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 احلقوق املتكافئة يف خطبة الوداع

اْظَقددَقَممْأْطَؿْؾددت م}اظؼ ئددؾمكمطؿ  ددفماظعّٖؼددّٖ م،ماحلؿددّٓمرمربماظعدد   م

م.{َرِضقت مْظُؽؿ ماإلَدالَممِدؼـً ْظُؽَؿمِدؼـَُؽَؿمَوْأَتَؿَؿت مَسْؾَقُؽَؿمِغَعَؿِؿلمَو

اموأذفّٓمأنمالمإظفمإالمارموحّٓهمالمذّٕؼؽمظف،موأذفّٓمأنمددقّٓغ ممؿدًّٓمممممممم

سؾّٓمارموردقظفم،م ؾغماظّٕد ظةموأدىماِّع غةم،مغصّّماِّعةم،موطشػمارم دفمم

اظغؿةم،موأخّٕجـ م فمعـماظظؾؿد تمإديماظـدقرمودؾقاتمر دلموددالعفمسؾقدفم،ممممممم

م مو عّٓم،مإديمؼقمماظّٓؼـم إحل نموعـمتؾعفؿوسؾكمآظفمووقؾفم

مصػلماظع مماظع ذّٕمعـماهلفّٕةمخّٕجماظـيبم)وؾكمارمسؾقفمودؾؿ(مكمممم

ماحلج مصّٕؼضة مِّداء ماظصق  ة معـ ممذيع موك مسّٕص ت، ماظـيبمموعقِّٓ ض م

،مواظيتمتعّٓم ؾالشةمطؾؿ تف ماجل ععِةخطقًؾ مخبطؾؿفممارمسؾقفمودؾؿ()وؾكم

جقاععمطؾؿفم)وؾكمارمسؾقفمعـمموع متضؿـؿفمعـمعع نوصص حةمأظػ زف م

م.ودؾؿ(

م مصقف  مع  م ؽؾ ماظقداع مخطؾة متأعؾـ  معع ُنوإذا م،معـ مأعوموضقؿ صقف معـ 

صفلم،ممعـمحق ةماإلغل نمةضّٓمتطّٕضتمإديمجقاغبمدضقؼاظـظّٕموجّٓغ مأغف م

م مموثقؼةمأسظؿتعّٓ مسـماظـظّٕم غضم-اإلغل نمحؼققمجم لمكت رخيقة

وؼأتلمكمعؼّٓعةمػّٔهماحلؼققمحؼم،مم-جـلفمأومظقغفمأومععؿؼّٓهمأومدؼـف

مسؾقفم مار م)وؾك مؼؼقل محقث م، مواظعّٕض ما  ل مسؾك مواحلػ ز م، احلق ة

مؾؿم(ود مَوْأَعَقاْظُؽَؿ مِدَع َءُطَؿ م)َإِن مَؼَقِعُؽَؿموأسّٕاضؽؿم  مْطق ََّٕعِة مَحَّٕاٌم َسْؾَقُؽَؿ
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مَػَؾم مْأاْل مَرِ ُؽَؿ، مَتْؾْؼَقَن مَؼَقَم مَإْظك مَػَّٔا مَ ْؾُِّٓطَؿ مِصل مَػَّٔا مَذَفَُّٕطَؿ مِصل َػَّٔا

غل نمْأَنمؼعؿَِّٓيمسْؾكمصاْلمحيّؾمإلِؿماَذَفَّٓ(م،مَ ؾََّغت م؟مْض ُظقا مَغَعَؿ،مْض َل ماظؾَّف 

 أيمظقنمعـمأظقانممظف مؿعَّٕضأنمؼمأو،مأخقِفم أيمغقعمعـمأغقاعماالسؿّٓاءم

مَوَدؾََّؿ( )ُطّؾماْظؿ َلِؾَؿمَسْؾكماْظؿ َلِؾَؿمَحَّٕاٌم مماإلؼّٔاِء ،مظؼقظفم)َوؾَّكماُرمَسْؾَقِف

عقالمطؾم،مصؼّٓمحّٕمماإلدالمماظّٓع ءمطؾماظّٓع ءمواَِّدع ف ،مَوَع ُظف ،مَوِسَّٕض ف (

محّٕممم،اِّعقال مصعـّٓع  ماغؿؼ ء، مأو واِّسّٕاضمطؾماِّسّٕاضمدونمادؿــ ء

ما لؾؿةم مأو مصقلب ما ؤعـة ماظـػّٗ مضؿؾ محيّٕم ممل ماظـػّٗ مضؿؾ اإلدالم

ماظـ مطؾ ماظـػّٗ مضؿؾ محّٕم مإمن  م، مصقلب ما قحّٓة مأو موأيمصقلب ػّٗ

ـَم}غػّٗمصؼ لمدؾق غفموتع ديم  مْأغٍَف مَدَّٕاِئقَؾَإمَ ـِلمَسْؾكمْطَؿَؾـَ مَذِظْؽمْأَجَؾمِع

ـَ مَجِؿقًع ماظـٍَ َسمْضَؿَؾمْصْؽْأغٍََؿ ماْظْأَرَضمِصلمْصَل ٍدمْأَومَغْػُّٗمِ َغَقَّٕمَغْػًل مْضَؿَؾمَع

ـَ م.م{َجِؿقًع ماظـٍَ َسمْأَحَق مْصْؽْأغٍََؿ مْأَحَق َػ مَوَع

ماالسؿّٓامذّٓةمؿـص مجعؾ ماظّٓع ء محبػظ ماإلدالم مغػُّٗمءسـ ؼة مسؾك

ماظـٍَ َسمْضَؿَؾمْصْؽْأغٍََؿ } ض لمتع ديم،اظـ سمذيقًع غػّٗمأسؾكمماسؿّٓاًءمواحٍّٓة

أغقاعماظعؼ بممأذّٓسؾكمذظؽم احلؼمدؾق غفموتع ديمتقسّٓممموضّٓم،{َجِؿقًع 

م مواآلخّٕة ماظّٓغق  مك م، مصؼ ل مْصَفَّٖاؤ ه م} دؾق غف مع َؿَعؿًِّّٓا مع َؤِعـً  مَؼْؼؿ َؾ ـَ َوَع

م ؾمإنم،{َقِفمَوْظَعـَف مَوْأَسِّٓمْظف مَسَّٔاً  مَسِظقًؿ َجَفـِؿ مَخ ِظًّٓامِصقَف مَوْشِضَبماظؾَّف مَسْؾ

مظمرتوؼعاظؿكقؼػمواظغفكمسـمجمّٕدماإلدالمم ممؼؼقل معـ م، )َوؾَّكمغؾّقـَ 

مَؼ مَوَدؾََّؿ( )ال مَسْؾَقِف م علؾًؿموَِّعؼ َّٕمأَنم لؾُؿمّؾِقاُر اإلدالمممحِّٕممطؿ (،
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م موذعة مسفّٓ مهلؿ مممـ ما لؾؿ  مشري مسؾك مذظؽاالسؿّٓاء مسؾك م،موذّٓد

)وؾكمارمسؾقفمودؾؿ(م مؼؼقلممؾّٓأماظؿع ؼّ٘ماظلؾؿلم  ماظؾشّٕم،تأدقًل م 

ـَ مِع مت قَجّٓ  مَرحْيَف  مَوَإِن ماْظَفـِِة مَراِئَقْة مَؼََّٕح مْظَؿ مع َع َػًّٓا مْضَؿَؾ ـَ َعِلرَيِةمم)َع

م.مْأَرَ ِعَ مَس ًع (

اظدقداعمإديممطؿ مدس ماظـيبم)وؾكمارمسؾقدفموددؾؿ(مكمخطؾدةمحفدةممممموممممم

االسؿدّٓاءممممٍّٕوحدمم،ودق غؿف مموري ؼدةماِّعدقالمممإديمري ؼةماظّٓع ءمدسد مأؼضد ممم

ظؼددّٓم،موم(َحددَّٕاٌممَسْؾددَقُؽَؿمَوْأَسَّٕاَضددُؽَؿمَوْأَعددَقاْظُؽَؿمِدَعدد َءُطَؿمَإِن م)ْصْؼدد َلمسؾقفدد م،

مأوم،مدددّٕضًةمأوم،مشصددًؾ ماِّعددقالمسؾددكماالسؿددّٓاءمعددـماظؽددّٕؼؿماظؼددّٕآنمحددّٔر

ـَمَؼ ْأّؼَفدد م} تعدد ديمصؼدد لم،ماحؿقدد ال مَ َقددـَُؽَؿمْأَعددَقاْظُؽَؿمَتددْأُطُؾقامْظدد مآَعـ ددقاماظَّددِّٔؼ

ـَمِتَف َرًةمَتُؽقَنمْأَنمَإظَّ مِ  ْظَؾ ِرَؾ ـَُؽؿَممَتدَّٕاضُممَس ماظؾَّدفَممَإِنمْأَغُػَلدُؽؿَممَتْؼؿ ُؾدقاممَوْظد ممِعد

ـَم*مَرِحقًؿ مِ ُؽَؿمْط َن مَوْطد نَممَغ ًرامغ َصِؾقِفمَفْصَلَقمَوُزْؾًؿ مس ََّٓواًغ مَذِظْؽمَؼْػَعَؾمَوَع

م.{َؼِلرًياماظؾَِّفمَسْؾكمَذِظْؽ

ممماظقداعمخطؾةمضقاسّٓػ مأردتماظيتماظعظقؿةماإلغل غقةما ؾ دئموعـ

واظغقؾةمواظـؿقؿةمواظظدـممواظؼ لمم  ظؼقؾموادؿؾ حؿف ماِّسّٕاضماغؿف كمحّٕعة

ما دد لمحّٕعددةم دد (مودددؾؿمسؾقددفمارموددؾك)ماظّٕدددقلمذيددعم،مظددّٔاواظؾفؿدد ن

(موددؾؿممسؾقدفممارموؾك)مواحّٓمح مأسؾـمدق قمكمواظعّٕضماظّٓمموحّٕعة

م.(َحَّٕاٌممَسْؾَقُؽَؿمَوْأَسَّٕاَضُؽَؿمَوْأَعَقاْظُؽَؿمِدَع َءُطَؿمَإِن) ؼقظف مما ؾّٓأمػّٔا

ممم  إلؼّٔاء ،مسؾقف ماالسؿّٓاءموحّٕممصص غف م  ِّسّٕاضماإلدالممس ينموظؼّٓم
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)سدّٖمممارمحدّٕمم مماضاِّسدّٕممسؾكماحلػ زمأجؾموعـم،ماظؼّٔفمأوماظـظّٕمأو

صؼددد لمم،موغفددكمسدددـماظؼددّٕبمعددـماظقدددد ئؾما ؤدؼددةمإظقددفمممممم،ماظّٖغدد مموجددؾ(م

م.{َدِؾقاًلمَوَد ءمْص ِحَشًةمْط َنمَإِغف ماظَِّّٖغكمَتْؼَّٕ  قْامَواْل} دؾق غف

مسدّٖم)مار،مصقدّٕمممم  ظؾلد نماآلخدّٕؼـمممإؼدّٔاءممجمّٕدمسـماإلدالممطؿ مغفك

مؼصددف،ؿؼـموأمأخدد هما لددؾؿمؼعقددبموأنم،ماظؾؿددّٖوماهلؿددّٖوم،ماظلددكّٕؼةم(وجددؾ

ػدّٔهممماظـد سممتدِّٓ ّٕمموظدقمم  ظػ حشدة،مماظؼدّٔفمموحدّٕممم،مواظـؿقؿدةمماظغقؾدةمموحّٕم

موْظَؿد مم،مأحدّٓممسؾدكممأحدّٓممىؿدّٓمسامْظَؿد ممف مخطؾةماظقداعذيعؿا ؾ دئماظيتم

مػـقؽدةًممسقشدةًمماظـد سمموْظعد شَمم،مود دّْٕضتم،مماِّعدقالمغ فؾدتمموماظدّٓع ء،ممد ِػْؽت

مممم.ّٕوِؼةاُِّخمضؾؾماظّّٓغققؼةمدع دتفؿمصقف 

 أقول قولي هذا وأستغفر اهلل لي ولكم.

م موطػك مر ماحلؿّٓ مآظفم، موسؾك ما صطػك ماظـيب مسؾك مواظلالم واظصالة

ممممم.موعـماػؿّٓىووقؾفم

مكم(وؾكمارمسؾقفمودؾؿ)غؾقـ م مدداظيتمدس مإظقفم غقةدداإلغلما ؾ دئعـم

َؼ مْأّؼَفد ممم)م م،مح مض لا ل واةم  مذيقعمأصّٕادماِّعةمعؾّٓأمخطؾةماظقداعم

اظـِ س م،مْأاْلمَإِنمَرِ ُؽَؿمَواِحدٌّٓم،مَوَإِنمْأَ د ُطَؿمَواِحدٌّٓم،مْأاْلماْلمْصَضدَؾمِظَعَِّٕ دَلمَسْؾدكممممممم

َسَفِؿَلم،مَواْلمِظَعَفِؿَلمَسْؾكمَسَِّٕ َلم،مَواْلمْأَحَؿدَّٕمَسْؾدكمْأَددَقَدم،مَواْلمْأَددَقَدمَسْؾدكمممممم

مَذْطدُّٕممعِّـمَخْؾْؼـَ ُطؿمَإِغ ماظـِ س مْأّؼَف مَؼ } موؼؼقلمدؾق غف،مالَّمِ  ظِؿْؼَقى(ْأَحَؿَّٕم،مَإ

م{م...ْأَتْؼ ُطَؿماظؾَِّفمِسـَّٓمْأْطََّٕعُؽَؿمَإِنمِظَؿَع َرُصقامَوْضَؾ ِئَؾمذ ع قً  مَوَجَعْؾـَ ُطَؿمَوُأغـَك
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 م د ممسؿؾْقدم ةلد وامؾدّٓأما م اظـيبم)ودؾكمارمسؾقدفموددؾؿ(مممممرِدّْوضّٓم

ـَمَس ِئَشدْةم)َرِضدَلماظؾَّدف ممممم،مضصدةما دّٕأةما كّٖوعقدةممممعدةمكممذيقعمأصّٕادماِّ صَعد

ـَمم ـََف (مْأِنمُضََّٕؼًش مْأَػِؿف َؿمَذْأن ماْ َّْٕأِةماْ َكّٖ وِعِقِةماظَِّؿلمَدَّْٕضَتم،مْصْؼ ُظقام مَوَعد َس

ـَمَؼَفَؿدَّٕئ مَسْؾَقدِفمممؼ ْؽؾِّؿ مِصقَف مَرد قَلماظؾَِّفم)َوؾَّكماُرمَسْؾَقِفمَوَددؾََّؿ(م؟مْصْؼد ُظقا مَوَعدممم

ـ مَزَؼٍّٓم،مِحّبمَرد قَلماظؾَِّفم)َوؾَّكماُرمَسْؾَقِفمَوَدؾََّؿ(مْصْؽؾََّؿدف مُأَدد َعُة،ممم َإظَّ مُأَد َعُةمَ 

ـَمح دّٓ وِدماظؾَّدِف،ممم)ْصْؼ َلمَرد قل ماظؾَِّفم)َوؾَّكماُرمَسْؾَقِفمَوَدؾََّؿ( م ْأَتَشْػع مِصلمَحَّٓمِع

ـَمْضدَؾْؾُؽَؿم،مْأِغف دَؿمْطد غ قامَإَذامممممممممث ِؿمْضد َممْص َخَؿْطدمم َبم،مث دِؿمْضد َل مَإِغَؿد مْأَػْؾدْؽماظَّدِّٔؼ

،مقػ مْأْضد ع قامَسْؾَقدِفماحْلدِّٓمممَدََّٕقمِصقَفؿ ماظِشَّٕؼػ مَتَُّٕطقه م،مَوَإَذامَدََّٕقمِصدقَفؿ ماظِضدعِمم

ـََتمع َقِؿٍّٓمَدَّْٕضَتمْظْؼْطَعت  م.(َؼََّٓػ مَوأَؼؿ ماظؾَِّفمْظَقمْأِنمْص ِرَؿْةمِ 

مإنمعؾددّٓأما لدد واةمعؾددّٓأمذددّٕسلمأوددقؾموضقؿددةمإغلدد غقةمراضقددةم ؼددؼممممممممم

مةمسِؿتممد  مأصّٕادماِّعّٓأمدػّٔاما ؾؽمدإذاماغؿفصم،ماظؿقازنمكماجملؿؿع

م  اظػقضكموحؾماهلالكمطؿ محؾم  ِّعؿماظل  ؼة.

)ودؾكمارمسؾقدفموددؾؿ(مأؼًضد مكمممممماظدـيبٍمم أددّٗمهلدمممـماِّعقرماظديتموع

معددـمؾؿددّٕأةظمعدد معؾقـًدد ،مظددقداع ماحلؼددققما ؿؾ دظددةم دد ماظددّٖوج ممحفددةما

َؿَقو دقامم م)اَدمصؼد لم)ودؾكمارمسؾقدفموددؾؿ(ممممم،مواجؾ تمعـمسؾقف موع محؼقق

ـَمِغَلد ِئُؽَؿمَحؼ،د م،مَوِظـَِلد ِئُؽَؿمَسْؾدَقُؽَؿمَحؼ،د م،مْصْأِعد مممممممممم،...ِ  ظَِّل ِءمَخَقًّٕام َإِنمْظُؽدَؿمِعد

ـَمَتْؽَّٕػ ددقَنم،مَواْلمَؼددْأَذِنمِصددلمَحؼُُّؽددَؿمَسْؾددكمِغَلدد  ـَمُصّٕ َذددُؽَؿمَعدد ِئُؽَؿم،مْصدداْلمؼ ددَقِرَؽ

ـِ( ـِمَسْؾَقُؽَؿمْأَنمت َقِلـ قامَإْظَقَف ـَمَتْؽَّٕػ قَن،مْأاْلمَوَحؼُّف  ممم.  ق قِتُؽَؿمِظَؿ



م(6)مم

ملددـماظعشددّٕةمحب دد ِّعّٕم حلؼققما ؿؾ دظددةم دد ماظددّٖوج معضددؾقرةممممصددممم

ـِمِ د ْظَؿَعّٕ وِفمْصدَإَنممم} مْض َلمَتَع ْظك ؼما قدةمواظّٕريةم قـفؿ قو ؼ َوَس ِذّٕ وػ 

ـِمْصَعَلكمْأَنمَتْؽَّٕػ قامَذَقًؽ مَوَؼَفَعَؾماظؾَّف مِصقِفمَخَقًّٕامْطـِرًيا م.{ْطََّٕػؿ ؿ قػ 

ا ؿؽ صؽةموإرد ءمعؾّٓأماحلدؼمواظقاجدبمؼلدؿؼقؿمأعدّٕماظػدّٕدمممممم حلؼققمؾصمممم

كماظقجدفماظدّٔيمؼّٕؼدّٓممممصؾقمأنمطؾمإغل نمأدىماظدّٔيمسؾقدفمسؾدممم،واجملؿؿعم

،م دد ما عؾددؿمممأنمحيصددؾم ددفمسؾددكمحؼددفمالدددؿؼ مماِّعددّٕم دد ماظددّٖوج مممممم

ػدّٕدموأددّٕتفم،مو قـدفمو د مممممواظط ظب،م  ماظع عؾموو حبماظعؿؾم،م د ماظم

م.مم مؼؤديمإديماظّٕاحةمواظطؿأغقـةمواالدؿؼّٕارمواظؿؼّٓممواظّٕضلاجملؿؿع،م

)وؾكمارمسؾقفمموأخرًيامغؤطّٓمسؾكمصضؾموق ممؼقممسّٕصةمحقثمؼؼقلمغؾقـ 

ـَمَع ِضَقًةمَوع َلَؿْؼَؾْؾًة) ودؾؿ( َوَوَقم مَس ذ قَراَءمؼ ْؽػِّّٕ مم،َوَقم مَؼَقَممَسَّْٕصْةمؼ ْؽػِّّٕ مَدـََؿَق

مَع ِضَقًة م(َدـًَة مسؾقفم، مار م)وؾك مغؾقـ  مؼؼقل محقث ماِّضققة، مذعرية وسؾك

مم ودؾؿ( مدؽؾ مسـّٓع  مْض َل سـ مَإ)اْظْأَض ِحّل؟ مْأِ قُؽَؿ ـُِة وؼؼقلمم(َ َّٕاِػقَؿد 

م(موؾكمارمسؾقفمودؾؿ) مػ َقم)  مِ َشَلٍء ماظـَِقَّٕ مَتَع ْظكمَؼَقَم مَإْظكماظؾَِّف مت ُؼَِّّٕب َع 

ماظَِّٓم مَإَػَّٕاَق ـَ مَتَع ْظكمِع مَإْظكماظؾَّف  مْأَحّب مِ ُؼّٕ وِغَف م، ماْظِؼَق َعِة مْظَؿْأِتلمَؼَقَم َوْأِغَف 

م مَوْأْزْؾ ِصَف  مَوْأَذَع َرَػ  مَؼْؼَعمَوْأ، مْأَن مْضَؾَؾ مَتَع ْظكمِ َؿْؽ ُن ماظؾَّف  ـَ مِع مْظَقْؼع  ماظَِّٓم ِن

م.(َسْؾكماْظْأَرَضمْصَقِطقؾ قامِ َف مَغْػًل 

وأنمم،ارمسّٖموجٍؾمأنمؼقصؼـ مكمػّٔهماِّؼ مما ؾ رطةمظص حلماِّسؿ لغلألمممم

ماظع   .جيعؾمعصّٕغ ماظعّٖؼّٖةمأعـً مأع ًغ مدك ءمرخ ءمود ئّٕم الدم


