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 آداب الزيارة -4

 :فضل الزيارة في هللا 

ِ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أَبِـي ُهَرْيـَرةَ  -1  فِـي لَـهُ أَنَّ َرُجالً َزاَر أَخاً  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِـي 

قَاَل:  لَـْيـهِ عَ  تَـىا أَ لَـمَّ َملَكاً، فَ  تِـهِ َمْدَرجَ  لَـىعَ  لَـهُ قَْريٍَة أُْخَرى، فَأَْرَصدَ هللاُ 

ً ـرِ تُ أَْيَن  ِمْن  لَـْيـهِ قَْريَِة، قَاَل: َهْل لََك عَ الَهِذِه  فِـي ِلـييدُ؟ قَاَل: أُِريدُ أَخا

هَ تَـرُ نِْعَمٍة  ، قَاَل:  ٬ا فِـي تُـهُ أَْحبَبْ  ن ِـيأَ  ْيـرَ ا؟ قَاَل: الَ، غَ بُـّ  ن ِـيفَإِ »َعزَّ َوَجلَّ

 .(1)أخرجه مسلم «.هِ فِـي تَـهُ ْحبَبْ َك، بِأَنَّ هللاَ قَْد أََحبََّك َكَما أَ لَـيْ إِ  ٬َرُسوُل ا

قَاَل »يَقُوُل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َسِمْعُت َرُسوَل ا قَاَل:َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ُمعَاذ بن َجبَلٍ  َوَعنْ  -2

: َوَجبَْت  هللاُ   ،فِـيَّ اِلِسيَن تَـجَ مُ الوَ  ،فِـيَّ َن ب ِـياتَـحَ ْلـمُ لِ  تِـيبَّ َمـحَ َعزَّ َوَجلَّ

 .(2)أخرجه مالك وأحمد .«فِـيَّ َن ِلـيُمتَبَاذِ الوَ  ،فِـيَّ ُمتََزاِوِريَن الوَ 

 :اإلكثار من الزيارة ألهل الخير 

يَن، ُهـمَ أْعِقْل أبََويَّ إِال وَ  لَـمْ قَالَْت: َرِضَي هللاُ َعْنـَها َعائَِشةَ َعْن  ا يَِدينَاِن الد ِ

ْ لَـْيـِهـمَ رَّ عَ يَـمُ  لَـمْ وَ  هَ ال فَـيِ َطرَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا ِه َرُسولُ فِـينَا تِـيا يَْوٌم إِال يَأ اِر، بُْكَرةً نَـّ

 .(3). أخرجه البخاريَوَعِشيَّةً 

 :الطلب من العلماء وأهل الخير اإلكثار من الزيارة 

َما »ِجْبِريَل: ـلِ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ا قَاَل: قَاَل َرُسوُل اْنـُهـمعَ  َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضي هللاُ 

 حب حب حب حب حب حب حب) :فَنََزلَتْ  «نَاا تَُزورُ ِمـمَّ نَعَُك أَْن تَُزوَرنَا أَْكثََر يَـمْ 

                                                 

 (.2567برقم )أخرجه مسلم ( 1)

 (.22004برقم )أخرجه أحمد ووهذا لفظه، (, 1779برقم )ك المأخرجه  صحيح/( 2)

 (.6079برقم )أخرجه البخاري ( 3)
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 .(1)أخرجه  البخاري .(حب حب حب حب حب

 :ال يؤم الزائر صاحب الدار وال يجلس على فراشه إال بإذنه 

ِ  َعنْ  ملسو هيلع هللا ىلص:  ٬قال: قال لَنَا َرُسوُل ا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  أَبِـي َمْسعُواٍد األْنَصاِري 

َسَواًء  تُـُهـمْ قَِراَءةً، فَإِْن َكانَْت قَِراءَ  ُهـمْ مُ َوأْقدَ  ٬ِلِكتَاِب ا ُهـمْ قَْوَم أْقَرؤُ اليَُؤمُّ »

 ُهـمْ أْكبَرُ  ُهـمْ ُؤمَّ ْلـيَ ِهْجَرِة َسَواًء فَ ال فِـيِهْجَرةً، فَإِْن َكانُوا  ُهـمْ أْقدَمُ  ُهـمْ ُؤمَّ ْلـيَ فَ 

ُجَل  نَّ الرَّ  لَـىعَ ِلْس تَـجْ ، َوال نِـهِ ُسْلَطا فِـيَوال  ِلـهِ أهْ  فِـيِسن اً، َوال تَُؤمَّ

 .(2)أخرجه مسلم .«نِـهِ ، إِال أْن يَأْذََن لََك، أَْو بِإِذْ تِـهِ بَـيْ  فِـي، تِـهِ تَْكِرمَ 

 :احتفاء صاحب المنزل بمن زاره 

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ   ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ)قال هللا تعالى: 

 .[27-24]الذاريات:(   ېئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ۇئ

 :أن يطعم الزائر مما يقدم له 

ٍت ِمَن بَـيْ َزاَر أْهَل  ملسو هيلع هللا ىلص ٬أنَّ َرُسوَل ا َرضَي هللاُ َعنهُ ْن أنَِس ْبِن َماِلٍك عَ 

ً َطعَام ُهـمْ األْنَصاِر، فََطِعَم ِعْندَ  ُرَج، أَمَر بَِمَكاٍن ِمَن يَـخْ ا أَراادَ أْن لَـمَّ ، فَ ا

ىبَِساٍط، فَصَ  لَـىعَ  لَـهُ ِت فَنُِضَح البَـيْ   .(3)أخرجه البخاري .لَـُهـمْ َوادََعا  لَـْيـهِ عَ  لَـّ

 :التعريض أو القيام من صاحب  المنزل إذا أطال الزوار الجلوس 

َج َرُسوُل الَـمَّ قَاَل:  ْنـهُ عَ  َعْن أَنَِس ْبِن َماِلٍك َرِضي هللاُ  َزْينََب ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ا تََزوَّ

َ تَـحَ قَْوَم فََطِعُموا، ثُمَّ َجلَُسوا يَ البِْنَت َجْحٍش ادََعا  هُ دَّثُوَن، َوإِذَا ُهَو َكأ يَّأُ تَـهَ يَ  نَـّ

ا قَاَم قَاَم َمْن قَاَم َوقَعَدَ ثاَلَثَةُ لَـمَّ ا َرأَى ذَِلَك قَاَم، فَ لَـمَّ يَقُوُموا، فَ  لَـمْ ِلْلِقيَاِم فَ 

                                                 

 (.4731برقم )أخرجه البخاري ( 1)

 (.673رقم )بأخرجه مسلم ( 2)

 (.6080برقم )أخرجه البخاري ( 3)
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ُهـمْ قَْوُم ُجلُوٌس، ثُمَّ إِ الدُْخَل فَإِذَا ِلـيَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ نَفٍَر، فََجاَء النَّ  فَاْنَطلَْقُت قَاُموا،  نَـّ

ُهـمْ أَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ فَِجئُْت، فَأَْخبَْرُت النَّ  ىقَِد اْنَطلَقُوا، فََجاَء حَ  نَـّ  .(1)متفق عليه .ادََخلَ  تَـّ

 :زيارة العالم والكبير لوجهاء القوم 

ِ َزْوَج النَّ َرِضَي هللاُ َعْنـَها َعائَِشةَ  َعنْ  -1 ا ـمَ هُ أْعِقْل أبََويَّ إِال وَ  لَـمْ قَالَْت:  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

يَن، وَ  ْ لَـْيـِهـمَ رَّ عَ يَـمُ  لَـمْ يَِدينَاِن الد ِ  فَـيِ َطرَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ِه َرُسوُل افِـينَا تِـيا يَْوٌم إِال يَأ

هَ ال  .(2)أخرجه البخاري . اِر، بُْكَرةً َوَعِشيَّةً نَـّ

 لَـىاٍر، عَ ِحـمَ  لَـىَرِكَب عَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـيَّ أنَّ النَّ  نْـهُ َرِضَي هللاُ عَ أَُساَمةَ ْبَن َزْيٍد  َوَعنْ  -2

قَِطيفٍَة فَدَِكيٍَّة، َوأْرادََف أَُساَمةَ َوَراَءهُ، يَعُوادُ َسْعدَ بَْن عُبَاادَةَ قَبَْل َوقْعَِة  لَـىإَِكاٍف عَ 

 .(3)متفق عليه  .بَدْرٍ 

 :زيارة العالم والكبير بيوت الفقراء 

ٍت ِمَن بَـيْ ْهَل َزاَر أ ملسو هيلع هللا ىلص ٬أنَّ َرُسوَل ا َرضَي هللاُ َعنهُ َعْن أنَِس ْبِن َماِلٍك  -1

ً َطعَام ُهـمْ األْنَصاِر، فََطِعَم ِعْندَ  ُرَج، أَمَر بَِمَكاٍن ِمَن يَـخْ ا أَراادَ أْن لَـمَّ ، فَ ا

ىبَِساٍط، فَصَ  لَـىعَ  لَـهُ ِت فَنُِضَح البَـيْ   .(4)أخرجه البخاري .لَـُهـمْ َوادََعا  لَـْيـهِ عَ  لَـّ

ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َكةَ ادََعْت َرُسوَل الَـيْ مُ  تَـهُ أنَّ َجدَّ  ْنـهُ َرِضَي هللاُ عَ  َعْن أنَِس ْبِن َماِلكٍ وَ  -2

 لَـىفَقُْمُت إ«. بُِكمْ  ل ِـيَ صَ قُوُموا فأَل»، فَقال: ْنـهُ ، فَأَكَل مِ تْـهُ ِلَطعَاٍم َصنَعَ 

ملسو هيلع هللا ىلص  ٬بَِماٍء، فَقَاَم َرُسوُل ا تُـهُ بِس، فَنََضحْ َحِصيٍر لَنَا قَِد اْسَوادَّ ِمْن ُطوِل َما لُ 

ىعَُجوُز ِمْن َوَرائِنَا، فَصَ الِعي، وَ ُم مَ تِـييَ الوَ   .(5)متفق عليه .نِ تَـيْ بِنَا َرْكعَ  لَـّ

                                                 

 (.1428ومسلم برقم )واللفظ له، (, 4791أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.6079برقم )أخرجه البخاري ( 2)

 (.1798ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5663أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)

 (.6080برقم )أخرجه البخاري ( 4)

 (.658ومسلم برقم )واللفظ له، (, 860أخرجه البخاري برقم ) ،عليه متفق( 5)
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