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 الوداع حجة في s الرسول خطبة وثيقة تحليل

 تي جاءت فيها خطبة الوداع؟ ما هي المناسبة والظروف ال -
 ؟ المبادئ ما هي أهم هذه . مبادئ عظيمة جمعت خطبة الوداع -
 ؟ وإرشادات حكام أ من الوداع خطبة ذا نستفيد من ما -

 تمهيد

 أمة بين لقاء - الحج شعائر لت تخلّ الّتي - الوداع خطبة كانت
 ومقاصده دينهم أحكام فيه لهم ص لخّ ، داع وو توصية لقاء بل ورسولها؛
 من واألجيال صحابته بها خاطب مانعة، جامعة كلمة في األساسية
 الرسالة وبلَّغ األمانة ى أد أن بعد عامة، البشرية خاطب بل بعدهم،
 الّتي تلك ساعة من أروعها وما .. ودنياها دينها أمر في لألمة ونصح
 خاشعين المؤلفة الجموع مع عالمين لل رحمة اهللا أرسله من فيها اجتمع
ينطق ال من وكلمات الوداع لكلمات صاغية آذان وكلّهم عين، متضر 

 تخرج ألنّها لها، يستمع من كّل عند صداها تجد كلمات .. الهوى عن
. القلب إلى القلب من



 : والظّّروف المناسبة - 1

 الموافق عرفة م يو في وسلم عليه اهللا صلى الرسول ألقاها الخطبة هذه
 نزل وقد ، الرحمة جبل فوق العاشرة السنة من الحجة ذي من لتاسع ل

 : أنّه مبشراً الوحي فيه

] 03 / المائدة [



 : الخطبة نص - 2

هللا الحمد هينُه، نحمدتَعنَسو ،هرتَغْفونَس وذُ إليه، ونَتُوبباِهللا ونَع نم 
 ومن لَه، مضلَّ فَال اُهللا يهد من ، أعماِلنَا سيئات ن وم أنْفُسنا شُرورِ
 ، طاعته على كم وأحثُّ اهللا بتقوى اهللا عباد أوصيكم ، لَه هادي فَالَ يضلْل

 : بعد َأما ، خير هو بالذي وأستفتح
 عامي د بع َألْقَاكُم الَ لعلي َأدرِي، الَ فَإنّي ، قولي اسمعوا النَّاس، َأيها
 وَأعراضكُم وَأموالَكُم دماءكُم ِإن الناس، أيها . أبدا الموقف بهذا هذَا،

كُملَيع امرح ةمركَح كُمموذَا يي هف رِكُمذَا شَهي هف كُملَدذَا بْل َأالَ ، هه 
 كَانَتْ فَمن ، غت بلّ وقد أعمالكم عن كم فيسألُ كم رب ن و لقَ ستَ كم وإنّ ؟ بلَّغْتُ
هنْدانةٌ عها َأمإلى فليُؤد نم نَهلَيها اْئتمو أال ، ع أمر من شيء كل إن 

 رِبا وإن .. موضوعة الجاهلية ودماء موضوع قدمي تحت الجاهلية
 . تظلمون وال تظلمون ال أموالكم وس ؤ ر لكم ولكن ، موضوع الجاهلية

 عبد بن العباس عمي رِبا بِه َأبدُأ رباً َأوَل ن وإ ، ربا ال ه أنّ اهللا قضى
 أضع دمائكم أول وإن موضوع الجاهلية في كان دم كل ن إ و ، المطلب

 عا مسترض وكان ( المطلب عبد بن عبد بن الحارث بن ربيعة ابن دم
 . الجاهلية دماء من به أبدأ ما أول فهو ، ) هذيل فقتلته ليث بني في
 ه ولكنّ ، أبدا هذه بأرضكم يعبد أن من يئس قد ان الشيط إن ف الناس، أيها
 ، أعمالكم من رون تحق بما به رضي فقد ذلك ى و س فيما طع ي إن

. دينكم على فاحذروه



 يحلُّونَه ، كَفَروا الذين به يضلُّ ، الكُفرِ في زِيادةٌ النَّسيء ِإنَّما النَّاس، َأيها
 اهللا م حر ما لوا ح في اُهللا حرم ما عدة ُئوا واط ِلي ، عاماً ويحرمونَه عاماً،
اهللا أحّل ما موا ويحر . إن اهللا خلق يوم كهيئته استدار قد مان الز 

 منها ، شهرا عشر اثنا اهللا عند الشهور عدة وإن ، واألرض السموات
 . وشعبان جمادى بين الذي ، مضر ورجب متوالية ثالثة ، حرم أربعة
 اهللا بأمانة أخذتموهن إنما فإنكم ، النساء في اهللا وا اتق النَّاس، َأيها

 عندكم هن فإنّ ، خيرا بالنساء وا واستوص اهللا، بكلمات هن روج فُ واستحللتم
ع بفاحشة يأتين أن إالّ ، شيئا ألنفسهن يملكن ال ، ان و م فعلن فإن ، نة بي 

 أطعنكم فإن ح، ر ب م غير ضرباً واضربوهن المضاجع، في فاهجروهن
 عليكم وِلنساِئكُم حقاً نساِئكُم على لكم إن ال أ . سبيالً عليهن غوا تب فال
 يدخلْن وال غيركم، فُرشَكُم ن ْئ يوطْ فال نسائكم؛ على حقكم فأما ، حقاً
 رِزقُهن فَعلَيكُم أطَعنَكُم فإن بِفَاحشَة، يأتين وال بيوتَكُم، تكرهونَه أحداً

نوكسوتُه بالم وفرع ، وقد ، غت بلّ قد ي فإنّ ، ولي قَ الناس أيها لوا فاعق 
 اهللا كتاب ، نا بي أمرا ، أبدا وا تضلّ فلن به اعتصمتم إن ما فيكم تركت
 . نبيه وسنةَ
 وأن للمسلم أخ مسلم كل أن ن م لّ ع تَ ، واعقلوه قولي اسمعوا النَّاس، َأيها

 فال منه، نفْسٍ طيبِ عن إالّ َأخيه ماُل المرٍئ يحلُّ فَالَ ، إخوة المسلمين
تظل م وستلقون ؟ غت بلّ هل اللهم . أنفسكم ن فال كم رب جِعي وا تَردعكُفاراً ب 

ضرِبي كُمضعب ض رقابعب .



 من وآدم ، آلدم كُلكُّم ، واحد َأباكُم وإن واحد، ربكُم إن النّاس أيها
 إالّ عجمي على فَضٌل لعربي وليس أتْقَاكُم اِهللا عند َأكرمكُم تُراب،

،ْل َأالَ بالتّقْوىبلَّغْتُ، ه ماشهد اللّه . 
 ـــــــــــــــــ

 : الخطبة كلمات شرح - 3

 . تحل ال : حرام عليكم أعراضكم ـ
 . حرام من جاء ألنه له حساب ال ساقط : موضوع ـ
 . اهلية الج أيام صفر إلى م ر ح الم حرمة تأخير : النسيء ـ
 . عليهن دخوله تكرهون ممن ألحد ن يأذَ ال أن أي : ئن وط ي ـ
. أسيرات : وان ع ـ



 الوداع حجة خطبة تحليل - 4

 وسلم عليه اهللا صلى الرسول ألقاها الّتي تلك ، كلمات من أروعها ما
 األمانة ى أد أن بعد والتّاريخ األجيال فيها يخاطب راح ، عرفات في

 ، عاماً وعشرين ثالثة ه رب إلى الدعوة سبيل في وجاهد لألمة ونصح
 حول فيها جتمع ا الّتي تلك ساعة من أروعها ما .. يمل وال يكّل ال

 ، عين متضر خاشعين ، المؤلفة اآلالف صلى اهللا عليه وسلم اهللا رسول
 يمتد ما مؤلفة آالف ، ومحاربين متآمرين به صوا ترب طالما ذلك قبل و
 : وجل عز اهللا قول حالها بلسان د ترد ، الجهات كّل من النّّظر به

 ] 51 / غافر [

 إلى ينظر صلى اهللا عليه وسلم اهللا رسول أخذ وجوههم خالل ومن
 األرض شرق سيمأل ي الذّ الكبير اإلسالمي العالم إلى المقبلة األجيال
 النّّاس أيها " : ع المود خطاب العالم هذا مسامع على يلقي وراح ، وغربها
 الموقف بهذا ، هذا عامى بعد ألقاكم ال لعلّي أدرى ال ي فإنّ قولي اسمعوا

 إلى والمدر والقفر الحجر وأنصت ، قوله لتسمع الدنيا وأنصتت . " . . أبداً
 أن بعد ، صلى اهللا عليه وسلم اهللا رسول فم بها ينطق عة المود الكلمة

أن ت س وس نيا به دت عيلمح اليوم هو ها .. عاما وستون ثالثة كلها الد 
وها ، اإليمان راس بغ األرض وغرس ه رب بأمر قام أن بعد ، بالرحيل



 كلمات في سبيلها في وجاهد بها جاء الّتي المبادئ يلخص اآلن هو
 .. العالم مسامع إلى بها ي يلق ، معدودة وبنود ، جامعة

 النفس البشرية وتحريم ة تضمن الكالم عن حرم : األول البند - 1
 ، النّّّاس ها أي " : قوله في . الكالم عن أصل البشر الواحد االعتداء عليها، و

تلقوا أن إلى حرام عليكم وأموالكم دماءكم إن هذا يومكم كحرمة ، كم رب 
 خاتمة في أخرى ة مر نفسها التّوصية هذه ر كر ولقد " . . هذا شهركم في

 المرئ يحل ال " : قال عندما وذلك ، بها االهتمام ضرورة وأكد ، خطابه
 ؟ " بلغت هل أال ، منه نفس طيب عن إالّ خيه أل مال

 التي القبيحة الجاهلية أفعال كل وإبطال تحريم : الثّانى البند - 2
 وفوارق دماء، وسفك ربا من بها يتفاخرون الجاهلية أهل كان

 . الفاسدة األنكحة من وكثير ي بالتبنّ لألنساب واختالط اجتماعية،
 ألولئك عنه أعلن قرار ذلك قبل ولكنّه توصية د مجر يكن لم هذا البند ف

 صيغة وهذه ، بعده من ستأتي الّتي لألمم و حوله من كانوا الّذين
 ، موضوع قدمي تحت الجاهلية أمر من شيء كل إن و أال " : القرار
 المعنى فما ..". موضوع الجاهلية رِبا وإن .. موضوعة الجاهلية ودماء
 القرار؟ صيغة تتضمنه الّذي
 العصبية تقاليد من به وتتمسك تفخر الجاهلية كانت ما كّل إن : يقول إنّه

 اإلنسان أخاه اإلنسان واستعباد رق والع واألنساب اللّغات وفوارق والقبلية
منتنة، جيفة اليوم فهو ، اعتباره ومات أمره بطل قد والمراباة الظّّلم بأغالل



 ى، ولّ رجس نّه إ األقدام، موطئ تحت اليوم المسلم حياة من مكانها وأصبح
 فيعانقها؟ المنتنة الجيفة عن التّراب لينبش ذلك بعد يرجع الّذي ذا فمن

 فقد ؛ وتأخيرا تقديما واأليام باألشهر التالعب تحريم : الثّالث البند - 3
 صلى النبي أعلن بل أهوائهم، يوافق ما على الجاهلية أهل من ذلك كان

 . به اهللا مر أ ما مع الزمن تطابق عن اهللا عليه وسلم

 أسماء مع ذاك إذ من الز تطابق عن صلى اهللا عليه وسلم فيه أعلن فقد
 في العرب من بها تالعب طول بعد وذلك عليها، المقسم األشهر
 يجعلون - وغيره مجاهد يقول كما - كانوا فقد ، اإلسالم وصدر الجاهلية

 الحجة ذي في فيحجون السنة، من معين شهر في عامين كّل حجهم
 صلى اهللا رسول حج فلما وهكذا، عامين المحرم في يحجون ثم ، عامين

 ذاك إذْ وأعلن ، الحجة ي ذ شهر حجه وافق العام، هذا اهللا عليه وسلم
أن " موات خلق يوم كهيئته استدار قد مان الزفال أي ، " واألرض الس 

 من الز هذا في إالّ اليوم بعد حج وال ، وتأخيراً تقديماً باألشهر تتالعبوا
 . ) الحجة ذا ( : اسمه استقر ي لذّ ا
 البائد الظلم على للقضاء النساء إلى باإلحسان األمر : الرابع البند - 4

 . الجاهلية في منتشرا كان الذي للمرأة
 كلمته في وأكد ، بالنّّساء خيراً صلى اهللا عليه وسلم اهللا رسول أوصى فقد

 وتثبيت ، الجاهلية ي ف للمرأة البائد الظّّلم على القضاء الجامعة المختصرة
الشّريعة أحكام تضمنتها التي اإلنسانية وكرامتها حقوقها ضمانات



 أن بسبب ، بها التّوصية بتأكيد جديرة الحقيقة هذه كانت ولقد . اإلسالمية
 المرأة شأن بإهمال ي تقض التي الجاهلية بتقاليد عهد قريبى كانوا المسلمين

 التّوصية لهذه أخرى كمة ح هناك ولعل . لها حق بأي االعتراف وعدم
 على من الز من ور وطَ عهد كّل في المسلمون يكون أن وهي ، بها االهتمام و
ضمنتها الّتي الطّبيعية وحقوقها المرأة كرامة بين الكبير الفرق من نة بي 

 المختلفة الوسائل استباحة من البعض إليه يهدف وما اإلسالمية، الشّريعة
 . اإلسالم حاربه ما و وه بها، ي له الت و التّمتع إلى

 والسنة بالكتاب ك تمس لمن والسعادة النجاة ضمان : الخامس البند - 5
 . كله وشأنه لحياته مرجعا وجعلهما بهما وعمل

 ة حيا تعترض قد الّتي المشاكل جميع صلى اهللا عليه وسلم بي الن وضع فقد
 األمان و ه هما ب االعتصام أن لهم ن ضم و ، لهما ثالث ال مصدرين أمام الناس

 م يتقد لتجده وإنك . . رسوله وسنة اهللا كتاب هما ، أال و وضالل شقاء كّل من
 أن للنّاس ن بي لي بعده، من المتعاقبة األجيال جميع إلى مان والض التّعهد بهذا

 . غيره دون عصر على وقفاً ليس الدليلين بهذين التّمسك صالحية
 حاكم والمحكوم، وكيف تنظيم العالقة بين ال : السادس البند - 6

 ، سمع وطاعة من المحكومين و يجب أن تكون عليه من تعاون وتكامل،
 . ورأفة وحسن تدبير من الحاكم

 الحاكم عالقة عليه كون ت أن ينبغي ما صلى اهللا عليه وسلم أوضح فقد
والطّاعة السمع عالقة إنها ، الشّعب أو الرعية مع الرئيس أو الخليفة أو



 رسول لنا أوضح ولقد ومظهره، وشأنه نسبه كان مهما كم للحا الشّعب من
 اهللا كتاب حدود وراء من للحاكم امتياز ال أنّه ، بهذا صلى اهللا عليه وسلم اهللا

 مستوى فوق شعرة قيد ترفعه أن لحاكمتيه يمكن وال نبيه، وسنة تعالى
 بأي يتمتع وال بحاكم ليس الحقيقة في هو إذ اإلسالمي، والحكم المنهج

 ومن . تعالى اهللا حكم تنفيذ على المسلمين قبل من أمين ولكنّه ، حقيقية مية حاك
 أو بالحصانة ى يسم مما شيء على اإلسالمية الشّريعة تتعرف لم هنا

 . والقضاء القانون أو الحكم شؤون في المسلمين من ما لطبقة االمتيازات
 جميع بين تكون أن يجب التي اإليمانية األخوة تلك كله ذلك وأساس

 . مسؤولياتهم ع وتنو اختالفهم على المسلمين

 مسؤولية أخرج أنّه صلى اهللا عليه وسلم اهللا رسول ر يشع . . الختام وفي
 ضالالت هي وها ، انتشر قد اإلسالم هو فها ، عنقه عن وتبليغها الدعوة

 وها ، بلّغت قد اإللهية الشّريعة أحكام هي وها ، دت تبد قد والشّرك الجاهلية
 : كلّهم البشر مخاطباً صلى اهللا عليه وسلم عليه ينزل وحي ال هو

 ] 03 / المائدة [
 اهللا أمام بذلك أمته شهادة إلى يطمئن أن يريد صلى اهللا عليه وسلم ولكنه
 فيهم نادى بأن لهم هذه توصياته فأعقب . . يسألون عندما القيامة يوم تعالى
 ؟ قائلون أنتم فما ، ي عنّ ستسألون إنكم : قائال
 .. يت وأد .. بلّغت قد إنّك نشهد : تصرخ حوله من األصوات رتفعت وا

. صلى اهللا عليه وسلم العظيم الرسول اطمأن وحينئذ . ونصحت
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. األمانة وأدائه



 الخالصة

 الوداع حجة في صلى اهللا عليه وسلم الرسول خطبة
 صلى اهللا عليه وسلم الرسول ألقاها الخطبة هذه : والظروف المناسبة . 1

 . عرفة يوم واألخيرة األولى حجته في
 هذه في صلى اهللا عليه وسلم اهللا رسول خاطب : الخطبة نص تحليل . 2

 وحالها أمرها يصلح ما إلى إياها مرشدا جمعاء البشرية العظيمة الخطبة
 على جب في أيامه، أواخر في ه أنّ إلى ح لم قد و والدهور، العصور مر على

 جاء التي المبادئ أهم إلى أشار كما وصاياه، آخر منه يسمعوا أن الناس
 ونبذ تعالى باهللا إيمان : من ؛ أجلها من وأوذي للناس وبلغها اهللا عند من بها

 .. بينهم فيما المؤمنين وحقوق الجاهلية تصرفات
 : الخطبة تضمنتها التي والتوجيهات األحكام . 3
 عن والكالم عليها، االعتداء وتحريم البشرية نفس ال حرمة : األول البند •

 . الواحد البشر أصل
 الجاهلية أهل كان التي القبيحة فعال األ كل تحريم : الثاني البند •

 لألنساب واختالط اجتماعية، وفوارق دماء، وسفك ربا من بها يتفاخرون
 . الفاسدة األنكحة من وكثير ي بالتبنّ

 أعلن بل . وتأخيرا تقديما واأليام باألشهر التالعب تحريم : الثالث البند •
 . به اهللا مر أ ما مع الزمن تطابق عن s النبي

 البائد الظلم على للقضاء النساء إلى باإلحسان األمر : الرابع البند •
 . الجاهلية في منتشرا كان الذي للمرأة

 والسنة بالكتاب تمسك لمن والسعادة النجاة ضمان : الخامس البند •
 . كله وشأنه لحياته مرجعا جعلهما و بهما وعمل

 أن يجب وكيف والمحكوم الحاكم بين العالقة تنظيم : السادس البند •
 وحسن ورأفة المحكومين من وطاعة سمع و وتكامل، تعاون من عليه تكون
. الحاكم من تدبير



 أسئلة التقويم الذاتي *

 . أحكام شرعية من نص الخطبة ثالثة استخرج - 1
 حابة من نص الخطبة أن األيام األخيـرة للرسـول فهم بعض الص - 2

 ؟ في النص إلى ذلك ما الذي يشير . قد اقتربت صلى اهللا عليه وسلم
 . أشار الرسول صلى اهللا عليه وسلم في خطبته إلى حقوق اإلنسان - 3

 . استخرج ثالثة منها

/



 أجوبة التقويم الذاتي *

 : األحكام المستنبطة من خطبة الوداع – 1
 . تحريم الدماء واألعراض في اإلسالم / أ

 . وجوب أداء األمانة في اإلسالم / ب
 . تحريم الربا في اإلسالم / ج
 فهم بعض الصحابة من نص الخطبة أن األيام األخيرة للرسول لقد – 2

 ذلك قوله صـلى اهللا إلى الذي يشير و ، قد اقتربت صلى اهللا عليه وسلم
 ي ال أدري فـإنّ ، ن لكم معوا مني أبي اس ، أما بعد أيها الناس " : عليه وسلم

 . " ال ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا ي لعلّ
 ، أشار الرسول صلى اهللا عليه وسلم في خطبته إلى حقوق اإلنسان - 3

 : منها والتي
 . الحق في الحياة -
 . الحق في الملكية -
. حقوق المرأة -


