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 ملخص البحث
البيان، والصالة والسالم على من نزل عليه القرآن الكريم بلسان عربي مبين، معجزة وهداية للخلق   الحمد هلل الذي خلق اإلنسان، وعلمه 
أجمعين   لقد عالجت سورة النور المباركة موضوعا في غاية األهمية وهو اآلداب االجتماعية،  واهتمت اهتماما خاصا بالعنصر األخالقي 

حياة فشرعت السورة في آداب االستئذان والزيارة صونا للحرمات وحفظا للعورات، وأمرت بغض األبصار، والحجاب،  وفوق ذلك  في هذه ال
فقد وضعت إجراءات  وقائية كثيرة لصيانة البيوت من الداخل والخارج كاستئذان أهل البيت الواحد بعضهم على بعض في أوقات معلومة 

آداب اإلستئذان والزيارة في سورة األحاديث الواردة في  األوقات. ولقد كان اختياري لهذا البحث الذي أسميته )    ورفع الحرج عنهم في غير هذه
( ، وقد اقتضت خطة البحث الى تقسيمه الى مقدمة ومبحثين وكما   جـــــــع وتخريــــــــــجم( تفسير ابن كثير إنموذجًا  / 29  – 27النور اآليات)

ة يلي :المبحث االول : آداب االستئذان على البيوت وحكمته: وفيه اربعة مطالب هي تعريف اإلستئذان لغة واصطالحا واسباب النزول والمناسب
 ت فيها خالصة النتائج والتوصيات. المبحث الثاني : األحاديث الواردة في اإلستئذان . أما الخاتمة: فقد أودع

Research Summary 

Praise be to God who created man, and taught him the explanation, and blessings and peace be upon the 

one to whom the Noble Qur’an was revealed in a clear Arabic tongue, a miracle and guidance for all 

creation  Surat Al-Nour Al-Mubarak has dealt with a very important topic, which is social morals, and 

it paid special attention to the ethical component in this life. The people of the same household seek 

permission from one another at certain times and relieve embarrassment from them at other times. 

And my choice for this research, which I called (the hadiths mentioned in the etiquette of seeking 

permission and visiting in Surat al-Nur verses (27-29) Ibn Katheer’s interpretation as a model / collection 

and output),The research plan required that it be divided into an introduction and two topics, as follows: 

The first topic: The etiquette and wisdom of seeking permission for homes: It contains four requirements: 

the definition of authorization in language and convention, the reasons for relocation and the 

occasion.The second topic: the hadiths mentioned in the permission.As for the conclusion: a summary 

of the findings and recommendations was deposited in it. 

 املقـدمـة
البيان، والصالة والسالم على من نزل عليه القرآن الكريم بلسان ع ربي مبين، معجزة وهداية للخلق  الحمد هلل الذي خلق اإلنسان، وعلمه 

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  چ  أجمعين

أسراره    أنوبعد:.)1(  چک  ک     ک  گ  گ  گ  گ  ڳ      ويتدبر  ودراسة،  تالوة  هللا  كتاب  على  يعكف  من 
االتساق الباهرة، ويتذوق إعجازه البياني الرائع، يتيقن أن اإلعجاز األسلوبي وبراعة البيان من نسيج الحكمة العليا للقرآن الذي وقع به أكمل  

ة األهمية وهو اآلداب االجتماعية،  واهتمت اهتماما خاصا  والتناسب بين المعنى واألسلوب.وقد عالجت سورة النور المباركة موضوعا في غاي
األبصار،  للعورات، وأمرت بغض  للحرمات وحفظا  صونا  االستئذان والزيارة  آداب  في  السورة  فشرعت  الحياة  في هذه  األخالقي  بالعنصر 

ستئذان أهل البيت الواحد بعضهم على بعض والحجاب،  وفوق ذلك فقد وضعت إجراءات  وقائية كثيرة لصيانة البيوت من الداخل والخارج كا
آداب اإلستئذان األحاديث الواردة في  )  في أوقات معلومة ورفع الحرج عنهم في غير هذه األوقات. ولقد كان اختياري لهذا البحث الذي أسميته  

 له أسباب عديدة منها : ( ،  جـــــــوتخريع ــــــــــجم( تفسير ابن كثير إنموذجًا  / 29 – 27والزيارة في سورة النور اآليات) 
إحتواء السورة على العديد من اآلداب االجتماعية التي تعد عصب الحياة، ومنهج التعامل بين المسلمين في عصرنا الحالي الذي ضاع   .1

 فيه كثير من اآلداب  التي دأب عليها سلفنا الصالح.  
 جتماعي وأخالقي للفرد والمجتمع.إي، وإصالح  ما تحمله سورة النور من سمو بياني، وإعجاز معنو  .2
إن موضوع االستئذان له أهمية كبيرة من حيث أن الناس بدأت تستهين بهذا الموضوع وصار الدخول الى البيوت بدون استئذان كثير  .3

 وقد اقتضت خطة البحث الى تقسيمه الى مقدمة ومبحثين وكما يلي :جدا لذا وجب التنبيه لهذا الموضوع .
 وفيه اربعة مطالب هي تعريف اإلستئذان لغة واصطالحا واسباب النزول والمناسبة   آداب االستئذان على البيوت وحكمته: لمبحث االول :ا

 فقد أودعت فيها خالصة النتائج والتوصيات.  أما الخاتمة:األحاديث الواردة في اإلستئذان . المبحث الثاني :
 على البيوت وحكمته:املبحث األول:آداب االستئذان 
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اليومية   عليها في سورة النور لما لها من تأثير كبير جدا في أخالق الناس  فالوقو من اآلداب االجتماعية المهمة التي يجب    اإلستئذان  يعتبر
ومن أجل ذلك أدب    لما في ذلك من مخالطة الرجال والنساء ولكي ال يطلع أحد على عورات الناس؛ ألن البيوت تكون سكنا ولها حرمة ،  ؛

ول  هللا تعالى المسلمين بهذا األدب العالي، أدب اإلستئذان على البيوت والسالم على أهلها إليناسهم، وإزاحة الوحشة من نفوسهم، قبل الدخ
ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   چ   ى:قال تعال

ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ   ڄ  

وسأتناول في هذا المبحث ما ورد من آداب اجتماعية تخص هذا الركن المهم وحسب الترتيب    ،(2) چڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ چ
 اآلتي: 

 املطلب األول: تعريف االستئذان لغة: 
ْيِء إْذنًا وَأَذنًا وَأذانًة: علم. وفي التنزيل العزيزاإلذن لغة:  أي كونوا على علم. وآذنه األمر وآذنه به:   ؛(3)چۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  چ  :َأِذَن ِبالشَّ

ن هللا ورسوله، ويقال: أذنت لفالن في أمر كذا  ــــــــــن لم يترك الربا بأنه حرب مـــــــــل مــمعناه أي أعلموا ك  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  :أعلمه، وقد قرئ 
ْيِء:   واألذان:  نا. وأذنت: أكثرت اإلعالم بالشيء.وكذا آذن له إذنا، بكسر الهمزة وجزم الذال، واْسَتْأَذْنُت ُفاَلًنا اْسِتْئذا اإلعالم. وآَذْنُتَك ِبالشَّ

 .(4)وآذنته: أعلمته ،أعلمتكه
وئ  ۇئ   ۇئ  چ   قال هللا تعالى:.(5)((  ممنوًعا شرًعا  وإطالق التصرف لمن كان  فك الحجر  ))  اصطالحا:تعريف االستئذان  املطلب الثاني :

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀڀ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ 

 .(6) چچ
 املطلب الثالث: أسباب النزول: 

إني أكون في بيتي على حال ال أحب أن يراني     عدي بن ثابت قال: جاءت امرأة من األنصار فقالت: يا رسول هللا  عن(7)أخرج الواحدي
أصنع؟ فنزلت هذه  تلك الحال فكيف    عليها أحد ال والد وال ولد، يأتي األب فيدخل علي، وإنه ال يزال يدخل علي رجل من أهلي وأنا على

عن مقاتل بن حبان قال لما نزلت آية (  10)أخرج ابن أبي حاتمو .(9) چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئی   چ:  (8)اآلية
  ق االستئذان في البيوت قال أبو بكر يا رسول هللا فكيف بتجار قريش الذين يختلفون بين مكة والمدينة والشام ولهم بيوت معلومة على الطري

 .(12)چ ... ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ چ: (11)يسلمون وليس فيها سكان فنزلتو كيف يستأذنون 
 املطلب الرابع: املناسبة:  

ذكر هللا تعالى ما يليق بذلك، وهو آداب الدخول إلى البيوت من االستئذان والسالم، منعا من الوقوع في التهمة، باقتحام البيوت   ))
والتسلل إليها، أو حدوث الخلوة التي هي مظنة التهمة أو طريق التهمة التي تذرع بها أهل اإلفك للوصول إلى بهتانهم وافترائهم، دون إذن  

قوله تعالى: .(13) ((  وألن النظر واالطالع على العورات طريق الزنى  ؛ومراعاة ألحوال الناس رجاال ونساء الذين ال يريدون ألحد االطالع عليها
لما خصص هللا سبحانه ابن آدم الذي كرمه وفضله بالمنازل وسترهم فيها عن األبصار، وملكهم     (14) چ..وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ .چ 

تر  االستمتاع بها على االنفراد، وحجر على الخلق أن يطلعوا على ما فيها من خارج أو يلجوها من غير إذن أربابها، أدبهم بما يرجع إلى الس
من اطلع في بيت قوم من غير إذنهم   » ال:  ـــق  صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي    . وفي  (15)  عليهم لئال يطلع أحد منهم على عورة

الستئذان ثالث، ال أحب أن يزيد ا قال مالك: : قال ابن وهب ،السنة في االستئذان ثالث مرات ال يزاد عليهاو . (16)« حل لهم أن يفقئوا عينه
بأسا أن يزيد إذا استيقن أنه لم يسمع. وصورة االستئذان أن يقول الرجل: السالم عليكم أأدخل،  أحد عليها، إال من علم أنه لم يسمع، فال أرى  

نما خص االستئذان بثالث ألن وإ.(17) صرف من بعد الثالثين فإن أذن له دخل، وإن أمر بالرجوع انصرف، وإن سكت عنه استأذن ثالثا، ثم
إذا تكلم بكلمة أعادها ثالثا حتى يفهم عنه، وإذا سلم على قوم سلم عليهم   كان النبي    الغالب من الكالم إذا كرر ثالثا سمع وفهم؟، ولذلك

وإذا كان الغالب هذا، فإذا لم يؤذن له بعد ثالث ظهر أن رب المنزل ال يريد اإلذن، أو لعله يمنعه من الجواب عنه عذر ال يمكنه   ،ثالثا
روي  .و (18) ذلك قد تقلق رب المنزل، وربما يضره اإللحاح حتى ينقطع عما كان مشغوال بهقطعه، فينبغي للمستأذن أن ينصرف، ألن الزيادة على  
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فإن كان الباب مردودا فله أن يقف  .  أن االستئذان ترك العمل به الناس. قال علماؤنا: وذلك التخاذ الناس األبواب وقرعها  عن ابن عباس
كان في حائط بالمدينة على قف البئر فمد   بو موسى األشعري أن رسول هللا  ، لما رواه أ(19)حيث شاء منه ويستأذن، وإن شاء دق الباب

.وصفة الدق أن يكون خفيفا بحيث يسمع، وال يعنف (20) (  )ائذن له وبشره بالجنة()  :رجليه في البئر فدق الباب أبو بكر فقال له رسول هللا  
يتكلم الرجل بتسبيحة وتكبيرة وتحميدة،  ، وفي بعض األحيان  تقرع باألظافير  قال: كانت أبواب النبي    في ذلك، فقد روى أنس بن مالك  

: »ال تستأذن  قبل الباب، فقال له النبي  عن سعد بن عبادة أنه استأذن مستوأخرج الطبراني في معجمه الكبير    (21)ويتنحنح فيؤذن أهل البيت
»إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه األيمن، أو األيسر، ويقول السالم عليكم،   وروي انه  .(22)مستقبل الباب«
لما حذَّر تعالى    چوئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئچ .وقوله تعالى:  (23)وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور    السالم عليكم«

من قذف المحصنات وشدد العقاب فيه، وكان طريق هذا االتهام مخالطة الرجال للنساء، ودخولهم عليهم في أوقات الخلوات أرشد تعالى إلى  
ال تدخلوا بيوت الغير    :  أي  چېئ  ېئ ىئ ىئ  ىئی چ اآلداب الشرعية في دخول البيوت فأمر االستئذان قبل الدخول وبالتسليم بعده  

  چجئ  حئ   چ(25)ذلك االستئذان والتسليم خير لكم من الدخول بغتة  :أي  چی ی ی  چ(24)حتى تستأذنوا وتسلموا على أهل المنزل
إذن ومن الدخول    رقال القرطبي: المعنى إن االستئذان والتسليم خير لكم من الهجوم بغي.(26)لتتعظوا وتعملوا بموجب هذه اآلداب الرشيدة  :أي

اب على الناس بغتة أو من تحية الجاهلية فقد كان الرجل منهم إذا دخل بيتًا غير بيته قال: ُحّييتم صباحًا، وُحييتم مساًء ودخل فربما أص
ليس لها خادٌم    :النعم، ق  :أأستأذن على أمي؟ قال  : قال للنبي  أن رجالً   وأخرج البخاري في األدب المفرد:    .(27)الرجل مع امرأته في لحاف  

  چ ٱ ٻ ٻ ٻٻچ :  .قوله تعالى(28)فاستأذن عليها :ال، قال  :غيري، أأستأذن عليه ما كلما دخلُت؟ قال: أتحب أن تراها عريانه؟ قال
حتى     فاصبروا وال تدخلوها   :  أي  چپ پ پ  پ ڀڀ چ   . وقوله تعالى :(29)فإن لم تجدوا في البيوت أحدًا يأذن لكم بالدخول إليها  أي:

وإن لم يؤذن لكم وطلب   أي:  چڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ چ   .(30) يسمح لكم بالدخول، ألن للبيوت حرمة وال يحل دخولها إال بإذن أصحابها
فارجعوا  الرجوع  وا     منكم  تلحًّ وهو    :  أي  چٿ ٿ  ٿٿ چ   .(31)وال  لنفوسكم  وأكرم  أطهر  اللجاج  الرجوع  من  لكم  على  خير  واالنتظار 

قال القرطبي: وفيه و   هو تعالى عالم بالخفايا والنوايا وبجميع أعمالكم فيجازيكم عليها،  :أي  چٹ  ٹ  ٹ   ٹ  چ ٹ ٹ .(32)األبواب
ڤ  ڤ     ڤ  چ : توعٌد ألهل التجسس على البيوت، ثم إنه تعالى لما ذكر حكم الدور المسكونة ذكر بعده حكم الدور غير المسكونة فقال

تختص  استئذان بيوتا ال تدخلوا بغير      أي ليس عليكم إثٌم وحرج أن چڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ   
ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ   چ  ، وقولــــــه:(34) : منافع من اتقاء البرد والحر واالستمتاع بها  أي    چڄ  ڄ  ڄڃ  چ:  وقوله.(33) الفنادق كبسكنى أحد  

 .(35)أي: يعلم مــــــا تظهرون وما تسرون فـــــي نفوسكم فيجازيكم عليه  چچ   
 املبحث الثاني األحاديث الواردة يف اإلستئذان

َثَنا َيِزيُد ْبُن ُخَصْيَفَة ، َعْن ُبْسِر ْبِن َسِعيد  ، عَ   الحديث االول:  قال البخاري:           َثَنا ُسْفَياُن: َحدَّ َثَنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد هللِا: َحدَّ ْن َأِبي َسِعيد   َحدَّ
، َفَقاَل: اْسَتْأَذْنُت َعَلى ُعَمَر َثاَلًثا ، َفَلْم ُيْؤَذْن ِلي َفَرَجْعُت    اْلُخْدِريِّ َقاَل: ُكْنُت ِفي َمْجِلس  ِمْن َمَجاِلِس اأْلَْنَصاِر ، ِإْذ َجاَء َأُبو ُموَسى َكَأنَُّه َمْذُعورٌ 

اَلًثا ، َفَلْم ُيْؤَذْن َلُه  َلْيِه َوَسلََّم: ِإَذا اْسَتْأَذَن َأَحُدُكْم ثَ ، َفَقاَل: َما َمَنَعَك؟ ُقْلُت: اْسَتْأَذْنُت َثاَلًثا َفَلْم ُيْؤَذْن ِلي َفَرَجْعُت ، َوَقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا عَ 
َلْيِه َوَسلََّم؟ َفَقاَل ُأَبيُّ  ْبُن َكْعب  : َوهللِا اَل َيُقوُم َمَعَك ِإالَّ َأْصَغُر  َفْلَيْرِجْع ، َفَقاَل: َوهللِا َلُتِقيَمنَّ َعَلْيِه ِبَبيَِّنة  ، َأِمْنُكْم َأَحٌد َسِمَعُه ِمَن النَِّبيِّ َصلَّى هللُا عَ 

 .   (36)َذِلك ، َفُكْنُت َأْصَغَر اْلَقْوِم ، َفُقْمُت َمَعُه َفَأْخَبْرُت ُعَمَر َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل اْلَقْومِ 
زَّاِق ، َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر ، َعْن َثاِبت  اْلُبَناِنيِّ ، َعْن َأَنس  َأْو َغْيِرِه َأنَّ َرُسوَل هللاِ     :  الحديث الثاني: قال االمام أحمد         َثَنا َعْبُد الرَّ  َصلَّى هللُا  َحدَّ

اَلُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة هللِا ، فَ  اَلُم َوَرْحَمُة هللِا ، َوَلْم ُيْسِمِع النَِّبيَّ َصلَّى هللُا  َعَلْيِه َوَسلََّم اْسَتْأَذَن َعَلى َسْعِد ْبِن ُعَباَدَة ، َفَقاَل : السَّ َقاَل َسْعٌد : َوَعَلْيَك السَّ
َعُه َسْعٌد ، َفَقاَل : َيا َرُسوَل هللِا ، ِبَأِبي  ى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َواتَّبَ َعَلْيِه َوَسلََّم َحتَّى َسلََّم َثاَلًثا ، َوَردَّ َعَلْيِه َسْعٌد َثاَلًثا ، َوَلْم ُيْسِمْعُه ، َفَرَجَع النَِّبيُّ َصلَّ 

َت ،  َأْن َأْسَتْكِثَر ِمْن َساَلِمَك َوِمَن اْلَبَرَكِة ، ُثمَّ َأْدَخَلُه اْلَبيْ   َأْنَت َوُأمِّي ، َما َسلَّْمَت َتْسِليَمًة ِإالَّ ِهَي ِبُأُذِني ، َوَلَقْد َرَدْدُت َعَلْيَك َوَلْم ُأْسِمْعَك ، َأْحَبْبتُ 
َأَكَل َطَعاَمكُ  َفَأَكَل َنِبيُّ هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ، َفَلمَّا َفَرَغ ، َقاَل :  َلُه َزِبيًبا ،   ُم اأْلَْبَراُر ، َوَصلَّْت َعَلْيُكُم اْلَماَلِئَكُة ، َوَأْفَطَر ِعْنَدُكُم َفَقرََّب 

اِئُمونَ   .   (37)الصَّ
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َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَثنَّى َوِهَشاٌم َأُبو َمْرَواَن اْلَمْعَنى َقاَل ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَثنَّى ، َنا اْلَوِليُد    الحديث الثالث: قال ابو داود :         ْبُن ُمْسِلم  ، َنا َحدَّ
َثِني   ى  ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َأْسَعَد ْبِن ُزَراَرَة ، َعْن َقْيِس ْبِن َسْعد  َقاَل : َزاَرَنا َرُسوُل هللِا َصلَّ اأْلَْوَزاِعيُّ َسِمْعُت َيْحَيى ْبَن َأِبي َكِثير  َيُقوُل : َحدَّ

ا خَ  اَلُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة هللِا ، َقاَل : َفَردَّ َسْعٌد َردًّ ا ، َفَقاَل َقْيٌس : َفُقْلُت : َأاَل َتْأَذُن ِلَرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا  ِفيًّ هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي َمْنِزِلَنا ، َفَقاَل : السَّ
اَلِم . َفَقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّ  اَلُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة هللِا َفَردَّ َعَلْيِه َوَسلََّم ؟ َفَقاَل : َذْرُه ُيْكِثْر َعَلْيَنا ِمَن السَّ ا َخِفيًّا ، ُثمَّ َقاَل َم : السَّ َسْعٌد َردًّ

اَلُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة هللِا ُثمَّ َرَجَع َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ   َعَلْيِه َوَسلََّم َواتََّبَعُه َسْعٌد ، َفَقاَل : َيا َرُسوَل هللِا ، ِإنِّي  َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم : السَّ
اَلِم . َقاَل : َفاْنَصَرَف َمَعُه َرُسوُل هللاِ ُكْنُت َأْسَمعُ  ا َخِفيًّا ِلُتْكِثَر َعَلْيَنا ِمَن السَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأَمَر َلُه َسْعٌد ِبُغْسل  ،     َتْسِليَمَك َوَأُردُّ َعَلْيَك َردًّ

ُهمَّ اْجَعْل  ان  َأْو َوْرس  َفاْشَتَمَل ِبَها ، ُثمَّ َرَفَع َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيَدْيِه َوُهَو َيُقوُل : اللَّ َفاْغَتَسَل ُثمَّ َناَوَلُه ِمْلَحَفًة ، َمْصُبوَغًة ِبَزْعَفرَ 
َسلََّم ِمَن الطََّعاِم ، َفَلمَّا َأَراَد ااِلْنِصَراَف ، َقرََّب َلُه َسْعٌد  َصَلَواِتَك َوَرْحَمَتَك َعَلى آِل َسْعِد ْبِن ُعَباَدَة َقاَل : ُثمَّ َأَصاَب َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه وَ 
َسلََّم . َقاَل :  ُس ، اْصَحْب َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه وَ ِحَماًرا َقْد َوطََّأ َعَلْيِه ِبَقِطيَفة  ، َفَرِكَب َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل َسْعٌد : َيا َقيْ 

 .(38) َوِإمَّا َأْن َتْنَصِرَف َقاَل : َفاْنَصَرْفُت َقْيٌس : َفَقاَل ِلي َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم : اْرَكْب َفَأَبْيُت ، ُثمَّ َقاَل : ِإمَّا َأْن َتْرَكَب 
َثَنا ُمَؤمَُّل ْبُن اْلَفْضِل اْلَحرَّاِنيُّ ِفي آَخِريَن َقاُلوا َنا َبِقيَُّة ْبُن اْلَوِليِد ، َنا ُمَحمَُّد ْبُن عَ قال ابو داود :الحديث الرابع:   ْبِد الرَّْحَمِن ، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن  َحدَّ

م  َلْم َيْسَتْقِبِل اْلَباَب ِمْن ِتْلَقاِء َوْجِهِه ، َوَلِكْن ِمْن ُرْكِنِه اأْلَْيَمِن َأِو اأْلَْيَسِر ، َوَيُقوُل ُبْسر  َقاَل : َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َأَتى َباَب َقوْ 
وَر َلْم َتُكْن َعَلْيَها َيْوَمِئذ  ُسُتور  اَلُم َعَلْيُكْم ، َوَذِلَك َأنَّ الدُّ اَلُم َعَلْيُكُم ، السَّ  .(39) : السَّ

َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْيَبَة ، َنا حَ :  قال ابو داود  الحديث الخامس :   َثَنا ُعْثَماُن ْبُن َأِبي َشْيَبَة ، َقاَل َنا َجِريٌر ، ) ح ( ، َوَحدَّ ْفٌص ، َعِن  َحدَّ
َلى َباِب النَِّبيِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيْسَتْأِذُن ، َفَقاَم َعَلى  اأْلَْعَمِش ، َعْن َطْلَحَة ، َعْن ُهَزْيل  َقاَل : َجاَء َرُجٌل . َقاَل ُعْثَماُن : َسْعٌد . َفَوَقَف عَ 

 .(40)نََّظرِ َأْو َهَكَذا َفِإنََّما ااِلْسِتْئَذاُن ِمَن ال اْلَباِب ، َقاَل ُعْثَماُن : ُمْسَتْقِبَل اْلَباِب . َفَقاَل َلُه النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم : َهَكَذا َعْنكَ 
َناِد ، َعِن اأْلَْعَرِج ، َعْن َأِبي ُهرَ   الحديث السادس : قال البخاري : َثَنا َأُبو الزِّ َثَنا ُسْفَياُن ، َحدَّ َثَنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد هللِا ، َحدَّ ْيَرَة َقاَل: َقاَل َأُبو َحدَّ

 .(41)َتُه ِبَحَصاة  َفَفَقْأَت َعْيَنُه ، َلْم َيُكْن َعَلْيَك ُجَناٌح اْلَقاِسِم َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َلْو َأنَّ اْمَرًأ اطََّلَع َعَلْيَك ِبَغْيِر ِإْذن  َفَخَذفْ 
َثَنا ُشْعَبُة ، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر َقاَل: َسمِ   الحديث السابع : قال البخاري : َثَنا َأُبو اْلَوِليِد ِهَشاُم ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك: َحدَّ َعْنُه  ْعُت َجاِبًرا َرِضَي هللُا  َحدَّ

 .(42)َذا ؟ َفُقْلُت: َأَنا ، َفَقاَل: َأَنا َأَنا َكَأنَُّه َكِرَهَها  َيُقوُل: َأَتْيُت النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي َدْين  َكاَن َعَلى َأِبي َفَدَقْقُت اْلَباَب ، َفَقاَل: َمنْ 
اٌج َعِن اْبِن ُجَرْيج  َقاَل : َأْخَبَرِني َعْمُرو  الحديث الثامن : قال النسائي : َثَنا َحجَّ يِصيُّ ، َقاَل : َحدَّ ْبُن َأِبي ُسْفَياَن   َأْخَبَرَنا ُيوُسُف ْبُن َسِعيد  اْلِمصِّ

ْفَواَن ْبَن ُأَميََّة َبَعَثُه ِفي اْلَفْتِح ِإَلى النَِّبيِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَلَبن   َأنَّ َعْمَرو ْبَن َعْبِد هللِا ْبِن َصْفَواَن َأْخَبَرُه َأنَّ َكَلَدَة ْبَن اْلَحْنَبِل َأْخَبَرُه َأنَّ َص 
َتْأِذْن ، َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم  َلْم ُأَسلِّْم َوَلْم َأسْ َوَجَداَية  َوَضَغاِبيَس ، َوالنَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَأْعَلى اْلَواِدي ، َقاَل : َفَدَخْلُت َعَلْيِه ، وَ 

اَلُم َعَلْيُكْم َأَأْدُخُل ؟ َوَذِلَك َبْعَدَما َأْسَلَم َصْفَواُن   .(43): اْرِجْع َفُقِل : السَّ
َثَنا ُمَحمَّ   الحديث التاسع : قال النسائي : َثَنا ُشْعَبُة ، َعْن َمْنُصور  ، َعْن ِرْبِعيّ  ، َعْن َرُجل   َأْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَثنَّى ، َقاَل : َحدَّ ٌد ، َقاَل : َحدَّ

ْيِه َفِإنَُّه اَل ُيْحِسُن ااِلْسِتْئَذاَن  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم : اْخُرْج ِإلَ ِمْن َبِني َعاِمر  َأنَُّه اْسَتْأَذَن َعَلى النَِّبيِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل : َأَأِلُج ؟ َفَقاَل النَِّبيُّ 
اَلُم َعَليْ  اَلُم َعَلْيُكْم ، َأَأْدُخُل ؟ ، َفَسِمْعُتُه َيُقوُل َذِلَك ، َفُقْلُت : السَّ  .(44) ُكْم ، َأَأْدُخُل ؟ َفَأِذَن ِلي ، َفَدَخْلُت ، َفُقْل َلُه : َفْلَيُقِل : السَّ

َثَنا َسِعيُد ْبُن َزَكِريَّا ، َعْن َعْنَبَسَة ْبِن َعْبِد الرَّْحَمِن ، عَ َحدَّ   الحديث العاشر : قال الترمذي : بَّاِح ، َقاَل : َحدَّ ْن ُمَحمَِّد ْبِن َزاَذاَن  َثَنا اْلَفْضُل ْبُن الصَّ
اَلُم َقْبَل اْلَكاَلِم ، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر ، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ   .(45)  َعَلْيِه َوَسلََّم: السَّ

ُن ِفي َمْنِزِلي َعَلى اْلَحاِل  َقاَل َأَشْعُت ، َعْن ُعَديِّ ْبِن َثاِبت  : َأنَّ اْمَرأًَة ِمَن اأْلَْنَصاِر ، َقاَلْت : َيا َرُسوَل َّللاَِّ ، ِإنِّي َأُكو   الحديث الحادي عشر :
ْدُخُل َعَليَّ َرُجٌل ِمْن أَْهِلي ، َوَأَنا َعَلى ِتْلَك اْلَحاِل؟ َقاَل : َفَنَزَلْت : } َيا َأيَُّها  الَِّتي اَل ُأِحبُّ َأْن َيَراِني َأَحٌد َعَلْيَها ، َواِلٌد َواَل َوَلٌد ، َوَأنَُّه اَل َيَزاُل يَ 

 (. 46) الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْدُخُلوا ُبُيوًتا َغْيَر ُبُيوِتُكْم َحتَّى َتْسَتْأِنُسوا َوُتَسلُِّموا َعَلى أَْهِلَها { . اآْلَيَة 
َثِني َيْعُقوُب ، َقاَل : َثَنا اْبُن ُعَليََّة ، َعِن اْبِن ُجَرْيج  ، َقاَل : َسِمْعُت َعَطاًء َيُقوُل : َقاَل اْبُن عَ الحديث الثاني عشر :   بَّاس  : َثاَلُث آَيات  َحدَّ

ِ َأْتَقاُكْم { َوقَ  ْذُن ُكلُُّه ، َوَقاَل : } ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد َّللاَّ  .(47)اَل النَّاُس : َأْكَرُمُكْم أَْعَظُمُكْم َبْيًتا ، َوَنِسيُت الثَّاِلَثَة َجَحَدُهنَّ النَّاُس : اإْلِ
َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَثنَّى ، َقاَل : َثَنا ُعْثَماُن ْبُن ُعَمَر ، َقاَل : َأْخَبَرَنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن َأبِ   الحديث الثالث عشر : ي َروَّاد  ، َقاَل : َأْخَبَرِني َرُجٌل ِمْن َحدَّ

ف  ، َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل : " اَل َيْغِلَبنَُّكُم اأْلَْعَراُب َعَلى  أَْهِل الطَّاِئِف ، َعْن َغْياَلَن ْبِن ُشَرْحِبيَل ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َعوْ 
ِبِل " اْسِم َصاَلِتُكْم ، َقاَل َّللاَُّ : } َوِمْن َبْعِد َصالِة اْلِعَشاِء َثالُث َعْوَرات  َلُكْم { َوِإنََّما اْلَعَتَمُة َعَتمَ   .(48) ُة اإْلِ
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َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َحاِزم  َعِن اأْلَْعَمِش َعْن َعْمِرو ْبِن ُمرَّ 1َوَقاَل َأُبو َجْعَفِر ْبُن َجِرير  » الحديث الرابع عشر : َثَنا اْلُحَسْيُن، َحدَّ َثَنا اْلَقاِسُم، َحدَّ َة  « : َحدَّ
ِ ْبِن َمْسُعود  اْمَرَأَة َعْبدِ   -َعْن يحيى ْبِن اْلَجزَّاِر َعِن اْبِن َأِخي َزْيَنبَ  ِ ِإَذا َجاَء ِمْن َحاَجة  َفاْنَتَهى   - َّللاَّ َعْن َزْيَنَب َرِضَي َّللاَُّ َعْنَها، َقاَلْت: َكاَن َعْبُد َّللاَّ

 .(49)  ِإَلى اْلَباِب َتَنْحَنَح وبزق كراهة أن يهجم منا على أمر يكرهه
 َفَقاَل  َعْن َصْفَواَن ْبِن ُسَلْيم  ، َعْن َعَطاِء ْبِن َيَسار  ، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َسَأَلُه َرُجلٌ   الحديث الخامس عشر : قال اإلمام مالك :

اَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم : اْسَتْأِذْن َعَلْيَها ،  : َيا َرُسوَل هللِا ، َأْسَتْأِذُن َعَلى ُأمِّي ؟ َفَقاَل : َنَعْم ، َقاَل الرَُّجُل : ِإنِّي َمَعَها ِفي اْلَبْيِت ، َفقَ 
اَل : َفاْسَتْأِذْن  َأُتِحبُّ َأْن َتَراَها ُعْرَياَنًة ؟  َقاَل : اَل ، قَ َفَقاَل الرَُّجُل : ِإنِّي َخاِدُمَها ، َفَقاَل َلُه َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم : اْسَتْأِذْن َعَلْيَها ،  

 .(50)َعَلْيَها  
َثَنا َوِكيٌع ، َعْن ُسْفَياَن ، َعْن ُمَحاِرب  ، َعْن َجاِبر  َقاَل: نَ   قال االمام مسلم :   الحديث السادس عشر : َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْيَبَة ، َحدَّ َهى  َوَحدَّ

ُنُهْم َأْو َيْلَتِمُس َعَثَراِتِهْم َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن   .(51) َيْطُرَق الرَُّجُل أَْهَلُه َلْياًل ، َيَتَخوَّ
، حدثنا ابي ، حدثنا بكر بن أبي شيبة ، حدثنا عبد الرحمن بن سليمان ، عن واصل بن السائب َوَأْخَرَج اْبُن َأِبي َحاِتم     الحديث السابع عشر :

اَلُم ، َفَما ااِلْسِتْئَناُس ؟ َقاَل : َيَتَكلَُّم الرَُّجُل ، حدثني أبو سورة بن أخي أبي أيوب ، عن   يَحة  ِبَتْسبِ َأِبي َأيُّوَب َقاَل : ُقْلُت َيا َرُسوَل َّللاَِّ : َهَذا السَّ
  .(52)َأْو َتْكِبيَرة  َوَيَتَنْحَنُح َفُيْؤِذُن أَْهَل اْلَبْيِت 

 اخلامتة النتائج والتوصيات:
آن لرحلتي أن تنتهي وقبل أن أحط الرحال البد   بعد صحبة ال تمل في متعة  ال منتهى لحالوتها مع شيء  من آيات القرآن الكريم المباركة

القارئ الكريم حصاد رحله قصر المسافر فيها واتسع الميدان فيها وأنى لمثلي على قلة الزاد وضعف الخبرة من وقفة قصيرة أضع فيها بين يدي  
، فهذا بحثي المتواضع،  بمكان الناظر والمتأمل وبعد  ()   ومن سنة نبيه  ،وجهد المكدود أن أكون من كتاب هللا العزيز الذي ال تنقضي عجائبه

 أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم صورة مركزة الجوانب واضحة المعالم لآلداب االجتماعية التي تخص اإلستئذان في سورة النور. 
يوم   وال أقول أني قد بلغت الغاية من هذا البحث، فاإلنسان هو اإلنسان يبدل ويغّير ويتقلب، وإذا رضي أمرا ذات يوم فقد ال يرضاه في
أقال    آخر، وكل ما أقوله: أني بذلت غاية ما املك من جهد ووقت في سبيل تقديم عمل أرجوا من هللا تعالى أن يكون نافعًا. ورحم هللا تعالى من 

 لي عثرة وأرشدني إلى هفوة ألتجنبها. 
 هذا وقد توصلت إلى النتائج اآلتية: 

تا مسكونا غير بيته، والرخصة في عدم االستئذان من دخول البيوت والمحالت مشروعية االستئذان ووجوبه على كل من أراد أن يدخل بي .1
 غير المسكونة للعبد فيها غرض. 

من آداب االستئذان ان يقف بجانب الباب فال يعترضه، وأن يرفع صوته بقدر الحاجة وأن يقرع الباب قرعا خفيفا وأن يقول السالم  .2
 عليكم أأدخل ثالث مرات. 

 ذن على أمه وأخته وبناته البالغين، وال يدخل عليهم مفاجأة وبغتة. يلزم الرجل أن يستأ .3
أوصي بإجراء مزيد من الدراسات على هذه السورة المباركة وباألخص ما تتضمنه من آداب اجتماعية فالموضوع يحتاج إلى رسالة      .4

 ماجستير، بل وربما دكتوراه. 
 ثبت املصادر واملراجع:

 بعد القرآن الكريم
هـ(، راجع أصوله وخرج أحاديثه 543أحكام القرآن، للقاضي محمد بن عبد هللا أبو بكر بن العربي المعافري االشبيلي المالكي )ت:   .1

 م.  2003 -هـ   1424،  3لبنان، ط/ –وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت 
هـ(، حققه: سمير بن أمين  256براهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد هللا )ت:  األدب المفرد بالتعليقات،  لمحمد بن إسماعيل بن إ .2

 م.  1998هـ  1419، 1الزهيري،  مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ط/ 
هـ(، دار إحياء التراث 982إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ألبي السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى )ت:   .3
 بيروت. –لعربي ا

 ،  2بيروت، ط/ –هـ(، المكتب اإلسالمي 1420إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، لمحمد ناصر الدين األلباني )ت:  .4
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هـ(، حققه: عصام بن 468أسباب نزول القرآن، ألبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي )ت:  .5
 م.  1992 -هـ  1412، 2الدمام،  ط/ –عبد المحسن الحميدان،  دار اإلصالح 

  2002،   15هـ(، دار العلم للماليين ط/1396األعالم، لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )ت:   .6
هـ(، حققه: الدكتور 550بو القاسم، نجم الدين )ت: إيجاز البيان عن معاني القرآن، لمحمود بن أبى الحسن بن الحسين النيسابوري أ .7

 . هـ 1415،   1بيروت، ط/ –حنيف بن حسن القاسمي، دار الغرب اإلسالمي 
هـ(، 1205تاج العروس من جواهر القاموس، لمحّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني، أبو الفيض، الملّقب بمرتضى، الزَّبيدي )ت:   .8

 دار الهداية.  حققه: مجموعة من المحققين،
هـ(، حققه: عمرو بن غرامة العمروي، دار 571تاريخ دمشق، ألبي القاسم علي بن الحسن بن هبة هللا المعروف بابن عساكر )ت:  .9

 م.  1995 - هـ  1415الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  
«، لمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التحرير والتنوير »تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد .10

 هـ.  1984تونس،  –هـ(، الدار التونسية للنشر 1393بن عاشور التونسي )ت: 
العلماء بإشراف  816التعريفات، لعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )ت:   .11 هـ(، حققه: ضبطه وصححه جماعة من 

 م. 1983-هـ 1403، 1لبنان، ط/–الناشر، دار الكتب العلمية بيروت 
هـ(، 327تفسير القرآن العظيم،  ألبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم )ت:   .12

 هـ.  1419  - 3المملكة العربية السعودية، ط/ -حققه: أسعد محمد الطيب مكتبة نزار مصطفى الباز 
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 م. 1997 -هـ1418،  1السعودية، ط/  –قه: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن، الرياض حق

 ،  1هـ(،  شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأوالده بمصر، ط/ 1371تفسير المراغي، ألحمد بن مصطفى المراغي )ت:  .15
 ه. 1418، 2دمشق، ط/ –المنهج، لوهبة بن مصطفى الزحيلي دار الفكر المعاصر التفسير المنير في العقيدة والشريعة و  .16
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أ .26 ابن ماجه،  البن ماجة  يزيد )ت:  سنن  أبيه  اسم  القزويني، وماجة  يزيد  هللا محمد بن  عبد  عبد 273بو  فؤاد  هـ(، حققه: محمد 
 . فيصل عيسى البابي الحلبي -الباقي،دار إحياء الكتب العربية 

ِجْستاني )ت:   .27 ي هـ(، حققه: محمد محي275سنن ابي داود،لسليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي السِّ
 بيروت.  –الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا 

هـ(، حققه:أحمد محمد شاكر، 279سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى ) ت:   .28
 م.  1975  -هـ  1395، 2مصر، ط/ – ومحمد فؤاد عبد الباقي، وإبراهيم عطوة عوض، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 

 القاهرة،  -هـ(، دار الحديث748سير اعالم النبالء،لشمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي )ت:   .29
محمد زهير -هـ(، حققه: شعيب األرنؤوط516شرح السنة، ألبي  محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي )ت:   .30

 م. 1983 -هـ  1403، 2دمشق، بيروت، ط/ -الشاويش، المكتب اإلسالمي 
صحيح الجامع الصغير وزياداته، ألبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، األشقودري األلباني )ت:  .31

 هـ(، المكتب اإلسالمي.  1420
 القاهرة،  –هـ(، مكتبة ابن تيمية 1422ي بِن ُمْقِبِل بِن َقاِئَدَة الَهْمَداني )ت: الصحيح المسند من أسباب النزول، للشيخ ُمْقبُل بُن َهادِ  .32
 م.  1997 - هـ  1417،  1القاهرة، ط/ –صفوة التفاسير، لمحمد علي الصابوني، دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع  .33
،أشرف على طباعته والتعليق عليه: زهير الشاويش،بتكليف: من  هـ(1420ضعيف سنن الترمذي، لمحمد ناصر الدين األلباني )ت:   .34

 م.   1991 -هـ   1411، 1بيروت، ط/ –الرياض، المكتب اإلسالمي   –مكتب التربية العربي لدول الخليج 
المخزومي، د إبراهيم هـ(، حققه: د مهدي 170العين، ألبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري )ت:  .35

 السامرائي، دار ومكتبة الهالل. 
هـ(، حققه: عبد الكريم 388غريب الحديث، ألبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي )ت:   .36

 م. 1982 -هـ  1402إبراهيم الغرباوي, دار الفكر، الطبعة: 
هـ(، حققه: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، 817يعقوب الفيروزآبادى )ت:    القاموس المحيط، لجد الدين أبو طاهر محمد بن .37

 م.  2005 - هـ  1426،  8لبنان، ط/ –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 
ب العربي هـ(، دار الكتا538الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ألبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار هللا )ت:   .38

 هـ.  1407 -، 3بيروت، ط/ –
البقاء الحنفي )ت:   .39 هـ(،  1094الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أليوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو 

 بيروت. –محمد المصري، مؤسسة الرسالة  -حققه: عدنان درويش 
هـ(، ضبطه وصححه: االستاذ أحمد عبد 911في أسباب النزول، لعبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )ت:    لباب النقول .40

 لبنان. –الشافي، دار الكتب العلمية بيروت 
هـ(،حققه: الشيخ  775بي حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني )ت:  اللباب في علوم الكتاب، أل .41
 م. 1998- هـ  1419، 1لبنان، ط/ –بيروت  -ل أحمد عبد الموجود،  والشيخ علي محمد معوض،  دار الكتب العلمية عاد
هـ(، دار صادر 711لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى )ت:   .42

 هـ.  1414،  3بيروت، ط/ –
هـ(، حققه: حسام الدين القدسي،   807الفوائد،  ألبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي )ت:    مجمع الزوائد ومنبع .43

 م  1994هـ،  1414مكتبة القدسي، القاهرة، 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ألبي محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية األندلسي المحاربي  .44

 .هـ 1422،   1بيروت، ط/ –هـ(، حققه: عبد السالم عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية 542ت: )
 هـ(. 385المحيط في اللغة، إلسماعيل بن عباد بن العباس، أبو القاسم الطالقاني، المشهور بالصاحب بن عباد )ت:  .45
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هـ(، حققه: يوسف الشيخ محمد، 666در الحنفي الرازي )ت:  مختار الصحاح، لزين الدين أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن عبد القا .46
 . م1999هـ /  1420، 5صيدا، ط/ –الدار النموذجية، بيروت   -المكتبة العصرية 

   -هـ   1402،  7لبنان، ط/ –مختصر تفسير ابن كثير، )اختصار وتحقيق( محمد علي الصابوني،  دار القرآن الكريم، بيروت  .47
راهويه .48 بن  إسحاق  )ت: مسند  راهويه  ابن  بـ  المعروف  المروزي  الحنظلي  إبراهيم  بن  مخلد  بن  إبراهيم  بن  إسحاق  يعقوب  ألبي   ،

 . 1991 – 1412، 1المدينة المنورة، ط/  -هـ(،حققه: د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي، مكتبة اإليمان 238
هـ(، حققه: شعيب األرنؤوط 241ل بن أسد الشيباني )ت:  مسند اإلمام أحمد بن حنبل، ألبي عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هال .49

 م.  2001  -هـ  1421، 1عادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة ط/ -
هـ(،  261، لمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )ت:  المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا   .50

 بيروت. –إحياء التراث العربي  حققه: محمد فؤاد عبد الباقي، دار
 هـ(، المكتبة العلمية  770المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ألحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس )ت:  .51
،  هـ( 235:  تبكر بن أبي شيبة، عبد هللا بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي )  يبأل  ،  المصنف في األحاديث واآلثار .52

 ه. 1409، 1، ط/ الرياض – مكتبة الرشد  ، : كمال يوسف الحوتحققه
رزاق هـ(، حققه: عبد ال 510معالم التنزيل في تفسير القرآن، ألبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي )ت:   .53

 هـ.  1420، 1بيروت، ط/–المهدي، دار إحياء التراث العربي 
هـ(، حققه: حمدي بن عبد 360سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني )ت:  المعجم الكبير، ل .54

 . 2القاهرة، ط/ –المجيد السلفي،  مكتبة ابن تيمية 
هـ(، حققه: عبد السالم محمد هارون، دار 395كرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )ت:  معجم مقاييس اللغة، ألحمد بن فارس بن ز  .55

 م. 1979 -هـ  1399الفكر، 
 هـ(، دار الكتاب 885نظم الدرر في تناسب اآليات والسور، إلبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي )ت:  .56
ية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه،  ألبي محمد مكي بن أبي طالب َحّموش الهداية إلى بلوغ النها .57

هـ(، حققه: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث 437بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم األندلسي القرطبي المالكي )ت:  
 م. 2008  -هـ    1429،  1جامعة الشارقة، ط/   - .د: الشاهد البوشيخي،  كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  جامعة الشارقة، بإشراف أ  - العلمي  

هـ(، حققه: 468الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ألبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي )ت:   .58
 هـ.  1415، 1دمشق، بيروت، ط/ -صفوان عدنان داوودي، دار القلم , الدار الشامية 

هـ(، 468الوسيط في تفسير القرآن المجيد،  ألبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي )ت:   .59
تور  حققه: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض، والدكتور أحمد محمد صيرة، ولدكتور أحمد عبد الغني الجمل، والدك

 م.  1994  -هـ  1415، 1لبنان، ط/ –عبد الرحمن عويس، دار الكتب العلمية، بيروت 
 هوامش البحث

 

 .  16- 15(  سورة المائدة : اآليات 1)
 .  29-27(  سورة النور: اآليات  2)
 . 279(  سورة البقرة : من اآلية 3)
 (.  9/ 13(، ولسان العرب، ابن منظور )75/ 1معجم مقاييس اللغة، ابن فارس )(  ينظر: 4)
 (.   16التعريفات،  للجرجاني ، ) ص: (  5)
 .  29-27(  سورة النور: اآليات  6)
، نحوي، لغوي، من تصانيفه: ه(،  مفسر468هو علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، توفي بنيسابور سنة )(  7)

 (. 255/ 4( ، واألعالم، للزركلي ، )13/453»البسيط« ، »المغازي«، »شرح ديوان المتنبي«، ينظر: سير اعالم النبالء ، للذهبي ، )
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 (.   325- 324أسباب نزول القرآن، للنيسابوري ، ) ص:(  ينظر: 8)
 .  27: من اآلية  (  سورة النور9)
هـ( من أهم مصنفاته 327الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم )ت:  هو أبو محمد عبد(  10)

 (.    359/ 35(، وتاريخ دمشق، ابن عساكر ، ) 3/ 1: الجرح والتعديل ، ينظر: الجرح والتعديل ، ألبن أبي حاتم ، )
 (.  114- 113  لباب النقول في أسباب النزول، للسيوطي ،) ص:(  ينظر: 11)
 .  29: من اآلية  (  سورة النور12)
 (.  200/ 18التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، لوهبة بن مصطفى الزحيلي، ) (  13)
 . 29-27(  سورة النور: اآليات  14)
 (.  12/212ينظر: الجامع ألحكام القرآن ، للقرطبي ، )(  15)
 ( .  2158( رقم )2/1699النظر في بيت غيره، ) كتاب اآلداب، باب: تحريم أخرجه مسلم :(  16)
 (. 214/ 12ينظر: الجامع ألحكام القرآن ، للقرطبي )(  ينظر: 17)
الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه،  ألبي محمد القرطبي ،  (  ينظر: 18)
(8/5061  .) 
 (.  216/ 12الجامع ألحكام القرآن، للقرطبي )(  ينظر: 19)
 (.  7097( ، رقم ) 9/54كتاب الفتن ، باب: الفتنة التي تموج كموج البحر، ) أخرجه البخاري : ( 20)
 (. 8/2567تفسير القرآن العظيم ،  للرازي ،)(   ينظر:  21)
والذي يبدو لي بعد دراسة الحديث : إسناده ضعيف فيه المقدام بن داود  (. 5393( رقم ) 6/23، ) المعجم الكبير ، للطبراني(  22)

    الرعيني وهو ضعيف الحديث، وهللا اعلم .
والحديث صحيح صححه الشيخ (، 5186( رقم ) 348/ 4كتاب األدب، باب: كم مرة يسلم الرجل في اإلستئذان ) أخرجه أبو داود :(  23)

 (.  3438( رقم ) 2/850الجامع الصغير وزياداته )هـ( ، في صحيح 1420)المتوفى:  األلباني
 (. 206-2/ 2(  ينظر: صفوة التفاسير، لمحمد علي الصابوني ، )24)
 (.  19/149)جامع البيان في تأويل القرآن، لمحمد بن جرير الطبري ، (  ينظر: 25)
 (.  306/ 2(  ينظر: صفوة التفاسير )26)
 (. 213/ 12للقرطبي )(  ينظر: الجامع ألحكام القرآن، 27)
 (.  594األدب المفرد بالتعليقات،  للبخاري ، )ص: (  28)
 (. 306/ 2(  ينظر: صفوة التفاسير )29)
 (.  2/579مختصر تفسير ابن كثير، )اختصار وتحقيق( محمد علي الصابوني، )(  ينظر: 30)
 (.  565)ص:  ينظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان،  لعبد الرحمن السعدي ،(  31)
 .  ( 306/ 2(  ينظر: صفوة التفاسير )32)
 (.  94/ 18تفسير المراغي ، ألحمد بن مصطفى المراغي ، ) (  ينظر: 33)
 (.  3/315( ينظر:  الوسيط في تفسير القرآن المجيد، للنيسابوري ، )34)
 (.  3/518(  ينظر: تفسير القرآن، ألبي المظفر، المروزي ، )35) 
ومسلم في  ( , 7353( برقم: )108/   9" ، ) كتاب االستئذان ، باب التسليم واالستئذان ثالثا ( ، ) البخاري في "صحيحهأخرجه (  36)

( ،   774/   3539( برقم: )1403/  1) ومالك في "الموطأ"( ) كتاب اآلداب ، باب االستئذان (، 2153( برقم: ) 177/  6)"صحيحه" 
( برقم:  97/  7) والبيهقي في "سننه الكبير"( ) أبواب األدب ، باب االستئذان (, 3706: ) ( برقم656/  4) وابن ماجه في "سننه"

( ) كتاب األشربة والحد فيها ، باب ما جاء في كيفية 17742( برقم: )339/   8( ) كتاب النكاح ، باب كيف االستئذان (، ) 13692)
 مسند أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه  (.  ( )11186( برقم: )2282/   5) وأحمد في "مسنده"االستئذان (, 
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  2، ) والدارمي في "مسنده" ( ) مسند أنس بن مالك رضي هللا عنه ( ،  12601( برقم: )2614/  5، )  أخرجه أحمد في "مسنده" (37)
( برقم: 287/  7، )والبيهقي في "سننه الكبير"( ) كتاب الصوم ، باب دعاء الصائم لمن يفطر عنده (, 1813( برقم: )1111 /
والحديث اسناده ( ) كتاب الجامع ، باب االستئذان ثالثا ( ، 19425( برقم: )381/  10، ) وعبد الرزاق في "مصنفه"(, 14789)

/   8) ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ورجاله رجال الصحيح ،   ( 403/  3) ، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: صحيح
 .  إسناده صحيح على شرط الشيخين، ( 34

وأحمد في ( ) كتاب األدب ، باب كم مرة يسلم الرجل في االستئذان ( ، 5185( برقم: ) 511/  4)  أخرجه أبو داود في "سننه"( 38)
( ) باب 902( برقم: )353/   18) والطبراني في "الكبير"(، مسند المكيين رضي هللا عنهم ، 15715( برقم: ) 3283/  6) "مسنده"

  / 1) ، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: ورجال إسناد أبي داود رجال الصحيحالقاف ، ما أسند قيس بن سعد ( ، 
 . ، إسناده ضعيف النقطاعه ، فإن محمد بن عبد الرحمن لم يثبت سماعه من قيس بن عبادة  ( 171

والبيهقي في  ( ) كتاب األدب ، باب كم مرة يسلم الرجل في االستئذان (, 5186( برقم: ) 512/  4)  أخرجه أبو داود في "سننه" (39)
( ، كتاب األشربة والحد فيها ، باب الرجل يستأذن على دار فال يستقبل الباب وال ينظر ،  17741( برقم: )339/  8)  "سننه الكبير"

 إسناده حسن ، وبقية بن الوليد قد صرح بالتحديث .
(،    5174( ، برقم )  509/    4( ) كتاب األدب ، باب في االستئذان ( ، )5174( برقم: ) 509/    4)أخرجه أبو داود في "سننه"    (40)

( ) كتاب األشربة والحد فيها ، باب الرجل يستأذن على دار فال يستقبل الباب وال 17739( برقم: ) 339  /   8)  والبيهقي في "سننه الكبير"
 .  (509/  4) شرح سنن أبي داود: والحديث سكت عنه المنذري ، عون المعبودينظر ( ، 

ات ، باب من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فال دية له ( ،  ( ) كتاب الدي6902( برقم: )11/    9، ) أخرجه البخاري في "صحيحه"  (  41)
/    1)  والنسائي في "المجتبى"،    ( ) كتاب اآلداب ، باب تحريم النظر ِفي بيت غيره (2158( برقم: )181/    6)  ومسلم في "صحيحه"

( برقم:  377/    6،)والنسائي في "الكبرى"(،) كتاب القسامة والقود ، باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان( ،  1/    4875( برقم: )943
(  5172( برقم: ) 508/    4)  وأبو داود في "سننه"( ) كتاب القسامة ، ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختالف الناقلين له ( ،  7036)

 ( .17732( برقم: )338/  8) والبيهقي في "سننه الكبير") كتاب األدب ، باب في االستئذان ( ، 
ومسلم في "صحيحه" ( ) كتاب االستئذان ، باب إذا قال من ذا فقال أنا ( ، 6250( برقم: )55/  8) أخرجه البخاري في "صحيحه"( 42)
( برقم:  131/    9)  والنسائي في "الكبرى"( ) كتاب اآلداب ، باب كراهة قول المستأذن أنا إذا قيل من هذا ( ،  2155)( برقم:  180/    6)
( ) كتاب األدب ، 5187( برقم: )512/    4)  وأبو داود في "سننه"( ) كتاب عمل اليوم والليلة ، الكراهية في أن يقول أنا ( ،  10087)

( ) أبواب االستئذان واآلداب عن رسول هللا صلى هللا عليه  2711( برقم: )436/  4) والترمذي في "جامعه"باب الرجل يستأذن بالدق ( ، 
( ) كتاب االستئذان ، باب كيف  2672( برقم: ) 1718/    3)  والدارمي في "مسنده"وسلم. ، باب ما جاء في التسليم قبل االستئذان ( ،  

(  3004/    6)  ، وأحمد في "مسنده"( ) أبواب األدب ، باب االستئذان (  3709( برقم: )658/    4)  وابن ماجه في "سننه"االستئذان (،  
 (،) مسند جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه( . 14405برقم: )

( برقم: 509/    4)  وأبو داود في "سننه"( ) كتاب الوليمة ، الضغابيس (،  6702( برقم: )254/    6)  أخرجه النسائي في "الكبرى"(  43)
( ) أبواب االستئذان واآلداب عن  2710( برقم: ) 435/    4)  والترمذي في "جامعه"( ) كتاب األدب ، باب كيف االستئذان ( ،  5176)

( ) مسند المكيين رضي هللا عنهم ، حديث كلدة بن 15664( برقم: ) 3261/    6)  وأحمد في "مسنده" صلى هللا عليه وسلم،  رسول هللا
 (.2690( برقم: )421/  4حسن صحيح ، جامع الترمذي: ) هذا حديثالحنبل رضي هللا عنه ( 

/  4)وأبو داود في "سننه" ( ) كتاب عمل اليوم والليلة ، كيف يستأذن (، 10075( برقم: )126/  9)  أخرجه النسائي في "الكبرى"( 44)
( ) مسند األنصار 23597( برقم: )5487/    10)وأحمد في "مسنده"  ( ) كتاب األدب ، باب كيف االستئذان ( ،  5177( برقم: ) 510

   هذا حديث صحيح لغيره .،  رضي هللا عنهم ، رجل من أصحاب النبي َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم رضي هللا عنه ( 
( ) أبواب االستئذان واآلداب عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. ، باب ما 2699( برقم: )428/    4)   أخرجه الترمذي في "جامعه" (  45)

 ومحمد بن زاذان منكر الحديث . قال الترمذي : عنبسة ضعيف الحديث ذاهب ، جاء في السالم قبل الكالم ( ، 
 .  147/ 19(  تفسير الطبري ، تفسير سورة النور ،  46)
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 .  211/   19( المصدر نفسه ، تفسير سورة النور ، 47)
 .  211/   19( المصدر نفسه ، تفسير سورة النور ، 48)
 والحديث إسناده صحيح .،  6/37، تفسير ابن كثير ،  148/   19( تفسير الطبري ، تفسير سورة النور ، 49)
والبيهقي في "سننه  ( ، ) ِكَتاُب االستئذان ، باب االستئذان ( ،  773/    3538( ، برقم: )1402/    1)  أخرجه مالك في "الموطأ"(  50)

( ) كتاب النكاح ، باب استئذان المملوك والطفل في العورات الثالث واستئذان من بلغ الحلم منهم في 13690( برقم: ) 97/    7)  الكبير"
فهذا الحديث روي من طريق صفوان  ( ) ما جاء في االستئذان ( ،  488( برقم: ) 336  /  1)  وأبو داود في "المراسيل"جميع الحاالت ( ،  

، والتمهيد لما في (  574/    4)  زرقاني على الموطأ،بن سليم عن عطاء بن يسار مرسال، والحديث مرسل صحيح ، ينظر :  شرح ال
 .( 229/  16) الموطأ من المعاني واألسانيد

( ) أبواب العمرة ، باب ال يطرق أهله إذا بلغ المدينة ( )بمثله مختصرا ( ،  1801( برقم: )7/    3، )ي "صحيحه" أخرجه البخاري ف (  51)
 ( ) كتاب اإلمارة ، باب كراهة الطروق وهو الدخول ليال لمن ورد من سفر (. 715( برقم: ) 56/   6، ) ومسلم في "صحيحه"

وهذا حديث غريب ، واسناده ضعيف لضعف (،    4065، )    والطبراني في الكبير،    8/607،    أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه(  52)
 واصل بن السائب وأبي سورة .
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