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 الوداع حجة احلقوق واحلرمات يف خطبة
ْتَمْمُت ُكْم ِديَنُكْم َوَأَمْلُت َل َأْكاْلَيْوَم}: كريماحلمد هلل رب العاملني، القائل يف كتابه ال

ْْمَلاَم ِدين م    ْْ  ، {اَعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكمُم اْلِس ُُ ال   إلمَه إسال  اهللُ اَلوَأشمدُد أ ََ َلمُه،    وحمَد َشمري

َّ وأََشدُد ُ  ُمَحّممد ا  ونبيَّنما  ْيَدنا أ عَلم  لِلمِه   و ،ْك عَليمهِ ْم وبمارس لِّ وْمل  ل ُدممَّ َ م  ورْموله، ال  َعبمُد

 عد:ومس الدِّينس، وبيٍْ إَل  و حِبِه، وَمْن َتِبَعُدْم بِحسا

يث ، حألعراضال واء واألموهو حرمة الدماول ما تطالعنا به خطبة حجة الوداع أف    

َّ  َحَراٌم ْيَنُكْمَب َوَأْعَراَضُكْم ْمَواَلُكْمَوَأ ْمِدَماَءُك يقول نبينا ) ل  اهلل عليه وْلم(: )...َفِس

 َبَلِدُكْم يِف ،-ي احلجةذشدر  -َهَذا َشْدرسُكْم ِفي ،-يوم عرفة -َهَذا َيْوِمُكْم َكُحْرَمِة

كل ال مورض عم ودقد حفظت ومن املعلوم أْ الشريعة (، -مكة املكرمة -َهَذا

 ُلواَتْقُت َوَلا} :وجل( )عز بغض النظر عن دينه، أو جنسه، أو لونه، حيث يقول ،إنساْ

اٍد مَنْفٍس َأْو َفَس ا ِبَغْيرسمْفس َن َلمَمن َقَت} عاىل:ت، ويقول {ِباْلَحقِّ إسل ا الل ُه َحرََّم ال ِتي النَّْفَس

 .{االنَّاَس َجِميع  َكَأنََّما َأْحَياَياَها َفَأْح ْنَوَم امماس َجِميع مَل النما َقَتمِفي األرض َفَكَأنََّم

 األمموال لم   االعتداء علَ كذفقد حرم كما حرَّم اإلْالم االعتداء عل  األنفس و      

 َأْممَواَلُكمْ  ُكُلواَتمأْ  َلما  والَمُنم  يَنال مذِ  َأيَُّدما  َيما }بأي  مور  ممن الرمور، حيمث يقمول تعماىل:       

ْْ إسل ا ِباْلَباِطلس َبْيَنُكْم َْ َأ  .{ِمْنُكْم َتَراٍض ْنَع ِتَجاَرً  َتُكو

يقول  حيث،ُن الوجوبأي وجه موكذلَ حرم اإلْالم االعتداء عل  األعراض      

َْ اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمَو } :تعاىل  َقِد اْحَتَمُلوا ُبْدَتان ا َوإسْثم اَفَما اْكَتَسُبوا   ِبَغْيرسَناِتْؤِمال ِذيَن ُيْؤُذو

ََْك نَُّهإس الزَِّنا َتْقَرُبوا َوَلا}، ويقول ْبحانه: {ُمِبين ا َْاَء َفاِحَشًة ا ، ويقول ) ل  {َِْبيًلا َو

َْْب  الرَِّبْرَأ َّإسَواهلل عليه وْلم(: )...  (.يِهِخَأ ي ِعْرضسِف لسُجرَُّة الالَطِتا ا
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 اليت ذُ احلقوقهأهم  ومن ،احلقوقوقد ُعنيت خطبة حجة الوداع ببياْ      

س مجيع ا، بني النا ساوا مل: حق اأكدت عليدا تنبيد ا عل  أهميتدا، وتنويد ا بشأندا

َّ َأَوبَُّكْم َرَّ إس، حيث يقول ) ل  اهلل عليه وْلم(: )َيا َأيَُّدا النَّاُس َباُكْم َواِحٌد، اِحٌد، َوإس

َْْوَد، َوَلَرِبيٍّ، َوَلا ِلَع َعَل  َجِميٍَّعِلَأَلا َلا َفْضَل ِلَعَرِبيٍّ َعَل  َعَجِميٍّ، َوَلا  َْْوَدَأْحَمَر َعَل  َأ  ا َأ

 طن أو لغة، إمنا هو مزية لوس، والو جنفال فضل للوْ أَعَل  َأْحَمَر، إسل ا ِبالتَّْقَوى(، 

َّ} له تعاىل:هو قوو ،اعرف به فضل الناس مجيع مقياس واحد تتحدد به القيم، وُي  إس

 .{َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّه َأْتَقاُكْم

رأ ، حق امل: تهب خطلم( يف) ل  اهلل عليه وْ انيكد عليدا نبومن احلقوق اليت أ     

يقول حيث َدا، ا ملكانِتبيان ، وتقدير ا هلا ( باملرأِ  ل  اهلل عليه وْلمفقْد أوَ   )

َّ ل  اهلل عليه وْلم) ْْ َعَلْيدسنَّ ُكْمَل َحقًّا، َلْيُكْمَع َلُدنََّو قًّا،َح ْمِنَساِئُك َعَل  َلُكْم (: )َفِس  َأ

ْْ ْيدسنََّوَعَل َتْكَرُهوَنُه، َأَحد ا ُفُرَشُكْم ُيوِطْئَن َلا  ْمُكْيَلقُّدنَّ َعَحا َوَلَأيََّنٍة، ُمَب ِبَفاِحَشِة ِتنَيَيْأ َلا َأ

لظلم الذي اليقضي عل  اإلْالم  جاء، فقد (نَّدسعاِمَطِتدسنَّ َوَوْسي ِكنَّ ِفدسْيَلوا إسِسُنُتْح َْْأ

ا تضمنتدليت ا نيةإلنساا يحافظ عل  كرامتدالو، املرأ  يف اجلاهليةعل  كاْ يقع 

َقاِئُق َما النَِّساُء َش)إسنَّ َم(َْل َوْيِه )َ ل   اهلُل َعَل لوقيحيث ، أحكام الشريعة اإلْالمية

َْل َموقالرَِِِّجالس(، وي َْْتْوُ و :(ل )َ ل   اهلُل َعَلْيِه َو  خري ا(. النَِّساِءِب ا)ا

د نبينا أكقد ملرياث؛ فاالوداع: حق حجة خطبة من أهم احلقوق اليت تناولتدا و    

وأنه  ،وارث حقه اء كلإعطو ،عل  ضرور  االلتزام مبندج اهلل) ل  اهلل عليه وْلم( 

 ل  )ول نبينا يث يقح، ثال و ية لوارث، وأْ الو ية ال جتوز فيما زاد علم  الثل

 (.ٌةيَِّ َو ٍثارسَوِل وُزُجال َت، َفاِثرَيامِل َنِم ُهيَبِرَن ٍثارسَو لُِّكِل َمَسَق اهلَل َّإساهلل عليه وْلم(: )

     



(3) 

*** 

 ْميدنا  ،واملرْملني  اءاألنبيم  خما   علم   والسمالم  والرمال   العاملني، رب هلل احلمد

 .أمجعني و حبه لله وعل  ،(وْلم عليه اهلل  ل )حممد 

 يفليمه وْملم(   ع) مل  اهلل  بينما  نبسمنة  ر ذك نم  أْيف هذُ األيام املباركمة  وال يفوتنا      

 َعَلم   َتِسم ُ َأْح َفمةَ َعَر ْومسَيم  ِ مَيامُ )) مل  اهلل عليمه وْملم(:    يقول حيث ،  يام يوم عرفة

ْْ الل ِه ممن ْمنته   ْ ننبمه أْ  أ، كمما ال يفوتنما   (َُُبْعمدَ  ِتمي ال  َنَةَوالسَّم  َقْبَلمهُ  ال ِتي السََّنَة ُيَكف َر َأ

 اهلل عليمه  ) مل  قمول  يحيمث  ، عليه وْلم( األضحية عل  القمادر املسمتطيع  ) ل  اهلل 

َّ َأْشممَعارسَها،َو، َوَأْظَلاِفَدمما اُقُروِنَدممِب ِقَياَمممِةاْل َيممْوَم َلَتممْأِتي َوإسنَّممُه ...)يف األضممحية:  : وْمملم(  َوإس

ٍْ َوَجلَّ( )َعزَّ الل ِه ِمْن َلَيَقُع الدََّم  .(َنْفس ا ِبَدا ُبواَفِطي اْلَأْرضس، َل َع َيَقَع َْْأ َقْبَل، ِبَمَكا

 ارزقنا فعل اخلريات وترك املنكرات وحب املساكنياللهم 


