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عنوان اخلطبة

توجيهات من خطبة الوداع لصالح الدنيا والدِّين
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الشيخ

زلمد سليم

عدد الصفحات ٖٔ
الخطبة األولى:
مسلما وما كان من
احلمد هلل ،ىدانا لدين القيِّمة ،دللة إبراىيم حني ًفا
ً
وحدك
لك
َ
ادلشركني ،اللهم إن صالتنا ونسكنا وزليانا وشلاتنا ورباطنا وثباتنا َ
زلمدا عبد
يا رب العادلني ،نشهد أنك ادللك احلق ادلبني ،ونشهد أن سيدنا ً
اهلل ورسولو ،إمام اجملاىدين ،وقامع ادلنافقني ،وقدوة العابدين ،إذا اكتحلت
صل وسلِّم
برؤياه العيون فال شقاء ،بل ىي الصحبة يف الِنان ،اللهم ِّ

 2من 13

وبا ِرك على حبيبنا وسيدنا زلمد ،وعلى للو الطاىرين ،وعلى أصحابو الذين
الدين ،وعلى التابعني وتابعيهم بإحسان إىل يوم القيامة.
نصروا َ
أما بعد :أكد أمري ادلؤمنني عمر بن اخلطاب أن ربرير بيت ادلقدس ال
وعمال ،فقال وىو يقف على تراب
قوال ً
يكون إال إذا سبسكنا باإلسالمً ،
القدس" :كنا أذل أمة فأعزنا اهلل باإلسالم ،ومهما ابتغينا العزة يف غريه
أذلنا اهلل" ،وعندما كان صالح الدين يتفقد جنوده القادمني معو لتحرير
ِ
الليل ،إال خيمة واحدة،
األقصىَ ،
وجد كل اخليام ساىرةً ،جنودىا يُقيمون َ
جنودىا نائمون ،ال يقومون الليل ،فأشار إىل تلك اخليمة بيده ،وقال قولتو
ادلشهورةِ :
"م ْن ىنا تأيت اذلزدية" ،وأما بعض َم ْن يتوىل قيادة شعبنا اليوم
فريى أن مقاومة االحتالل لتحرير بيت ادلقدس يكون عن طريق إقامة
مهرجانات للرقص ادلعاصر ،ىذه ادلهرجانات اليت تعلِّم الزنا ،وتعلِّم الشباب
وربِّرض على الفاحشة ،وىذه أول معامل اخليبة
االغتصاب عن طريق الرقص ُ
واذلزدية ،وأول معامل اذلالك واخلسران ،ففي ىؤالء ويف أمثاذلم يقول اهلل -
ِ
ك قَ ْريَةً أ ََم ْرنَا ُمْت َرفِ َيها فَ َف َس ُقوا فِ َيها فَ َحق َعلَْي َها
(وإِذَا أ ََرْدنَا أَ ْن نُ ْهل َ
سبحانوَ :-
اىا تَ ْد ِم ًريا)[ ِْ
اإل ْسَر ِاء.]ٔٙ :
الْ َق ْو ُل فَ َدم ْرنَ َ
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أيها المرابطون :ىل يرضيكم ىذا الذي ترونو من أبناء ِجلدتكم؟ وىل
ىذا ىو ادلشروع الوطين الذي ينتظره شعبنا؟ وىل تضمنون أن يروج للزنا
أمام أنظاركم وعلى مسامعكم؟ وخباصة يف أفضل أيام الدنيا ،وىي ىذه
األيام العشر األوائل من ذي احلجة اليت ال زلنا نتفيأ ظالذلا ،واليت حثنا
"ما ِم ْن
النيب -صلى اهلل عليو وسلم -فيها على األعمال الصاحلات فقالَ :
ِ ِ
ٍ
ب إِ َىل اهللِ َ -عز َو َجلِ -م ْن َى ِذهِ ْاألَي ِام -يَ ْع ِين
َح ُّ
أَيام الْ َع َم ُل الصال ُح ف َيها أ َ
الِه ِ ِ ِ
أَيام الْع ْش ِر "-قَالُوا :يا رس َ ِ
"وال
ول اهللَ ،وال ْ َ ُ
َ َ
َ َُ
اد يف َسب ِيل اهلل؟ قَ َالَ :
ِ
ِ
ِ
ِْ
ك
اد ِيف َسبِ ِيل اهللِ ،إِال َر ُج ًال َخَر َج بِنَ ْف ِس ِو َوَمال ِوُُ ،ث َملْ يَ ْرج ْع ِم ْن َذل َ
ال َه ُ
بِ َش ْي ٍء" ،فاللهم إنا ننكر ىذا ادلنكر وال نرضاه ،وأنت حسبنا ونعم الوكيل.
أيها المؤمنون :ويف يوم المعة والنيب -صلى اهلل عليو وسلم -قائم بعرفة
ِ
ت َعلَْي ُك ْم نِ ْع َم ِيت
ت لَ ُك ْم دينَ ُك ْم َوأَْسبَ ْم ُ
أنزل اهلل عليو قولو( :الْيَ ْوَم أَ ْك َم ْل ُ
ِ
يت لَ ُكم ِْ
اإل ْس َال َم ِدينًا)[الْ َمائِ َدةِ ،]ٖ :فتفطن اليهود لفضل اإلسالم،
َوَرض ُ ُ
وأنو الدين الذي جيب أن يُتبع ،وأن اذلالك واخلسران يف الكفر بو ،فقالت
عيدا"،
اليهود حينَها لعمر" :لو أُنزلت علينا ىذه اآلية الزبذنا ذلك اليوم ً
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زمن الصحابة الكرام يتمنون أن يعزىم اهلل
فيا سبحان اهلل! اليهود َ
باإلسالم ،وأما العرب اليوم فيجتمعون مع أمم األرض حملاربة اإلسالم حىت
ال حيكم يف الناس ،ويعادونو ويستبدلونو دبناىج الكفر والضالل؛ وذلذا
(وَال ََتِنُوا َوَال َْربَزنُوا َوأَنْتُ ُم
سلط اهللُ عليهم شر خلقو ،يقول اهلل -تعاىلَ :-
ِِ
ني)[ ِلل ِع ْمَرا َن ،]ٖٔ1 :ورضي اهلل عن اإلمام مالك
ْاأل َْعلَ ْو َن إِ ْن ُكْنتُ ْم ُم ْؤمن َ
الذي قال" :لن يصلح لخر األمة إال دبا صلح بو أوذلا" ،فاللهم احفظنا
باإلسالم قائمني ،واحفظنا باإلسالم راقدين ،وال تشمت بنا األعداء
احلاسدين.
أيها المرابطون :وأما البوصلة واذباىها واليت أضاعها أبناء ِجلدتنا الذين
ىم من حلمنا ودمنا ،فقد عرفَنا هبا نبيُّنا -صلى اهلل عليو وسلم -بأهنا
القرلن الكرمي ،و ُّ
السنة النبوية ،فقال لنا -صلى اهلل عليو وسلم -عشيةَ
كت فيكم ما إن اعتصمتُم بو فلن تضلوا
عرفة يف خطبة حجة الوداع" :تر ُ
كتاب اهلل وسنةَ نبيِّو.
ً
أمرا بيِّ نًا؛ َ
أبدا"ً ،
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وصرمت قادةً لألمة،
صلومتُ ،
فيا عباد اهلل :ىذه بوصلتكم ،إن سرمت باذباىها ُ

وإن جعلتموىا وراء ظهوركم فسيظل حالكم ما أنتم عليو من ضياع
شأنكم ،ومن ابتزاز بالدكم ،ومن االستخفاف بدمائكم وأعراضكم ،فماذا
أنتم فاعلون؟
يا عباد اهلل :وىذه البوصلة؛ وىي كتاب ربنا وسنة نبينا -صلى اهلل عليو
وسلم -ربتاج إىل علماء عاملني؛ إلعالء الكتاب والسنة فوق كل ادلناىج،
ادلناىج اليت تنخر كالسوس يف مدارسنا وجامعاتنا ،فمىت يقود علماؤنا
السفينةَ إىل بر األمان؟!
أيها المؤمنون :وبالعشر األوائل من ذي احلجة ،ويف خطبة حجة الوداع
أمرنا النيب -صلى اهلل عليو وسلم -أن نسمع ونطيع للحاكم ادلسلم ،الذي
َ
حيمل بوصلة القرلن والسنة ،وحياكم الناس إليها ،فقال -صلى اهلل عليو
وسلم" :-امسعوا وأطيعوا ،وإن أُِّمَر عليكم عب ٌد حبشي ما أقام فيكم كتاب
لك ،من أقام فينا
ك
ومسعا وطاعةً َ
َ
اهلل" ،فيا رسول اهلل ،لَب ْي َ
وسعديكً ،
كتاب اهلل أطعناه ،فهذه بوصلتنا ،ومن حاد عنها فال مسع لو وال طاعة،
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وننكر عليو ،كما أمرتنا بكل وسيلة مشروعة؛ من األمر بادلعروف ومن
النصيحة.
صف شعبنا ص ًفا قويا
يا أهل بيت المقدس وأكنافه :وحىت يبقى ُّ
الزموا توجيهات نبينا -صلى اهلل عليو وسلم -لنا ،يف خطبة
متماس ًكا َ
حجة الوداع ،فقد هنانا -صلى اهلل عليو وسلم -عن االقتتال بيننا ،و َأمَرنا
ِ
قاب ٍ
بعض"،
كفارا يضرب ُ
بعضكم ر َ
بالوحدة فقال" :فال ترجعوا بعدي ً
انتبِهوا يا عباد اهلل إىل أمهية األخوة اليت ذبمعنا ،واليت خاطبنا هبا رسولنا
فقال لنا" :واعلموا أن كل مسلم أخو للمسلم ،وأن ادلسلمني إخوة"،
احلذر يا مسلمون من سفك دمائكم ،ومن اعتدائكم على أموال
احلذر َ
َ
الناس ،ففي يوم عرفة قال رسولنا -صلى اهلل عليو وسلم" :-إن دماءكم
وأمواكم حرام عليكم ،كحرمة يومكم ىذا ،يف شهركم ىذا ،يف بلدكم
ىذا".
ومع كل ىذه التنبيهات النبوية والتحذيرات ال زال السفهاء فينا يستخدمون
السالح يف األعراس وادلناسبات ،ويقتتلون ألتفو اخلالفات ،حىت قتل خالل
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ستة أشهر يف النزاعات احمللية ما يزيد على عن الستني شخصا ،فاتقوا اهلل
يا عباد اهلل وانتهوا عما أنتُم فيو من فنت ،فال تكونوا عونًا للشيطان يف
خراب رلتمعنا ،ويف إثارة الفنت فينا ،و ُّ
كفوا أيديكم وألسنتكم عن كل
أمرنا أن نتخذ الشيطان
ذلك ،فهذه من أعمال الشيطان ،واهلل -سبحانوَ -
ازب ُذوه ع ُدوا)[فَ ِ
ِ
اط ٍر ،]ٙ :ونبيُّنا -
عدوا فقال( :إِن الشْيطَا َن لَ ُك ْم َع ُدو فَ ُ َ
صلى اهلل عليو وسلم -حذ َرنا من الشيطان وأعمالو فقال لنا" :فاحذروه
على دينكم" ،فاحفظوا أَْمنَ ُك ْم يا مسلمون ،وخذوا على أيدي سفهائكم،
وتناىوا عن الفحشاء وادلنكر والبغي ،قال ربنا -سبحانو( :-إِن اللوَ يَأْ ُم ُر
اإلحس ِ
ِ ِ ِ
ان َوإِيتَ ِاء ِذي الْ ُق ْرََب َويَْن َهى َع ِن الْ َف ْح َش ِاء َوالْ ُمْن َك ِر َوالْبَ ْغ ِي
بالْ َع ْدل َو ْ ْ َ
يَعِظُ ُك ْم لَ َعل ُك ْم تَ َذك ُرو َن)[الن ْح ِل.]1ٓ :

يا عباد اهلل ،يا مسلمون :ونبيُّنا -صلى اهلل عليو وسلم -بصفتو نبيا
أمنوذجا للحاكم العادل ،ففي
ً
إماما ً
وقائدا ،كان قدوًة و ً
ورسوال ،وبصفتو ً
ِ
الاىلية
"ودم
عشية عرفة ،أكد بقولو وعملو على صفة القدوة فقالُ :
موضوعٌ ،وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن احلارث بن عبد
ادلطلب ،فإنو موضوع كلو" ،نعم يا عباد اهلل ،ىذا ىو احلاكم الذي نريده،
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الذي يكون لنا قدوة ،الذي حيكمنا بالكتاب و ُّ
السنة ،والذي حيمي بيضةَ
الدين ،والذي ال يتنازل عن بالد ادلسلمني ،والذي يهدد ادلسلمني
ويتوعدىم ،والذي ال دينع الناس أن جيهروا دبظادلهم ،بل يقف إىل جانبهم،
والذي ال جيرىم إىل الفتنة وال إىل خراب الديار ،ىذا نبينا -صلى اهلل عليو
وسلم -على الرغم من معرفتو للمنافقني يف ادلدينة ادلنورة ،وعلى الرغم من
عظيم كيدىم وشرىم ،إال أهنم مل يتعرض ذلم بسوء ومل يعتد على أنفسهم،
وال على شلتلكاَتم؛ وذلك حفاظًا على أمن اجملتمع ادلسلم ،وحىت ال يقال:
"زلمد يقتل أصحابَو" ،جاء يف احلديث الشريف قولو -صلى اهلل عليو
وسلم" :-ستكون فيها القاعد فيها خري من القائم ،والقائم فيها خري من
وم ْن
ادلاشي ،وادلاشي فيها خري من الساعي ،ومن يشرف لو تستشرفوَ ،
وجد ملجأً أو معاذًا فليعذ بو".
َ
ظهر منها وما بطَن ،اللهم أرنا احلق حقا
فاللهم إنا نعوذ بك من الفنت ما َ
باطال وارزقَنا اجتنابَو.
اتباعو ،وأرنا الباطل ً
وارزقنا َ
اهللِ :
عباد ه
استغفروا اهللَ وتوبوا إليو ،فإنو -سبحانو -تواب غفور رحيم.
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الخطبة الثانية:
يك لو ،ونشهد
احلمد هلل رب العادلني ،ونشهد أال إلوَ إال اهللُ َ
وحده ال شر َ
ونصح األمةَ،
أن سيدنا ً
زلمدا عبد اهلل ورسولو ،بلغ الرسالةَ ،وأدى األمانةََ ،
اللهم صل وسلم وبارك عليو ،وعلى للو وأصحابو بإحسان إىل يوم الدين.
أيها المؤمنون :ويف العشر األوائل من ذي احلجة وعشية يوم عرفة ،أوصانا
فأمرنا
ُّ
النيب -صلى اهلل عليو وسلم -باألسرة ،وبادلرأة وخباصة بالزوجاتَ ،
خريا" ،ومع ىذه الوصية نرى من أبناء ِجلدتنا،
بقولو" :استوصوا بالنساء ً
ومن بنات شعبنا ،ويستوصي باألسرة الفلسطينية شرا ،وذلك يف العمل
وربرض ادلرأة على زوجها ،وعلى
زبرب األسرةَِّ ،
على تشريع القوانني اليت ِّ
أبيها ،وعلى ابنها وأخيها ،وتريد إخراجها من العفاف إىل الزنا ،ومن
السعادة يف بيتها إىل إشقائها ،حبجة التمثيل االجتماعي واالقتصادي ذلا،
وىو مصطلح شيطاين يريد تدمري ادلرأة ،اجتماعيا وتربويا واقتصاديا ،حىت
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ال صلد يف رلتمعنا امرأة كعائشة ،وأمساء وأم عمارة ،وغريىن ،وحىت ال تريب
جديدا.
خالدا أو
صالحا ً
ادلرأة ادلسلمة الفلسطيين ليكون ً
ً
يا مسلمون :إننا ضلذر من ىذه الفتنة ،وما ذبر إليها ،وضلمل ادلسئولية دلن
يقف وراءىا ،ونقول دلن يظهر احلرص على ادلرأة" :إن اإلسالم ك َفل ادلرأةَ
اقتصاديا واجتماعيا ويف كل اجملاالت" ،ونقول دلن يزعم الوطنية وحب
الوطن" :إن بناء األسرة ادلسلمة الصاحلة ،وتربية ادلرأة ادلسلمة على إسالمها
من أىم ركائز التحرر من الظادلني ،ومن أول ادلهمات احملافظة على القدس
ومقدساَتا.
حذركم ،واتقوا اهلل ربكم ،واعلموا أن
أيها المؤمنون المحتسبون :خذوا َ
من يريد زبريب اجملتمع يبدأ بتخريب األسرة ،ومن يريد أن خيرب األسرة
أبدا
دائما و ً
يبدأ بادلرأة فيها ،بتخريب عقلها وقلبها وفكرىا ،وعليو نؤكد ً
سلرجات "سيداو" ،ونؤكد على وصية نبينا -صلى اهلل عليو
رفضنا لكل َ
وسلم -بادلرأة حيث يقول" :خريُكم خريُكم ألىلو ،وأنا خريُكم ألىلي"،
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أيضا على وصية الرسول بادلرأة ،حيث يقول ذلا" :أديا امرأة ماتت
ونؤكد ً
وزوجها عنها ر ٍ
اض دخلت النةَ".
أيها المؤمنون ،أيها الصابرون :يوم اإلثنني القادم ىو يوم عرفة ،فاغتنِموا
صيامو؛ فإنو ِّ
يكفر سنتني ،مصداقًا لقولو -صلى اهلل عليو وسلم" :-صيام
يوم عرفة ،إين أحتسب على اهلل أن يكفر السنة اليت قبلو والسنة اليت
بعده" ،وىذا تكفري لصغائر الذنوب ،أما الكبائر فيجب التوبة منها.

يا مسلمون ،يا عباد اهلل :تبقى من األيام العشر األوائل من ذي احلجة
اليت ىي أفضل أيام الدنيا ثالثة أيام ،فاغتنموىا ،ففيها ذبتمع أمهات
العبادة ،من صالة وصيام وصدقة وحج ،فاحرصوا على أداء الفرائض
مالزمة الرباط يف
والواجبات ،وأفضل ما تقومون بو يف األيام القادمة َ
األقصى ،وأن ربرصوا على عقاراتكم من تسليمها ،كما حيرص أحدكم
على روحو وأكثر ،وأن تصلحوا ذات بينكم ،وتنهوا اخلالفات مع أىلكم،
وجريانكم وأصدقائكم ،ويكفي أن خريكم عند اهلل الذي يبدأ بالسالم،
والذي يبادر إىل إهناء القطيعة ،وخري أبناء شعبنا من كف لسانو ،ومل يدع
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إىل الفتنة ،ومل حيرض على ادلسلمني ،وخري أبناء شعبنا من التزم البوصلة
اليت عرفناكم هبا؛ فهي البوصلة الوحيدة اليت تأمرنا أن نشد الرحال إىل بيت
ادلقدس ،فشدوا رحالكم إليو ،وىي البوصلة الوحيدة اليت تأمرنا بوحدة
الصف على طاعة اهلل وطاعة رسولو -صلى اهلل عليو وسلم.-
مجيعا على قلب رجل
فاتقوا اهلل ِّ
ووحدوا صفكم ،وامجعوا كلمتَكم ،وكونوا ً
واحد.
أيها المسلمون :ستكون صالة العيد يف الساعة السادسة وعشرين دقيقة،
خريا يف
ونسأل اهلل أن يتقبل منا ومنكم الطاعات ،وأن خيلفنا يف مصيبتنا ً
نردد ونقول :األقصى
ودائما سنظ ّل ِّ
مصيبة تعطيل فريضة احلج ذلذا العامً ،
أقصانا ،واهلل موالنا ،وىو حسبنا ونعم الوكيل.
قدسنا ،واحفظ لنا أمتنا
حرر أقصاناِّ ،
اللهم ِّ
وحرر أسرانا ،واحفظ لنا َ
خريا فوفِّقو،
وشعبنا من كل شر وسوء ،اللهم َم ْن أراد باإلسالم وادلسلمني ً
ومن أراد باإلسالم وادلسلمني شرا فخذه وأىلكو ،اللهم أعل بفضلك
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كني ،واخذل وافضح ادلنافقني ،وكن
كلميت احلق والدين ،و ِأذل َ
الشرك وادلشر َ
َ
ونصريا على الظادلني.
لنا عونًا
ً
ِ
ظهر منها
اللهم ألِّف بني قلوبنا ،وأصل ْح َ
احش ما َ
ذات بيننا ،وجنِّبنا الفو َ
ِ
اح األسرى
وما بطَن ،اللهم ارفع احلصار عن
َ
احملاصرين ،وأطلق سر َ
ين عن ادلدينني ،واشف مرضانا ومرضى ادلسلمني،
وادلعت َقلنيِّ ،
وسدد الد َ
وعافنا من الوباء والطاعون وسائر األسقام ،اللهم اغفر لنا ولوالدينا،
وللمسلمني وادلسلمات ،األحياء منهم واألموات ،اللهم إنا نعوذ بك من
شرور أعدائنا ،وصلعلك يف ضلورىم.
مقيم الصالة :أقِ ِم الصالةَ؛ (إِن الص َالةَ تَ ْن َهى َع ِن الْ َف ْح َش ِاء
و َ
أنت يا َ
والْمْن َك ِر ولَ ِذ ْكر الل ِو أَ ْكب ر واللو ي علَم ما تَصنَ عو َن)[الْعْن َكب ِ
وت.]ٗ٘ :
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