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(آداب االستئذان)
ممخص الخطبة

حرمة البيوت  ,وخطورة انتياك حرمتيا – أثر االستئذان والمحافظة عمى آدابو وبعض ىذه اآلداب

– لزوم االستئذان لكل أحد ولو كان قريبًا أعمى – آداب الزمة لمصغار الذين لم يبمغوا الحمم داخل

البيوت

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

الخطبة األولى
أما بعد:

َح َس َن َما أ ِ
ُنز َل ِإَل ْي ُكم ّمن
فاتقوا اهلل أييا المؤمنون ,وعظموا أمر ربكم ,واستغفروه ثم توبوا إليو َواتَّبِ ُعوْا أ ْ
َّرّب ُك ْم [الزمر.]٘٘:
عباد اهلل ,لقد جعل اهلل البيوت سكنًا يأوي إلييا أىميا ,تطمئن فييا نفوسيم ,ويأمنون عمى حرماتيم,
يستترون بيا مما يؤذي األعراض والنفوس ,يتخففون فييا من أعباء الحرص والحذر.

وان ذلك ال يتحقق عمى وجيو إال حين تكون محترمة في حرمتيا ,ال يستباح حماىا إال بإذن أىميا.
َِّ
ءام ُنوْا الَ تَ ْد ُخمُوْا ُبيُوتاً َغ ْي َر ُبيُوتِ ُك ْم
في األوقات التي يريدون ,وعمى األحوال التي يشتيون :يأَيُّيَا الذ َ
ين َ
ِ
َّ
َّ
َّ
حتَّى تَستَأْنِسوْا وتُسمّموْا عمَى أ ْ ِ ِ
وىا
َحداً فَاَ تَ ْد ُخمُ َ
ون فَِإن ل ْم تَ ِج ُدوْا فييَا أ َ
ْ ُ َ َ ُ َ
َ
َىميَا ذال ُك ْم َخ ْيٌر ل ُك ْم لَ َعم ُك ْم تَ َذ َّك ُر َ
ِ
َّ
يم [النور.]ٕٛ ,ٕٚ:
َحتَّى ُي ْؤَذ َن َل ُك ُم َوِان ِق َ
يل لَ ُك ْم ْارِج ُعوْا َف ْارِج ُعوْا ُى َو أ َْزَكى لَ ُك ْم َوالموُ بِ َما تَ ْع َممُ َ
ون َعم ٌ
إن اقتحام البيوت من غير استئذان؛ ىتك لتمك الحرمات ,وتطمع عمى العورات ,وقد يفضي إلى ما
يثير الفتن ,أو يييئ الفرص لغوايات تنشأ من نظرات عابرة ..تتبعيا نظرات مريبة ..تنقمب إلى

عاقات آثمة ,واستطاالت محرمة.

وفي االستئذان وآدابو ما يدفع ىاجس الريبة ,والمقاصد السيئة.

أييا اإلخوة المؤمنون ,إن كل امرئ في بيتو قد يكون عمى حالة خاصة ,أو أحاديث سرية ,أو شؤون
بيتية ,فيفجؤه داخل من غير إذن قريباً كان أو غريباً ,وصاحب البيت مستغرق في حديثو ,أو مطرق

حياء ,ويتغيظ سخطاً وتبرماً.
في تفكيره ,فيزعجو ىذا أو يخجمو ,فينكسر نظره ً
ولقد يقصِّر في أدب االستئذان بعض األجاف ممن ال ييمو إال قضاء حاجتو ,وتعجُّل مراده ,بينما
يكون دخولو محرجاً لممزور مثقاً عميو.

يفرط الناس فيو أو في بعضو ,معتمدين عمى
وما كانت آداب االستئذان وأحكامو إال من أجل أال ِّ
اختاف مراتبيم في االحتشام واألنفة ,أو معولين عمى أوىاميم في عدم المؤاخذة ,أو رفع الكمفة.
تأمموا أييا المؤمنون قولو سبحانوَ :حتَّى تَ ْستَأْنِ ُسوْا [النور.]ٕٚ:
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إنو استئذان في استئناس ,يعبر عن المطف الذي يجب أن يكون عميو الزائر أو الطارق مراعاةً
ألحوال النفوس وتييؤاتيا ,وادراكاً لظروف الساكنين في بيوتاتيم وعوراتيم.
وىل يكون األُنس واالستئناس إال بانتفاء الوحشة والكراىية ؟!

أدب رفيع يتحمى بو الراغب في الدخول لكي يطمب إذناً ال يكون معو استيحاش من رب المنزل ,بل
ٌ
بشاشة وحسن استقبال.
ينبغي أن يكون الزائر والمزور متوافقين مستأنسين ,فذلك عون عمى تأكيد روابط األخوة اإلسامية.
ولقد بسطت السنة المطيرة ىذا األدب العالي ,وازدان بسيرة السمف الصالح تطبيقاً وتبييناً.

فكان نبيكم محمد إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تمقاء وجيو ,ولكن من ركنو األيمن ,أو

األيسر ,ويقول(( :السام عميكم ,السام عميكم))(ٔ)[ٔ].

ووقف سعد بن عبادة مقابل الباب فأمره النبي أن يتباعد .وقال لو(( :وىل االستئذان إال من أجل

النظر؟!))(ٕ)[ٕ].

وفي الصحيحين من حديث سيل بن سعد الساعدي رضي اهلل عنو :اطمع رجل من ٍ
جحر في ُح َجر

النبي ومع النبي مدرى ـ أي :مشط ـ يحك بو رأسو ,فقال النبي (( :لو أعمم أنك تنظر؛ لطعنت بو
في عينك ,إنما جعل االستئذان من أجل البصر))(ٖ)[ٖ].

والمستأذن ـ أييا اإلخوة ـ يستأذن ثاث مرات فإن أُذن لو واال رجع .وقد قيل :إن أىل البيت باألولى

يردون ,لكن قال أىل العمم :ال يزيد عمى ٍ
يستنصتون ,وبالثانية يستصمحون ,وبالثالثة يأذنون أو ُّ
ثاث

سمع.
إذا ُسمع صوتو واال زاد حتى يعمم أو يظن أنو ُ
ويقول في استئذانو :السام عميكم ,أأدخل؟ .فقد استأذن رجل عمى النبي وىو في بيتو ((فقال :أألج؟
قل :السام عميكم ,أأدخل ؟ فسمعو
فقال النبي لخادمو :اخرج إلى ىذا! فعمِّمو االستئذان فقل لوْ :

الرجل ,فقال :السام عميكم ,أأدخل؟ فأذن لو النبي  ,فدخل))(ٗ)[ٗ].
ولو أن يستأذن ٍ
بنداء أو قرع أو نحنحة أو نحو ذلك.

وصوت.
تقول زينب امرأة عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنيما :كان عبد اهلل إذا دخل تنحنح
َّ

ويقول اإلمام أحمد :يستحب أن يحرك نعمو في استئذانو عند دخولو حتى إلى بيتو؛ لئا يدخل بغتة.

وقال مرةً :إذا دخل يتنحنح.
غموض
ومن األدب أن الطارق إذا سئل عن اسمو فميبينو ,وليذكر ما ُيعرف بو .وال يجيب بما فيو
ٌ
لبس .يقول جابر رضي اهلل عنو :أتيت إلى النبي في دين كان عمى أبي ,فدققت الباب ,فقال:
أو ٌ
((من ذا؟)) فقمت :أنا ,فقال النبي (( :أنا أنا !!!)) كأنو كرىيا(٘)[٘].

واذا قرع الباب فميكن برفق ولين من غير إزعاج أو إيذاء وال ازدياد في اإلصرار ,وال يفتح الباب

بنفسو ,واذا أذن لو في الدخول فميتريث ,وال يستعجل في الدخول ,ريثما يتمكن صاحب البيت من
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فسح الطريق وتمام التييؤ ,وال يرم ببصره ىنا وىناك ,فما جعل االستئذان إال من أجل النظر.
واالستئذان ٌّ
حق عمى كل داخل من قريب و بعيد من الرجل والمرأة ,ومن األعمى والبصير.

عن عطاء بن يسار ,أن رسول اهلل سألو رجل فقال :يا رسول اهلل ,أستأذن عمى أمي؟ فقال(( :نعم))

قال الرجل :إني معيا في البيت؟ فقال رسول اهلل (( :استأذن عمييا)) .فقال الرجل :إني خادميا.
فقال لو رسول اهلل (( :استأذن عمييا ,أتحب أن تراىا عريانة؟)) قال :ال .قال(( :فاستأذن

عمييا))(.]ٙ[)ٙ

ويقول أبو موسى األشعري رضي اهلل عنو :إذا دخل أحدكم عمى والدتو فميستأذن.
واألعمى يستأذن كالبصير ,فمربما أدرك بسمعو ما ال يدركو البصير ببصره.

ص َّ
ب في أذنو اآلنك يوم
((ومن استمع إلى حديث قوم وىم لو كارىون أو يفرون منوُ ,
القيامة))( ]ٚ[)ٚواآلنك ىو الرصاص المذاب.

أييا اإلخوة في اهلل ,وىناك أدب قرآني عظيم ,ال يكاد يفقيو كثير من المسممين .إنو قول اهلل َّ
عز
َّ
يل لَ ُك ْم ْارِج ُعوْا َف ْارِج ُعوْا ُى َو أ َْزَكى لَ ُك ْم [النور.]ٕٛ:
وجلَ :وِان ِق َ
إن من حق صاحب البيت أن يقول با غضاضة لمزائر والطارق :ارجع .فممناس أسرارىم وأعذارىم,
وىم أدرى بظروفيم ,فما كان االستئذان في البيوت إال من أجل ىذا.

وعمى المستأذن أن يرجع من غير حرج ,وحسبو أن ينال التزكية القرآنية.

قال بعض المياجرين :لقد طمبت عمري كمو ىذه اآلية فما أدركتيا .لقد طمبت أن أستأذن عمى بعض
يل َل ُك ْم ْارِج ُعوْا َف ْارِج ُعوْا ُى َو أ َْزَكى لَ ُك ْم
إخواني ليقول لي :ارجع ,فأرجع وأنا مغتبط .لقولو تعالىَ :وِان ِق َ
[النور .]ٕٛ:ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره.
إن من الخير لك ولصاحبك أييا الطارق ,أن َيعتذر عن استقبالك بدالً من اإلذن عمى كراىية
ومضض ,ولو أخذ الناس أنفسيم بيذا األدب ,وتعامموا بيذا الوضوح؛ الجتنبوا كثي ًار من سوء الظن

في أنفسيم واخوانيم.

فاتقوا اهلل ـ أييا المؤمنون ـ والتزموا بدينكم ,واستمسكوا بآدابو ,وحافظوا عمى مشاعر األخوة ,وتخيروا

في أوقات الزيارات ,وقدروا إلخوانكم أحواليم وظروفيم ,والتمسوا ليم األعذار ,ودعوا األعراف
والتقاليد الخاطئة.

نفعني اهلل واياكم بيدي كتابو وبسنة نبيو محمد  ,وأقول قولي ىذا وأستغفر اهلل لي ولكم ,ولسائر

المسممين من كل ٍ
ذنب وخطيئة ,فاستغفروه إنو ىو الغفور الرحيم.
-------------------------

الخطبة الثانية
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الحمد هلل معز من أطاعو واتقاه ,ومذل من خالف أمره وعصاه ,أحمده سبحانو وأشكره ,من توكل

عميو كفاه .وأشيد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ,وأشيد أن محمداً عبده ورسولو ,اصطفاه

وقربو إليو وأدناه ,صمى اهلل وسمم وبارك عميو وعمى آلو وصحبو ومن دعا بدعوتو واىتدى
واجتباهَّ ,

بيداه.

أما بعد:

أييا المؤمنون ,اتقوا اهلل واعمموا أن اإلسام كما شرع آداباً لاستئذان من خارج البيوت؛ فقد أوضح
آداباً خاصة َّأدب بيا الصغار الذين لم يبمغوا الحمم في أوقات خاصة في عورات ثاث :من قبل
صاة الفجر ,وفي أثناء الظييرة ,ومن بعد صاة العشاء ,أوقات يخمو بيا المرء في نفسو ,أو مع
زوجتو يتخفف فييا من كثير من القيود ,فممعمل وقتو ,ولمراحة وقتيا ,فيعطي كل ذي حق حقو.

أييا اإلخوة في اهلل ,إن ىذه التفاصيل الدقيقة في آداب االستئذان تؤكد فيما تؤكد حرمة البيوت,

ولزوم حفظ أىميا من حرج المفاجآت ,وضيق المباغتات ,والمحافظة عمى ستر العورات .عورات

كثيرة تعني كل ما ال ُيرغب االطاع عميو من أحوال البدن ,وصنوف الطعام والمباس وسائر المتاع,
بل حتى عورات المشاعر والحاالت النفسية ,حاالت الخاف األسري ,حاالت البكاء والغضب

والتوجع واألنين .كل ذلك مما ال يرغب االطاع عميو ال من الغريب وال من القريب ,إنيا دقائق
يحفظيا ويسترىا أدب االستئذان .فيل يدرك ىذا أبناء اإلسام؟!

__________

(ٔ) صحيح ,أخرجو أبو داود كتاب :األدب ,باب :كم مرة يسمم الرجل في االستئذان (,)٘ٔٛ

والبخاري :في األدب المفرد ,باب :كيف يقوم عند الباب ( ,)ٔٓٚٛورمز لو السيوطي في :الجامع

الصغير (ٖٕ٘ )ٙبالصحة ,وصححو األلباني في :األدب المفرد (ٕٕ.)ٛ

(ٕ) صحيح ,أخرجو الطبراني في :الكبير ( )ٖ٘ٛٙ/ٕٕ-ٙوالمفظ لو .وقال الييثمي في :المجمع
( :)ٗٗ-ٛرجالو رجال الصحيح ,وأخرجو أبو داود في :األدب ,باب :في االستئذان (ٗ,)٘ٔٚ
وصححو األلباني في :صحيح أبي داود (ٖٓٔٗ).

(ٖ) صحيح ,البخاري ,كتاب :االستئذان ,باب :االستئذان من أجل البصر (ٕٔٗ ,)ٙومسمم ,كتاب:

اآلداب ,باب :تحريم النظر في بيت غيره (.)ٕٔ٘ٙ

(ٗ) صحيح ,أخرجو أحمد (٘ ,)ٖٜٙ/وأبو داود في :األدب ,باب :كيف االستئذان ( ,)٘ٔٚٚوابن

وجود إسناده الحافظ كما في :الفتح (ٔٔ )ٖ/وذكر عن الدارقطني
أبي شيبة (ّ٘ ,)ٕٕ٘ٙٚ/ٕٕٗ-
أنو :صحيح.
(٘) صحيح ,أخرجو البخاري في :االستئذان ,باب :إذا قال من ذا ,فقال :أنا (ٕٓ٘ )ٙوالمفظ لو,
ومسمم في :اآلداب ,باب :كراىة قول المستأذن أنا ,إذا قيل من ىذا (ٕ٘٘ٔ).
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( )ٙإسناده صحيح إلى مرسمو ,أخرجو مالك في :الموطأ ,كتاب :الجامع ,باب :االستئذان

( ,)ٜٔٚٙوابن أبي شيبة في المصنف (ٗ ,)ٔٚٙٓٓ-ٕٗ/وأبو داود في :المراسيل ,كتاب :العمم,
باب :في االستذان (ص ,)ٗٛٗ/٘ٓٛقال ابن عبد البر في :التمييد ( :)ٕٕٜ/ٔٙمرسل صحيح.

( )ٚصحيح ,جزء من حديث أخرجو في :التعبير ,باب :من كذب في حممو (ٕٗٓ.)ٚ

