو يف واألمر . اغبلم يبلغوا
 إُف األمر توجيو يشكل فال،  اغبلم يبلغوا َف والذين أيبانكم ملكت الذين لتأمروا: معٌت على والصبياف اؼبماليك إُف موجهة األمر
 الثياب، من التعري وأوقات والنساء الرجاؿ خلوة أوقات ألهنا الثالثة األوقات ىذه يف االستئذاف وتعيُت .اغبلم يبلغوا َف الذين
 .عورات: تعاُف ا ظباىا وقد بالغطاء، اجتزاء الثياب من ؾبردين يناموف غالبا وكانوا نـو أوقات وىي
 جناح وال عليكم، جناح اَل ( بَػْعَدُىنَّ  ُجَناحٌ  َعَلْيِهمْ  َواَل  َعَلْيُكمْ  لَْيسَ ) العورات كشف مظنة تكوف اليت األوقات ىذه بعد وإنو

 أف إُف إشارة ىذا ويف عليهم، تدخلوا أف يف عليهم إمث وال تدخلوا، أف يف عليكم إمث اَل  أي كبوه، واؼبيل اإلمث، ىنا اعبناح عليهم،
 ضرورة إُف دعوة ذلك ويف بريئة، كانت ولو األعُت تناؽبا أف من وقاية األستار، يتخذوف وال عوراهتم يكشفوف الذين يلحق اإلمث

 استئذاف حكم إُف االستئذاف يف حكمهم تغَت اغبلم بلغوا إذا األطفاؿ أف ليعلم اغبلم يبلغوا َف السًت،والذينأسباب ازباذ 
 (59... ) قَػْبِلِهمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  اْسَتْأَذفَ  َكَما فَػْلَيْسَتْأِذنُوا اغْبُُلمَ  ِمْنُكمُ  اأْلَْطَفاؿُ  بَػَلغَ  َوِإَذا) . الرجاؿ

 . كاف ما باعتبار أطفاال وتسميتهم رجاال، صاروا اغبلم بلغوا إذا وإهنم اغبلم، يبلغوف الذين األطفاؿ حاؿ ىذه
 ا علم مقاـ اؼبقاـ وألف بيانو. صفات تلك ومن صفاتو ىذه من لدف من آيات ىي أي.  «اغبكيم العليم» وختم اآليتُت بػ

 .والقلوب النفوس عالج يف كذلك حكمتو ومقاـ اآلداب من يصلحها وما البشر، بنفوس
وصبعو من آيات االستئذاف اليت احتوهتا سورة النور ،فأف كاف صوابا فللو اغبمد واؼبنة  استنباطوىذا وا اؼبستعاف ما استطعت 

 وإف كاف خطأ فأسأؿ ا العفو واؼبغفرة والسداد .
                              __________________________________ 

 اػباسبة
 ُيْشرِؾْ  َواَل  َصاغِبًا َعَماًل  فَػْليَػْعَملْ  رَبّْوِ  ِلَقاءَ  يَػْرُجو َكافَ  فمن: اُفوتع سبحانو بقولو وأخويت نفسي أذكر البحث ىذا خاسبة ويف

 110: الكهف]  َأَحًدا رَبّْوِ  ِبِعَباَدةِ 
 والتصور والشعور بالنفس والًتقي السمو من فيو ما نارأي وقد اإلسالمية ناشريعت يف اغبضاري السلوؾ مباذج من راؽ مبوذج فهذا

 آثارىم على مربما وقضاء للرذيلة، ؿبقا للذرائع وسد وصفاء وعفة وطهر نبل من إليو يهدؼ وما اإلسالمية، البيئة يف واؼبمارسة
 لبنة إال يبثل ال الذي التشريع ّٔذا أمراض من وواقنا ـباطر من اإلسالـ عنا درأ وكم االجتماعي، والسلوؾ والصحة النفس يف

 الطريق تأخذ اليت الوقائية التدابَت يسن أف وفروعو أصولو يف رأيو من الذي اغبنيف الدين ؽبذا العاـ التشريعي اؽبيكل يف صغَتة
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 ووأد العرض غبماية اإلسالـ شرعو وفيما التدابَت، تلك دبقتضى عملوا إذا حباؿ اؼبسلمُت بساحة وبل تدعو  فال اػبطر على
 ومن الفوائد اليت استنبطتها من ىذا البحث ما يلي : كاالستئذاف تدابَت من الرذيلة

 حرص اإلسالـ على تربية اؼبؤمن واالىتماـ حىت يف أدؽ األمور ومن ذلك االستئذاف .-1
 أدب االستئذاف ويتبعو السالـ وقد يقدـ أحدنبا ويؤخر األخر حسب ما يقتضيو اؼبقاـ .-2
 حرمة اؼبلكيات الشخصية كما ربـر اؼبلكيات اعبماعية -3
 دبا يصلح أحواؿ األفراد وينظم . االنتفاعحرص اإلسالـ على -4
 أف الشريعة إذا حرمت شيئا حرمت السبل اؼبؤدية إليو .-5
 _وجوب االستئذاف عند دخوؿ أمالؾ الغَت 6
 _َف وبدد القرآف صيغة لالستئذاف .7
 . بية الصغار وتعليمهم األدب_حرص اإلسالـ على تر 8
 .الظهَتة ووقت الفجر وقبل العشاء بعد وقتو النـو أف من العادة بو جرت ما إقرار _9

 . الثالثة األوقات يف العلة على نبو تعاُف ألنو أمكن إذا األحكاـ يف العلل اعتبار الواجب أف على دالة اتاآلي _10
 إال والديهم على يدخلوف ال البالغُت األوالد وأف. باالحتالـ يكوف البلوغ وأف. بالبلوغ يكوف إمبا التكليف أف _11

 .كاألجانب باالستئذاف،
 .الرجل حق يف البلوغ بو وبصل االحتالـ أف على العلماء أصبع _12
 . بو يهتدى نور وفه, آيات القرآف بتدبر وأخواين نفسي فأوصي, اآليات ىذه يف الكثَت الكثَت وجدت فقد كثَت من قليل وىذا
 أخطئنا واف مرادنا فذاؾ اصبنا فاف جهدنا قصارى فيو بذلنا انا عذرنا ولكن الكماؿ فيو ندعي وال مقل جهد اال ىذا فما     
 :االصفهاين عماد قاؿ ما على نزيد وال, والتعلم ااولة شرؼ فلنا

 ىذا قدـ ولو يستحسن لكاف كذا زيد ولو احسن لكاف ىذا غَت لو غده يف قاؿ إال يومو يف كتابا انساف يكتب ال انو رأيت
 ..البشر صبلة على النقص استيالء على دليل وىو العرب اعظم من وىذا اصبل لكاف ىذا ترؾ ولو افضل لكاف

 وصلى ا على نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو وسلم                              
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 فهرس اؼبراجع :
 (ىػ982: اؼبتوىف) مصطفى بن ؿبمد بن ؿبمد العمادي السعود ,أليب الكرًن الكتاب مزايا إُف السليم العقل إرشاد-1

 بَتوت – العريب الًتاث إحياء دار: الناشر
 (ىػ468: اؼبتوىف) الشافعي النيسابوري، الواحدي، علي بن ؿبمد بن أضبد بن علي اغبسن ,أليب القرآف نزوؿ أسباب -2

 ـ 1992 - ىػ 1412 الثانية،: الطبعة, الدماـ – اإلصالح دار, اغبميداف اسن عبد بن عصاـ: اقق
 (ىػ543: اؼبتوىف) اؼبالكي االشبيلي اؼبعافري العريب بن بكر أبو ا عبد بن ؿبمد القاضي, القرآف أحكاـ-3

 لبناف - بَتوت العلمية، الكتب دار ,عطا القادر عبد ؿبمد: عليو وعلَّق أحاديثو وخرج أصولو راجع
 ـ 2003 - ىػ 1424 الثالثة،: الطبعة

 (ىػ685: اؼبتوىف) البيضاوي الشَتازي ؿبمد بن عمر بن ا عبد سعيد أبو الدين لناصر, التأويل وأسرار التنزيل أنوار-4
 ىػ 1418 - األوُف: الطبعة, بَتوت – العريب الًتاث إحياء دار, اؼبرعشلي الرضبن عبد ؿبمد: اقق

 (ىػ373: اؼبتوىف) السمرقندي إبراىيم بن أضبد بن ؿبمد بن نصر الليث ,أليب العلـو حبر _5
 (ىػ817: اؼبتوىف) الفَتوزآبادى يعقوب بن ؿبمد طاىر أبو الدين د,ّٓ العزيز الكتاب لطائف يف التمييز ذوي بصائر: -6

 القاىرة اإلسالمي، الًتاث إحياء عبنة - اإلسالمية للشئوف األعلى آّلس, النجار علي ؿبمد: اقق
 للنشر التونسية الدار, (ىػ1393:  اؼبتوىف) التونسي عاشور بن الطاىر ؿبمد بن ؿبمد بن الطاىر ؿبمد، والتنوير التحرير: _7
 ىػ 1984: النشر سنة, تونس –
 (ىػ741: اؼبتوىف) الغرناطي الكليب جزي ابن ا، عبد بن ؿبمد بن أضبد بن ؿبمد القاسم، أليب التنزيل لعلـو التسهيل -8

 ىػ 1416 - األوُف: الطبعة، بَتوت – األرقم أيب بن األرقم دار شركة, اػبالدي ا عبد الدكتور: اقق
 (ىػ774: اؼبتوىف) الدمشقي مث البصري القرشي كثَت بن عمر بن إظباعيل الفداء ,أليب (كثَت ابن) العظيم القرآف تفسَت -9

 ىػ 1419 - األوُف: الطبعة, بَتوت – بيضوف علي ؿبمد منشورات العلمية، الكتب دار, الدين مشس حسُت ؿبمد: اقق
 التفسَت اؼبوضوعي لسور القرآف الكرًن إعداد لببة من علماء التفسَت بإشراؼ د. مصطفى مسلم _جامعة الشارقة _10
 (ىػ1376: اؼبتوىف) السعدي ا عبد بن ناصر بن الرضبن عبد,ل اؼبناف كالـ تفسَت يف الرضبن الكرًن تيسَت -11

 ـ 2000- ىػ1420 األوُف: لطبعة,ا الرسالة مؤسسة, اللووبق معال بن الرضبن عبد: اقق
: اؼبتوىف) القرطيب الدين مشس اػبزرجي األنصاري فرح بن بكر أيب بن أضبد بن ؿبمد ا عبد أليب القرآف ألحكاـ اعبامع_12

 ـ 1964 - ىػ1384 الثانية،: الطبعة, القاىرة – اؼبصرية الكتب دار, أطفيش وإبراىيم الربدوين أضبد: ربقيق, (ىػ671
 البخاري صحيح=  وأيامو وسننو وسلم عليو ا صلى ا رسوؿ أمور من اؼبختصر الصحيح اؼبسند اعبامع-13

 اعبعفي البخاري عبدا أبو إظباعيل بن ؿبمد: اؼبؤلف
 (ىػ310: اؼبتوىف) الطربي جعفر أبو اآلملي، غالب بن كثَت بن يزيد بن جرير بن ؿبمد القرآف تأويل يف البياف جامع _14
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 ـ 2000 - ىػ 1420 األوُف،: الطبعة,  الرسالة مؤسسة,  شاكر ؿبمد أضبد
 العريب الفكر دار, (ىػ1394: اؼبتوىف) زىرة بأيب اؼبعروؼ أضبد بن مصطفى بن أضبد بن مد, التفاسَت زىرة-15
 (ىػ597: اؼبتوىف) اعبوزي ؿبمد بن علي بن الرضبن عبد الفرج أبو الدين ماؿ,عب التفسَت علم يف اؼبسَت زاد-16

 ىػ 1422 - األوُف: لطبعة, ا بَتوت – العريب الكتاب دار, اؼبهدي الرزاؽ عبد: اقق
 (ىػ279: اؼبتوىف) عيسى أبو الًتمذي، الضحاؾ، بن موسى بن َسْورة بن عيسى بن مد, الًتمذي سنن -17
: اؼبتوىف) السِّْجْستاين األزدي عمرو بن شداد بن بشَت بن إسحاؽ بن األشعث بن سليماف داود ,أليب داود أيب سنن: -18

 (ىػ275
 (ىػ850: اؼبتوىف) النيسابوري القمي حسُت بن ؿبمد بن اغبسن الدين نظاـ,ل الفرقاف ورغائب القرآف غرائب -19

 ىػ 1416 - األوُف: الطبعة, بَتوت – العلمية الكتب دار, عمَتات زكريا الشيخ: اقق
 القاىرة -بَتوت - الشروؽ دار, (ىػ1385: اؼبتوىف) الشاريب حسُت إبراىيم قطب سيد,ل القرآف ظالؿ يف-20

 ىػ 1412 - عشر السابعة: الطبعة
: وصححو ضبطو, (ىػ911: اؼبتوىف) السيوطي الدين جالؿ بكر، أيب بن الرضبن عبد,ل النزوؿ أسباب يف النقوؿ لباب -21

 لبناف - بَتوت العلمية الكتب دار, الشايف عبد أضبد االستاذ
 (ىػ775: اؼبتوىف) النعماين الدمشقي اغبنبلي عادؿ بن علي بن عمر الدين سراج حفص ,أليب الكتاب علـو يف اللباب-22

 لبناف/  بَتوت - العلمية الكتب دار, معوض ؿبمد علي والشيخ اؼبوجود عبد أضبد عادؿ الشيخ: اقق
 ـ1998- ىػ 1419 األوُف،: الطبعة

 (ىػ1332: اؼبتوىف) القاظبي اغبالؽ قاسم بن سعيد ؿبمد بن الدين صباؿ مد, التأويل ؿباسن -23
 ىػ 1418 - األوُف: الطبعة, بَتوت – العلمية الكتب دار, السود عيوف باسل ؿبمد: اقق
 (ىػ885: اؼبتوىف) البقاعي بكر أيب بن علي بن الرباط حسن بن عمر بن براىيم,إل والسور اآليات تناسب يف الدرر نظم-24

 القاىرة اإلسالمي، الكتاب دار: الناشر
 (ىػ450: اؼبتوىف) باؼباوردي الشهَت البغدادي، البصري حبيب بن ؿبمد بن ؿبمد بن علي اغبسن ,أليب والعيوف النكت _25

 لبناف/  بَتوت - العلمية الكتب دار, الرحيم عبد بن اؼبقصود عبد ابن السيد: اقق
:  اؼبتوىف) الشافعي البغوي الفراء بن ؿبمد بن مسعود بن اغبسُت ؿبمد أبو ، السنة يي,  القرآف تفسَت يف التنزيل معاَف -26

 ىػ 1420 ، األوُف:  الطبعة, بَتوت– العريب الًتاث إحياء دار, اؼبهدي الرزاؽ عبد:  اقق, (ىػ510
 (ىػ538: اؼبتوىف) ا جار الزـبشري أضبد، بن عمرو بن ؿبمود القاسم ,أليب التنزيل غوامض حقائق عن لكشاؼا-27
 ىػ 1407 - الثالثة: الطبعة, بَتوت – العريب الكتاب دار
 ااريب األندلسي عطية بن سباـ بن الرضبن عبد بن غالب بن اغبق عبد ؿبمد ,أليب العزيز الكتاب تفسَت يف الوجيز ارر -28

 ىػ 1422 - األوُف: الطبعة, بَتوت – العلمية الكتب دارؿبمد , الشايف عبد السالـ عبد: قق, (ىػ542: اؼبتوىف)
 الري خطيب الرازي الدين بفخر اؼبلقب الرازي التيمي اغبسُت بن اغبسن بن عمر بن ؿبمد ا عبد ,أليب  الغيب مفاتيح-29

 ىػ 1420 - الثالثة: الطبعة, بَتوت – العريب الًتاث إحياء دار, (ىػ606: اؼبتوىف)
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