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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد  أخواتنا الفاضالت، إليكم
السميري حفظها اهلل، وّفق اهلل بعض األخوات لتفريغها، وسمحت لهّن األستاذة 

 (ِعـْلـٌم يُـْنـتَـَفــُع بِــهِ )مدونة بنشرها، ونسأل اهلل أن ينفع بها، وهي تُنشر في 

http://tafaregdroos.blogspot.com/#/! 

 :تنبيهات هامة

 .منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح -

اهلل، أما هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ولم تطلع عليه األستاذة حفظها  -
شذرات )الدروس المعتمدة من األستاذة فهي موجودة في شبكة مسلمات قسم 

 (من دروس األستاذة أناهيد

http://www.muslimat.net/ 

الكمال هلل عز وجل، فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السالم من الخطأ، فما  -
من صواب فمن اهلل وحده، وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا  ظهر لكم

 ..والشيطان، ونستغفر اهلل

 .واهلل الموفق لما يحب ويرضا

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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 الرَّحِيمِ الرَّحْمنِ اهللِ بِسْمِ

 

 .أمجعني وصحبه آله وعلى حممد سيدنا على والسالم والصالة العاملني رب هلل احلمد

 على لاملتفض   وهو اهلل من ونرجو املبارك، الشهر هذا قاءاتل سلسلة من عشر الثامن لقاؤنا هو هذا
نور  املؤمنني وقبور قبورنا وجيعل اخلواتيم، لنا نس  ويُ  ار،الن   من رقابنا ويعتق القبول يهبنا أن بالعطايا خلقه
 أعمالنا ةقل   إليه وونشكُ  إليه نرغبُ  من وهو ،الرجاء وفيه رقاد   وتعاىل سبحانه ذلك على وهو ،وأُنس

 برمحته يعاملنا أن رجاء ممتلئة قلوبنا تبقى هذا مع نالكن  ، كالنالت   وعليه املشتكى اهلل فإىل وضعفها،
 أن هذا ل  ع   وتعاىل، سبحانه رادهمُ  مونتعل   كتابه لنتدارس جنتمع أن إليه به بنتقر   ومما ورضوانه، ومغفرته

 .نلقاه أن يوم ينفعنا مقبوًل  عماًل  يكون

 الشهر هذا يف وسلم عليه اهلل صلى النيب يفعلها كان اليت اجلليلة األعمال من ومدارسته القرآن ودراسة
 مبتدعني، غري متابعني هذا يف فنحن القرآن، وسلم عليه اهلل صلى النيب   جربيلُ  سدار  يُ  كان فقد ،املبارك
 .العاملني رب هلل واحلمد

 كمال هبا نرى آيات عند وقفنا لو اخصوصً  اإليمان، يزيد بها التي األسباب من القرآن ودراسة
 .خبري حكيم نلدُ  من أهنا وكيف الشريعة،

 

ٱ  ٻ  چ : تعاىل بقوله ابتدأت اليت العظيمة السورة هذه ،النور سورة يف آيات عند نقف حنن وها

پ  چ  أهنا هاوصفُ  چٻ ٻ پچ عليهم، فيها ما وفرضنا ،املؤمنني على فرضناها چٻ

 أن على والدليل ،مكُ رب   مةظ  ع   ستذكرون كمأن   داملؤك   من ،وهامتوتعل   وهادرست فإذا چپ   پ 
 .الشريعة كمال على دليل ،النقص عن هنز  مُ  فيه الذي فالشرع ،العالمين رب   عند من الكتاب هذا

 الشريعة هذه أن   وهو مهم معًن  إبراز مقصدنا ،السورة من ملقطعني مناقشة اهلل شاء إن نالقاؤ  وسيكون
 زاد فمن ،الشرع عن ابعيدً  التفاصيل نرتك أن نعيشها اليت الغفلة فمن ،حياتنا تفاصيل مظ  نَ لتُـ  أتت
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 إلى يسير أن يريد من نظر فيه وينظر القرآن على حياته يعرض أن عليه كان إسالمه وحسن إيمانه
 .ويرضى اهلل يحب كما العالمين رب  

 .العاملني رب   رضييُ  الذي طريقال سلوك هو كذلك ،العاملني رب   يف اعتقادات هأن   كما ينفالد  

 :اآلداب هذه فمن

 ماذا      چوئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئچ  :قوله تعاىل يف إليه أشري ما

 أن قبل ،أنتم چی  یچ  منكم الفعلذلكم   چېئ   ىئ  ىئ  ىئی  ی   چتفعلوا؟ 

 اهلل يقول هذه، آلدابا ننظر چجئ  حئ  چ الذي ستدخلون عليه البيت ألهل خري يكون

 . چپ   پ  چ السورة مطلع يف ذكر كما چجئ  حئ  چ فيها وجل   عز  

 .الفاعلني أنتم لكم إصالح فيه فاألمر چحئ  مئ چ،  چجئ  حئ چ السورة يف اوكثريً 

 املطلوب منكم؟ املطلوب هو ما ؟اماذا تفعلو   چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئچ  إذن

 هذه أهل على حىت تسلموا  چىئ  ىئ  ىئی چ  نساألُ  تطلبوا   چېئ چ  أن منكم

 مللكن  اآلن أحد   فيها كان لو چٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀڀچ  البيوت،

ٹ  چ   أنتمهو أزكى لكم   چڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ   ٿ  ٿٿچ  الدخول؟ كمل لب  ق  ي   

ڤ  چ  حرتازال هذا يأيت أحد؟ فيها جند ل اليت البيوت كل يف هذا هل چٹ  ٹ   ٹ 

ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  شيء؟ أي أجل من چڦ  ڦ    ڄ         ڤ     ڤ  ڦ  ڦ

 .چچ  چ  چ

 قلوبكم يف حتملونه الذي اإليمان أن معناه  چوئ  ۇئ   ۇئچ   وخواتيم اآليات اآليات مطلع ننظُر

مامعك بسبب  :قاله يُ كأن    چوئ  ۇئ   ۇئچ بـــــــــ تبدأ آية أيف األفعال، هذه تفعلون جيعلكم
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وهنا  م،كُ سلوكِ  في اإلحسان على فاإليمان هو الذي يحملكمفعل هذه األفعال، اإيمان من 
 .اإلنسان بيت غري بيوت دخول حال هو اإلحسان يف السلوك

 چجئ  حئ     چ    أنتم     چ ی  ی  یچ  ب  متت  خُ  السياق هذا يف األوىل اآلية  

 چٹ  ٹ  ٹ   ٹ    ٿ   ٿ  ٿٿچ ب  ُخت مت يف هذا السياق الثانية آليةا  

 چڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ چ ب  ُخت مت والثالثة 

 ، چٹ  ٹ  ٹ   ٹ   چ ويقول چوئ  ۇئ   ۇئچ فيه يقول اهلل عظيم أمر هو فكم

 ،طالعهالم اهلل و وراءه ع    فإن  عظيم وليس باهلني   فاألمر چڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چچ
  .فيا نُ بدي ومه مبا نُ لمُ وع   عمله مبا ن  لمُ ع  

 

 :المقطع األول

وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  چ ٹ ٹ

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀڀ  ىئی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  

 ٧٢ -٧٢: النور چڦ  ڦ  ڦ    ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ   

 

 :اهلل رحمه السعدي الشيخ تفسير من نقرأ اآليات معنى لنا نيتبي   أن أجل ومن

 لمؤمنني،ل يكون اإلرشاد هذا أن :املهمة األمور من هذه "المؤمنين عباده الباري يرشد" :يقول 
  شيء؟ ألي يرشدهم

 .الستئذان املطلوب إذن "استئذان بغير بيوتهم غير ابيوت   يدخلوا أال"
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 ":مفاسد عدة ذلك في فإن"

 ويف ستئذان،بال نمأموري حنن إذن  .استئذان غري من البيوت دخول يف مفاسد؟ ةعد   شيء أي يف

 .مفاسد ستئذانا بغري البيوت دخول

 :منها قال عد  

 ،((البصر أجل من االستئذان جعل إنما)) :قال حيث وسلم، عليه اهلل صلى الرسول ذكره ما منها"
 ستر في لإلنسان البيت فإن   البيوت، داخل التي العورات على البصر يقع به، اإلخالل فبسبب

 ".جسده عورة ستر في الثوب بمنزلة وراءه، ما عورة

 تدخلوا ل إذن، وإلخوانه لنفسه إيذاء فهذا إخوانه، عورة كشف ،ستئذانا بدون اإلنسان دخل فإذا
 .تستأنسوا حىت تسكنوهنا ول متلكوهنا لستم بيوت بيوتكم، غري ابيوتً 

 قوله مثل بكم، مل  ع   البيت صاحب أن   تعلموا أن حبيث .ستخبارال ،ستعالمال مبعن :ستئناساال

ژ  ڈ  چ  ستكشاف،ال ثلم   هذا ستئناسال متم،ل  ع   :أي چائ  ەئ  ەئ  وئچ : تعاىل

 نس،األُ  لنفسك طلبأ الناس بيت تدخل ملا اآلن أنت عجيب، أمر املعن ويف، أبصرت أي چژ
 حىت كاملستوحش فأنت ؟ل وأ لك يؤذن هل تدري ل الباب تطرقتأيت  فلما الوحشة، خالف نساألُ 

 ،خوانكإ عورة ترى أن الوحشة ومن وحشة، يف تقع فال ستأنس، تاستأنست لك أُذن فإذا لك، يُؤذن
 إل يكون ما وهذا ا،أيضً  إخوانك عورة سرتيُ  أن حرص وفيك عورتك، عليك ُيسرت أن بحتُ  اآلن فأنت

 .إخوانه يسرت أن على احريصً  يكون الذي املؤمن من

 من أن   آخر، معن نأخذ اوأيضً ؟ ل أم إخوانه أمستورين يبايل ل اإلميان ضعيف ُيصبح املخالفة ومبفهوم
 . !إميانه ذهاب حىت أو إميانه نقص على هذا يدل   بيوتهم في إخوانه عورات كشف على احريص   كان

 .عليهم بالدخول هميُفاجئ فما ،إخوانه سرت على حريص   اإلميان قوي

 .يبايل ل اإلميان وضعيف
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 املنافقني من سيكون ألنه إخوانه يكونون ل وبذلك إخوانه، عورات كشف على صير  إلميانا فاقدو 
 .املؤمنني عورات كشف على يرصون الذين

 ".غيرها أو سرقة بالشر ويتهم الداخل، من الريبة يوجب ذلك أن: ومنها" : يقول

 ما امستئذنً  تكون فلما الشرع، هبذا املنتفعني أنتم چی  ی ی چ  ونقول أخرى مرة نعود ولذلك
 يفظوه، أن يريدون لشيء يدك متد   أن أو خيفوه، أن يريدون شيء على عتتطل   أن تريد كأن   فيك ُيشك

 بالشر ويُتهم الداخل، من الريبة يوجب استئذان بدون دخلت لو لكن الريبة، عن نفسك تبعدفأنت 
 .الناس أسرار ملعرفة حماولة ومن سجتس   من غريها أو سرقة

 َيْسَتْأِنُسوا َحت ى بيوتهم غير دخول من المؤمنين اهلل ومنع الشر، على يدل خفية، الدخول ألن"
 ".الوحشة تحصل وبعدمه االستئناس، يحصل به ألن   ا،استئناس   االستئذان سمي. يستأذنوا: أي

 .نفسك مصلحة فيه الشرع هذا كيف اهلل فسبحانتفقنا أن يستأنسوا هلا معناه العجيب أي يستأذنوا، ا

 .وحشة وتركه استئناس االستئذان

 ".؟"أأدخل عليكم، السالم: " الحديث في جاء ما ذلك، وصفة  چ ی ىئ  ىئ  ىئچ"

 من الناس عند معروف هو ما هو التسليم أن   :قيل وقد، الناس أوضاع حسب على هذا يشابه ما أو
 .قريب كأن   الناس يشعر الذي الصوت أو احلركةهو  ستئناسواال ،السالم

نتقلنا للموطن اآلخر يف اإذا كتب اهلل وبارك يف الوقت و  اآلخر وطنامل يف السالم اهلل شاء إن وسيأتينا
 .السورة يأتينا الكالم عن السالم

 مصالح، عدة على الشتماله چی  ی  جئ  حئ   چ المذكور االستئذان: أي چیچ"
 ".الواجبة األخالق مكارم من وهو

 ؛قد كتب أهل العلم يف ذلك ذلك، من أكثر وجد املسألة عتتب   ومن ،منها شيء معنا مر   ،مصاحل ةعد  
 يدل  و  عليك بواج الواجبة األخالق مكارم من وهو اآلداب، كتب أفردوا يف نم   أو املفسرين سواء
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 حنتاج ناأن   معناه وهذا، عليك اواجبً  تركت أنك معناه تفعله مل فإن ؛جيب عليك  .على مكارم األخالق
 ولكن ،وكيف الثالث عورات ،ذلك على األبناء تربية مايدل على السورة ويف ،ذلك على أبناءنا رّب  نُ  أن

  قبل من مهلأُ  األمر هذا
ُ
 يف ورد مبا عناية هناك يكون أن دونب يقال كالم دجمر   اآلداب وأصبحت ني،رب  امل

 إلى ةالشرعي   اآلداب نعيد أن ،هسالمي كلّ جهودنا في العالم اإل نستنهض أن البد   لذلك، القرآن
 .عليها نؤكد منفردهقيمة  في نفوس أبنائنا، نجعل كل أدب شرعي  قيمةونغرسها  مقامها

  .المستأذن دخل أذن، فإن"

ا ِفيَها َتِجُدوا َلمْ  َفِإنْ چ  فال: أي چَفاْرِجُعوا اْرِجُعوا َلُكمُ  ِقيلَ  َوِإنْ  َلُكمْ  يـُْؤَذنَ  َحت ى َتْدُخُلوَها َفال َأَحد 
 ".منه تغضبوا وال، الرجوع من تمتنعوا

 ،اأيضً  منه تغضبوا لو  ل متتنعوا من الرجوع -ضرورية يف حاجة أحتاجه أنا-موقفكم  على وار  ص  تُ  ل :أي
 .اآلن الشيخ يقولس كما الكرب على ناسيدل   هنا الغضب فإن   الغضب، من نفسكم امنعوا

 ال فأنتم منع، أو أذن شاء فإن متبرع، هو وإنما لكم، واجبا حقا يمنعكم لم المنزل، صاحب فإن"
 ".الحال هذه من واالشمئزاز الكبر أحدكم يأخذ

 مشئزازوال الكرب أحدكم يأخذ فأنتم ل مينعكم، أو يستقبلكم ،فيه فالتصر   يةحر   لهوهو  عرب  نُ  كما بيته
 مرة الرجل هلذا يعود ه ماأن   يلف أو يقاطع أو يغضب أو الرجوع عن ميتنع الذي إذن  .احلال هذه من

 على حق له هو هأن   ويرى عليه، حقوق هلم ليس الناس أن   يرى ،بالكرب صابمُ  هذا ائاًل س أو ازائرً  أخرى
 بتسر  مُ  اءالد   هذا اغالبً ف  !تردين ما يل تفتح أن لبد   بابك عند أتيتك ،د  ر  ي ُ  ل يثل  م   :يقول هأن  ك الناس،

 ليس والناس الشريعة، تتخطى الناس على حقوق له أن   يرى :أي . !كرب هأن   تسميته بدون النفوس يف
 جتعل ل ،هأرد  أن  ميكن ل باّب أتى أحدلو  أنا :يقولممكن يأيت ف -يفكر رمبا ل - عليه، حقوق هلم

من هؤلء فيأيت الناس عند بابه يكونوا  اكثريً    وجل    اهلل عز  رّب  ويُ  وإمنا هو كالم اهلل، عر  ش  ا مم   اخريً  فعلك
 .باهلل نم  وآ هذا ملثل نفسك ضعر  تُ  فال يف حال ليستطيعون أن يستقبلوا فيه الناس،

إذا رجع اإلنسان  والرجوع ستئذانال ،چٿ   ٿ  ٿٿ  چ : يقول اهلل عز وجل الباب على ستئذانوال
 .لكم أزكى هو



 مقطعني من سورة النور:  عشر الثامن اللقاء

 

  هـ4141لقاءات رمضان 

 ".بالحسنات وتنميتكم السيئات، من لتطهيركم أشد: أي چٿ   ٿ  ٿٿ  چ "

 :كأن   أي ،عظيم رعالش   هذا كم اهلل، سبحان

 منعك الذي الشخص هذا يف رتفك   ول اهلل أمر لثمتت. 
  ُيرد ام يرتك أو ستقبالك،ل امستعدً  لست أنا ارجع) الدخول، من منعك هأن   اهلل أمر يف رفك  ت 

 (.حياءً  عليك
 أنا أمتثل أمر  :، تقول لنفسكمرهأل متثالال قاباًل  اهلل بأمر اراضيً  :لنفسك تقول وأنت ترجع

 .اهلل

 .اهلل تعامل هذا يف أنتذن إ، اهلل سبحان ،حسنات لك يينم  يضاعف و و  يكزك  يُ  كم !ما أزكى ذلك

رت، م  عمل مبا أُ او  تعظاهذا و ر ذك  تي نمم   فكن بالستئذان أُمرت م،وسل   استأنس ،بغتة تدخل ل إذن
 حىت تدخلوها فال يأذن، مل لكنه كان أو يصلح لإلذنستأذن عليه و مل جتدوا يف البيوت أحد ممن يُ فإذا

 ارجع :لك قال إذا ،البيت صاحب إذن عدم هو الدخول من اآلن فالمانع، بدخوهلا لكم يؤذن
 أن   نبي   واهلل مالزمني، الباب عند تقفوا ول املوقف، نفس يف أخرى مرة ستئذانبال تعاوده ول فارجع

 تكن ل ،لكم أزكى الرجوع ،نتظاراال على واإلصرارذان ستئوتكرار اال اإللحاح من أفضل الرجوع
 .الدناءة من فر  و  أبعد عن الريبةستفقد سالمة صدرك  األبواب، عند ويقف دويعان   جيالج   ممن

 كان عباس ابن بل احلديث، لطلب عباس ابن باب عند ينتظرون كانوا العلم طلبة بعض أن ورد لكن
 مل عباس ابن أن   الفرق البيت، صاحب ينتظر الباب عند وجيلس احلديث لطلب األنصار دور يأيت

فيقعد  ،احلديثلطلب  الدار صاحب باب عند جلس اإمن   ،الدخول أراد ول الباب طرق ول يستأذن
 يزعجه أن يريد ألنه لنتظار فقط أراد ال مه،يكل  مث  رياهف يه الرجلإل خيرج حىت يستأذن ول على الباب

صلى اهلل عليه وسلم  اهلل رسول عم ابن يا :له قولوني فكانوا، يفوته أن يريد ل ويف نفس الوقت ،بالطرق
 هذه عن خمتلفة حال هذهف .لمرنا أن نطلب الع  م  هكذا أُ  :فكان يقول ابن عباس ،لو أخربتين مبكانك

 .احلال

 ".وعدمه وحسن وقلة، كثرة من بعمله، عامل كل فيجازي چٹ  ٹ  ٹ   ٹ   چ"
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 .أفعاله يف احلسن فقد أو حسن أي

 غير البيوت وفي ، ال أم لإلنسان متاع فيها كان سواء المسكونة، البيوت في الحكم هذا"
 اإلنسان متاع وفيها أهلها، فيها ليس التي البيوت وأما، لإلنسان فيها متاع ال التي المسكونة،

 فقد .وغيرها الكراء كبيوت وذلك استئذانه، من يتمكن أحد فيها وليس إليه، للدخول المحتاج

 ".چڤ  ڤ     ڤ   چ:بقوله ذكرها

 لالنتفاع ُوضعت هي إنما أصحاب لها ليس بيوت إلى الدخول وهو جديد حكم إىل ننتقل هنا إذن
 لسكن موضوعة ليست البيوت هذه أن   أي املفروشة، الشقق أو الفنادق اآلن نسميه مثل ما ،للمتاع
 يف الفنادق هذه املاضي الزمن يف وكان، فيها حاجة له من كل ليدخلها موضوعه بل صة،خمص   طائفة
 اليوم وخيرجون، منها يستفيدون هايدخلو  إجيار، بدون :أي كراء بدون السبيل لبن موضوعة الطرق

أو  احلر   من يستكن   له، منفعة فيها فيجد اإلنسان فيدخل ستئجار،ال طريق عن ةالعملي   هذه متنُظ  
 .املنطقة هذه يف حوائجه يقضي ،الربد

 ليسهو   فيه، وأسكن رهأستأج للكراء ُوضع البيت هذا ،أستأذن أن تاجي ما ُيستثن، مما هذا فإذن
 .يامأل أو يومل أو لساعات فيه املنفعة شرتيتا أنا اإمن   اإطالقً  ملكي

 استئذان غير من الدخول أن على دل   وإثم، حرج: أي چڤ  ڤ     ڤ   چ :بقوله ذكرها فقد

 ".چڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ   چ حرج وفيه محرم، أنه السابقة، البيوت في

 ل مقابله ويف اإلنسان، عليه يأمث حرج وفيه ممحر   األمر وهذا استئذان، بدون الناس بيوت ندخل ام أي

   چ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ   ڄ  ڄ  ڄ چ حرج

 ". چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   چ: قوله فإن العجيبة، القرآن احترازات من وهذا"
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 فأصبح حرتازال حصل لكن الناس، على شكلكان أ العموم على األمر كان لو هأن   :مبعن أي احرتاز

ۆئ  ۆئ  چ السياق أول يف لقوله فيه احرتاز هذا مسكونة، غري ابيوتً  تدخلوا أن جناح عليكم ليس

 .مستأذن أنت إل تدخله ل بيتك غري بيت أي چۈئ  ۈئ  ېئ 

 أمر من الحرتاز هذا يف كم اهلل فسبحان چڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ چ
  !عجيب

  ،تستأنسوا :التالية األفعال تفعلوا حىت چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئچ العموم على األول األمر
 .ترجعوا إذا مل جتدوا أحداً  ،تسلموا

ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    چ اآلن بيت ليس بييت ما أدخل فيه  أستأجر أنا أريد أن

 . چڄ   ڄ  ڄ  

 أخرج لإلنسان، ملكا ليس بيت كل في عام لفظ چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئچ: قوله"
 الدخول في الحرج فأسقط ساكن، فيها وليس متاعه، وفيها ملكه، ليست التي البيوت تعالى منه

 ".إليها

هذا عن طريق  أو املنفعة، شراء وه اليوميسم   الذي جارستئال الكراء طريق عن كان سواءع، يتمت  ل هيتاج
 أن اإلنسان يستطيع رق،الط   يف اليت توجد سرتاحاتاإل مثل رقلطُ يف ا وضعوها السبيل لبن بيوت يف أن  

 .منها خيرج مث منها ينتفع ألحد ليست فهي فيها، وجيلس اطعامً  يشرتي أو طعامه من يأكل يدخل

 چڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ چ إليها، الدخول في الحرج فأسقط ساكن، فيها وليس
 من وتضطرون، إليه تحتاجون ما لكم شرع فلذلك مصالحكم، وعلم والخفية، الظاهرة أحوالكم
 .الشرعية األحكام

 .شرعه فيما صفاته كمال آثار يظهر أعظمه ما وتعاىل سبحانه
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 بيتأد   مل ملن وعيد چڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ چ :تعاىل قوله يف إشارة اأيضً  اآلية ويف
ل يترتك تفاص كثري من الناس  ظنليس كما ي عناية إىل األمر يتاجف ،بيوت الغري اهلل يف دخول بآداب
 سبحانه شرعه يف مذكورة كلها، يف الستئذان والدخول الدقيقة التفاصيل هذه حىتإمنا ألهلها،  احلياة

 .افتزداد بذلك إميانً  وسلم عليه اهلل صلى النيب سنة يف جتدهاو  القرآن يف اجتده ؛وتعاىل

 

 :المقطع الثاني

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

ک  ک  ک     گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  

ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  

ہ    ہ   ھ  ھ  ھ    ھ  ے  ے    ۓ    ۓڭ  ڭ   

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ    ۈۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  

وئ  وئ  ۇئ    ې  ې  ې  ىى  ائ   ائ  ەئ  ەئ

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ۇئ   

ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ   ڤ  

  ١٧ - ١٦: النور چڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ     ڄ   ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

 

 أوليف  ُعد د ول مرة دون البحث يف تفسريها،ألهتا اءيف قر  إشكال بسب  يُ سياقها ميكن أن  اآلية هذه
 ،أن تأكلوا من بيوتكم ، يعين نفي عنهم اإلمث عن النفساحلرج عنهم فينُ  واملريض واألعرج األعمى اآلية

 يأكلوا أن فهل األعمى واألعرج واملريض نفي عنهم احلرج ،دت البيوت اليت يأذن لنا باألكل منهامث عد  
 آخر؟ أمر قصد أم
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 :يقول هيف تفسري رمحه اهلل   السعدي الشيخ ذكره ما أحسنها منيف التفاسري أقوال 

 غاية رهيس   بل حرج من الدين في عليهم يجعل لم هوأن   عباده، على تهمن   عن تعالى يخبر"
 ".التيسير

 رهيس   بل ،ضيق يف ويضعه اإلنسان يرج حمرج أمر فيه ليس ينالد   يأى يف أي شيء؟ تتجل   ةهذة املن  
 .عرف متعل   ومن بذلك نشهد العاملني، رب هلل واحلمد التيسري غاية

 ".چڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ    ژ  ژ      ڑ  چ : فقال"

 .احلرج عنهم ينفى كلهم املريض، األعرج، األعمى،

 وذلك منها، واحد على تتوقف التي الواجبة، األمور ترك في جناح، هؤالء على ليس: أي"
 ولهذا للمريض، صحة أو األعرج، سالمة أو األعمى، بصر على يتوقف مما ونحوه، كالجهاد

 ".يقيد ولم ذلك، في الكالم أطلق ذكرناه، الذي العام المعنى

 .نعود مث بعده الذي الكالم نقرأقابل امليف  يقيد، مل شؤوهنم، يف حرج عليهم ليس: مبعن

 ". چک  ک     گ  گ   چ حرج: أي چڑ   ک  ک   چ: قوله قيد كما"

 األعمىو  هنا، األكل مسألة يف احلرج رفع أنفسنا، عن احلرج وجل   عز   اهلل فعر   اآلن ،أنفسكم: أي
 .خيصهم الذييف شأهنم هم  احلرج عنهم رُفع واملريض؟ واألعرج

 بصر، له من هبا يقوم بأمور القيام عليه يصعب بالبصر ويتصل خيصه الذي شأنه يف األعمى أن املعن
 يستطيع ل واألعرج يفعل أن يستطيع السليم ،كذلك واألعرج ذلك، يف احلرج عنه رفع وجل   عز   فاهلل
 .كذلك واملريض يستطيع، ل فيما احلرج عنه رُفع إذن

 يف األعرج وعن البصر، فيه يشرتط الذي التكليفمايتعلق ب يف األعمى عن احلرج رفع اهلل :املعن
فيما  املريضوعن  به، القيام األعرج من رويتعذ   املشي على الكاملة القدرة فيه يشرتط الذي التكليف

 ول نفسه رجليُ  يفطر عليه يف أنلحرج  يستطيع أن يصوم امريض م :مثاًل  ،املرض يف إسقاطه يؤثر
 .الناس رجهيُ 
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 ص  خي ُ  فيما املريض ،العرج ص  خي ُ  فيما األعرج ،العمى ص  خي ُ  فيما األعمى :المطلقة الثالثة األمور هذه
 .املرض

 مسألة يف جر  احل   اعن   رفع ،حتت الثالثة هؤلء اجلماعة الذين ليدخلون، نفوسنا عن احلرج رفع اآلن بقي
 األكل؟ من جونيتحر   ملاذا .األكل

ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   چ  وجل   نزل اهلل عز  ا أمل  

 ٩٢: النساء چڇ  ڇ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ         

 نأكل لفكيف ؛ لكثر األموال اليت ميكن أن تؤكأن كل والطعام محرج، األيقع يف النفس من هذا 
 هايعين ماذا نفعل يف أكلنا للطعام؟ فذكر اهلل سبحانه وتعاىل هنا البيوت اليت ندخل أموالنا بيننا بالباطل؟

من الطبيعي أن  فما بيوتكم؟، من بيوتكم ابتداء   تت هذه البيو د  عُ جني، ف   وحنن غري متحر  فيها ونأكل 
 إن شاء اهلل من يتبني  اإلنسان ل حرج عليه يف بيته، كيف يأمث أن يأكل من بيته؟ فماذا يكون املقصود؟ 

 .خالل التفسري

 اليت لحرج علينا أن نأكل فيها؟ ماهي البيوت 

أو ، أو بيوت األمهات، (يعين بيوت األباء اآلن)بائكم آ أو بيوت، (وسنفهم مامعناها)بيوتكم أنتم 
أو ماملكتم ، أو األخوال أو اخلالت ،و العماتأو األعمام أ، أو بيوت األخوات، بيوت اإلخوان

 .أو صديقكم، مفاحته

 جمتمعني بأهل هذه البيوت چ ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ چأصناف  ذن هذهإ

 .معكم مل يكونواحىت لو  چۆ    ۈۈ    چ

ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې   چ ماهو األدب الذي عليكم أن تفعلوه؟

 .املوطنلنا الكالم عنها يف أول اليت أج   ةالتحي   هذه لنا سيتبني    چې  ىى 
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،  چڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ    ژ  ژ      ڑ  چ معنا   لنا مااآلن تبني  
 .تبني لنا هؤلء الثالثة

 .لنبدأ اآلن من أنفسنا ورفع الحرج في مسألة األك

  چگ  گ  چ 

والحديث  ،"أنت ومالك ألبيك: "لحديث الثابتوهذا موافق ل بيوت أوالدكم،: أي" :يقول الشيخ

گ  چ: وليس المراد من قوله ،"، وإن أوالدكم من كسبكمإن أطيب ما أكلتم من كسبكم: "اآلخر

بيت اإلنسان نفسه، فإن هذا من باب تحصيل الحاصل، الذي ينزه عنه كالم اهلل،   چگ  
 وألنه نفى الحرج عما يظن أو يتوهم فيه اإلثم من هؤالء المذكورين، وأما بيت اإلنسان نفسه

 ."فليس فيه أدنى توهم

  .بنائناآبيوت  ،بيوت أولدنا ،بيوتنا أصبح
ه لحرج فيه بيت اإلنسان نفسه من املؤكد أن   لكنفيها حرج،  هم أن  أن نتو   نك  ميُ البيوت  إذن بقية هذه

 . كما اتفقناوهؤلء معروفني ،ت البيوتد  د  م، مث عُ ول يتوه  
 
ڱ  ں  ں  ڻ     گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ چ "

 چڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ    ہ   ھ  ھ  ڻ   ڻ
البيوت التي أنتم متصرفون فيها : أي چ ھ    ھ  ے  ے چوهؤالء معروفون، 

أن : أحدهما: بوكالة، أو والية ونحو ذلك، وأما تفسيرها بالمملوك، فليس بوجيه، لوجهين
ألنهم " ما ملكت أيمانكم " أو " وه ما ملكتم: " بل يقال" ملكت مفاتحه " المملوك ال يقال فيه 

 ."مالكون له جملة، ال لمفاتحه فقط
 اهذا ليس تفسريً  :ميلكوهنا، فالشيخ يقول نالذي مبعن املماليك، بيوت املماليكم ت ماملكتُ ر  س  فُ  :يعين

" ما ملكت أميانكم " أو " ما ملكتموه : " بل يقال" ملكت مفاحته " اململوك ل يقال فيه  ن  ، ألاوجيهً 
 .، هو مملوك بالكاملم مالكون له مجلة، ل ملفاحته فقطألهن  
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أن بيوت المماليك، غير خارجة عن بيت اإلنسان نفسه، ألن المملوك وما ملكه لسيده، : والثاني"
 ."فال وجه لنفي الحرج عنه

ك املفتاح نما أنتم متصرفون فيه بوكالة أو ولية، يسافرون فيعطو  :؟ معناهمفاحته ما ملكتم ما معن إذن
يثقون فيك وتثق  ،ف هلم بيتهمنظ  فر تُ عائدين من الس   ،فيه، تدخل ترتب هلم أغراضهم مثاًل وأنت أمني 

أو شيء خمزون، تستطيع أن فاكهة تطعمها،  ،تأكله مأكول   مثاًل  تدخل فيكون يف الثالجةو  ،فيهم
 .تستفيد منه تفعل، وهكذا

 
 .اعظيم   ارع الذي جعل للصديق مكان  ، وما أعظم هذا الش  الصديقويأتي في األخير 

وهذا الحرج المنفي عن األكل من هذه البيوت كل ذلك، إذا كان بدون  چۓ    ۓڭ   چ "
 ".إذن

ج اإلنسان من أن يأكل، ذن، فال يتحر  من بيته من غري إ، فيصبح يأكل حىت الصديق يقرتب من األقرباء
ا من أجل أن يأكل، إمن   اول يتحرج الصديق من ذلك، فال يتاج الصديق على أن يعزم على صديقه عزمً 

 .العالقة البيت مفتوح ملن كان هلم هذه
 
قد جرت العادة والعرف، بالمسامحة في  هؤالء المسمين ياق، فإن  مة من الس  والحكمة فيه معلو "

ر في أحد من هؤالء عدم ف التام، أو الصداقة، فلو قد  األكل منها، ألجل القرابة القريبة، أو التصر  
 ."ا للحكمة والمعنىح في األكل المذكور، لم يجز األكل، ولم يرتفع الحرج، نظر  المسامحة والش  

يقبل الواحد فيهم أن  ،الناس نفوسهم يف العادة متآلفة متقاربة هذا األمر واضح ألن   أن   :إذن معن هذا
املساحمة والشح يف األكل ر يف أحد من هؤلء عدم لو قد   :ل هناالشيخ يقو  يأكل هؤلء من بيته، لكن  

 .ا للحكمة واملعنومل يرتفع احلرج، نظرً تأكل ا جيوز أن ؟ ماملذكور
 الناس يظن   ، يعين مما نأسف له أن  ، يكون يف شكةالقرابة مشاح  ا يكون بني الناس لألسف مع فأحيانً 

نا اس، أن  لن  ، فكل يوم تسمع شكوى يلقيها الشيطان يف أذان ااالقرابات شر   ابعضهم ببعض خصوصً 
ة من شيء فيه أذي  فيضعوا لنا يف أكلنا شيء، يريدون أن يشريوا إىل  ،بيوتناناف أن يدخل هؤلء يف 

الشيطان جيعل  بعني للشيطان وخطواته، فإن  ت  مُ  وماهم يف ذلك إل، مون، ويلفون ويقس  ريهسحر وغ
 .يف بعض ء بعضهم الظن  اخللق يسي

يه، أنت ض نفسك حلال يتهمونك فتركهم ول تعر  اج من هؤلء فر  يف ح   كأن   نت وجدت نفسكذا أفإ
 .كذا وفعل كذاا ذهب يشرب وضع  مل   :فيقولون ،تشرب من مائهم ،مثاًل تأيت تأكل من أكلهم 
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واهلل املستعان على ما فعل الشيطان يف نفوس املؤمنني وأفسد األرحام، فأصبح الناس يقطعون أرحامهم 
رون كر  يُ  ائمً ودا ،ائلة جمتمعةما أن تظهر ع تمعواعلى أن جيبالون يف اإلهتامات، جتدهم حريصني ول يُ 

األبدان مهما تباعدت والقلوب يف صفاء فاحلمد هلل، أما إذا لو ، أن جتماعات وهم نفوسهم شىت  ال
 ؛أهنا وضعت ورأيت رؤيا، ورأيتها فعلت حروب النساء والرؤى اخصوصً  ن بينهم احلروبتقاربت وشُ 

 س  فف
ُ
ستوىل فيه الشيطان على عقول النساء اكل هذا تقطيع لألرحام   ،ا فالنة القريبةر بأهن  س  ف  ر يل امل

 مبن واحد بعضهم فوق بعض ل يرون ثار على الرجال، وكم تقاطعوا الناس يفآمن خاصة، وكم للنساء 
 .بعضاً بالسنني، واهلل املستعان

 
فكل ذلك جائز، أكل  چڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ    ۈۈ   چ: وقوله"

أهل البيت الواحد جميعا، أو أكل كل واحد منهم وحده، وهذا نفي للحرج، ال نفي للفضيلة وإال 
 ."فاألفضل االجتماع على الطعام

 .جتماع على الطعام، هذا األفضل كما ورد يف السنةال ل حرج لكن األفضل
 
نكرة في سياق الشرط، يشمل بيت اإلنسان وبيت غيره، سواء كان في  چٴۇ  ۋ   ۋ  چ "

 ".البيت ساكن أم ال فإذا دخلها اإلنسان
 .اآلن هذا على وجه العموم األمر بالسالم، فإذا دخلها اإلنسانماذا نفعل؟ 

 
المسلمين كأنهم شخص واحد،  فليسلم بعضكم على بعض، ألن  : أي چۅ  ۅ  ۉ  چ "

من تواددهم، وتراحمهم، وتعاطفهم، فالسالم مشروع لدخول سائر البيوت، من غير فرق بين بيت 
 ".وبيت، واالستئذان تقدم أن فيه تفصيال في أحكامه،

مني كأهنم شخص واحد املسل م على نفسك، ألن  سل  ك تُ م، كأن  ك تدخل فتقول السالم عليكأن   
من غري فرق بني الم مشروع للدخول سائر البيوت هم وترامحهم وتعاطفهم، فالس  من تواد  سبحان اهلل 

 .م فيه تفصيل يف أحكامهذان تقد  ستئبيت وبيت، وال
 .مل  س  بيتك أو بيت غريك تدخل تُ  ؛مل  س  أن تُ عليك  أي بيت تدخله 
 

السالم : " سالمكم بقولكم: أي چ َتِحي ة  ِمْن ِعْنِد الل ِه ُمَبارََكة  طَي َبة   چ: ثم مدح هذا السالم فقال"
 .إذ تدخلون البيوت" السالم علينا وعلى عباد اهلل الصالحين " أو " عليكم ورحمة اهلل وبركاته 
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الشتمالها  چې چقد شرعها لكم، وجعلها تحيتكم، : أي چۉ  ې  ې  ې چ 
ألنها من الكلم  چىى چعلى السالمة من النقص، وحصول الرحمة والبركة والنماء والزيادة، 

 .الطيب المحبوب عند اهلل، الذي فيه طيب نفس للمحيا، ومحبة وجلب مودة
الرمحة نزل عليه أن يُ تسأل اهلل  ،م من أمامكل  س  الم أن يُ مسه الس  اسأل اهلل باا فيها، فذن هي مباركة ملإ

 .لم على أهل البيتس   ُ  والربكات والنماء والزيادة، فأي خري هذا الذي يقبل به امل

 تقول اوأيضً  ،املصاحل هذه جتد مسل  تُ  امل   فأنت اهلل، عند احملبوب بالطي   مل  الك   منا بة ألهن  ة طي  هذه التحي  
 .مودة وجلب وحمبة للُمحي ا نفس طيب فيه الذي اهلل، هيب   اطيبً  اكالمً 

 السالم تقول وأنت قلبك مجعا عليه، تدخل من وبيت بيتك يف ةواملود   ةاحملب   جتلب أن تريدإذا كنت 
 .وبركاته اهلل ورمحة عليكم

ما  ،هبذا املعن الذي يف الدعاء اإلنسان ما يدخل وقلبه ممتلئ أن   :ببوالس   !املودة حتصل ومل مناسل   وكم
 مكمسل  يُ  أن المالس  مسه ريد أن يقول أنا أسأل اهلل باه يماجيمع قلبه على أن   ،الميلحظ املعن وقت الس  

 .الربكات عليكموينزل  الرمحة عليكم وينزل

الداالت  چ ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ چ :ن لنا هذه األحكام الجليلة قاللما بي  "
 ".على أحكامه الشرعية وحكمها

 .كمة اهللعلى ح  و  ةالشرعي   األحكام على تدل النور سورة يف ومسعتها قرأهتا اليت اآليات هذه أن   أي

عنه فتفهمونها، وتعقلونها بقلوبكم، ولتكونوا من أهل العقول  چوئ  ۇئ چ "
واأللباب الرزينة، فإن معرفة أحكامه الشرعية على وجهها، يزيد في العقل، وينمو به اللب، لكون 

 ".معانيها أجل المعاني

 وعقلك األوامر هذه تقبل السليمة فطرتكفأنت  .اآلداب هبذه تأدبتم أنكم لو عقول عندكم سيصبح
 ويقلبها األمور ينتقد كيف يعرف وأصبح عقلك منا ،املصاحل وتأملت فعلت ماكل  ف معها، ينمو

 .ويفهمها
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وآدابها أجل اآلداب، وألن الجزاء من جنس العمل، فكما استعمل عقله للعقل عن ربه، وللتفكر "
 ."في آياته التي دعاه إليها، زاده من ذلك

 تفقد األمور توافه يف عقلك تضيع عقلك، لك يزيد اهلل ،اهلل عن تعقل أن يف فاستعمله عقل كمع   أنت
 .عقلك قوة
 
العرف والعادة مخصص لأللفاظ،  " أن : وفي هذه اآليات دليل على قاعدة عامة كلية وهي"

فإن األصل، أن اإلنسان ممنوع من تناول طعام غيره، مع أن اهلل أباح " كتخصيص اللفظ للفظ 
 ".للعرف والعادةاألكل من بيوت هؤالء، 

 علىو  لك كرتُذ  اليت البيوت هذه إل دعاك، إذا إل غريك طعام تأكل أن من ممنوع أنت األصل يف
 .لك يسمحون أهنم امتأكدً  تكون أنكشرط 

فكل مسألة تتوقف على اإلذن من مالك الشيء، إذا علم إذنه بالقول أو العرف، جاز اإلقدام 
 .عليه
 .بأس فال الفعل، ذاهب لك يأذن هذا أن   تتأكد كأن   :أي

وفيها دليل على أن األب يجوز له أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما ال يضره، ألن اهلل سمى بيته 
 .بيتا لإلنسان

 .مال يضره هذا شرط
وفيها دليل على أن المتصرف في بيت اإلنسان، كزوجته، وأخته ونحوهما، يجوز لهما األكل 

 .المعتادعادة، وإطعام السائل 
 .املعتاد يعطيه صاحب البيت ،بالشيءإطعام السائل املعتاد ف يف داخله ملكت مفتاحه، املتصر  

وفيها دليل، على جواز المشاركة في الطعام، سواء أكلوا مجتمعين، أو متفرقين، ولو أفضى ذلك 
 .إلى أن يأكل بعضهم أكثر من بعض

 

 .واحلمد هلل رب العاملني 


