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احلقوق املتكافئة يف خطبة الوداع

احلؿددّٓمرمربماظع د

م،ماظؼ ئددؾمكمطؿ ددفماظعّٖؼددّٖ م{اظْقَ دقَمَم ْأطْؿَؾْددتم

ْظؽُؿَمدِؼَـؽُؿَموَأْتَؿَؿَتمسَؾْ َقؽُؿَمغِعَؿَؿِلموَرَضِقتمْظؽُؿماإلدَالمَمدِؼـً } .م
مممممموأذفّٓمأنمالمإظفمإالمارموحّٓهمالمذّٕؼؽمظف،موأذفّٓمأنمددقّٓغ ممؿدًّٓمام
سؾّٓمارموردقظفم،م ؾغماظّٕد ظةموأدىماِّع غةم،مغصّّماِّعةم،موطشػمارم دفم
اظغؿةم،موأخّٕجـ م فمعـماظظؾؿد تمإديماظـدقرمودؾقاتمر دلموددالعفمسؾقدفم،م
وسؾكمآظفمووقؾفموعـمتؾعفؿم إحل نمإديمؼقمماظّٓؼـم،مو عّٓم م
ممممصػلماظع مماظع ذّٕمعـماهلفّٕةمخّٕجماظـيبم(وؾكمارمسؾقفمودؾؿ)مكم
ذيع معـ ماظصق ة مِّداء مصّٕؼضة ماحلج م ،موك موعقِّٓ مسّٕص ت مض م ماظـيبم
(وؾكمارمسؾقفمودؾؿ)مخطقؾً مخبطؾؿفماجل ععةِ،مواظيتمتعّٓم ؾالشةمطؾؿ تف م
وصص حةمأظػ زف موع متضؿـؿفمعـمعع ن معـمجقاععمطؾؿفم(وؾكمارمسؾقفم
ودؾؿ) .م
وإذا متأعؾـ مخطؾة ماظقداع م ؽؾ مع مصقف معـ معع نُ موضقؿ م ،موأععـ مصقف م
اظـظّٕموجّٓغ مأغف مضّٓمتطّٕضتمإديمجقاغبمدضقؼةمعـمحق ةماإلغل نم،مصفلم
تعّٓ مأسظؿ موثقؼة مت رخيقة مك مجم ل محؼقق ماإلغل ن -م غض ماظـظّٕ مسـم
دؼـف مأو مععؿؼّٓه مأو مظقغف مأو مجـلف -م،موؼأتلمكمعؼّٓعةمػّٔهماحلؼققمحؼم
احلق ة م ،مواحلػ ز مسؾك ما ل مواظعّٕض م ،محقث مؼؼقل م(وؾك مار مسؾقفم
ودؾؿم) م(إَنِمدِعَ َءطُؿَموَأْعَقَاْظؽُؿَموأسّٕاضؽؿمسَؾْ َقؽُؿَمحََّٕامٌمطْقَّٕعَةِمؼَقَ ِعؽُؿَم
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ّٓطُؿَ مػََّٔا مإَظْك مؼَقَمَ متَؾْؼْقَنَ مرَ ِؽُؿَ ،مأْالْ مػَؾَم
ػََّٔا مصِل مذَفَ َّٕطُؿَ مػََّٔا مصِل م َؾْ ِ
َؾَّغَت م؟مضْ ظُقا مغَعَؿَ،مضْ لَ ماظؾَّفؿِماذَفََّٓ)م،مصالْمحيؾّمإلغل نمأْنَمؼعؿِّٓيَمسؾْكم
أخقفِم أيمغقعمعـمأغقاعماالسؿّٓاءم،مأومأنمؼؿعّٕضَمظفم أيمظقنمعـمأظقانم
اإلؼّٔاءِ م،مظؼقظفم(وَؾَّكمارُمسَؾْقَفِموَدَؾَّؿَ) (طُؾّماظْؿلَؾِؿَمسَؾْكماظْؿلَؾِؿَمحََّٕامٌ م
دَعف،موَعَ ظُف،موَسَِّٕضف)،مصؼّٓمحّٕمماإلدالمماظّٓع ءمطؾماظّٓع ءمواِّعقالمطؾم
اِّعقال ،مواِّسّٕاض مطؾ ماِّسّٕاض مدون مادؿــ ء مأو ماغؿؼ ء ،مصعـّٓع محّٕمم
اإلدالم مضؿؾ ماظـػّٗ ممل محيّٕم مضؿؾ ماظـػّٗ ما ؤعـة مصقلب مأو ما لؾؿةم
صقلب مأو ما قحّٓة مصقلب م ،مإمن محّٕم مضؿؾ ماظـػّٗ مطؾ ماظـػّٗ موأيم
غػّٗمصؼ لمدؾق غفموتع ديم {معِـَمأْجَؾَمذَظِؽْمطْؿَؾَـَ مسَؾْكمَـِلم َإدََّٕائِقؾَمأْغٍَفم
عَـَ مضْؿَؾَ مغَػْلً م ِغَقََّٕ مغَػُّْٗ مأْوَ مصْلَ دٍ مصِل ماظْأْرَضَ م ْصؽْأْغٍَؿَ مضْؿَؾَ ماظـٍَ سَ مجَؿِقعً م
وَعَـَمأْحَقَ ػَ م ْصؽْأْغٍَؿَ مأْحَقَ ماظـٍَ سَمجَؿِقعً }م .م
صؿـ مذّٓة مسـ ؼة ماإلدالم محبػظ ماظّٓع ء مجعؾ ماالسؿّٓاء مسؾك مغػُّٗم
واحّٓةٍماسؿّٓاءً مسؾكمأغػّٗماظـ سمذيقعً ،مض لمتع دي {صْؽْأْغٍَؿَ مضْؿَؾَ ماظـٍَ سَم
جَؿِقعً }،موضّٓممتقسّٓماحلؼمدؾق غفموتع ديمسؾكمذظؽم أذّٓمأغقاعماظعؼ بم
ك ماظّٓغق مواآلخّٕة م ،مصؼ ل مدؾق غف م {وَعَـَ مؼَؼْؿؾَ معؤَعِـً معؿَعَؿًِّّٓا مصْفََّٖاؤهم
جَفَـِؿ مخَ ظًِّٓامصِقفَ موَشْضِبَماظؾَّف مسَؾْقَفِموَظْعَـَف موَأْسَِّٓمظْف مسََّٔاً مسَظِقؿً } ،م ؾمإنم
اإلدالممغفكمسـمجمّٕدماظؿكقؼػمواظرتوؼع مظمعـ

م،مؼؼقل مغؾقّـَ م(وَؾَّكم

ؾ م لؾؿُ مأنَ مؼَّٕوِّعَ معلؾؿً ) ،مطؿ محِّٕم ماإلدالمم
ارُ مسَؾْقَفِ موَدَؾَّؿَ) (ال مؼَقِ ّ

م

االسؿّٓاء مسؾك مشري ما لؾؿ
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مممـ مهلؿ مسفّٓ موذعة موذّٓد مسؾك مذظؽ م،م

تأدقلً م ؾّٓأماظؿع ؼّ٘ماظلؾؿلم

ماظؾشّٕم،مؼؼقلم(وؾكمارمسؾقفمودؾؿ)م م

(عَـَ مضْؿَؾَ مععَ ػًَّٓا مظْؿَ مؼََّٕحَ مرَائِقَةْ ماظْفَـِةِ موَإَنِ مرَحيْفَ متقجَّٓ معِـَ معَلِريَةِم
أْرَ َعِ َمسَ عً )م .م
ممممموطؿ مدس ماظـيبم(وؾكمارمسؾقدفموددؾؿ)مكمخطؾدةمحفدةماظدقداعمإديم
ري ؼةماظّٓع ءمدسد مأؼضد مإديمري ؼدةماِّعدقالموودق غؿف م،موحدمٍّٕمماالسؿدّٓاءم
ض دؽُؿَمسَؾْ د َقؽُؿَمحَ دَّٕامٌ)م،موظؼددّٓم
سؾقف د م،مصْؼْ د لَ م(إَنِمدِعَ د َءطُؿَموَأْعَ دقَاْظؽُؿَموَأْسََّٕا َ
حددّٔرماظؼددّٕآنماظؽددّٕؼؿمعددـماالسؿددّٓاءمسؾددكماِّعددقالمشص دؾً م،مأومدددّٕضةًم،مأوم
احؿق د الم،مصؼ د لمتع د دي {مؼَ أْؼّفَ د ماظَّددِّٔؼـَمآعَـددقامظْ د متَ د ْأطُؾُقامأْعَ دقَاْظؽُؿَمَقَددَـؽُؿَم
ِ ظْؾَ رِؾَمإَظَّ مأْنَمَتؽُقنَمتِفَ رَةًمسَـَمتَدَّٕاضُممعِد َـؽُؿَمموَظْد ممتَؼْؿؾُدقاممأْغَػُلَدؽُؿَممإَنِماظؾَّدفَمم
طْ نَمِؽُؿَمرَحِقؿً م*موَعَـَمؼَػْعَؾَمذَظِؽْمسَّٓوَاغً موَزُؾْؿً مصْلَقَفَمغصَؾِقفِمغَ رًام َوطْد نَمم
ذَظِؽْمسَؾْكماظؾَّفِمؼَلِريًا} .م
وعـما ؾ دئماإلغل غقةماظعظقؿةماظيتمأردتمضقاسّٓػ مخطؾةماظقداعم م
حّٕعةماغؿف كماِّسّٕاضموادؿؾ حؿف م ظؼقؾمواظؼ لمواظغقؾةمواظـؿقؿةمواظظدـم
واظؾفؿد ن،مظددّٔامذيددعماظّٕدددقلم(وددؾكمارمسؾقددفمودددؾؿ)م د
وحّٕعةماظّٓممواظعّٕضمكمدق قمواحّٓمح

محّٕعددةما د لم

مأسؾـم(وؾكمارمسؾقدفمموددؾؿم)م

ضؽُؿَمسَؾْ َقؽُؿَمحََّٕامٌ) .م
ػّٔاما ؾّٓأم ؼقظف م(إَنِمدِعَ َءطُؿَموَأْعَقَاْظؽُؿَموَأْسََّٕا َ
موظؼّٓمسينماإلدالمم ِّسّٕاض مصص غف موحّٕمماالسؿّٓاءمسؾقف م ،إلؼّٔاءم م
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أوماظـظّٕمأوماظؼّٔفم،موعـمأجؾماحلػ زمسؾكماِّسدّٕماضم محدّٕمممارم(سدّٖم
وجددؾ)مماظّٖغدد مم،موغفددكمسدددـماظؼددّٕبمعددـماظقددد ئؾما ؤدؼددةمإظقددفمم،مصؼدد لم
دؾق غف {وَالْمتَؼَّْٕ قاْماظِّّٖغَكمإَغِفمطْ نَمصْ حِشَةًموَدَ ءمدَؾِقالً} .م
طؿ مغفكماإلدالممسـمجمّٕدمإؼدّٔاءمماآلخدّٕؼـم ظؾلد نمم،مصقدّٕممارم(سدّٖمم
وجددؾ)ماظلددكّٕؼةم،مواهلؿددّٖمواظؾؿددّٖم،موأنمؼعقددبما لددؾؿمأخ د همأومؼـؿؼصددف،م
وحّٕمماظغقؾدةممواظـؿقؿدةمم،موحدّٕممماظؼدّٔفمم ظػ حشدة،م موظدقممتدّٓ ِّٕمماظـد سممػدّٔهم
ا ؾ دئماظيتمذيعؿف مخطؾةماظقداعمظْؿَد مماسؿدّٓمىمأحدّٓممسؾدكممأحدّٓمم،موظْؿَد مم
د ِػؽْتماظدّٓع ء،مموغفؾدت ماِّعدقالمم،موددّٕضْتمم،موظْعد شَمماظـد سممسقشدةًممػـقؽدةًمم
صقف مدع دتفؿماظّّٓغققؼة مضؾؾماُِّخّٕوؼِة.مم م
أقول قولي هذا وأستغفر اهلل لي ولكم.

احلؿّٓ مر موطػك م ،مواظصالة مواظلالم مسؾك ماظـيب ما صطػك موسؾك مآظفم
ووقؾفموعـماػؿّٓىم.مممم م
عـما ؾ دئماإلغلدد غقة ماظيتمدس مإظقفدد مغؾقـ م(وؾكمارمسؾقفمودؾؿ)مك م
خطؾةماظقداعمعؾّٓأما ل واةم

مذيقعمأصّٕادماِّعةم،مح

مض لم م(مؼَ مأْؼّفَد م

اظـِ سم،مأْالْمإَنِمرَ ِؽُؿَموَاحِدٌّٓم،موَإَنِمأَْد طُؿَموَاحِدٌّٓم،مأْالْمالْمصْضَدؾَمظِعََّٕ ِدلَمسَؾْدكم
سَفَؿِلَم،موَالْمظِعَفَؿِلَمسَؾْكمسََِّٕلَم،موَالْمأْحَؿَدَّٕمسَؾْدكمأْدَدقَدَم،موَالْمأْدَدقَدَمسَؾْدكم
أْحَؿََّٕم،مإَالَّم ِ ظؿِؼْقَى)،موؼؼقلمدؾق غف م{ؼَ مأْؼّفَ ماظـِ سمإَغِ مخَؾْؼَْـ طُؿمعِّـم َذطْدُّٕمم
وَأُغـَكموَجَعَؾَْـ طُؿَمذعقً موَضْؾَ ئِؾَمظِؿَعَ رَصُقامإَنِم ْأطَّْٕ َعؽُؿَمسِـَّٓماظؾَّفِمأْتَ ْؼ طُؿَ ...م} م
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وضّٓمردِّْماظـيبم(ودؾكمارمسؾقدفموددؾؿ)م ؾدّٓأما ملد وامة سؿؾقْدم م د

م

ذيقعمأصّٕادماِّعدةمكمضصدةما دّٕأةما كّٖوعقدةم،مصعَدـَمسَ ئِشَدةْم(رَضِدلَماظؾَّدفم
سَـَفَ )مأْنِمضَُّٕؼَشً مأْػَؿِفؿَمذَأْنما َّْٕأْةِما ْكَّٖوعِقِةِماظَّؿِلمدََّٕضْتَم،مصْؼْ ظُقام موَعَدـَم
ؼؽْؾِّؿمصِقفَ مرَدقلَماظؾَّفِم(وَؾَّكمارُمسَؾْقَفِموَدَدؾَّؿَ)م؟مصْؼْد ظُقا موَعَدمـَمؼَفَؿَدَّٕئمسَؾْقَدفِم
إَظَّ مأُدَ عَةُم َـمزَؼٍَّٓم،محِبّمرَدقلَماظؾَّفِم(وَؾَّكمارُمسَؾْقَفِموَدَؾَّؿَ)م ْصؽْؾَّؿَدفمأُدَد عَةُ،م
صْؼْ لَمرَدقلماظؾَّفِم(وَؾَّكمارُمسَؾْقَفِموَدَؾَّؿَ) م(أْتَشَػْعمصِلمحََّٓمعِـَمحدّٓودِماظؾَّدفِ،م
ؽؿَم،مأْغِفدؿَمطْد غقامإَذَام
ثؿِمضْد مَمصْ خَؿَطْدم بَم،مثدؿِمضْد لَ مإَغِؿَد مأْػَؾْدؽْماظَّدِّٔؼـَمضْدؾَؾْ ُ
دََّٕقَمصِقفَؿماظشَِّٕؼػمتَ َّٕطُقهم،موَإَذَامدََّٕقَمصِدقفَؿماظضِدعِمقػمأْضْد عقامسَؾْقَدفِماحلْدِّٓم،م
وَأؼَؿماظؾَّفِمظْقَمأْنِمصْ رِؿَةْمِـَتَمعقَؿٍِّٓمدََّٕضْتَمظْؼْطْعَتمؼََّٓػَ ) .م
مممممممممإنمعؾددّٓأما لد واةمعؾددّٓأمذددّٕسلمأوددقؾموضقؿددةمإغلد غقةمراضقددةم ؼددؼم
اظؿقازنمكماجملؿؿعم،مصإذاماغؿفدؽمػّٔاما ؾدّٓأم
اظػقضكموحؾماهلالكمطؿ محؾم ِّعؿماظل ؼة.

مأصّٕادماِّعدةمسؿِتم م
م

وعـماِّعقرماظديتممأددّٗمهلدم ماظدـيبٍمم(ودؾكمارمسؾقدفموددؾؿ)مأؼضًد مكم
حفددةماظددقداع ماحلؼددققما ؿؾ دظددةم د

ماظددّٖوج م،معؾقـً د مع د مظؾؿددّٕأةمعددـم

حؼققموع مسؾقف معـمواجؾ تم،مصؼد لم(ودؾكمارمسؾقدفموددؾؿ)مم م(ادَؿَقَودقام
ؽؿَمحَؼ،د م،مصْأْعِد م
ؽؿَمسَؾْدقَ ُ
ؽؿَمحَؼ،د م،موَظِـِلَد ئِ ُ
ِ ظـِّلَ ءِمخَقًَّٕام،...م إَنِمظْؽُدؿَمعِدـَمغِلَد ئِ ُ
َؼؽُدؿَمسَؾْددكمغِلَد ِئؽُؿَم،مصْدالْمؼدقَرِؽَـَمصُّٕذَدؽُؿَمعَدـَمَتؽَّْٕػددقنَم،موَالْمؼَدأْذَنِمصِددلم
ح ُّ
ققِتؽُؿَمظِؿَـَمَتؽَّْٕػقنَ،مأْالْموَحَؼُّفـِمسَؾْ َقؽُؿَمأْنَمتقَلِـقامإَظْقَفَـِ).م م

م( )6م

م

مممصدد حلؼققما ؿؾ دظددةم دد

ماظددّٖوج

معضددؾقرةم دد ِّعّٕمحبلددـماظعشددّٕةمم

و ؼقؼما قدةمواظّٕريةم قـفؿ مضْ لَمتَعَ ظْك {وَسَ ذِّٕوػـِم ِد ظْؿَعَّٕوفِمصْدإَنَم
طَّْٕػَؿؿقػـِمصْعَلَكمأْنَمَتؽَّْٕػقامذَقَؽً موَؼَفَعَؾَماظؾَّفمصِقفِمخَقًَّٕامطْـِريًا} .م
ممممصؾ حلؼققما ؿؽ صؽةموإرد ءمعؾّٓأماحلدؼمواظقاجدبمؼلدؿؼقؿمأعدّٕماظػدّٕدم
واجملؿؿعم،صؾقمأنمطؾمإغل نمأدىماظدّٔيمسؾقدفمسؾدمكماظقجدفماظدّٔيمؼّٕؼدّٓم
أنمحيصددؾم ددفمسؾددكمحؼددفمالدددؿؼ مماِّعددّٕم دد
واظط ظب،م

ماظع عؾموو حبماظعؿؾم،م د

ماظددّٖوج مم،م دد

ما عؾددؿم

ماظمػدّٕدموأددّٕتفم،مو قـدفمو د

م

اجملؿؿع،ممم مؼؤديمإديماظّٕاحةمواظطؿأغقـةمواالدؿؼّٕارمواظؿؼّٓممواظّٕضل .م
وأخريًامغؤطّٓمسؾكمصضؾموق ممؼقممسّٕصةمحقثمؼؼقلمغؾقـ م(وؾكمارمسؾقفم
ودؾؿ) (وَقَممؼَقَمَمسََّٕصْةْمؼؽْػِّّٕمدَـَؿَقَـَمعَ ضِقَةًموَعلَؿَؼْؾَؾْةً،موَوَقَممسَ ذقرَاءَمؼؽْػِّّٕم
دَـَةً معَ ضِقَةً) ،موسؾك مذعرية ماِّضققة ،محقث مؼؼقل مغؾقـ م(وؾك مار مسؾقفم
ودؾؿ) مسـّٓع مدؽؾ مسـ ماظْأْضَ حِلّ؟ مضْ لَ (دـِةُ مأْ ِقؽُؿَ مإَ ََّٕاػِقؿَ) موؼؼقلم
(وؾكمار مسؾقفمودؾؿ م) م(عَ متؼُِّّٕبَ مإَظْكماظؾَّفِ متَعَ ظْك مؼَقَمَ ماظـِقََّٕ م ِشَلَءٍمػقَم
أْحَبّ مإَظْك ماظؾَّف متَعَ ظْك معِـَ مإَػََّٕاقَ ماظِّٓمَ ،موَأْغِفَ مظْؿَأْتِل مؼَقَمَ ماظْؼِقَ عَةِ م ِؼُّٕوغِفَ م
وَأْذَعَ رَػَ موَأْزْؾْ صِفَ م ،موَأْنِ ماظِّٓمَ مظْقَؼْع معِـَ ماظؾَّف متَعَ ظْك م ِ َؿؽْ نُ مضْؾَؾَ مأْنَ مؼَؼْعَم
سَؾْكماظْأْرَضَمصْقَطِقؾقامِفَ مغَػْلً ) .م
مممغلألمارمسّٖموجؾٍمأنمؼقصؼـ مكمػّٔهماِّؼ مما ؾ رطةمظص حلماِّسؿ ل ،موأنم
جيعؾمعصّٕغ ماظعّٖؼّٖةمأعًـ مأع غً مدك ءمرخ ءمود ئّٕم الدماظع

 .م

