
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

ُخُذوا َعنِّى َمنَاِسَكُكْم َلَعِّلِّ الَ وقال هلم: )) ة من اهلجرة، وخرج معه خلق كثريخرج النبي يف السنة العارش

(( فكان تعليم مناسك احلج وأحكامه من آخر ما علمه صِّل اهلل عليه وسلم أمته، بعد  َهَذا عاميَأَراُكْم َبْعَد  

                                       . ُأنزل إليه من ربه عِّل أكمل وجه وأمته أن بلَّغ ما 

ألمته، خلص هلم فيه    توصيَة رسول    ووداع،لقد كانت خطبة الوداع لقاًء بني أمة ورسوهلا؛ كان لقاء توصية 

بل خاطب  خاطب هبا صحابته واألجيال من بعدهم،   جامعة،أحكام دينهم ومقاصده األساسية يف كلمة 

                                                      البرشية عامة

 (( يقول:  وهو  وسلم  عليه  اهلل  صِّل  القائلني  أصدق  كالم  لتسمع  بأرسها  الدنيا  أنصتِت  النَّاُس  لقد  َا  َأُّيه

 ((.                     يِف َهَذا اْلَْْوِقِف  اْسَمُعوا َقْوِِل َفإِِّنِّ اَل َأْدِري َلَعِّلِّ اَل َأْلَقاُكْم َبْعَد َيْوِمي َهَذا

أين أمة اإلسالم  ((  إِنَّ ِدَماَئُكْم َوَأْمَواَلُكْم َعَلْيُكْم َحَراٌم َكُحْرَمِة َيْوِمُكْم َهَذا يِف َشْهِرُكْم َهَذا يِف َبَلِدُكْم َهَذا))  

اليوم من تطبيق هذا اْلبدأ؟ وقد أخذ بعضها برقاب بعض والقاتل يقول اهلل أكرب واْلقتول يقول ال إله إال 

يعلم   كان  وسلم  عليه  اهلل  وكأنه صِّل  عليه-اهلل  عز وجل  اهلل  أطلعه  من   -بام  الناس حني  سيأيت عِّل  أنه 

ا، ويسريون يف عامل تسود فيه معايري القوة والظلم  الدهر يودِّعون فيه هذه اْلبادئ، ويلقوهنا وراءه -م ظهريًّ

م فيه كل ما هو مادي عِّل ما هو إنساِّن ،لقد    -ظلم اإلنسان ألخيه اإلنسان صِّّل اهلل    -استهّل النبيه  وُيقدَّ

ذي   -عليه وسلم   عرفة، من شهر  يوم  بُحرمة  التحريم  هذا  واألموال، وشّبه شّدة  الّدماء  بتحريم  خطبته 

جة، يف البلد احلرام مكة، فلمكة اْلكّرمة حرمٌة عظيمٌة ال ُيسفك فيها دٌم، وال ُيقتل فيها طرٌي، وال ُتقطع احل

إاّل   لقيطتها  ُتلتقط  وال  ةل أشجارها،  احلجَّ ذي  شهر  وكُحرمة  اْلفقود،  اليشء  صاحب  عن  أحِد    باحث  

اب  تعظيم شأن القتل وسلب األموال فقد  مرادهو ،  ُرماألشهر احلُ    ن عباس ينظر إىل الكعبة ويقول: )) كان 

ِمنُْه َحَراٌم، اْغتِيَ   
 
ء َأْعَظُم ُحْرَمًة ِمنَْك، ُكله ََشْ َواْلُْْؤِمُن  َوَأْعَظَم ُحْرَمَتَك،  َأْطَيَبَك  َوَأَذاُه َحَراٌم،  َواًها لَك َما  اُبُه 

 َحَراٌم((
 
 .َحتَّى َأْن ُيَظنَّ بِِه َظنَّ ُسوء

 



 

 

 

َت َقَدَميَّ َهاَتنْيِ : )) ثم قال  ِمْن َأْمِر اْْلَاِهلِيَِّة َمْوُضوٌع ََتْ
 
ء الدين وأهله  (( أعز اهلل هبذا النبي َأاَل َوإِنَّ ُكلَّ ََشْ

وأول َشء هدمه رسول اهلل    وجعل به كلمة اهلل هي العليا، وكلمة الذين كفروا السفِّلوأذل به الكفر وأهله 

رشك اْلاهلية، فأتاهم بال إله إال اهلل، شعار اإلسالم كلمة نخلع هبا مجيع اآلهلة الباطلة، ونثبت هبا  

لعبادة، فهو اخلالق عز وجل وما سواه خملوق، وهو القاهر عز وجل وما  استحقاق اهلل عز وجل وحده ل

                        سواه مقهور

ووضع التعاِل        التحاكم  إىل غري رشعه سبحانهو  ومما هدمه رسول اهلل ووضعه َتت قدمه حكم اْلاهلية

َا النَّاُس ام أرسى ميزان التفاضل ))عِّل عباد اهلل اْلوحدين بالفخر باألحساب والعشرية والقوة واْلال وإن  َأُّيه

َواِحدٌ  ُكْم  َربَّ َواِحدٌ   إِنَّ  َأَباُكْم  َفْض َوإِنَّ  َأالَ الَ  َعَجِميٍّ ،  َعَِّل  لَِعَرِِبٍّ  وَ َل  َعَِّل ،  َأْسَوَد  َوالَ   ، َعَرِِبٍّ َعَِّل  لَِعَجِميٍّ  الَ 

 ، إِالَّ بِالتَّْقَوى أال َهْل َبلَّْغُت(( ، َوالَ َأْْحََر َعَِّل َأْسَودَ َأْْحَرَ 

ا)) ِرَبا  ِرَباَنا:  َأَضُعُه  ِرًبا  ُل  َوَأوَّ َمْوُضوٌع،  يَِّة 
اْْلَاِهلِ ُكلههُ َوِرَبا  َمْوُضوٌع  ُه  َفإِنَّ اْلُْطَّلِِب  َعْبِد  ْبِن  فأبطل  ْلَعبَّاِس   ))

ُقوْا اهللََّ َوَذُروْا َما َبِقَى ِمَن الّربَ  }  ربًا بعده صِّل اهلل عليه وسلم كّل  النبي  ِذيَن ءاَمنُوْا اتَّ َا الَّ ْؤِمننَِي  ا ياَأُّيه إِن ُكنُتْم مه

ْ َتْفَعُلوْا َفْأَذُنواْ   .[279، 278]البقرة: {بَِحْرب  ّمَن اهللَِّ َوَرُسولِهِ  َفإِن ملَّ

ُكْم َأَخْذمُتُوُهنَّ بَِأَماَنِة اهللَِّ َواْسَتْحَلْلُتْم ُفُروَجُهنَّ بَِكلَِمِة : )) وىص النبي بالنساء فقالأثم    َفإِنَّ
ِ
ُقوا اهللََّ يِف النَِّساء اتَّ

ح  َوهَلُنَّ َعَلْيُكْم  اهللَِّ، َوإِنَّ َلُكْم َعَلْيِهنَّ َأاَل   ًبا َغرْيَ ُمرَبِّ ُبوُهنَّ َْضْ ُيوطِْئَن ُفُرَشُكْم َأَحًدا َتْكَرُهوَنُه َفإِْن َفَعْلَن َفاْْضِ

ما أروعها من وصية! وما أحرى اإلنسانية اليوم أن تلتزم هبا وُتتدي هبدُّيا!   ((ِرْزُقُهنَّ َوكِْسَوُُتُنَّ بِاْلَْْعُروِف 

اْلرأ أذاقت  أن  العذاب  بعد  أشد  اْلرأة-ة  حرية  مسمى  والرذيلة   -َتت  الذل  مهاوي  إىل  هبا  ،  ودفعت 

 وجردُتا من كل معاِّن الكرامة والرشف، َتت شعارات مزيفة، ال متته إىل احلقيقة يف َشء.                       

 د!!  إن اْلرأة اليوم ختتزل قيمتها يف اْلسد اْلعروض يف كل مكان، واْلبذول لكل راغب ومري

َوإِِّنِّ َقْد َتَرْكُت فِيُكْم َما َلْن َتِضلهوا َبْعَدُه إِِن اْعَتَصْمُتْم بِِه كَِتاَب  ومن شفقته عِّل أمته دهلا عِّل سفينة نجاُتا ))

ِذيَن آَمنُوْا بِاهللِّ   ا الَّ ُكْم َوَأنَزْلنَا إَِلْيُكْم ُنوًرا مه بِينًا * َفَأمَّ بِّ ن رَّ َا النَّاُس َقْد َجاءُكم ُبْرَهاٌن مِّ اهللَِّ  ((  قال تعاىل:}َيا َأُّيه

النساء175-174[                            ْسَتِقياًم {]سورة  مه اًطا  ِِصَ إَِلْيِه  َوَُّيِْدُّيِْم  َوَفْضل   نُْه  مِّ  
َرْْحَة  يِف  َفَسُيْدِخُلُهْم  بِِه  َواْعَتَصُموْا 

                                                                                       

 



 

 

 

َأنََّك َقْد  : ))أمته أنه قد بلغ رسالة ربه فقال  ثم استشهد َأْنُتْم َقائُِلوَن؟ َقاُلوا: َنْشَهُد  َوَأْنُتْم َمْسُئوُلوَن َعنِّي َفاَم 

رِ  السَّ َبلَّْغَت  إِىَل  َيْرَفُعَها  بَّاَبِة  السَّ بإِْصَبِعِه  َفَقاَل  َعَلْيَك  الَِّذي  َوَقَضْيَت  تَِك  أِلُمَّ َوَنَصْحَت  َربَِّك   َسااَلِت 
ِ
اَمء

أعظم إشهاد يف التاريخ يف أرشف زمان ومكان، استشهد    اللَُّهمَّ اْشَهْد اللَُّهمَّ اْشَهْد(( )) َوَينُْكُتَها إِىَل النَّاِس:  

وال ُيعَرف يف التاريخ كله شهود   عليه أفضل البرش، وشهد له أفضل أتباع نبي؛ فشهد له أهل اْلوقف كلهم  

ونحن نشهد بأِب أنت وأمي يا   هذا العدد، وكانت شهادُتم عِّل أهم القضايا وأعالها، وهي دين اهلل تعاىلك

الغمة، وجاهدت يف اهلل حق جهاده، فجزاك   رسول اهلل أنك بلغت وأديت ونصحت األمة، وكشفت  قد 

 اهلل عنا خري ما نبيًا عن أمته.

   ))إِنَّ ِدَماَئُكْم َوَأْمَواَلُكْم َعَلْيُكْم َحَراٌم َكُحْرَمِة َيْوِمُكْم َهَذا يِف َشْهِرُكْم َهَذا يِف َبَلِدُكْم َهَذا،  
 
ء   َأاَل َوإِنَّ ُكلَّ ََشْ

َت َقَدَميَّ َهاتَ  َوِدَماُء اْْلَاِهلِيَِّة َمْوُضوَعٌة ََتْ  ، َت َقَدَميَّ َهاَتنْيِ َأْمِر اْْلَاِهلِيَِّة َمْوُضوٌع ََتْ َدم  َأَضُعُه ِمْن  ُل  َوَأوَّ  ، نْيِ

َفَقَتَلْتهُ  َبنِي َسْعد   يِف  َضًعا  ُمْسََتْ َكاَن  احْلَاِرِث  ْبِن  َربِيَعَة  اْبِن  َدُم  ُل   ِدَماُؤَنا:  َوَأوَّ َمْوُضوٌع،  اْْلَاِهلِيَِّة  َوِرَبا  ُهَذْيٌل، 

النَِّس  يِف  ُقوا اهللََّ  ُه َمْوُضوٌع ُكلهُه، اتَّ َفإِنَّ اْلُْطَّلِِب  ْبِن َعْبِد  اْلَعبَّاِس  ِرَبا  ِرَباَنا:  بَِأَماَنِة  ِرًبا َأَضُعُه  َفإِنَُّكْم َأَخْذمُتُوُهنَّ   
ِ
اء

ُفرُ  َواْسَتْحَلْلُتْم  َفَعْلَن  اهللَِّ  َفإِْن  َتْكَرُهوَنُه  َأَحًدا  ُفُرَشُكْم  ُيوطِْئَن  َأاَل  َعَلْيِهنَّ  َلُكْم  َوإِنَّ  اهللَِّ،  َمِة 
بَِكلِ وَجُهنَّ 

َتَركْ  َقْد  َوإِِّنِّ  بِاْلَْْعُروِف  ْسَوُُتُنَّ 
َوكِ ِرْزُقُهنَّ  َعَلْيُكْم  َوهَلُنَّ  ح   ُمرَبِّ َغرْيَ  ًبا  َْضْ ُبوُهنَّ  فِيُكمْ َفاْْضِ َتِضلهوا    ُت  َلْن  َما 

َقاُلوا: َنْشَهُد َأنََّك َقْد َبلَّْغَت ِرَسااَلِت  "َبْعَدُه إِِن اْعَتَصْمُتْم بِِه كَِتاَب اهللَِّ َوَأْنُتْم َمْسُئوُلوَن َعنِّي َفاَم َأْنُتْم َقائُِلوَن؟ 

بإِْصَبعِ  َفَقاَل  َعَلْيَك  ِذي  الَّ َوَقَضْيَت  تَِك  أِلُمَّ َوَنَصْحَت  النَّاِس:  َربَِّك  إِىَل  َوَينُْكُتَها   
ِ
اَمء السَّ إِىَل  َيْرَفُعَها  بَّاَبِة  السَّ ِه 

                                                                  »اللَُّهمَّ اْشَهْد اللَُّهمَّ اْشَهْد((.

  

 العاْلني   ب وآخر دعوانا أن احلمد هلل ر 

 

 

 

 


