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 مجمع الفائزين الخيري –المقطم 
 م02/01/1107هـ 0331من ربيع اآلخر  5

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 اآلداب الشرعية لزيارة األحباب

 ،أوصانا مشاخينا يف طريق اهلل أمجعني أن نلتزم هباىناك نقطة جوىرية 
سبحانو وجعلوىا عالمة على إخالص وصدق السالكني لطريق رب العاملني 

 .وتعاىل
أو ىذا األدب ىو أدب اإللتزام بالشريعة املطهرة يف  ،ىذه العالمة

التعامل مع مجيع األنام، وخاصة مع من بني اإلنسان وبينهم عالقة مودة 
بد للمؤمن أن يُراعي ىذه  فال، وما شابو ذلك، وتبادل زيارات ،وقرب

 .اآلداب جيداً 
ب اهلل، وزادىا توضيحاً  ىذه اآلداب يف تتابنَي  سبحانو وتعاىلاهلل و 

 .صلى اهلل عليو وسَلمبفعلو وقولو سيدنا رسول اهلل 
يننا صالت قرىب، وب ،وبيننا تراحم ،خوة يف اهلل، وبيننا مودةفنحن إ

وطلب القرب منو  ،ما هندف إليو أمجعني وىو رضوان اهللوبيننا جتانس في
 .وسَلم صلى اهلل عليو، واجلمع على حبيبو ومصطفاه سبحانو وتعاىل
 مودة األحباب

لقولو  ،ىذا الًتابط يقتضي تبادل الزيارات لزيادة املودة، ولزيادة احملبة
 :صلى اهلل عليو وسَلم

 1الصُُّدوِر { ِبَغَواِئلِ  َوَتْذَىبُ  ُحبًّا، اْلَقْلبِ  يف  َتزِيدُ  } تَ َوادُّوا
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وتيف ون احملبة، حىت تكمودة  ىناكبد أن يكون  التوادُّوا حتابُّوا، 
بد أن تكون على اأُلسس الشرعية املرعية، فأمرنا النيب  تكون املودة؟ ال

عند الذىاب إىل املنازل أن ُنطبق آيات تتاب اهلل  صلى اهلل عليو وسَلم
 املوجودة يف قرآن اهلل الذي يُتلى إىل يوم الدين. سبحانو وتعاىل

قف يف بد للمؤمن أن يستأذن، وعند االستئذان ال ينبغي أن ي الف
بد أن يكون يف جانب من الباب، حبيث لو فُتح  البل مواجهة الباب، 

لع عليو وال يطَ  لكن ىو الو يراه من بالداخل الباب ال يرى من بالداخل، 
    يراه:              (77.)النور 

َحىَت ( ولكن: " حىت تستأذنوا)لم يُقل ف ؛اللطيف اهللوانظر إىل تالم 
 متضرر ذن لك ولكينئأ قدوما الفرق بني تستأذنوا وتستأنسوا؟  "َتْسَتْأِنُسوا 

وفرٌح باجللوس معك، وفرٌح  ،فرٌح مبجيئك فمعناه أيناألُنس  أريدك، أماال و 
 فرق بني اإلثنني.فهناك بدخولك منزيل، 

وىو ال ُُيب أن يراه، ويُدخلو البيت  شخصلاإلنسان أحيانًا يأذن ف
وىو متضايق، ويًتتو يف حجرة اجللوس ويذىب لزوجتو ويطيل يف الكالم 

 مع أنو أذن لو. ،وال يريد أن جيلس معو هنائياً، وتأنو يقول لو: قم وانصرف
، واللطف، والفرح والقبول ،والبشاشة ،لكن االستئناس يعين الًتحيب

يطلب منو عدم و، وتلما أراد أن ينصرف وال يريد أن يًتتمبجيئو، 
 االنصراف.

إن تان باجلرس فال نفعل مثل و ، منونطرق الباب وحنن على جانب ف
فاجلرس مثل  و،رقالذي ال يرفع يده من على اجلرس حىت يكاد ُيبعض ال

 :صلى اهلل عليو وسَلمطرقة واترتو، تم مرة؟ قال االطرق، 
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 7{ َثاَلثٌ  ااِلْسِتْئَذانُ  }
يسبب رق اجلرس، و باستمرار قد ُييضع يده على اجلرس من لكنو 

فلماذا حد نائم، أو طفل صغري ونائم، أتان   نإزعاج ملن يف املنزل، إ
فاإلسالم أمرنا بالرأفة والرمحة حىت يف استخدام ىذه الوسائل لك؟!!، ذ

ويضعو برفق،  ،برفق ، ويرفع أي شيءاملادية، فيفتح الباب برفق، ويُغلقو برفق
 :صلى اهلل عليو وسَلموتل أمور املؤمن مبنية على الرفق، قال 

زَُع ِمْن َشيٍء ِإاَل َشانَوُ }   3{ ِإَن الرِّفَق ال َيُكوُن يف شيٍء ِإاَل َزانَُو، َوال يُ ن ْ
 :صلى اهلل عليو وسَلمفيستأذن ثالث، ملاذا؟ قال 

و أَ  ونَ نُ أذَ ة يَ ثَ الِ الثَ ون، و حُ صلِ تَ سْ يَ  يةَ انِ ون، والثَ تُ نصِ تَ سْ  يَ وىَل األُ بِ الث، فَ ثَ  انُ ئذَ تِ سْ اال} 
 4{ ونَ دُ رُ ي َ 

، وغري مرتدية الزي الشرعيمرأة يف البيت اإذا تانت  يعينيستصلحون و 
 لثالث مرات، ينتهي األمر: وبعد البس املالبس الشرعية لتفتح الباب، فت

              (78.)النور 
مة رمحة اهلل عليو قال: نفرض شيخنا يف الطريق الشيخ حممد علي سال

، وقالوا يل أنو غري موجود، لزيارة أخي يف اهلل وصلت من مشوار طويل أنين
ذىب إىل بيت اهلل، وُقل هلم: ال؟ قال: فعوماذا أ ،فهل يصِّح أن أدخل؟ ال

 .عندما يأيت نتظره ىناكأالذي جبوارتم و أنا يف املسجد الفالين 
تكون قد خرقت صدر هبذا  ؟!يف البيت رجلٌ  وليسلكن تيف تدخل 

 ، قال صلى اهلل عليو وسلم:الشريعة املطهرة
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 5ثَالِثُ ُهَما { الَشْيطَانَ  َفِإنَ  بِاْمَرأٍَة، َأَحدُُتمْ  خَيُْلَونَ  } اَل 
فلو أن بيين وبني أخي فالن حنن حمافظون على الشريعة املطهرة، و 
، فزوجيت قالت يل: خذ ىذه وزادت املودة حىت صارت بني زوجاتناموَدة، 

أذىب لبيت فالن وأنا أعلم أنو األشياء وأوصلها لبيت فالن، فهل جيوز أن 
 ىو األدب الشرعي.ىذا ألن  ال، ولكن أعطيها لو ىو، غري موجود؟!!
سيذىب معي صديق عزيز وىناك أتسَوق ومعي مشًتيات،  لو تنت

زوجيت تعلم أنين للبيت، فهل يصح أن أجعلو يفتح يل الباب؟!! ال، ألن 
فتظل مبالبسها احلاسرة، فلماذا تتهَجم على وليس معي أحد،  مبفردي، قادم

، واإلمام أبو العزائم تبارك وتعاىل شرع رب الناسبيوت الناس، وختالف 
 وأرضاه قال لنا أمجعني: رضي اهلل عنو

 من من خالف الشرع الشريف فليس
 

 آل العزائم فافهمن برىاين
 شخص مودة مودة بيين وبني ىناكىل من األدب الشرعي أن تكون  

 ىذا ال يصح !!؟ىاتفك لنتواصلين رقم وأخوة يف اهلل، فأقول لزوجتو أعط
 وال أستطيع ،من أخي يف اهلل ءلشياهلل، لكن لو احتجت يف طريق 

طمئين منها واتصلي بزوجة فالن واسأليها عنو، االتواصل معو، فأقول لزوجيت 
 وأخبارىم.أحواهلم  على

وىو من تعلمون أدبًا وتمااًل وُلطفاً  صلى اهلل عليو وسَلماحلبيب 
معتكفاً يف مسجده املبارك يف أواخر شهر  صلى اهلل عليو وسَلمومجااًل، تان 

وتان يف الليل، فخرج ميشي  ،جتو تزورهرمضان، وراحت السيدة صفية زو 
رأيا رسول اهلل فلما دىا، وإذا باثنني من الصحابة، حىت ال دتشي مبفر معها 
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صلى اهلل فقال  وأسرعا،، تأهنما يُريدان أن يتهامسا  صلى اهلل عليو وسَلم
 :عليو وسَلم

 !،ُسْبَحاَن الَلِو يَا َرُسوَل الَلوِ  :فَ َقاالَ  ،ِإنَ َها َصِفَيُة بِْنُت ُحَيي   رِْسِلُكَما َعَلى} 
يف  يَ ْقِذفَ  َأنْ  َخِشيتُ  ، َوِإينِّ َن اإِلْنَساِن ََمَْرى الَدمِ : ِإَن الَشْيطَاَن جَيْرِي مِ َقالَ 

 6{ قُ ُلوِبُكَما ُسوًءا
وليس خارجو جيري َمرى الدم، ولذلك تان  اإلنسان الشيطان بداخل

يضع أصابع رجليو على أصابع و ة، يلتصق يب يف الصالبعض املتشددين 
يقول يل:  !لو: ملاذا ىذا يا بين؟ قلتف ،، وأنا أتأَذى من ىذا الوضعرجلي

تما الشيطان بداخلك وليس بيين وبينك،   :لشيطان، فأقول لومن أجل ا
 ذتر احلديث.

ال، ولكن بداخلك، ؟ كلكن ىل الشيطان يف املسافة اليت بيين وبين
 فلماذا نستعيذ باهلل من الشيطان كيت بيين وبينولو تان يف املسافة ال

 .لناستعيذ باهلل من الشيطان الرجيم ألنو بداخن !! حنن؟الرجيم
مو ألصحابو الذي علَ  صلى اهلل عليو وسَلمفهذا تان ىدي رسول اهلل 

 عليهم أمجعني. تبارك وتعاىلاملبارتني رضوان اهلل 
أواصر احملبة بيننا، ومهما  فمهما توطدت العالقة بيننا، ومهما زادت 

تباع شرع اهلل ابيننا  الذيُيافظ على الذي ن إتانت درجة الثقة بيننا، ف
 الذي جاء بو حبيب اهلل ومصطفاه.

شارتوين يف الرأي أن أي واحد منا يفرح عندما جيد أخاه ت كمأظنو 
يف نفسو عندما جيد أخاه وقع يف خمالفة شرعية  زنُيو حمافظًا على شرع اهلل، 

                                                           

 صحيح البخاري عن صفية بنت حيي رضي اهلل عنها 5



6 
 

ع أنفسنا يف كلنا ىذا الرجل، فلماذا نضف، ذلك أو مع زوجتو أو غري يف بيتو
 ىذا املنوال؟!!.

ال يعرف ىذه اآلداب الشرعية وأخطأ، فال ينبغي إنسان ونفرض أن 
ولني، لكن ال  هو ولكن بُلطفبد أن أُوجّ  البل السكوت علي ذلك، 

يزيد منو، ما يفعلو ليس فيو شيء، وقد  يظن أنسأسكت، ألين لو سكُت 
 أوجهو.السبب ألنين مل أنا وأتون 

تتصل بزوجيت؟  اذاتفعل ذلك؟ مل أقول لو: ملَِ ف مثاًل: ىو اتصل بزوجيت،
تصلت يب ومل أرد عليك، فزوجتك ، وحىت لو الو أردت شيئًا فأنا موجود

 تتصل بزوجيت.ىي موجودة و 
أنت نبغي التنازل عنو أبداً، الذي ال ياألدب اإلسالمي ىو وىذا 

تتنازل عن حق لنفسك، لكن حق الشريعة حق هلل، فهل من حقك أن 
ىت ولو تان هلل ال يتنازل عنو اإلنسان أبداً، ححق اال،  !تتنازل عن حق اهلل؟
 .مع أقرب الناس إليو

، وجاء تما تان يف املاضيوأخي   واحد أنايف بيت أعيش نفرض أنين 
 ألن ىذا ! ال،فيو أنا وزوجيت، فهل أسكت؟ مالذي أناأخي ودخل املكان 

عنو شرع اهلل ال يتنازل فوحىت لو تان أيب ال أسكت عن ذلك، شرع اهلل، 
احلد الفاصل للمشاتل ىو اإلنسان أبداً مهما تانت درجة القرابة، ألن ىذا 

 بني مجيع البشر.
 الشريعة حصن األمان

من  األساسي التهاون يف أمرتل سببها لو نظرنا جند أن معظم املشا ف
أمور الشريعة، وبعض املنتسبني إىل الصاحلني يُعطي لنفسو تصريح أنو خيًتق 
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الشريعة املطهرة مع اآلخرين، وىي الطامة الُكربى اليت حتدث يف طريق اهلل، 
 بيننا أبداً. بووىذا تالم ال نسمح 

ما بيننا وبني بعضنا الشريعة املطهرة اليت أنزهلا اهلل، واليت جاءنا هبا 
 .صلى اهلل عليو وسَلمسيدنا رسول اهلل 

ما حيينا حىت  صنبد أن حنافظ على ىذا احل والفالشريعة ىي احلصن، 
 :صلى اهلل عليو وسَلمخنرج من الدنيا وحنن تما قال 

ال يُ ْؤَتى  اهلل، ، الَلوَ ثَ ْغَرٍة ِمْن ثُ َغِر اإِلْسالمِ َلى ُتلُّ َرُجٍل ِمَن اْلُمْسِلِمنَي عَ } 
 7اإِلْسالُم ِمْن ِقَبِلَك {

تل مسلم على ثغٍر من ثغور اإلسالم، فإذا هتاون إخوانك فاشدد 
 ك.لِ بَ تى اإلسالم من قِ لئال يُؤ أنت 

، وأخي مثالً  يف القاىرةمقيم شرعًا وال ُعرفًا أن أتون  صحال يتذلك 
سكين حىت إذا حضر وأنا غري موجود مفتاح  وأعطيواألقاليم  أحد يف مقيم

فالبد من االستئذان أواًل، اهلل باالستئذان؟!! أمر  !!، فلماذامباشرة يدخل
فأتثر الناس وسيلة سهلة وُميسرة وىي التليفون،  اآلن أصبح لواإلستئذان و 

وىذا إذ مل  ارة،ليستأذن يف الزي ،يتصل بالتليفون اآلن عندما يريد زيارة أحد
وىذا  ،يأخذ ميعاد سابق، ولكن من األفضل أن يأخذ ميعاد سابق لينتظره

 .سبحانو وتعاىلويف شرع اهلل  ،األصوب يف دين اهلل
 ،وأرضاه، تان من الصاحلني رضي اهلل عنوسيدي أبو اليزيد البسطامي 

جبواره،  يف بلدوتان ُُيب أن يزور الصاحلني، فسمع عن رجل من الصاحلني 
وىذا الرجل تان ل لو: ىيا نزور ىذا الرجل الصاحل، فأخذ أحد رفقاؤه وقا
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يأت بعد، فتوجو للقبلة فوجد : مل هلم فقيلعنو،  سألواف ،إمام مسجد
: ىيا بنا لرفيقو فقال - ق يف القبلة،ىذا الرجل يبص يعين –اق يف القبلة ُبص

سبحانو ؤدب مع اهلل قال: إذا تان ىذا غري م !نرجع، فقال لو: ملاذا؟
ق يف القبلة وىي موضع نظر ، فكيف جنلس معو؟!!، يعين تيف يبصوتعاىل

 :صلى اهلل عليو وسَلموقد قال  !!؟سبحانو وتعاىلاهلل 
، َفِإَن الَلَو ِقَبَل َوْجِهِو ِإَذا َفاَل يَ ْبُصُق ِقَبَل َوْجِهوِ  ِإَذا َتاَن َأَحدُُتْم ُيَصلِّي} 

 8{ َصَلى
فكيف  ،من الذي يف القبلة؟ اهللويف األثر: ))اهلل يف قبلة املصلي(( 

م باآلداب الشرعية، فال جيب أن ق يف القبلة؟ فقال لو: ىذا غري ملتز صيب
 ُأسلم عليو وال أنتظره.

ا بو على فميزان الشريعة ىو امليزان الذي أمرنا بو اهلل، والذي أوصان
ريعة املطهرة على عز وجل أن جُيملنا بالشنسأل اهلل الدوام سيدنا رسول اهلل، 

 الدوام أمجعني.
 سيدنا محمد وعلى آله وصحبهوبارك على وسلم وصلى اهلل 
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