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  تمهيد
  

. وداع رسولها؛ كان لقاء توصية و اء بين أمة و    لق - التي تخللت شعائر الحج      -لقد كانت خطبة الوداع     

توصيةَ رسول ألمته، لخص لهم فيه أحكام دينهم ومقاصده األساسية في كلمة جامعة مانعة، خاطب بها                

بلَّغ الرسالة ونصح لألمة     صحابته واألجيال من بعدهم، بل خاطب البشرية عامة، بعد أن أدى األمانة و            

وعها من ساعة تلك التي اجتمع فيها من أرسله اهللا رحمة للعـالمين مـع               وما أر ..في أمر دينها ودنيها   

كلمات من ال ينطـق عـن        الجموع المؤلفة خاشعين متضرعين، وكلهم آذان صاغية لكلمات الوداع و         

  .الهوى كلمات تجد صداها عند كل من يستمع لها، ألنها تخرج من القلب إلى القلب

  

  المناسبة والظروف
  

قد نزل فيه الـوحي      صلى اهللا عليه وسلم في حجة الوداع يوم عرفة من جبل الرحمة و            ألقاها الرسول   

  " رضيت لكم اإلسالم ديناً أتممت عليكم نعمتي و اليوم أكملت لكم دينكم و"مبشراً أنه 

  

  نص الخطبة
  

مالنا من  من سيئات أع   نعوذ باهللا من شرور أنفسنا و      الحمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، و       

يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشـهد أن                       

  .رسوله و محمداً عبده

أما بعد أيها الناس اسـمعوا      . أستفتح بالذي هو خير    أحثكم على طاعته و    أوصيكم عباد اهللا بتقوى اهللا و     

  .كم بعد عامي هذا في موقفي هذامني أبين لكم فإني ال أدري لعلى ال ألقا

أعراضكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في             أيها الناس إن دماءكم و    

وإن ربـا  . أال هل بلغت اللهم فاشهد، فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنـه عليهـا             –بلدكم هذا   

إن أول  و. ال تظلمون وقضى اهللا أنه ال ربا  تظلمون ولكن لكم رؤوس أموالكم ال  و الجاهلية موضوع، 

  .ربا أبدأ به ربا عمي العباس بن عبد المطلب

    وإن دماء الجاهلية موضوعة، و إن أول دم نبدأ به دم عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبـد المطلـب                     

    قتل بالعـصا والحجـر     وإن مآثر الجاهلية موضوعة غير السدانة والسقاية والعمد قود وشبه العمد ما             

  .هد أال هل بلغت اللهم فاش–و فيه مائة بعير، فمن زاد فهو من أهل الجاهلية 

  



 

 

أما بعد أيها الناس إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه، ولكنه قد رضي أن يطاع فيما سـوى                     

 الكفر يضل بـه الـذين       ذلك مما تحقرون أعمالكم فاحذروه على دينكم، أيها الناس إنما النسئ زيادة في            

. يحرموا ما أحل اهللا يحرمونه عاماً ليوطئوا عدة ما حرم اهللا فيحلوا ما حرم اهللا و        كفروا يحلونه عاماً و   

إن عدة الشهور عند اهللا اثنا عشر   و  األرض، إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اهللا السماوات و و

  :   واحد فرد األرض، منها أربعة حرم ثالثة متواليات و  وشهراً في كتاب اهللا يوم خلق اهللا السماوات

  . أال هل بلغت اللهم فاشهد–شعبان  رجب مضر الذي بين جمادى و المحرم و ذو الحجة و ذو القعدة و

لكم أن ال يواطئن فرشهم غيركم، وال يدخلن . لكم عليهن حق أما بعد أيها الناس إن لنسائكم عليكم حقاً و

         ال يأتين بفاحشة، فإن فعلن فـإن اهللا قـد أذن لكـم أن تعـضلوهن                بيوتكم إال بإذنكم و   أحداً تكرهونه   

       أطعـنكم فعلـيكم رزقهـن       تضربوهن ضرباً غير مبرح، فإن انتهـين و        تهجروهن في المضاجع و    و

إنكـم    و استوصوا بالنساء خيراً، فإنهن عندكم عوان ال يملكن ألنفسهن شيئاً،          كسوتهن بالمعروف، و   و

 –استوصوا بهن خيـراً      استحللتم فروجهن بكلمة اهللا فاتقوا اهللا في النساء و         إنما أخذتموهن بأمانة اهللا و    

  .اللهم فاشهد....أال هل بلغت
أال هل بلغت اللهم     .ال يحل المرئ مال ألخيه إال عن طيب نفس منه          أيها الناس إنما المؤمنون إخوة و     

 يضرب بعضكم رقاب بعض، فإني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لـن               راًا بعدى كف  وافال ترجع  .فاشهد

  اللهم فاشهد... سنة نبيه، أال هل بلغت كتاب اهللا و:  تضلوا بعده

  

  تحليل نص الخطبة
  

 آفاقاً حضارية جديدة لتراثنـا      أمامناإن تحليل خطبة الرسول صلى اهللا عليه وسلم في حجة الوداع تفتح             

  . األمامإلىتحريكها  يرات المعاصرة، بل ويستطيع بها مواكبة التغ

سلم بالناس للمرة األخيرة في حياته، في يوم         في السنة العاشرة للهجرة حج رسول اهللا صلى اهللا عليه و          

من صعيد جبل عرفة حيث خطب رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم خطبتـه                . التاسع من ذي الحجة   

ن أمية بن خلف يعيد أقواله صلى اهللا عليه وسـلم ليـسمع             المؤثرة، وكان ربيعة اب    المشهورة الكاملة و  

:  هـو يقـول    يقال، إنه حج وعلى جمله رحل رث، وعليه قطيفة ال تساوي أربعة دراهم، و              و .الناس

  .ال سمعة اللهم اجعله حجا ال رياء فيه و

        حيـة،  الحياة فـي كلمـات متناسـقة رو        المعيشة و  لقد جمع صلى اهللا عليه وسلم في خطبته الوعظ و         

حقـوقهم،   بين للناس واجباتهم و    نماذج عالجية لتكون في متناول اإلنسان البسيط، و        تعابير ميسرة و   و

ومعنى ذلك، أن النبي  صلى اهللا عليه وسـلم          . من أجل بناء مجتمع متراص يشد المؤمن بعضه بعضا        

  .خرجوا عن جادة الطريقوضع اللمسات األخيرة على مشروع البناء الحضاري للمسلمين، حتى ال ي



 

 

الْيوم َأكْملْتُ لَكُم ِدينَكُم وَأتْممـتُ علَـيكُم ِنعمِتـي    :  ((سلم  اآلية الكريمة  فحينما يقرأ  صلى اهللا عليه و      

الجماعة، ألن ما    يكون بذلك قد حمل المسؤولية إلى األفراد و        ].3/المائدة)) [ورِضيتُ لَكُم اِإلسالَم ِديناً   

ر في كالمه وهو الذي ال ينطق عن الهوى  يعتبر بمثابة مجموعة سلسلة من المعـامالت يجـب أن            ذك

تظل منقوشة في أذهاننا، ألنها تمثل عالقة بربه ومجتمعه، ستبقى مستمرة التطبيق في الزمان اإلنساني               

  .من عليها إلى أن يرث اهللا األرض و

 لفظة أساسية استعملت في كـالم       190نالحظ أن   في تحليل نص خطبة الرسول صلى اهللا عليه وسلم            

الحث، كما قمنا بتقسيم الخطبة إلـى        -الرسول   - الثلث   -الحمد اهللا   :   النبي صلى اهللا عليه وسلم مثل     

  : تسع وحدات هي

  . نتوب إليه، الخ و نستغفره،  االستفتاح الحمد هللا نحمده ونستعينه و: الوحدة األولى

 أما بعد أيها الناس، اسمعوا مني أبين لكم، فإني ال أدري لعلي ال ألقـاكم       .دماء حرمة ال  : الوحدة الثانية 

في  أموالكم حرام عليكم، هذا في شهركم هذا و        أيها الناس، إن دماءكم و    . بعد عامي هذا في موقفي هذا     

  .بلدكم

تمنه عليها، إن ربـا     أداء األمانة و حرمة الربا فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائ            : الوحدة الثالثة   

  الخ...الجاهلية موضوع

 عدم طاعة الشيطان أيها الناس، إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه، ولكنـه                 : الوحدة الرابعة 

  الخ....فاحذروه على دينكم. قد رضي أن يطاع في ما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم

لكـم علـيهن     الناس إن لنسائكم علـيكم حقـا، و        في معاملة الزوجة أيها      اإلحسان : الوحدة الخامسة 

  الخ ....حق،

 مال أخيه إال عـن      المرئال يحل     أيها الناس إنما المؤمنون إخوة، و      األخوةوجوب  :  الوحدة السادسة 

  .؟ اللهم فاشهد أال هل بلغت طيب نفس منه،

 رقـاب بعـض،     وجوب التمسك بكتاب اهللا فال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم         :   الوحدة السابعة 

  .فإني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي، كتاب اهللا وسنة نبيه، أال هل بلغت؟ اهللا فاشهد

آدم من تراب، إن أكرمكم عند       إن أباكم واحد كلكم آلدم و       أيها الناس إن ربكم واحد و      : الوحدة الثامنة 

 بلغت؟ اللهم فاشهد، فليبلغ الشاهد مـنكم        أال هل . ليس لعربي فضل على عجمي إال بالتقوى      . اهللا أتقاكم 

  .الغائب

ال تجوز لوارث وصيته     أيها الناس إن اهللا قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث، و           :   الوحدة التاسعة 

      من أدعـى إلـى غيـر أبيـه     . للعاهر الحجر الولد للفراش و و ال تجوز وصية في أكثر من الثلث،       و

والناس أجمعين، ال يقبل منه صرفا وال عدال، والـسالم          . المالئكة لعنة اهللا و  أو تولى غير مواليه فعليه      

  .بركاته رحمة اهللا و عليكم و



 

 

:  الوحدة السادسة فهما مرتبطتان نوعا ما بواسطة       حدات مستقلة فيما بينها، عدا الوحدة الثانية و        إنها و 

  . مال أخيهامرئتحريم 

  .ها البعض، رغم ما يبدو في بعض المقاطع من تشابه الوصاياأما بقية الوحدات، فإنها مستقلة عن بعض

  :  اآلتية) أو القضايا(هذا الخطاب النبوي يمكن تقسيمه إلى العوامل  و

وجود اهللا   :   وهو العامل الممثل بلفظة الجاللة ووحدانية اهللا، أي بفكرتين هامتين هما           : العامل األول    -

هنا يوجهنا رسول اهللا صـلى      . من المساهمة الكلية للوحدات   % 36,7هاتان الفكرتان لهما    . وحدانية اهللا 

معنى ذلك، أنه يحثنا على ربط العـالم   ما يجب التفكير فيه و سلم  نحو مبدأ تحكيم العقل، و اهللا عليه و  

  .المادي بخالق هذا الكون

 لميكانيزمـات  من خالل قراءتنـا  فمن خالل آيات كتاب اهللا عز وجل التي تعتبر الموجه لكل باحث، و        

الكائنات الحية، نستنتج أن الخلية هي الوحدة المشتركة في كل الكائنات الحية، وهذا معناه أن المخلوقات   

  .وحيد تتطور وفق نظام محكم و تخضع لمعادلة بيولوجية مشتركة، و

ن الظواهر   الحياتية أ  هإشكالياتاألرض لكل    فتكون نتيجة مناقشة العاقل، المتدبر في ملكوت السماوات و        

       البيولوجية ليست في الواقع سوى أدوات يتحكم فيها نظام رياضي واحـد يتـسم بالدقـة،                الفيزيائية و 

تكـون   و. يخضع لقوة ال يمكن تمثيل إسقاطاتها في الفضاء الرياضـي          ال يعتريه الخلل الديناميكي، و    

  .اسخة في ذهن اإلنسان العاقلالوحدانية التي تبقى ر الحقيقة في آخر المطاف، هي فكرة الوجود و

فالعامل الثاني في . واألرض هو العامل الذي يوضح لنا أهمية يوم خلق السماوات        و :  العامل الثاني  -

خطبة نبينا محمد  صلى اهللا عليه وسلم  يوضح لنا األلفاظ المرتبطة ببداية الكون، حيث ذكر صـلوات                   

           نا عشر شهرا فـي كتـاب اهللا، يـوم خلـق الـسماوات             اهللا عليه وسالمه، أن عدة الشهور عند اهللا اث        

سلم  أن الكون كان على هيئة تختلف عن          واألرض، وهذا معناه حسب كالم الرسول  صلى اهللا عليه و          

  .هيئته الحالية

كأنها ثابتة ال تتحرك، والسبب في ذلك يرجع للمـسافة           وبالفعل، إن المتتبع لحركة النجوم، تظهر له و       

صلنا عن هذه النجوم، إال أن الواقع يبرهن عكس ذلك، فالنجوم عمليا تتحرك بسرعة كبيرة، كما                التي تف 

  ].38/يس[ )) والشَّمس تَجِري ِلمستَقَرٍّ لَّها : (( يقول رب العالمين

 هو عامل الوصية، حيث نجده  صلى اهللا عليه وسلم  يوصي الناس بتأديـة واجـب                  : العامل الثالث    -

أيها الناس، إن اهللا قد قـسم لكـل وارث          :  لى أحسن ما يرام، إذ يقول  صلى اهللا عليه وسلم            اإلرث ع 

  .ال تجوز لوارث وصية في أكثر من الثلث لميراث، ونصيبه من ا

فإن نظرنا بعقولنا لقضية اإلرث، وجدنا أن الدين اإلسالمي يقوم بتحصين كل مـسلم ينتمـي لعائلـة                  

حتى يكون لزوجه مورٌد لتـأمين        االجتماعي حتى يبلغ أشده من جهة، و       ذلك بتأمين طريقه   ، و المتوفى

   لقد فصل الفكر اإلسالمي السليم في هذه المسألة بما أرضى المجتمع، حتـى             حياته من جهة أخرى؛ و    

  . أسرية غير محمودةمطباتال تحدث 



 

 

    تطبيق تعـاليم القـرآن  فتحكيم العقل إذن، الذي يستمد طاقته من الدين اإلسالمي الحنيف، والذي يحسن    

وصايا رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  المادية، كفيل ببناء مجتمع التكافل، ألن اإلسالم أتى بخيـر                    و

بكيفية تفسح المجـال لتغطيـة       االقتصادي بين أفراد المجتمع، و     منهج لتثبيت دعائم التوازن األسري و     

  .ئلتهااألسرة إذا ما اقتحم األجل المحتوم أحد أفراد عا

يأتي العامل الرابع، ليوضح لنا أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم لم يغفـل              :    المرأة  :  العامل الرابع  -

فقد تـرك   . عن قضية المرأة وحقوقها، إذ تعتبر المرأة في الدين اإلسالمي العمود الفقري لتقدم المجتمع             

 أيها الناس إن لنسائكم عليكم حقـا        : صلى اهللا عليه وسلم  بصماته في وصاياه على المرأة، حيث يقول           

ال يدخلن أحدا تكرهونه بيوتكم إال بـإذنكم وال يـأتين            ولكم عليهن حقا، أن ال يوطئن فرشكم غيركم و        

  . بفاحشة

عليكم، حقا، عليهن؛ إذ نجد لها مساهمات كبيرة في هذه الوحـدة،             : فاأللفاظ ذات المعاني الكبرى هي    

أولى للمرأة اهتماما لم يشهده التاريخ من قبل، إذ كان لها وضع دوني             مما يدل على أن الدين اإلسالمي       

  .في المجتمعات األخرى

فهذا العامل يعتبر عامل توديع رسول اهللا  صلى اهللا عليـه وسـلم              :  عامل الوداع    : العامل الخامس    -

اس اسمعوا فيما أبين لكم     نألمته، و االنتقال إلى الدار اآلخرة، حيث نجد أن الفقرة الثانية أما بعد أيها ال              

  .لها مساهمة قوية على العامل الخامس. فإني ال أدري لعلي ال ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا

سلم، بعد أن رباه      لقد ألقى اهللا سبحانه قيادة المسلمين على عاتق معلم البشرية محمد  صلى اهللا عليه و               

ه الكماالت، لتوجيه الناس والتخطيط لمصلحتهم، وبين واصطفاه، وارتفع به عن ملذات الدنيا، وغرس في 

لهم أنه ال يجوز لهم أن يكونوا أتباع األمم األخرى، ألن المنطق يقضي أن يكون أصـحاب األخـالق                   

المثل العليا وأصحاب اإليمان هم قادة ال مقودين، وسادة في األرض ال ينظرون بنظـارات                الفاضلة و 

  .غيرهم

في قضاء حوائج الناس أمانا عن عقاب اهللا، حيث يقول صلى اهللا             في قضائه، و  علّم المسلم كيف يعيش     

إن هللا تعالى عبادا اختصهم بحوائج الناس، يفزع إليهم الناس في حوائجهم، أولئك اآلمنون              : عليه وسلم   

  .من عذاب اهللا

       حـريم الـدماء   الوصايا، ونبههم إلـى ت     وضع للناس ميزان العدل في األحكام و       أدى األمانة كاملة، و   

األموال، وكأنه يقول لهم، إنني أودعكم على أمل اللقاء معكم إن شاء اهللا في ذلك اليوم، الذي ال ينفع                    و

  .فيه مال وال بنون إال من أتى اهللا بقلب سليم
  

  

  

  

  

  

 



 

 

  أسئلة التصحيح الذاتي
  

  

  . أحكام شرعية من نص الخطبةثالثة استخرج - 1

 نص الخطبة أن األيام األخيرة للرسول قد اقتربت ما الذي يشير في النص               فهم بعض الصحابة من    - 2

  إلى هذا؟

  . أشار الرسول صلى اهللا عليه وسلم في خطبته إلى حقوق اإلنسان استخرج ثالثة منها- 3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  أجوبة التصحيح الذاتي
  

 

  : األحكام المستنبطة من خطبة الوداع  – 1

  . اء واألعراض في اإلسالمتحريم الدم/ أ

  .وجوب أداء األمانة في اإلسالم/ ب

  .تحريم الربا في اإلسالم/ ج

 الذي يشير إلـى   و  فهم بعض الصحابة من نص الخطبة أن األيام األخيرة للرسول قد اقتربت              لقد   – 2

لعلى ال ألقاكم   أما بعد أيها الناس اسمعوا مني أبين لكم فإني ال أدري            : ذلك قوله صلى اهللا عليه و سلم        

   .بعد عامي هذا في موقفي هذا

  : ، منها أشار الرسول صلى اهللا عليه وسلم في خطبته إلى حقوق اإلنسان- 3

  .  الحق في الحياة-    

  .  الحق في الملكية-    

  . حقوق المرأة-    

  


