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الملخص

ســـالمـــي  اأغـــنـــت ســـــورة الـــنـــور الــمــجــتــمــع اإلإ

اأن  شــاأنــهــا  مــن  الــتــي  التشريعات  مــن  بمجموعة 

واســتــقــراره،  اأمــنــه  ســـالمـــي  اإلإ للمجتمع  تحفظ 

ــرت  واأمـ والــطــهــارة،  والــعــفــة  التستر  عــلــى  فحثت 

المسلمين اأن يغضوا اأبصارهم ويحفظوا فروجهم، 

والتستر  التحجب  الــنــســاء  عــلــى  واأوجـــبـــت  كــمــا 

البيوت( مخافة  باإلستئذان )عند دخول  واأمــرت 

هتك الحرمات فهي من )اإلآداب اإلجتماعية(، 

ومــن ثــم اآدب اإلســتــئــذان )داخـــل الــبــيــوت( وهو 

خلوته  في  اإلأنسان  يكون  فقد  واإلأطفال  للخدم 

سالم اإلستئذان حتى على الخدم  لذا اأوجب اإلإ

 الصغار في ثالثة اأوقــات وسماها )عــورات( كي 

إل تقع اأنظارهم على عورات اأهليهم، واخيراً يدعو 

ثارة الفتن ويستثني  النساء الى اإخفاء الزينة منعاً إلإ

النساء العجائز اللواتي إل يثرن فتنة، فيسمح لهن 

اأن يخلعن ثيابهن الخارجية على اأن إل تنكشف 

يبقين  اأن  لهن  زينتهن وخيراً  تظهر  عورتاهن وإل 

ــذا هـــو )اإلســتــعــفــاف(   كــاســيــات مــتــســتــرات وهــ

له قولة حق وهو يهدي السبيل. وال�

* * *

Summary

Chapter of Noor enriched the Islam-

ic community by a set of legislations that 

would preserve the security and stability of 

the Islamic community. It urged conceal-

ment, chastity and purity, and commanded 

Muslims to lower their eyes and guard their 

chastity. It also required women to veil 

and cover up and commanded permission 

)when entering homes(. For fear of violat-

ing sanctities, it is from )social etiquette(, 

and then the etiquette of seeking permission 

)inside homes(, which is for servants and 

children, as a person may be in his solitude, 

so Islam obligates asking permission even 

for young servants at three times, and he 

called it )genitals( so that they do not fall 

into their eyes on the genitals of their fami-

lies, and finally He calls on women to hide 

their adornment in order to prevent provok-

ing sedition, and excludes elderly women 

who do not stir up sedition. It allows them 

to take off their outer dresses, provided that 

their nakedness is not revealed and their 

genitals is not shown. It is better for them 
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to remain clothed and concealed. And this 

is )the resignation( and Allah is saying the 

truth and He guides the way.

* * *

﷽

المقدمة

والــســالم  والــصــالة  العالمين  رب  لله  الحمد 

على نبينا محمد وعلى اآله وصحبه اأجمعين.

في  يــشــاع   اأن  ينبغي  اإلســتــئــذان  ُخــلــق  اأن 

واأن  والكبير،  الصغير  عليه  يربى  واأن  المجتمع 

يتعلم اأحكامه واآدابه كل مسلم إلأنه يالمس حياة 

هذا  وإلأهمية  ومــســاءاً  ونــهــاراً صباحاً  ليالً  الناس 

الموضوع في حياة كل مسلم وقع اإلختيار على 

الكتابة في هذا الموضوع واأسميته )اإلستئذان في 

اأوقات الخلوة(، وفيها محاولة إلأحياء هذا اإلدب 

الرفيع في حياة اإلأمه وبيان اأهميته فان كان صوابا 

له تعالى فله الحمد، واأن كان الثاني فمني  فمن ال�

له . وحدي طالبا العفو والمغفرة من ال�

اأسباب اختيار هذا الموضوع:

كان الدافع إلختيار هذا الموضوع ما ياأتي:

١- عدم وجود دراسة مستوفاة وشاملة في هذا 

المجال .

الحياة والناس في زماننا وخاصة في  ٢- واقع 

المجال التربوي واإلأخالق واإلدبي .

اأهمية  هذا الدراسة:

طبيعة  مــن  اأهميتها  الـــدراســـة  هـــذه  تكتسب 
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الــمــوضــوع الــــذي تــعــالــجــه، فــهــي تــعــالــج قضية 

محورية وجوهرية وتعالج اأدباً وخلقاً رفيعاً  ويمكن 

اأجمال اأهمية هذه الدراسة كاإلآتي :-

حقيقة  لتكشف  ــة  ــدراسـ الـ ــذه  هـ ــاءت  جــ  -١ 

هذا الدين.

سالمي  نساني عامة واإلإ ٢- حاجة المجتمع اإلإ

خاصة الى هذا الموضوع خصوصاً ما يتعلق منها 

بقضايا اإلأخالق واإلآداب.

3- تكمل جانبا مهما مما بداأ به السابقون.

اأهداف الدراسة:

تتلخص اأهداف هذه الدراسة كاإلآتي:

١- لفت اإلأنظار الى اإلآيات القراآنية واإلحاديث 

النبوية التي تطرقت الى اإلستئذان، وكيف عرض 

لها الشارع الحكيم الدروس المستنبطة منها.

ــادة مــن هـــذه الــنــصــوص الــشــرعــيــة في  ــ فـ ٢- اإلإ

اأفــراداً وجماعات لتثبيت دعائم  حياة المسلمين 

سالمي. المجتمع اإلإ

ــتـــزام بهذا  ــنــاس عــلــى وجــــوب اإللـ 3- حــث ال

وتعليم  سالمي  اإلإ اإلآدب  وهــذا  الشرعي  الحكم 

الناشئة هذا الحكم التكليفي .

اإشكالية الدراسة:

جـــابـــة عــن اإلأســئــلــة  تــحــاول هـــذه الـــدراســـة اإلإ

التالية:

١- مامدى اهتمام القران الكريم والسنة النبوية 

باأدب اإلستئذان، وما المساحة التي حاز عليها 

فيهما ؟.

الــقــران  عليها  حــث  الــتــي  اإلآداب  مــاهــي   -٢

الكريم والسنة النبوية في اإلستئذان؟ .

الفرضيات:

واســـــع من  اإلســـتـــئـــذان حــيــز  اأدب  ١-اأخـــــــذ 

اأدلــة كثيرة في  القران والسنة لذلك نجد   اهتمام 

هذا الموضوع.

منها  ســالمــيــة  اإلإ اإلآداب  اإلأطــفــال  تعليم   -٢

)اإلستئذان عند الدخول( في اإلأوقات الثالثة.

الدراسات  السابقة بالموضوع:

* األستئذان في القران/حسن احمد محمد 

جبر ،وهو عباره عن رسالة ماجستير غير مطبوعة 

الدراسة  تناول صاحب  قد  من جامعة اإلزهــر)1(، 

موضوع اإلستئذان بصورة عامة ،ووجدت ثغرة لم 

يتطرق لها صاحب الدراسة اإل وهي اأنه لم يتطرق 

الى موضوع نوع اإلستئذان  والفئات العمرية واأنا 

قد ُذكر ذلك في هذا البحث.

ما يميز هذه الدراسة :

اأساليب القران  ١- تطرقت هذه الدراسة  الى 

الكريم في التوجيه والتربية .

الــديــن  من  اأصــــول  فــي  الماجستير  ــة  لنيل درجـ قــدمــت   )١(

جامعة اإلأزهر، اشراف :اأحمد السيد الكومي .١٩8٠م جبر، 

 حسن احمد محمد ،رسالة ماجستير  بعنوان :اإلستئذان في 

القراآن الكريم.
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٢- جمعت كــل مــا جـــاء فــي مــوضــوعــهــا من 

القران والسنة.

ــــمــــجــــال  ال فــــــي  ــيــــســــت دراســــــــــــة  ــ ل هــــــي   -3

المجال  بين  جمعت  بــل  فحسب،  اإلأخــالقــي 

 الــفــقــهــي والــمــجــال اإلأخـــالقـــي الــتــربــوي ومــجــال 

التفسير الموضوعي.

منهجية الدراسة:

١- اأستخراج اإلأحكام والحكم المستفادة في 

النور ،ومحاولة ربطها  اإلآيــات الثالث من سورة 

بالواقع الذي نعيشه .

٢- اأتباع اإلأسلوب العلمي في توثيق المعلومات 

مع اإلأخذ بنظر اإلعتبار عالمات الترقيم والتشكيل 

والتصنيف كما يقتضي البحث العلمي.

صعوبات البحث

١- من اأهم الصعوبات التي من الممكن اأن 

اذكرها هو دقة هذا الموضوع وتشعباته..

فــي هذا  الفقهية  اإلأحــكــام واإلأقــــوال  ٢- كثرة 

الموضوع.

خطة البحث:

قامت الباحثة بتقسيم هذه الدراسة الى مقدمة 

وضمنت  للتوصيات،  شاملة  وخاتمة  ومبحثين 

كل مبحث عدة مطلب وعلى النحو التالي:

والمعنى  اللفظي  التحليل  األول:  المبحث 

جمالي إلآيات اإلستئذان في اأوقات الخلوة . اإلإ

المطلب األأول: تعريف اإلستئذان.

لكلمة  اللفظي   التحليل  الثاني:  المطلب 

)ليستاأذنك (:

جمالي إلآيات  اإلإ المعنى  الثالث:  المطلب   

اإلستئذان. 

المطلب الرابع: سبب النزول واللطائف.

اآيــة  فــي  الشرعية  اإلأحــكــام  الثاني:  المبحث 

اإلستئذان وحكمة التشريع.

المطلب األأول: المخاطب في اآية اإلستئذان 

ونوع اإلستئذان..

البلوغ  سن  العلماء  اأقــوال  الثاني:  المطلب   

الذي يلزم به التكليف وحكمة التشريع.

في  الــخــاص  اإلســتــئــذان  الثالث:  المطلب   

سورة النور.

ــع: اإلســـتـــئـــذان الـــعـــام في  ــرابـ   الــمــطــلــب الـ

سورة النور.

  

* * *
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المبحث األأول 

جمالي  التحليل اللفظي والمعنى األإ

ألآيات األستئذان في اأوقات الخلوة

المقدمة

لـــه  ســبــحــانــه وتــعــالــى اإلســتــئــذان في  فـــرض الـــ�

ــات الــخــلــوة، لــحــفــظ الــمــجــتــمــع وتــطــهــيــره،  ــ ــ اأوق

اأو  البيت  عن  الحرج  ولرفع  الشيطان  وســد سبل 

المقال،  هــذا  في  بالذكر  خصهم  الذين  الناس 

 لذا قد فصلت القول في هذا الفصل عن معنى 

اإلستئذان كاإلآتي:

المطلب األأول : تعريف األستئذان.

َذٰٞن ّمَِن 
َ
عالم، قال تعالى: حمسَوأ ذن، العلم واإلإ  اإلإ

ۡوَبة : محتجحس اأي: اإعالم.واأذن للشخص،  ۦٓىجس حجسالتَّ ِ َورَُسولِهِ ٱهَّللَّ
.
ذن. اأي: اأباح له ذلك. واستاأذن، طلب اإلإ

الطلب.فالعلم،  تفيد  والتاء،  والسين  واإلألــف 

ــــس، والــنــداء، معاٍن  بـــاحـــة، واإلأن عــــالم، واإلإ واإلإ

.
لالستئذان يتضمنه)1(

في  الجرجاني  قــال  لالصطالح:  بالنسبة  امــا 

ذن: هو »فك الحجر واطالق التصرف  تعريف اإلإ

لمن كان ممنوعاً شرعاً«.

)١(  لسان العرب: ١3/٩، وتهذيب اللغة :١5/١5.

ذن: هو السماح باعتقاد  والتعريف الدقيق  لالإ

ثواب  ترتب  اإمكانية  مع  فعله  اأو  قوله  اأو  الشيء 

اأو تركه على  بــه،  الــمــاأذون  اإتــيــان  اأو عقاب على 

باحة.)٢(  الرخصة واإلإ

لكلمة  اللفظي  التحليل  الثاني:  المطلب 

)ليستاأذنك (:

 ليستاأذنك: الالم إلم اإلمــر، واستاأذن طلب 

استنصر  مثل  للطلب  والــتــاء  السين  إلن  اإلذن، 

طلب النصرة، واستغفر طلب المغفرة.)3( 

اْلــُمــَراِد بقوله  ــي  فِ اْلــُعــَلــَمــاُء  اْخــَتــَلــَف بعض 

تعالى:)ليستاأذنك( على عدة اقوال:

ــه ابـــن جبير  ــال  األأول: انــــهــــا مــنــســوخــة، ق

وابن مسيب.

الثَّانِي: اأنها ندب غير واجبة، قاله ابو قالبة، 

قَاَل: اإِنََّما اأُِمُروا ِبَهَذا َنَظرًا َلُهْم”.

لهم ورعــايــًة لمصالحهم، ومــا كــان من  نــظــراً 

الوجوب عند  اإلــى حد  فاإنه إل يصل  الباب  هــذا 

اإلأمــر  اأن  العلم  اأهــل  عند  المقرر  لكن  بعضهم، 

اإلأصل فيه الوجوب، والالم إلم اإلأمر، فال محيد 

عن القول بوجوبه.

المجلد  الــكــريــم،  لــلــقــراآن  الموضوعي  التفسير  موسوعة   )٢(

الثاني، ص٢٤٠.

عاشور  بن  محمد  بن  الطاهر  محمد  والتنوير،  التحرير    )3(

)ت: ١3٩3هــــ(،  الــدار التونسية للنشر، تونس : ١٩8٤هـــ، 

ج١8/ص٢٩6، المكتبة الشاملة.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ستئذان في اأوقات الخلوة في سورة النور من اإلآية )58-6٠( )دراسة موضوعية(  اإلإ

عبد  اأبــو  قاله  النساء،  بها  عنى  “الثالث: 

الرحمن السلمي.”

النساء؛  بــه  يعني  مـــردود حقيقة،  وهــذا  نعم، 

اإنــمــا وضعت فــي اإلأصـــل للذكور   إلأن )الــذيــن( 

إل للنساء.

دون  فقط  الرَِّجاِل  فِي  ِهَي  الرابع:  “ القول 

النساء هذا القول ابن عمر.

كانوا  اإذ  واجبًا،  ذلك  الخامس: كان  القول 

لعاَد  الحال  عاد  ولــْو  اأبــواب،  وأل  لهم  غلق  أل 

الوجوب، حكاه المهدوي عن ابن عباس

هل هو حكم سابق ُرفع بحكٍم متاأخر، بمعنى 

اأنه إل يعود ولو عادت العلة؟ يعني فرق بين قولنا: 

اإنه منسوخ وبين قولنا: اإنه كان واجباً اإذ كانوا إل 

غلق لهم وإل اأبواب ولو عاد الحال لعاد الوجوب، 

على القول اإلأول اأنه إل يعود هذا الحكم اإطالقاً، 

خــــالص رفــــع الـــحـــكـــم، رفــــع حــكــم الــمــنــســوخ 

بالناسخ، وعلى القول الخامس: يدور مع علته، 

عاد  بالستور  الناس  واكتفى  اإلأبـــواب  األغيت  اإذا 

اإإل إل داعي له مع وجود هذه اإلأبواب. الحكم و

ثابتة  واجبة  محكمة  انها  السادس:  القول 

على الرجال والنساء، وهو قول اكثر اأهل العلم، 

منهم القاسم وجابر بن زيد والشعبي. واضعفها 

في  للنساء  يكون  السلمي؛ ألن)الَِّذيَن(أل  قول 

كالم العرب.”

اأنــهــا خاصة  السلمي  الرحمن  عبد  اأبــي  قــول 

بالنساء، وهو القول الثالث الذي تقدم.

اأمــا دخولهن  اإلســتــقــالل،  يعني على سبيل   

تبعاً للرجال في )الذين( فهذا مطّرد.

“ انما يكون للنساء )اللواتي والالئي(. وهو 

قول ابن عمر يستحسنه اأهل النظر؛ ألن الذين 

في كالم العرب تستخدم للرجال، واذا ادخل 

والكالم  الدليل،  ورود  يتوجب  النساء  معهم 

بن  ليث  ــاده  اإســن ــي  فِ ان   غير  ظــاهــره،   على 

ابي سليم.

وضعفه معروف مقرر عند اأهل العلم، وهو من 

يحتاج  قد  الذين  لمسلم  بالنسبة  الدنيا  الطبقة 

ينتقي  العليا  الطبقات  اأحــاديــث  فقد  عند  اإليهم 

من اأحاديثهم.

اأبــو داوَد عن  فــروى  ابــن عباس  قــول  “ امــا 

عبيد ال�له بن ابي يزيد سمع ابن عباس يقول: 

األستئذان،  اآيــة  الناس  اكثر  بها  يؤمر  لم  اآيــة 

واني ألآمُر جاريتي ان تستاأذن علي فالخطاب 

اإلستئذان  اأو  ذن  اإلإ بمعنى  بقولة:)لَِيْسَتاأِْذنُكُم( 

ــمــانــكــم(  ــمــيــن، )مــلــكــت اأي ــي ــوط بــمــلــك ال ــربـ مـ

ــالـــذي لــيــس عــنــده مــلــك يــمــيــن إل خــــادم وإل  فـ

اأمــــة إل يــحــتــاجــون  خـــادمـــة، يــعــنــي إل عــبــد وإل 

هذا.  في  الخطاب  اإليهم  يتجه  فال  يستاأذنون، 

يمين،  عــنــده ملك  ليس  مــن  بها  يــؤمــر  لــم   يعني 

إل يتجه اأمره بها 

بعض الروايات تقول: هنا اإلآية لم يؤمر بها اأكثر 

الناس، ورواية اأخرى تقول: ياأمر به اأكثر الناس. 

إلأنهم إل غالق لهم وإل اأبــواب، يعني بيوت من 

فيها  ويتسمحون  يتجاوزون  المدر  من  اأو  الشعر 

كــبــيــوت بــعــض الــقــرى واإلأريــــــاف والـــبـــوادي في 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اأسماء خليف دحام 

تمنع  اأبــواب محكمة  لهم  يوجد  فال  الصحاري 

من الدخول.

“وروى وكيع عن سفيان عن موسى بن اأبي 

بمنسوخة،  ليست  قــال:  الشعبي  عن  عائشة 

قلت: اإن الناس أل يعملون بها، قال: ال�له -عز 

وجل- المستعان.”

نعم لو اأجمع الناس واتفق اأهل العلم على عدم 

جماع  اإلإ ودل  منسوخة،  اإنها  لقلنا:  بها  العمل 

على وجود نسخ ولو لم نطلع عليه١.

جمالي ألآيات  المطلب الثالث:  المعنى األإ

األستئذان.

ــاأ اأيــهــا المؤمنون  يــقــول جــل ثــنــاؤه مــا مــعــنــاه: ي

له  ال� واأيــقــنــوا بشريعة  بالله ورســولــه  الــذيــن صــدقــوا 

نظاما ،ودستورا ومنهاجا ،ليستاأذنكم في الدخول 

تملكونهم  الــذيــن  ــاء  مــ واإلإ العبيد  هــؤإلء  عليكم 

مبلغ  يبلغوا  لم  الذين  واإلأطــفــال  اليمين،  بملك 

الرجال من اإلحــرار فال يدخلوا عليكم في هذه 

اإلأوقــات الثالثة وقت الفجر ووقت الظهر ووقت 

العشاء اإل باأذن منكم إلأن هذه اإلأوقــات اأوقات 

خلودكم الى النوم والراحة وهي اأوقات يختل فيها 

فعلموا عبيدكم  فيها غالب،  والتكشف  تستركم 

وخدمكم وصبيانكم إل يدخلوا عليكم في هذه 

بــن احمد  لــه محمد  اأبــوعــبــدالــ� الــقــراآن،  حــكــام  الجامع إلأ  )١(

اإبراهيم اأطفيش،  اإلنصاري القرطبي، تحقيق: احمد البردوني و

ــثــانــيــة:١38٤هـــ  دار الــكــتــب الــمــصــريــة: الــقــاهــرة، الــطــبــعــة ال

١٩6٤م، )ج١٢/ص5٤٤(.

اإلأوقات، اأما غير هذه اإلأوقات فال اأثم وإلأحرج 

عليكم وإلأعليهم في الدخول بغير اذن، واأما اذا 

بلغ هؤإلء اإلأطفال مبلغ الرجال فعلموهم اإلدب 

السامي اإل يدخلوا عليكم اإلبعد اإلستئذان كما 

ســالم  اأمــر الكبار مــن  قبل، وذلــك هــو اأدب اإلإ

الذي ينبغي اأن يتمسك به المؤمنون، واأما النساء 

العجائز الالتي إل يرغبن في الزواج وقد انعدمت 

غراء، فالأحرج اأن  فيهن دوافع الشهوة والفتنة وإلإ

ويظهرن  والجلباب  ثيابهن كالرداء  بعض  يضعن 

اإذا بالغن في  اأمام الرجال بمالبسهن المعتادة، و

له يعلم  التستر والتعفف فذلك خير لهن واأكرم، وال�

خفايا النفوس، فتقوه واجتنبوا سخطه وعقابه.

المطلب الرابع :سبب النزول اآية األستئذان 

واللطائف :

مــرثــد دخل  اأبـــي  اأســمــاء بنت  اأن  روي  اأوإل: 

عليها غالم كبير وقت كرهت دخول فاأتت رسول 

له  فقالت : ان خدمنا وغلماننا يدخلون علينا  ال�

اأيها الذين  له تعالى )يا  ال� في حال نكرهها فاأنزل 

اأيــمــانــكــم(.)2( ملكت  الــذيــن  ليستاأذنكم   اآمــنــوا 

اأن  بلغنا  قــال:  اأنــه  بــن حيان  وروي عــن مقاتل  

رجال من اإلأنصار وامراأته )اأسماء بنت اأبي مرثد( 

يا رسول  اأسماء:  فقالت   طعاما،  للبني  صنعا 

)٢(  روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني، 

علي  اإللــوســي،  الحسيني  له  عبدال� بن  محمود  الدين  شهاب 

الطبعة:  بــيــروت،  العلمية،  الكتب  ،دار  عطيه  الــبــاري  عبد 

اإلأولى، ص٢٠6 
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له ما اأقبح هذا؟ اإنه ليدخل على المراأة وزوجها  ال�

فاأنزل  اذن،  بغير  واحــد  ثــوب  غالمهما وهما في 

ماء.)1( له في ذلك هذه اإلآية يعني بها العبيد واإلإ ال�

اأنــه  الــســدي  اأبــي حاتم عــن  اأبــن  ثانيا: وروي 

قال: كان اأناس من اأصحاب رسول  يعجبهم 

اأن يواقعوا نساءهم في هذه الساعات، فيغتسلوا 

لــه تعالى  اأن  الــ� ثــم يخرجوا الــى الــصــالة فــاأمــرهــم 

عليهم  يدخلوا  إل  اأن  والغلمان  المملوكين  ياأمروا 

في تلك الساعات اإل باأذن فذلك قوله تعالى :)يا 

اأيها  الذين  اآمنوا  ليستاأذنكم(.)2(

لطائف التفسير:  

﴿ِمــنــُكــْم﴾  تــعــالــى:  ــه  قــول األأولــــى:  اللطيفة 

يــدل على اأن الــمــراد بــه اإلأطــفــال مــن اإلأحـــرار، 

بقوله:  ــاء  مـ واإلإ العبيد  ذكــر  قد  سبحانه  له  ال�  إلأن 

﴿َمَلَكْت اأيمانكم﴾ ثم عّقب ذلك بقوله )منكم( 

الصغار  به  الــمــراد  اأن  على  المقابلة  هــذه   فدلت 

من اإلأحرار.

اللطيفة الثانية: قوله تعالى: ﴿ثالث مرات﴾ 

اإنما  و مـــرات،  ثــالث  اإلســتــئــذان  المقصود  ليس 

تعالى  بدليل ذكــره  اأوقـــات(  به في )ثالثة  المراد 

اإلأوقات بعدها )الظهيرة، العشاء، والفجر( وهي 

)١( فتح البيان في مقاصد القران، اأبو الطيب محمد صديق 

البخاري  الحسيني  لــه  الــ� ابــن لطف  بــن علي  بــن حسن  خــان 

العصرية  المكتبة  اإلنــصــاري،  اإبراهيم  بن  له  عبدال� القنوجي، 

للطباعة والنشر، صيدا –بيروت، ج6/ص3٩8.

الدين  بكر جــالل  ابــي  بــن  عبدالرحمن  الــمــنــثــور،  الـــدر   )٢(

السيوطي، دار الفكر، بيروت، ج5/ ص55.

اأوقات الراحة والنوم. قال اأبو السعود: والتعبير عن 

يــذان بـــاأّن مــدار وجــوب  )اإلأوقــــات( بالمرات لــالإ

اإلستئذان مقارنة تلك اإلأوقات لمرور المستاأذنين 

)3(
.
بالمخاطبين إل اأنفسها

اللطيفة الثالثة: قوله تعالى: ﴿وِحيَن َتَضُعوَن 

ثيابكم مَِّن الظهيرة﴾ صرّح تعالى في هذا الوقت 

بخلع الثياب وهو وقت القيلولة وعبّر بقوله: )حين( 

في  الثياب  وضع  يذكر  ولم  زمانها  بقلة  شارة  لالإ

و)الفجر( وفي ذلك  )العشاء(  اإلأخيرين  الوقتين 

اإلــى  يحتاج  بيّن إل  ظاهر  اأمرهما  اأن  اإلــى  اإشـــارة 

تصريح، فاإذا كان وقت الظهيرة إل يحل الدخول 

اإإل بعد اإلستئذان فوقت العشاء والفجر من  فيه 

باب اأولى، إلأنهما وقت الخلود اإلى الراحة والنوم، 

والتكشُف فيهما غالب.

* * *

)3(  اإرشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم )تفسير اأبو 

سعود(، اأبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى، 

دار المصحف، القاهرة ،ج٤/ ص٧٢.
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المبحث الثاني

األأحكام الشرعية في اآية 

ستئذان وحكمة التشريع األإ

المقدمة

اإلحكام  المبحث  هذا  في  الباحثة  ستتناول 

والفئة  التشريع  وحكمة  اإلآية  هذه  في  الشرعية 

المخاطبة . اأن اآداب  اإلستئذان  داخل البيت 

اأدب اإســالمــي رفــيــع يــغــفــل عــنــه الــكــثــيــرون في 

اأوقات الخلوة وهي اإلأوقات الثالثة التي ذكرتها 

سابقا. فالبد اأن يستاأذن  الخدم، واأن يستاأذن 

كي  الحلم،  يبلغوا  لم  الذين  المميزون  الصغار 

إل تقع انظارهم على عورات اأهليهم وهو اأدب 

النفسية  باأثاره  مستهينين  الكثيرون،  عنه  يغفل 

ــــذا يــتــحــتــم بـــيـــان هــذا  والــعــصــبــيــة والــخــلــقــيــة، ل

الموضوع كاإلآتي :

المطلب األأول: المخاطب في اآية األستئذان 

ونوع األستئذان.

ظاهر قوله تعالى: ﴿يــا اأيــهــا الــذيــن اآمــنــوا﴾ اأنــه 

اإلآيــة  اإّن  المفسرون:  قــال  وقــد  للرجال،  خطاب 

اأبــي مرثد( فيكون المراد  نزلت في )اأســمــاء بنت 

فيها )الرجال والنساء( إلأن التذكير يغلب التاأنيث. 

ودخــوُل سبب النزول في الحكم قطعي كما هو 

ــول فــيــكــون الــخــطــاب للرجال  ــ الــراجــح فــي اإلأصـ

ــرازي:  ال الفخر  وقــال  )التغليب(.  بطريق  والنساء 

واإلأولى عندي اأن الحكم ثابت في النساء بقياس 

جلي وذلـــك إلأن الــنــســاء فــي بــاب حفظ الــعــورة 

اأشد حاإلً من الرجال، فهذا الحكم لّما ثبت في 

اأنّا  الرجال فثبوته في النساء بطريق اإلأولــى، كما 

حرمة  على  الجلي  بالقياس  الضرب  حرمة  نثبت 

التاأفيف)1(. وقال اأبو السعود: والخطاب اإما للرجال 

خــاصــة، والــنــســاءُ داخــــالت فــي الــحــكــم بــدإللــة 

التغليب)٢(.  بطريق  جميعاً  )للفريقين(  اأو  النص 

اأقول: اختار بعض المفسرين راأياً اآخر خالصته: 

اأن قوله تعالى: ﴿يا اأيها الذين امنوا﴾ ليس خطاباً 

اإنما هو خطاب لكل من  للذكور بطريق التغليب و

يمان رجــالً كان اأن امــراأة فيدخل فيه  اتصف باإلإ

)الرجال والنساء( معاً ويكون المعنى يا من اتصفتم 

ليستاأذْنكم في  لــه ورســولــه  الــ� يــمــان وصــدقــتــم  بــاإلإ

اإماؤكم.. اإلخ، ولعل هذا  الدخول عليكم عبيدكم و

يمان يراد منه الوصف  الراأي اأوجه. فكل نداء باإلإ

ناث . والمراد بقوله: ﴿َمَلَكْت  فيشمل الذكور واإلإ

مــاء(  واإلإ الكريمة هو)العبيد  اإلآيــة  في  اأيمانكم﴾ 

اأيمانكم(  َمــَلــَكــْت  ﴿الــذيــن  تعالى:  قــولــه  وظــاهــر 

اأم  اأكانوا كباراً  بالذكور، سواء  اأن الحكم خاص 

صغاراً، وبهذا الظاهر قال ابن عمر ومجاهد.

له محمد بن  اأبو عبدال� التفسير الكبير،  )١( مفاتيح الغيب او 

عمر بن الحسن  بن الحسين التيمي الــرازي  الملقب بفخر 

الدين الرازي خطيب الري ،دار احياء التراث العربي ،بيروت 

،الطبعة :الثالثة ،ج٢٤،ص٢8. 

)٢( تفسير اأبو السعود ،ج٤،ص٧٢ 



سالمية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 32 || المجلد الثالث  94 مجلة العلوم األإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ستئذان في اأوقات الخلوة في سورة النور من اإلآية )58-6٠( )دراسة موضوعية(  اإلإ

المطلب الثاني: اأقوال العلماء في سن البلوغ 

الذي يلزم به التكليف وحكمة التشريع.

اإذا  اأشارت اإلآية الكريمة، وهي قوله تعالى: ﴿و

َبَلَغ اإلأطفال ِمنُكُم الحلم﴾ اإلى اأن الطفل يصبح 

على  الفقهاء  اتفق  وقد  اإلحتالم  بمجرد  مكلفاً 

الجارية  وكذلك  بلغ  فقد  احتلم  اإذا  الصبّي  اأن 

َحَملت  اأو  حــاضــت  اأو  احتلمت  اإذا  )الــفــتــاة( 

فقد بلغت. فاإلحتالم عالمة واضحة على بلوغ 

باإجماع  وهــذا  التكليف  الجارية سن  اأو  الصبي 

اختلفوا  ولكنهم  اأحــد..  فيه  يختلف  لم  الفقهاء 

نسان مكلفاً  التي يصبح بها اإلإ في تقدير السن 

على راأيين:

اأن  اإلـــى  الــمــشــهــور:  فــي  الحنفية  ١- مــذهــب 

عشرة  ثماني  له  يتم  حتى  بالغاً  يكون  إل  الطفل 

اليتيم  مــاَل  َتــْقــَرُبــوْا  تعالى: ﴿وإلَ  قوله  ودليله  سنة 

ُه﴾)١( واأشدُّ  اإإلَّ بالتي ِهَي اأْحَسُن حتى َيّْبُلَغ اأُشــدَّ

الصبي كما روي عن ابن عباس: اأنه ثماني عشرة 

ــهـــن يكون  اإدراكـ و نــــاث فنشؤهن  اإلإ ــا  واأمــ ســنــة، 

 اأسرع فنقص في حقهن سنة فيكون بلوغهن سبع 

عشرة سنة.

٢- مــذهــب الــشــافــعــيــة والــحــنــابــلــة )الــشــافــعــي 

واأحمد واأبو يوسف( اإلى اأنه بلغ الغالم والجارية 

اأبــي  بلغا وهــو روايـــة عــن  خمس عشرة سنة فقد 

حنيفة اأيضاً.

ية: ١5٢ نعام اإلآ )١( سورة اإلأ

له عنه  واستدلوا بما روي عن ابن عمر رضي ال�

ــٍد ولــه اأربــع  )اأنـــه ُعـــرِض على النبي ملسو هيلع هللا ىلص  يــوم اأُحـ

ُيِجْزه، وُعــرِض عليه يوم الخندق  عشرة سنة فلم 

وله خمس عشرة سنة فاأجازه()2(.

في  البلوغ  يتاأخر  اأإلّ  جارية  العادة  اإّن  وقــالــوا: 

)الغالم والجارية( عن خمس عشرة سنة فيكون 

نــســان مكلفاً  اإلإ به  يصبح  الــذي  البلوغ  هو سن 

وذلك بحكم العادة.

القراآن«:  »اأحكام  تفسيره  في  الجصاص  قال 

قوله تعالى: ﴿والذين َلْم َيّْبُلُغوْا الحلم﴾ يدل على 

البلوغ خمس عشرة  مــن جعل حــد  قــول  بطالن 

له تعالى لم  ال� اإذا لم يحتلم قبل ذلــك، إلأن  سنة 

يفرّق بين من بلغها وبين من قّصر عنها بعد اأن 

إل يكون قد بلغ الحلم، وقد روي عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص  

من جهات كثيرة.

الــنــائــم حتى  ثــالثــة: عــن  القلم عــن  «رفـــع 

وعن  ُيقيق،  حتى  المجنون  وعــن  يستيقظ، 

بلغ  مــن  بــيــن  يــفــرّق  ولـــم  يحتلم»  الصبي حتى 

خمس عشرة وبين من لم يبلغها.

ــــرض عــلــى  ــه عـ ــ ــ ــر: اأن ــمـ ــــن عـ ــديـــث ابـ ــا حـ ــ ــ  واأمـ

فــاإنــه مضطرب إلأن  اإلـــخ  ــد..  اأُحــ يــوم  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  

الخندق كــان فــي سنة خــمــس، واأُحـــد فــي سنة 

بينهما سنة؟ ثم مع ذلك  ثــالث، فكيف يكون 

َتعلُّق لها بالبلوغ إلأنه  جــازة في القتال إل  فــاإن اإلإ

له  )٢( رواه الجماعة وفي مسند اإلمام احمد بن حنبل، اأبو عبدال�

احمد بن محمد بن حنبل  بن هالل بن اسد  الشيباني، شعيب 

اإلرناؤوط عادل مرشد، الطبعة: اإلأولى،ج٢٤/ص٢3٧.



سالمية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 32 || المجلد الثالث  95 مجلة العلوم األإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اأسماء خليف دحام 

قد ُيرَّد البالغ لضعفه، ويجاز غير البالغ لقوته على 

)رافع  اأجــاز  السالح كما  لحمل  وطاقته  القتال. 

بن خديج( ورّد )سمرة بن جندب( ويدل عليه 

اأنه يساأله عن اإلحتالم وإل عن السن)1(.

ترى الباحثة اإن قول الجمهور هو القول الراجح  

لما علمنا اأن مثل هذا اإنما يثبت بحكم العادة، 

وقد جرت العادة في اإلأغلب على اإلحتالم في 

المعتبر  الــبــلــوغ  الـــس، فيكون هــو ســن  مثل هــذا 

اأن  على  الحنفية  فقهاء  وقــد نص  التكليف.  في 

مام  اإلإ روايــة عن  )الصاحبين( وهو  بقول  الفتوى 

المعتبر،  هو  فيكون  اأيضاً  له  ال� رحمه  حنيفة  اأبــي 

له المؤمنين القتال. وكفى ال�

اإلــى اإلآداب  في هــذه اإلآيـــات الكريمة دعــوة 

اأن  لـــالأمـــة  وتــعــلــيــم  الــبــيــوت(  )اآداب  ــيــة  نــســان اإلإ

عليها  ربّاهم  التي  الفاضلة  بــاإلأخــالق  يتمسكوا 

هذه  وَخــَدمــهــم  اأطفالهم  يعلِّموا  واأن  ــالم،  ســ اإلإ

المسلمة،  اإلأســـــرة  لتبقى  الــحــمــيــدة،  اإلآداب 

والمجتمع المسلم، في مناأى عن المفاسد التي 

تعجُّ بها المجتمعات اإلأخرى.

قولة  السابقة  الكريمة  اإلآيـــات  فــي  تقدم  وقــد 

َغْيَر  ُبُيوتاً  َتْدُخُلوْا  إلَ  اآَمــُنــوْا  الذين  اأيها  ﴿يا  تعالى 

اأْهِلها﴾. على  وتَُسلُِّموْا  َتْسَتاأْنُِسوْا  حتى  ُبُيوتُِكْم 

)2(ثم ياأتي اأدب اإلستئذان )داخل البيوت( وهو 

)١( احكام القران، احمد بن علي اأبو بكر الرازي الجصاص 

الحنفي، محمد صادق القمحاوي، دار احياء التراث العربي، 

بيروت ،ج3/ص٤٠8.

ية :٢٧ )٢( سورة النور اإلآ

للخدم واإلأطفال لئال يطَّلعوا على العورات، فقد 

نسان في حالة إل يِحّب اأن يطلع عليه  يكون اإلإ

اأن  اأهله في حالة إل يصح  اأحــد، وقد يكون مع 

سالم  يدخل عليه فيها اأحد. لذلك فقد اأوجب اإلإ

اإلستئذان حتى على )الخدم والصغار( في ثالثة 

الــعــورات  )عـــورات( إلنكشاف  وسماها  ــات  اأوقـ

فيها وفي هذه اإلأوقــات الثالثة إل بد اأن يستاأذن 

الخدم، واأن يستاأذن الخدم، واأن يستاأذن الصغار 

الــُحــُلــم، كــي إل تقع  يبلغوا  لــم  الــذيــن  المميزون 

اأنظارهم على عورات اأهليهم وهو اأدب رفيع ُيْغفله 

النفسية  باآثاره  مستهينين  حياتهم،  في  الكثيرون 

والخلقية، ظانين اأن الخدم إل تمتد اأعينهم اإلى 

عورات السادة، واأن الصغار قبل البلوغ إل ينتبهون 

لهذه المناظر 

الرفيع إل نجده عند  ســالمــي  وهــذا اإلأدب اإلإ

اأنه  سالم فخراً وشرفاً  غير المسلمين، ويكفي اإلإ

دين )اإلأدب والستر( ودين الحشمة والوقار. 

ــث: األســـتـــئـــذان الــخــاص  ــال ــث  الــمــطــلــب ال

في سورة النور.

﴿لَِيْسَتاأِْذنُكُم﴾  تعالى:  قوله  في  اإلأمــر  ظاهر 

العلماء.  بعض  قــال  الظاهر  وبــهــذا  للوجوب  اأنــه 

واأنه  اأمر )استحباب ونــدب(  اأنه  والجمهوُر على 

رشاد( اإلى محاسن اإلآداب.  من باب )التعليم واإلإ

فالبالُغ يستاأذُن في كّل وقت، والطفل والمملوك 

يستاأذنان في العورات الثالث. وقد ُروَي عن ابن 

عباس اأنه قال: )اآيٌة إل يؤمُن بها اأكثر الناس: اآية 
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اإني إلآمر جاريتي اأن تستاأذن علي( واأشار  ذن، و اإلإ

اإلـــى جــاريــة عــنــده صــغــيــرة.)1(واإلآيــة محكمة لم 

ينسخها شيء على راأي الجمهور، وزعم بعضهم 

في  والتابعين  الصحابة  عمل  إلأن  منسوخة  اأنها 

الصدر اإلأول كان جارياً على خالفه.

ــع: األســتــئــذان الــعــام في  ــرابـ  الــمــطــلــب الـ

سورة النور

اإلستئذان  اإلأول من  النوع  تفاصيل  بعد ذكر 

وهــو الــخــاص وهــو صلب مــوضــوع هــذه الــدراســة  

فال بد من شرح النوع الثاني هو اإلستئذان العام، 

له اآيات كريمة فيها يعلم المسلمين افضل  فذكر ال�

عــورة  على  حفظاً  باإلستئذان  واأمــرهــم  التحايا، 

والمشقة.)٢(  والضيق  اإلحراج  ،ولتالفي  المسلم 

ُبُيوتاً  تَۡدُخلُواْ  لَا  َءاَمُنواْ  َِّذيَن  ٱل َها  يُّ
َ
أ َيٰٓ حمس  تعالى:  قال 

ۡهلَِهاۚ َذٰلُِكۡم 
َ
نُِسواْ َوتَُسّلُِمواْ عَلَىٰٓ أ

ۡ
ٰى تَۡسَتأ َغۡيَر ُبُيوتُِكۡم َحتَّ

َحٗدا 
َ
َّۡم َتِجُدواْ فِيَهآ أ ُروَن ٢٧ فَإِن ل َخۡيرٞ لَُّكۡم لََعلَُّكۡم تََذكَّ

َوِإن قِيَل لَُكُم ٱرِۡجُعواْ  ٰى يُۡؤَذَن لَُكۡمۖ  فَلَا تَۡدُخلُوَها َحتَّ
ُ بَِما َتۡعَملُوَن َعلِيٞم ٢٨ لَّۡيَس  ۡزكَٰي لَُكۡمۚ َوٱهَّللَّ

َ
ْۖ ُهَو أ فَٱرِۡجُعوا

فِيَها  َمۡسُكونَةٖ  َغۡيَر  ُبُيوتاً  تَۡدُخلُواْ  ن 
َ
أ ُجَناٌح  َعلَۡيُكۡم 

تَۡكُتُموَن ٢٩ىجس  َوَما  ُتۡبُدوَن  َما  َيۡعلَُم   ُ َوٱهَّللَّ لَُّكۡمۚ  َمَتٰٞع 

)١( تفسير الكشاف، عن حقائق التنزيل وعيون اإلقاويل في 

وجوه التاأويل، الزمخشري محمود بن عمر بن محمد بن احمد 

المعرفة،  دار  القاسم،  ــو  اأب لــه  الــ� جــار  الزمخشري   الــخــوارزمــي 

الطبعة :3،ج3/ ص٢٠٠. 

ســـالمـــيـــة  اإلإ الـــبـــحـــوث  ــع  ــمـ الـــوســـيـــط ،مـــجـ الـــتـــفـــســـيـــر   )٢(

اإلأمــيــريــة،)١٤١٤هـــ  المطابع  لــشــؤون  العامة  الهيئة  بــاإلأزهــر، 

/١٩٩3مـ(،)١3٩6/6(.

حجسالنُّور : خمتجحت - حمججحتجحس بعد اأن كان  المرء يقتحم دار صاحبه 

ــئــذان فــكــان الــخــطــاب صــريــح بقولة  ــــدون اســت  ب

اإلخرين  بيوت  دخــول  عن  بالنهي  تدخلوا(  )إل 

وكان هذا النهي متجرد من جميع القرائن لذلك 

نــاث  واإلإ للذكور  هنا  والنهي  التحريم.  يفيد  فهو 

الموصول في الخطاب إل  إلن استخدام اإلســم 

ناث، بل ذكر على سبيل  يخص الذكور دون اإلإ

التغليب اأي ذكر الرجال غالب على ذكر النساء  

كما هو وارد في كثير من الخطابات والتكاليف 

الشرعية والتوجيهات.)3(

اختلف المفسرون في تفسير كلمة )األأنس(

المذكور في األآية على قولين هما:

القول األأول: بمعنى اإلستئذان، ورجح هذا 

ومقاتل)٤(،  والسدي  عكرمة  و  عباس  ابن  القول 

وهو متعلق  بالطماأنينة وزوال الوحشة عن النفس 

ثناياه طلب اإلأنس  الريبة وإلأنــه يحمل في  ومنع 

بالشيء)5(، لذلك اإلستئناس بمعنى: اأن يستاأذن 

اأهل البيت في الدخول عليهم، مخبراً بذلك من 

الشريعة  في  المسلم  والبيت  المراأة  اأحكام  في  المفصل   )3(

سالمية، عبدالكريم زيدان، الطبعة اإلأولى، بيروت :مؤسسة  اإلإ

الرسالة، )١٤١3هـ/١٩٩3مـ(،)ج3/ص٤٩3(.

)٤(  تفسير القراآن العظيم، ابن كثير، )ج6/ص33(،التفسير 

البسيط، علي بن احمد بن محمد الواحدي، تحقيق: لجنة 

اإلأولــى،  الطبعة  بن سعود،  محمد  مـــام  اإلإ جامعة  من  علمية 

)١٤3٠هـ(،)١8٩/١6(.

بــن علي  اآيـــات اإلحــكــام، محمد  الــبــيــان تفسير  )5( روائـــع 

وبيروت:  الغزالي  مكتبة  دمشق:  الثالثة،  الطبعة  الصابوني، 

مؤسسة مناهل العرفان، )١٤٠٠هـ/٢٠٠٠م(، مؤسسة الرسالة، 

)ج١٧/ ص٢٤6(.



سالمية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 32 || المجلد الثالث  97 مجلة العلوم األإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اأسماء خليف دحام 

في الدار)١(. 

للحال  اإلستكشاف  بمعنى  الثاني:  القول 

فهو  الرجوع،  اأو  الدخول  اإمكانية  و اإلستعالم  اأو 

تحسس اإلأذن واستخبار)٢(.

ترى الباحثة ان القول الراجح  هو الراأي اإلأول 

الــقــول؛ ففي قولة:  لــقــوة الدليل فــي هــذا  وذلـــك 

)لعلكم تذكرون ( اأي: تتعظون، وتعملوا بما اأمرتم 

به من اإلستئذان)3(. وإلن إل يكفي  في الدخول 

على البيوت مجرد اإلستكشاف واإلستعالم، فال 

بد  للمسلم اأن يستاأذن  من يريد الدخول عليهم، 

السالم عليهم، إلأنه  يلقي  اأو  كاأن يستسمحهم 

له وتطبيقه قامة شرع ال� اأولى إلإ

وقد اأجاز العلماء ترك اإلستئذان  في حاإلت 

في  اأو حريق  ســارق  يكون هجوم  كــاأن  الطارئة، 

البيت اأو وجود منكر. اإل اإن هذا إل يمنع من حرمة 

التجسس على البيوت  ووجوب اإلستئذان؛ إلن 

مصلحة  تحقيق  هو  اإلستئذان  تــرك  من  الغرض 

اعظم. اما ما ورد ذكره في اآيات اإلستئذان  في 

حالة عــدم وجــود احــد فــي البيت فهو لــم يشرع 

اأمتعتها   مع  العورات  لحفظ  بل  العورات  لحفظ 

ومــا فيها مــن اســـرار وامـــوال  لــذا إل يجوز دخــول 

)١( جامع البيان في تاأويل اآي القراآن، محمد بن جرير بن يزيد 

الطبري)ت: 3١٠هـــ(، تحقيق:  اإلأملي  بن كثير  بن غالب 

ـــ-٢٠٠م(،  ــ )١٤٢١هـ اإلأولـــى،  الطبعة   ، شاكر  محمد  اأحمد 

مؤسسة الرسالة،)ج١٧/ ص٢٤6(.

الزمخشري،  الــتــنــزيــل،  غــوامــض  حقائق  عــن  الــكــشــاف   )٢(

)ج3/ ص٢٢6(

)3(  المصدر السابق، الزمخشري، )ج3/ ص٢٢8(.

البيوت المسكونة اإن لم يكن اأحد من اأصحابها 

المنع صريحة بعدم  فــي  ــة  اإلآيـ الــبــيــت  إلن  فــي 

ذن للدخول)٤(. اإلإ

وقد اتفق العلماء على عدم اإلستئذان للبيوت 

البيوت  بهذه  المراد  في  واختلفوا  المسكونة  غير 

على عدة اقوال:

القول اإلأول: بيوت مكة.

القول الثاني: مناجاة الرجال واإلسفار.

القول الثالث: الحمامات.

 القول الرابع: الخرابات العاطلة.

العامة  واإلأمــاكــن  الخانات  الخامس:  الــقــول 

التابعة لالأسواق فيها بعض الغرف.

القول السادس: دكاكين التجار واإلأسواق.)5(

* * *

حكام القراآن، القرطبي، )ج١٢/ ص٢٢١(. )٤( الجامع إلأ

لــه اأبــوبــكــر  )5(  احــكــام الـــقـــراآن، الــقــاضــي محمد بــن عــبــدالــ�

المعافري ابن العربي، )ت5٤3هـ(،تحقيق محمد عبدالقادر 

العلمية،  الكتب  دار  لبنانك   – بيروت  الثالثة،  الطبعة  عطا، 

)ج٤/ص88(.



سالمية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 32 || المجلد الثالث  98 مجلة العلوم األإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ستئذان في اأوقات الخلوة في سورة النور من اإلآية )58-6٠( )دراسة موضوعية(  اإلإ

 الخاتمة

الــحــمــد لــلــه الـــذي اأعــانــنــي عــلــى اإتـــمـــام هــذه 

له  ال� مــن  بتوفيق  فهو  مــن خير  كــان  فما  الــدراســة 

المنان، وما كان من نقص او خطا او نسيان فهو 

مني والشيطان، وفي الختام اأورد تلخيصا لبعض 

والتوصيات التي توصلت اليها:

العبيد،  مــن  الــخــدم  اســتــئــذان  ــرورة  ضــ اأوإلً: 

ماء في اأوقات الخلوات. واإلإ

منها  سالمية  اإلإ اإلآداب  اإلأطفال  تعليم  ثانياً: 

)اإلستئذان عند الدخول( في اإلأوقات الثالثة.

ثالثاً: إل يطلب من الخادم اأن يستاأذن في كل 

وقت لضرورة قيامه بالخدمة لسيده.

رابعاً: اإذا بلغ الطفل سن )المراهقة( فعليه اأن 

يستاأذن قبل الدخول في جميع اإلأوقات.

اأمام  خامساً: إل يجوز للمسلمة اأن تنكشف 

الخدم من الغلمان اإذا بلغوا مبلغ الرجال.

ــاً: الــنــســاء الــعــجــائــز إل يــجــب عليهن  ــادسـ سـ

ــتــســتــر والـــبـــس الــجــلــبــاب لــرفــع  ــغــة فـــي ال ــال  الــمــب

الحرج عنهن.

اإلأجانب  اأمــام  الزينة  اإظــهــار  و التبرج  سابعاً: 

بكار. يستوي فيه العجائز واإلإ

* * *

المصادر والمراجع

١- اأحــكــام الــقــران، اأحــمــد بــن علي اأبــو بكر 

ـــ(،  ــ ــرازي الــجــصــاص الــحــنــفــي )ت :3٧٠هــ ــ ــ ال

ــاء الــتــراث  مــحــمــد صـــادق الــقــمــحــاوي دار احــي

ــروت - لـــبـــنـــان، الــطــبــعــة اإلأولــــــى -  ــيـ الـــعـــربـــي، بـ

١٤١5هـ/١٩٩8م.

الكتاب  مــزايــا  الـــى  السليم  الــعــقــل  ـــاد  اإرشـ  -٢

الكريم )تفسير اأبو سعود(، اأبو السعود العمادي 

دار  ـــ(،  محمد بن محمد بن مصطفى )٩8٢هـ

المصحف، القاهرة .

بكر  ابــي  بــن  الــمــنــثــور، عبدالرحمن  الـــدر   -3

ـــ(، دار  ــوطــــي)ت:٩١١هــ ــ ــي ــســ ــ  جــــالل الـــديـــن ال

الفكر، بيروت.

٤- روائع البيان تفسير اآيات اإلحكام، محمد 

علي الصابوني، مكتبة الغزالي، دمشق، الطبعة: 

الثالثة،١٤٠٠هـ - ١٩8٠م.

العظيم  الــقــران  تفسير  فــي  المعاني  روح   -5

والــســبــع الــمــثــانــي، شــهــاب الـــديـــن مــحــمــود بن 

له الحسيني اإللوسي )ت:١٢٧٠هـ(، علي  عبدال�

عبد الباري عطيه، دار الكتب العلمية، بيروت، 

الطبعة:اإلأولى- ١٤١5هـ .

6- فتح البيان في مقاصد القران، اأبو الطيب 

محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف 

له الحسيني البخاري القنوجي )ت:١3٠٧هـ(،  ال�

ــم اإلنـــــصـــــاري، الــمــكــتــبــة  ــ ــي ــراهــ ــ ــن اإب ــ لـــه ب ــ� ــبـــدالـ  عـ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اأسماء خليف دحام 

ــيـــروت،  الــعــصــريــة لــلــطــبــاعــة والـــنـــشـــر، صـــيـــدا -بـ

١٤١٢هـ-  ١٩٩٢م.

٧- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون اإلقاويل  

الــتــاأويــل، الزمخشري محمود بــن عمر  فــي وجـــوه 

ــي الــزمــخــشــري  ــوارزمـ ــخـ بـــن مــحــمــد بـــن احــمــد الـ

)ت:538هـ(، دار المعرفة، الطبعة :3- ١٤٠٧.

له  مام اأحمد بن حنبل، اأبو عبدال� 8- مسند اإلإ

اأسد   اأحمد بن محمد بن حنبل  بن هــالل بن 

الشيباني )ت:٢٤١هـ(، شعيب اإلأرناؤوط عادل 

مرشد، الطبعة :اإلأولى - ١٤٢١هـ.

له  ٩- مفاتيح الغيب او التفسير الكبير، اأبو عبدال�

محمد بن عمر بن الحسن  بن الحسين التيمي 

الرازي  الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري 

)ت:6٠6هـ(، دار اإحياء التراث العربي ،بيروت، 

الطبعة: الثالثة - ١٤٢٠هـ .

* * *




