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حديث حرب األمة وترمجان القرآن عبدهللا بن عباس  -هللا برمحته الواسعة  رمحه -ذكر اإلمام احلافظ 
مر أم  ]أمر أن جُيعل آخر العهد بالبيت، وهذا اللفظ وهو  Uأن النيب  -رضي هللا عنهما وأرضامها  -

 [ مر الناسأم ] هو لفظ الصحيحني. وقوله رضي هللا عنه:  [ الناس أن جيعلوا آخر عهدهم بالبيت
مبلغًا عن هللا، فلما جاء اللفظ هبذه الصيغة للعلم  U؛ ألنه ال آمر إال رسول هللا Uأي أمرهم النيب 

 -صرحياً يف حديث عائشة  Uباآلمر وهو عليه الصالة والسالم، وقد جاء هذا األمر من رسول هللا 
يت طوافًا ( : ) اجعلوا آخر عهدكم بالبUيف الصحيح قالت: قال رسول هللا  -رضي هللا عنها 

فقوله عليه الصالة والسالم: ) اجعلوا ( أمر وقد دل هذا احلديث الشريف على مشروعية طواف 
الوداع وهو واحد من ثالثة أطوفة مشروعة يف احلج، األول منها طواف القدوم، والثاين طواف 

حلج؛ ألن من اإلفاضة، والثالث طواف الوداع، ولذلك يقول العلماء: إن طواف الوداع من مثلثات ا
مثلثات احلج الطواف وهو واحد منها، ويسمى هذا الطواف بعدة أمساء يقال له: "طواف الوداع"، 
ويقال له "طواف الَصَدر" وكذلك أيضًا يقال له "طواف آخر العهد". ومسي بطواف الوداع؛ ألن 

اج ويكون بالبيت احلاج يودع البيت فلما كان هذا الطواف آخر ما يكون من األمور اليت يفعلها احل
أمر أمته أن يكون آخر عهدهم بالبيت، مبعىن أن الناس كانوا يف  Uوصف هبذا الوصف، وألن النيب 

عهد اجلاهلية إذا انتهوا من احلج خيرجون من مىن ويسافرون إىل بلداهنم، وملا كان البيت احلرام أشرف 
يب املبارك الذي فضله هللا وشرفه، وألن ما يف مكة أُمر الناس بأن يكون آخر العهد هبذا املكان الطب

الطواف بالبيت فيه خري كثري لإلنسان الشتماله على ذكر هللا وتوحيده وتعظيمه وتقديسه ومتجيده 
وسؤال هللا من فضله وعظيم رمحته، فالطائف بالبيت يلتمس رضوان هللا ويسأل هللا من واسع رمحته، 

ا سعادة ال يشقى بعدها أبداً. وهذا الطواف اختلف فيه فلرمبا أصابته رمحة من رمحات هللا ينال هب
فمن أهل العلم من يقول : إنه واجب من واجبات احلج ال جيوز ملن حج إذا   -رمحهم هللا  -العلماء 

قال: أممر الناس أن يكون آخر  -رضي هللا عنهما  –عن عبدهللا بن عباس  - 222] 
 عهدهم بالبيت، إال أنه خمفف عن املرأة احلائض [.
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كان آفاقيا  أن خيرج من مكة إال بعد أن يودع البيت وذلك بالطواف، وهذا القول هو قول مجهور 
رمحة هللا  -من احلنفية والشافعية واحلنابلة والظاهرية وأهل احلديث  - رمحهم هللا -العلماء واألئمة 

يقولون: جيب على احلاج إذا كان آفاقيا  أن يطوف بالبيت قبل خروجه من مكة.  -على اجلميع 
: إنه غري واجب مستحب للحاج فإن طاف فهو أفضل وإن مل -رمحهم هللا  -وقال بعض العلماء 

، -رمحة هللا على اجلميع  -هذا هو مذهب املالكية من حيث اجلملة يطف فال شيء عليه، و 
على وجوب طواف الوداع ولزومه على احلاج هبذا احلديث  -رمحهم هللا  -واستدل مجهور العلماء 

أمر الناس أن جيعلوا آخر عهدهم بالبيت، وحبديث أم املؤمنني  Uالصحيح الذي بني فيه أن النيب 
يف الصحيح قالت: "أمر الناس أن جيعلوا آخر عهدهم بالبيت  -وأرضاها  رضي هللا عنها -عائشة 

يدالن داللة واضحة على وجوب  -رضي هللا عنها  -طوافاً". فهذا احلديث وحديث أم املؤمنني 
طواف الوداع؛ ألن األصل يف أوامر الكتاب والسنة أن حُتمل على الوجوب حىت يدل الدليل على 

صرفوا هذا  -رمحهم هللا  -وامر عن ظواهرها؛ وما استدل به املالكية عدم الوجوب وصرف تلك األ
األمر من الوجوب إىل الندب واالستحباب وقالوا: األفضل واألكمل أن يطوف بالبيت فإذا مل يطف 

صفية أن خترج وأن تنفر ولو كان واجبًا ألمرها بالبقاء حىت  Uفإنه ال شيء عليه ولذلك أمر النيب 
والصحيح ما ذهب إليه مجهور العلماء أن طواف الوداع واجب يثاب فاعله  تطوف بالبيت .

، وذلك Uويعاقب تاركه إال من خفف عنه  الشرع واستثنته النصوص الصحيحة عن رسول هللا 
 Uلصحة دليلهم الذي استدلوا به، وألنه ليس هناك دليل يصرف هذا األمر الثابت عن رسول هللا 

 والذي يلزم بطواف الوداع.

املسألة الثانية: إذا كان طواف الوداع واجبًا فعلى من جيب؟ جيب طواف الوداع على اآلفاقي عند 
خروجه من مكة سواء أراد الرجوع إىل بلده أو أراد الرجوع إىل مكان آخر غري بلده، فإذا حج رجل 

افر إىل املشرق أو من الشام مثاًل فأدى مناسك احلج وأمتها مث أراد أن خيرج إىل بلد غري بلده كأن يس
املغرب فإنه جيب عليه عند خروجه أن يودع البيت سواء كان رجوعه إىل بلده وهو الشام أو غري بلده 
من األمصار واألقطار األخر. أما بالنسبة للمكي ففيه تفصيل: فإن كان املكي بعد احلج جالساً 
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من كان من أهل اآلفاق والدليل على أمر بالوداع  Uمبكة مقيمًا مبكة فإنه ال وداع عليه؛ ألن النيب 
: "كان الناس -رضي هللا عنها  -ذلك تفصيل احلديث يف الصحيح قالت أم املؤمنني عائشة 

يصدرون من فجاج مىن وعرفات فأُمروا أن جيعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافاً". فقوهلا رضي هللا عنها: 
إذا فرغوا من حجهم وانتهوا من  "كان الناس يصدرون من فجاج مىن وعرفات" أي أهنم كانوا

مناسكهم مضوا إىل بلداهنم وأقطارهم، فهذا يدل على اختصاص طواف الوداع بغري املكي، وهذا 
على أن األصل يف الطواف لآلفاقي، فاملكي إذا أراد اخلروج   -رمحهم هللا  -شبه إمجاع بني العلماء 

ه إىل بلد آخر كأن يسافر إىل املدينة كأن يكون عنده شغل أو عنده ظرف يريد أن يسافر بعد حج
أو يسافر إىل الطائف أو حنو ذلك فإنه يودع البيت يف قول مجهرة من قال مبشروعية طواف الوداع 
فيطوف عند خروجه شأنه شأن اآلفاقي لوجود احلاجة عند اخلروج، مث إن اآلفاقي جيب عليه طواف 

 : الوداع عند خروجه وحينئذ ال خيلو خروجه من حالتني

احلالة األوىل: أن يكون خروجه عقب احلج مباشرة سواء تعجل فخرج أو تأخر إىل اليوم 
األخري مبىن مث خرج، فإذا خرج بعد حجه وانتهاء مناسك احلج مباشرة فال إشكال أنه يطوف، لكن 

 لو بقي يف مكة فال خيلو بقاؤه من صورتني:

التايل الذي يلي العام الذي حج فيه،  الصورة األوىل: أن يبقى مث خيرج قبل أن يأيت احلج
فحينئذ يؤخر طواف الوداع إىل حني خروجه، فلو جلس شهرًا أو شهرين أو ثالثة فإنه يكون طوافه 
للوداع عند خروجه ولو بعد أربعة أشهر أو مخسة أشهر، أما لو بقي واستتم البقاء عامًا إىل أن جاء 

خرج فإنه يصدر بدون طواف وداع؛ ألن طواف الوداع تعلق  املوسم الثاين ومل حيج يف املوسم الثاين مث
 باحلج األول دون احلج الثاين.

املسألة الثالثة: إذا ثبت أن طواف الوداع واجب فمن الذي يستثىن من هذا الوجوب؟ دلت النصوص 
أنه خيفف عن املرأة احلائض فيما ثبت يف الصحيح عنه عليه الصالة  Uالصحيحة عن رسول هللا 

ملا حاضت  Uالم يف قصة صفية، وقد تقدمت معنا يف احلديث السابق حيث إن رسول هللا والس
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صفية كان يظن أهنا مل تطف طواف اإلفاضة وُأخرب أهنا طافت طواف اإلفاضة قال عليه الصالة 
والسالم: ) اخرجوا ( ويف رواية: ) انفري ( فأمره هلا باخلروج وكونه مل يلزمها بالبقاء حىت تطوف 

على املرأة احلائض وأهنا إذا حاضت عند  8ف الوداع دل داللة واضحة على ختفيف هللا طوا
خروجها وانتهاء مناسكها فإنه يسقط عنها طواف الوداع، ويف حكمها النفساء وهذا بإمجاع العلماء 

على أن احلائض والنفساء جيوز لكل منهما أن خترج ولو مل تكن طافت طواف  -رمحهم هللا  -
 الوداع.

رمحهم  -املسألة الرابعة: مىت يكون طواف الوداع؟ قلنا: إنه يكون عند اخلروج إال أن بعض العلماء 
قسموا طواف الوداع إىل وقتني: الوقت األول: وقت جواز وإجزاء. والوقت الثاين: وقت فضيلة  -هللا 

 -محهم هللا ر  -واستحباب. فأما وقت اجلواز فعندهم يبدأ من يوم النحر وهذا مذهب احلنفية 
يقولون: ميكن للحاج أن ينزل يوم النحر أو اليوم األول أو الثاين احلادي عشر والثاين عشر ويطوف 
مث يرجع إىل مىن ويبيت هبا مث يسافر. وذهب مجهور القائلني بطواف الوداع إىل أن طواف الوداع ال 

من أنه جيوز أن يقع  -م هللا رمحه -. وما قاله احلنفية -وهذا هو الصحيح  -يكون إال آخر العهد 
 Uطواف الوداع يف أيام التشريق قبل الصدور واخلروج خمالف لظاهر النص الثابت عن رسول هللا 

قالت: "كان الناس يصدرون من فجاج مىن  -رضي هللا عنها وأرضاها  -فإن أم املؤمنني عائشة 
على أهنم كانوا خيرجون بعد وعرفات" فقوهلا: "كان الناس يصدرون من فجاج مىن وعرفات" يدل 

هبذا الطواف عند اخلروج ال قبل  Uانتهاء املناسك مباشرة إىل ديارهم، فجاء األمر من رسول هللا 
اخلروج فدل على أنه ال جيزئ إذا طاف يوم النحر أو طاف يوم احلادي عشر أو طاف قبل خروجه 

 شرة.فإنه ال جيزيه وال بد من أن يكون الطواف سابقاً خلروجه مبا

املسألة اخلامسة: من طاف طواف الوداع مث أراد اخلروج فهل إذا تأخر يف خروجه هل يؤثر 
ذلك على طوافه أو ال يؤثر؟ للعلماء تفصيل يف هذه املسألة: فمن أهل العلم من قال: إنه إذا طاف 

جته طواف الوداع وجب عليه اخلروج مباشرة وال يتأخر ولو تأخر لشراء أي شيء ولو كان من حا
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للسفر وجب عليه أن يعود مرة ثانية وأن جيعل آخر عهده بالبيت طوافًا فيطوف مرة ثانية وخيرج 
مباشرة، وهذا أشد املذاهب. ومن أهل العلم من قال: يرخص له إذا طاف طواف الوداع أن ال يبقى 

بقدره ما مل  فيما زاد على فريضة، فما بني الفريضة والفريضة عندهم عفو وقالوا: ال بأس إذا تأخر
تدركه الفريضة الثانية فإنه ال شيء عليه. وقال بعض العلماء: يصدر مباشرة فإن تأخر حلاجة من 
انتظار رفقة كأن يكون مع مجاعة فطاف قبلهم مث انتظرهم انتظاراً يسرياً غري متفاحش أو تأخر لشراء 

النقل حتتاج إىل مؤونة وأن  شيء يعني على اخلروج كما هو املوجود يف زماننا يف السيارات وآالت
جُتهز بأشياء للسفر قالوا: فإن تأخر ملثل هذا وحنوه فال بأس شريطة أن ال يتفاحش، فلو أن سيارته 
تعطلت وتأخر إلصالحها وبقي إلصالحها وقتًا وساعات جيب عليه أن يعود ويطوف طواف 

ا يعني على اخلروج مما ال يتفاحش فهذا الوداع، وأما إذا كان شيئًا يسرياً كأن ميأل الوقود أو جيهزها مب
 .-إن شاء هللا تعاىل  -ال يؤثر، وهذا أعدل املذاهب وأوالها بالصواب 

املسألة السادسة: طواف الوداع إذا كان الشخص غري آفاقي ومل يكن من أهل مكة الساكنني 
ة القصر وليسوا من يف حدود احلرم، كأن يكون من أهل النوارية أو أهل اجلموم الذين هم دون مساف

داخل مكة فهل على هؤالء طواف وداع؟ الصحيح يف قول مجهور القائلني بطواف الوداع أهنم 
يطوفون؛ ألهنم يصدرون وخيرجون من مكة فيطوفون كما يطوف غريهم، فيجب عليهم أن يطوفوا 

 طواف الوداع وأن يكون طوافهم للوداع آخر العهد بالبيت.

ن طواف الوداع واجباً يف احلج فما احلكم إذا تركه اإلنسان جاهالً أو ناسياً أو املسألة السابعة: إذا كا
تركه متعمداً؟ إذا خرج احلاج من مكة وترك طواف الوداع متعمداً فال خيلو من حالتني: احلالة األوىل: 

 ويتدارك. 8أن يرجع ويتوب إىل هللا 

واحلالة الثانية: أن يصر على خطئه وميضي لوجهه. فأما إذا رجع وكان رجوعه قبل خروجه من حدود 
مكة فإنه ال شيء عليه وعفا هللا عما سلف وقد تدارك، وأما إذا كان رجوعه بعد صدروه وقال بعض 

جيزيه إذا  العلماء: إذا وصل إىل مسافة القصر مبعىن أنه فارق مكة وأصبح يف حكم املسافر فإنه ال



 هذه الدروس مل يراجعها الشيخ حفظه هللا تعاىل                         (222رقم احلديث ) -باب فسخ احلج إىل العمرة  

 

 ١٩٧٥ 

رجع. وأما إذا ترك ناسيًا مث ذُك ِّر وجاهاًل مث ُعلم وتدارك على الصفة اليت تقدمت سقط عنه وإال 
وجب عليه الضمان، والضمان الواجب برتك طواف الوداع، الضمان الواجب هو إراقة الدم وهو دم 

 دلت النصوص على اجلربان الذي يكون مبكة وهذا النوع من الدماء جُترب به واجبات احلج اليت
اليت  -رضي هللا عنهما  -لزومها جترب هذه الواجبات بالدم واألصل يف اجلرب بالدم فتوى ابن عباس 

عمل هبا مجاهري السلف واخللف وأئمة الفتوى على أن من ترك واجبًا من واجبات احلج فعليه دم، 
ع فيه ضعف: "من ترك شيئًا من واألصل يف ذلك ما صح عنه موقوفًا ويروى عنه مرفوعًا إال أن الرف

نسكه فليهرق دماً" وهذه الفتوى هلا أصل من الكتاب والسنة، فأصلها من الكتاب إجياب دم التمتع 
عند سقوط السفر للنسك الثاين، ولذلك مل جيب دم التمتع على أهل مكة؛ ألهنم أحرموا من 

تاب هللا من فقهه وقد دعا له النيب هذا احلكم من ك -رضي هللا عنهما  -ميقاهتم، وانتزع ابن عباس 
U  فقال: ) اللهم فقهه يف الدين وعلمه التأويل ( وُعمل بفتواه عمل هبا مجاهري السلف واخللف- 

 على أن ترك الواجبات يف احلج جيرب بدم. -رمحهم هللا مجيعاً 

و واجب يف العمرة  املسألة الثامنة: إذا كان طواف الوداع واجبًا يف احلج فما حكمه يف العمرة هل ه
قال بعض العلماء: ال جيب  -رمحة هللا عليهم  -كما هو واجب يف احلج؟ وجهان ألهل العلم 

طواف الوداع يف العمرة وهذا مجهور القائلني بوجوب طواف الوداع ال يوجبونه للجمهور أهنم ال 
العمرة كما جيب يف  يوجبون طواف الوداع يف العمرة. وقال بعض العلماء: إنه جيب طواف الوداع يف

، واستدل -رمحة هللا على اجلميع  -احلج، وهو قول طائفة من أصحاب اإلمام أمحد والشافعي 
 Uالذين قالوا بعدم وجوبه بأن األصل الشرعي عدم الوجوب حىت يدل الدليل على الوجوب، والنيب 

نسك خمصوص ينبغي أن أمر بطواف الوداع يف آخر حياته وأمر بذلك يف حجة الوداع فأمره وقع يف 
أمر  Uيقيد به؛ ألن التعبديات ال يقوى فيها القياس وإلزام الناس واألصل براءة الذمة، فالنيب 

بطواف الوداع يف حجة الوداع وذلك يف آخر مناسك احلج وألزم الناس به ومل يلزمهم به على سبيل 
 العموم.
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وذلك أن يف احلج ما ليس يف العمرة؛ ألن  ثانياً: أن أمره عليه الصالة والسالم يف احلج جاء لعلة
ثبت يف حديث عائشة علم أن الناس خيرجون من فجاج مىن وعرفات وهم مرتبطون  Uالنيب 

بالنسك والنسك نسك احلج، واألصل يف احلج اإلتيان إىل البيت املعظم الذي هو بيت هللا الذي 
جعوا من مىن إىل البيت فيطوفوا طواف شرفه هللا وكرمه فقالوا: أُمر الناس لعظم حق البيت أن ير 

وتعظيمًا لشعائره، وهذه املعىن غري موجود يف العمرة؛ ألن العمرة يف  8الوداع إكرامًا لبيت هللا 
األصل ميكث اإلنسان يف حدود احلرم وال خيرج، لكنه يف احلج لو طاف طواف القدوم فخرج إىل 

ر بطواف الوداع لتعظيم البيت فال خيرج حىت عرفات حلجه إىل خارج حدود احلرم مث بعد ذلك يؤم
يكون آخر عهده بالبيت طوافاً، فقالوا: ال وجه لإللزام؛ ألن األصل براءة الذمة حىت يدل الدليل 

 على شغلها، والدليل دل على شغلها يف احلج ومل يدل على شغلها يف العمرة.

سالم يف حديث صفوان بن يعلى بن أمية عن ثانياً: الذين قالوا بوجوبه استدلوا بقوله عليه الصالة وال
عن ابن أمية رضي هللا عنه قال عليه الصالة والسالم للرجل يف عمرة اجلعرانة حينما لبس جبة  -أبيه 

وعليها أثر الطيب وقال: يا رسول هللا، ما ترى يف رجل أحرم بالعمرة وعليه ما ترى؟ قال: ) انزع 
يف عمرتك ما أنت صانع يف حجك ( قالوا: فأمره عنك جبتك واغسل عنك أثر الطيب واصنع 

فقال: ) اصنع يف عمرتك ما أنت صانع يف حجك ( فدل على أنه يطوف طواف الوداع يف العمرة  
كما يطوف طواف الوداع يف احلج، وهذا الدليل ضعيف وإن كان صحيح السند يف الصحيحني 

الوداع يف العمرة؛ ألن قوله عليه لكنه ضعيف الداللة على وجوب طواف  Uوثابت عن رسول هللا 
الصالة والسالم: ) اصنع يف عمرتك ما أنت صانع يف حجك ( وقع يف سياق أمر خمصوص 
والسياق حمتكم إليه، فالسياق أن الرجل لبس جبة وتطيب بالطيب فقاله له: ) انزع عنك جبتك 

ما تصنع يف حجك ( ك  -من اتقاء حمظورات اإلحرام  -واغسل عنك أثر الطيب واصنع يف عمرتك 
فهو يف جانب الرتوكات ال يف جانب األفعال، فلو قال قائل: إن اللفظ عام واملراد به يف جانب 
األفعال قلنا: هذا باطل؛ ألنه لو كان ) اصنع يف عمرتك ما أنت صانع يف حجك ( لوجب عليه أن 

دل على أنه ليس يف باب خيرج إىل عرفة وأن يبيت مبزدلفة وأن يصنع يف العمرة كما صنع يف حجه ف
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األفعال وإمنا هو يف باب الرتوكات؛ ألن السياق يف باب الرتوكات والسياق والسباق حمكم وحمتكم 
 إليه، ولذلك ليس هناك دليل قوي يدل على وجوب طواف الوداع يف العمرة.

ناس بطواف ملا أمر ال Uثانياً: مما يدل على ضعف القول بوجوب طواف الوداع يف العمرة أن النيب 
الوداع يف حجة الوداع أذن لعائشة بعد ذلك أن تعتمر ومل يأمرها أن تطوف طواف الوداع بعد 

 عمرهتا، وال جيوز تأخري البيان عن وقت احلاجة.

ثالثاً: مما يدل على ضعف القول بوجوب طواف الوداع يف العمرة أن الذين قالوا بوجوب طواف 
فمنهم من يقول: إذا طاف وسعى وسافر مباشرة فال وداع عليه. الوداع يف العمرة اختلطت أقواهلم، 

ومنم من يقول: إذا طاف وسعى وبقي خلمسة فروض وجب عليه الطواف وأما إذا سافر قبل 
اخلمسة فروض فال طواف عليه، فلو كانت العمرة جيب فيها طواف الوداع حلد الشرع حدا  معيناً 

ا دونه، وبناء على ذلك فالصحيح الذي يرتجح أنه ال جيب على املعتمر أن يطوف فيه ويسقط عم
جيب على املعتمر أن يطوف طواف الوداع؛ ألنه مل يثبت دليل قوي من كتاب هللا وال سنة رسول هللا 

U  يلزم الناس هبذا النوع من الطواف يف العمرة، والقياس يف هذا ضعيف ملا بيناه من املعىن املوجود
 د يف العمرة.يف احلج والذي هو غري موجو 

يف هذا احلديث دليل على أن السنة للحاج سواء كان ذكراً أو أنثى أن يودع البيت وأن يكون آخر  
عهده بالبيت الطواف، وإذا كانت املرأة حائضاً أو نفساء فالسنة أهنا تسافر مباشرة، وننبه على بعض 

بعضهم أن املرأة احلائض إذا  األخطاء اليت يقوهلا بعض الناس ويفعلوهنا وهي أنه شاع وذاع عند 
كانت حائضًا وسقط عنها طواف الوداع للحيض تأيت عند باب احلرم وتقف وكذلك إذا كانت 
نفساء وكانوا يقولون: تأيت وتقف وتنظر إىل البيت وتودعه، وهذا أمر حمدث ونص األئمة والعلماء 

نفساء أن تتكلف اجمليء إىل على أنه من البدع واحملدثات، فليس على املرأة احلائض وال على ال
املسجد والوقوف يف هذا املوضع. وكذلك أيضًا من األمور اليت حيدثها البعض أهنم إذا طافوا طواف 
الوداع خرجوا من املسجد وظهورهم إىل اخللف ووجوههم إىل الكعبة فيخرجون وال يعطون البيت 
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يفعلها هنا يف املدينة وهذا من  ظهورهم؛ ألهنم يقولون: من ود ع خيرج على هذه الصفة، وبعضهم
وهو أتقى الناس هلل  Uاحلدث والبدع اليت ما أنزل هللا هبا من سلطان، فإنه مل يثبت عن رسول هللا 

بسنته وهديه، مل يثبت عنه عليه الصالة والسالم  8وأخشاهم باهلل واملنبغي للعبد أن يتقرب إىل هللا 
هذا الفعل ال يؤمن معه الضرر فإن الذي ميشي  أنه فعل هذه الصفة وتكلف هذا الفعل، وألن

ووجهه لألمام وميشي إىل القفا ال يأمن أن يتعثر وال يأمن أن يسقط على الناس وال يأمن أن يؤذي 
غريه فيؤذي نفسه ويؤذي غريه، فهذا ليس من شرع هللا يف شيء، واألدب إذا قيل إنه من األدب! 

ا فعله عليه الصالة والسالم الذي أدبه ربه وشهد من ، األدب مUاألدب ما تأدب به رسول هللا 
فوق سبع مساوات على كمال أدبه وتعظيمه حلرمات هللا، وليتق هللا من يفعل ذلك حينما يقول: 

حينما خرج وظهره إىل البيت غري متأدب؟! أو هو أعلم من  Uأتأدب مع البيت! هل رسول هللا 
 -وحاشا  - Uنفسه هذا السؤال هل فات رسول هللا باألدب؟! فليتق هللا وليسأل  Uرسول هللا 

وليأخذ بالسنة وهدي رسول  8هذا األدب؟ وحيدث يف دين هللا وشرع هللا ما ليس منه! فليتق هللا 
فعله وما مل يثبت عنه تركه واجتنبه، وليعلم  Uوال يقدم وال يؤخر، فما ثبت عن رسول هللا  Uهللا 

   ک ڑ ژه الصالة والسالم بالوعيد فقال سبحانه: أن هللا توعد كل من خالف سنته علي
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