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 الوداع حجة اهلل عليه وسّلم يف خطبة النيب صّلىنص من 

كانت حجة الوداع ىي الحجة الوحيدة التي أداىا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بعد البعثة،      

ولما تسامع الناس أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم سيحج في تمك السنة، توافدوا إلى الحج من 

مائة وأربعة عشر ألفًا،  -قال بعض المؤرخين  كما -الجزيرة العربية حتى بمغوا شبو مختمف أنحاء 

ال فكيف أمكن إحصاؤىم وتحديد عددىم بيذا القدر؟  ونحسب أن ىذا العدد تقديري، وا 

وقد خطب رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم خطبتو الشييرة التي يجب أن يحفظيا كل طالب      

ر خطبو صمى اهلل عميو وسمم، وقد عمم، لما تضمنتو من إعالن المبادئ العامة لإلسالم، وىي آخ

 جاء فييا:

 :  قال صّمى اهلل عميو وسّمم

الحمد هلل، نحمده ونستعينو، ونستغفره ونتوب إليو، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، ومن سيئات ))    

أن ال إلو إال اهلل وحده ال  أعمالنا. من ييد اهلل فال مضّل لو، ومن يضمل فال ىادي لو. واشيد

شريك لو، وأشيد أن محمدا عبده ورسولو. أوصيكم عباد اهلل بتقوى اهلل، وأحثكم عمى طاعتو، 

وأستفتح بالذي ىو خير. أما بعد، أييا الناس أسمعوا مني أبّين لكم، فإني ال أدري، لعمي ال ألقاكم 

موالكم حرام عميكم إلى أن تمقوا ربكم، بعد عامي ىذا في موقفي ىذا. أييا الناس: إن دماءكم وأ

كحرمة يومكم ىذا في شيركم ىذا في بمدكم ىذا ، أال ىل بّمغت؟ الميم أشيد! فمن كانت عنده 

ن أول ربا أبدا بو ربا عمي  ن ربا الجاىمية موضوع، وا  أمانة فميؤّدىا إلى الذي أئتمنو عمييا. وا 

ن دماء الجاىمية موضوع ن أول دم نبدأ بو دم عامر بن ربيعة بن العباس بن عبد المطمب. وا  ة، وا 

ن مآثر الجاىمية موضوعة، غير السدانة والسقاية، والعمد قود ، وشبو  الحارث بن عبد المطمب. وا 

 . ((العمد ما قتل بالعصا والحجر، وفيو مائة بعير، فمن زاد فيو من أىل الجاىمية



 حتليل اخلطبة :

وسمم( ىذه الخطبة بعد أن شعر بدنو أجمو فيما ألم بو  ألقى الرسول محمد )صل اهلل عميو     

المرض ، وأراد أن يبين لممسممين كثيرًا من األمور التي تتعمق بدينيم ، وكان ذلك في السنة 

العاشرة من اليجرة الشريفة ، وبعد أن حمد اهلل واستعان بو واستغفره ، واستعاذ بو من النفوس ومن 

يديو اهلل لن يضمو مضل ، وأما الذي يضمل فميس لو من ىاد ذكر أن الذي يسيئات األعمال 

وحدانية اهلل وأنو ال شريك لو ، وذّكر المسممين أنو يوصييم بتعاليم ييديو ، ثم قرأ الشيادة مؤكدًا 

  .االسالم ؛ ألنو قد ال يمقاىم في العام القادم في ىذا الموقف 

ان دماء المسممين وأمواليم حرام ، فقد كان العرب  بإعالنووضح أوامر االسالم ونواىيو      

مفككين متنافرين يتحاربون دائمًا طمبًا لألخذ بالثأر ونيبًا لألموال ، وجمعيم االسالم تحت رايتو أمة 

أن يردىا الى صاحبيا وأن برد االمانات الى أىميا فمن كانت عنده امانة عميو متآخية ، وقد أبمغيم 

أخاه في مالو ، فال يأخذ منو شيئًا اال بالحق ، ومن ثم حرم الربا ، وبدأ  عمى كل مسمم أن يرعى

بعشيرتو ، وتاجرىا الموسر العباس بن عبد المطمب فأسقط عن رقاب المدينين لو رباه ، وعمى نحو 

ما أسقط الربا أسقط دماء الجاىمية ، فميس لمسمم أن يثأر لقتيل لو ، وبدأ بعشيرتو فأسقط دم عامر 

يعة بن الحارث بن عبد المطمب ، ولم يبق من مآثر الجاىمية سوى خدمة الكعبة وسقاية بن رب

 الحجيج .

وأوجب في قتل العمد القود ، ولكن الدولة ىي التي تقوم بذلك ، وقد جعل في القتل شبو العمد      

 مئة بعير كل ذلك ليحفظ لمجماعة وحدتيا ولكي يسود السالم بين أفرادىا .

من الشيطان وغواياتو ، محرمًا لمتالعب باألشير الحرم واضعًا تقويمًا قمريًا يتألف من  وحّذر     

اثني عشر شيرًا منيا أربعة حرم : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ، ورفع من شأن المرأة 



ومعاني عالقاتيا بزوجو ، فجعل ليا حقوق وعمييا واجبات وفي الطرفين يحفظ ليا كرامتيا ويحفظ 

  لزوجيا الكرامة نفسيا ، داعيًا الى التعاطف بينيما والتراحم وارفق واالحسان .
 : وصايا الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف خطبه يف حجة الوداع

كانت حجة الوداع من أىم المعسكرات اإليمانية التي عاشيا الصحابة رضي اهلل عنيم        

لعدة أيام، ومن أسعد المحظات، فقد عمميم وأدبيم وأرضاىم مع الرسول عميو الصالة والسالم 

وأرشدىم ووضح ليم الطريق وبين ليم المعالم فييا، فيذه الحجة لم تكن مجرد أداء لفريضة، بل 

وضعت فييا وبوضوح القواعد التي عمييا تبنى األمة اإلسالمية، واألمور التي بيا تحافظ األمة 

 . الممكنة عمى تمكينيا في األرض

خطب الرسول عميو الصالة والسالم في ىذه الحجة ثالث خطب، في ثالثة مواضع مختمفة، و      

في ىذه الخطب بصر صمى اهلل عميو وسمم األمة التي كتب اهلل عز وجل ليا التمكين بما يحفظ 

لى تفريغ جيد ووقت،  ليا ىذا التمكين ويقويو، وىذه الحجة العظيمة، تحتاج إلى دراسة خاصة، وا 

ذه المحاضرات ال يتسع الوقت لتحميل حجة الوداع، وسنفرد إن شاء اهلل ليا محاضرة لعل في ى

خاصة أو محاضرتين، نتحدث فييما عن الدروس المستفادة والقواعد اليامة المستنبطة من ىذه 

 ، ومن أىم الوصايا : الحجة العظيمة

يحمي من الضالل ويحفظ الوصية األولى: دستور المسممين ىو الكتاب والسنة، واالعتصام بيما 

األمة، ويقود إلى الجنة، يقول صمى اهلل عميو وسمم: )وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم بو فمن 

 . تضموا بعدي أبدًا، كتاب اهلل وسنتي(

الوصية الثانية: الوحدة بين المسممين عمى أساس الدين والعقيدة، ال عمى أساس العرق والعنصر، 

ويقول: )يا أييا الناس أال إن ربكم ،  )تعممون أن كل مسمم أخ لممسمم(يقول صمى اهلل عميو وسمم: 



ن أباكم واحد، أال ال فضل لعربي عمى أعجمي وال لعجمي عمى عربي وال ألحمر عمى  واحد، وا 

 . أسود، وال ألسود عمى أحمر إال بالتقوى(

مة، مع وصية خاصة الوصية الثالثة: العدل، والعدل المطمق، فال تقوم أمة وال تستمر وىي ظال

 . بالنساء، فقال صمى اهلل عميو وسمم: )أييا الناس إن لكم عمى نسائكم حقًا، ولين عميكم حقًا(

الوصية الرابعة: التحذير من الذنوب، والتنبيو عمى أن ما يحتقره العبد من الذنوب قد يؤدي إلى 

لشيطان قد يئس من أن يعبد ىمكتو، والتحذير من الشيطان، قال صمى اهلل عميو وسمم: )أال إن ا

بأرضكم ىذه أبدًا، ولكن ستكون لو طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم، فسيرضى بو، فاحذروه عمى 

 . دينكم(

الوصية الخامسة: أن االقتصاد اإلسالمي ليس فيو مشروعية لمربا، يقول صمى اهلل عميو وسمم: )أال 

ن ربا الجاىمية موضوع( ىكذا وضع ربا الجاىمية ،  اهلل أنو ال ربا(اية يقول: )قضى وفي رو ،  وا 

 . جميعيا

الوصية السادسة: البالغ، ميمة ىذه األمة البالغ، وأن تحمل رسالة رب العالمين سبحانو وتعالى 

،  الغائب، فرب مبمغ أوعى من سامع( إلى العالمين، قال صمى اهلل عميو وسمم: )فميبمغ الشاىد

،  : )أال ىل بمغت، الميم فاشيد، أال ىل بمغت الميم فاشيد(وأكثر صمى اهلل عميو وسمم من قولو

 . إذًا: ميمة األمة اإلسالمية: أن تحمل الرسالة إلى كل العالم

الوصية السابعة: تأصيل مبدأ التيسير في الدين، وأن الشريعة كميا يسر، فقد أكثر صمى اهلل عميو 

 . ال حرج، افعل وال حرج(وسمم في ىذه الحجة من قولو: )ال حرج، ال حرج، افعل و 

الوصية الثامنة: السمع والطاعة ألمير المسممين ما دام يحكم بكتاب اهلل عز وجل، قال صمى اهلل 

ن أمر عميكم عبد حبشي، ما أقام فيكم كتاب اهلل عز وجل(  . عميو وسمم: )اسمعوا وأطيعوا، وا 



المحكومين، ليس ىناك استثناء أمام الوصية التاسعة: أن الشرع يطبق عمى الحاكم كما يطبق 

ن أول دم أضع من دمائنا دم ابن  القانون قال صمى اهلل عميو وسمم )ودماء الجاىمية موضوعة، وا 

وقال عن ،  عم رسول اهلل صمى اهلل عميو وسممابن ابن ،  ربيعة بن الحارث بن عبد المطمب(

ا عباس بن عبد المطمب، فإنو موضوع الربا: )وربا الجاىمية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا رب

إذًا: تطبق الشريعة عمى الرسول صمى اهلل عميو وسمم نفسو، وىو زعيم ىذه األمة، وعمى ،  كمو(

 . عموم الشعب بكاممو ليس ىناك استثناء

الوصية العاشرة: عمى الدولة الصالحة أن تأخذ بيد شعبيا إلى الجنة، وليس فقط أن توفر ليم سبل 

نكم ستمقون ربكم فيسألكم عن المعاش الم ريح، والحياة الرغيدة، قال صمى اهلل عميو وسمم: )وا 

 أعمالكم وقد بمغت(.

 

 

 


