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 هـ7341خطبة عيد األضحى 

 ة الوداعجحكائز الشرعية اليت أتت يف خطبة الر

 (تسعا  )اهلُل َأْكَبُ  ،اهلُل َأْكَبُ 

 الذي منَّ علينا وهدانا لنعمة اإلسالم
ِ
ووّحدنا عىل دينه الذي  ،احلمد هلل

وإهل  ،ونشهد أال إهل إال اهلل ربُّ العاملني ،أنزله من فوق سبع ساموات

رشيك له ولو كره الكافرون، ونشهد أن واآلخرين، َنْعُبده وحده الاألولني 

لني ،حممدا  عبُد اهلل ورسوله وهادينا إىل  ،إمام املتقني، وقائد الغرِّ املُحجَّ

َمْن فصلوات ريب وسالمه عليه وعىل آله وأصحابه، و. الرصاط املستقيم

 تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

ً  وأصيال  اهلل أكب كبريا  واحلمد هلل   .  كيريا  وسبحان اهلل بكر

فاتقوا اهلل أهيا الناس، واعلموا أن اهلل قد  :أما بعد

اصطفاكم دون غريكم حينام مدَّ يف أعامركم وأخذ 

 .كم، ليبتليكم وينظر كيف تعملونأرواح غري

سنة قبل أربعة عرش قرنا  ويف ال :أهيا املؤمنون

يدً والوحالعارشً من اهلجرً كانت احلجة العظيمة 

 .لرسولنا صىل اهلل عليه وسلم

كانت تبليغا  ووداعا ، ولذلك ُسّميت حجة الوداع، 

 فيهاكانت خطبُته يف يوم عرفة خطبة  عظيمة  قّرر 

بعض معاين اإلسالم السامية، وأّكد ركائز الدين 

اليابتة، ولذلك ابتدأ خطبته صىل اهلل عليه وسلم 

ا النَّاُس، اسمعوا »: بقوله قويل، فإينِّ ال أدري لعِّلِّ أهيُّ

كلامته من جوامع فكانت  «ال ألقاكم بعَد عامي هذا

  .والبالدحوت ما فيه صالح العباد الكلم، والتي 

قّرر فيها صىل اهلل عليه وسلم ُحرمة الدماء 

كم وأموالكم ءإن دما»: فقال واألعراض واألموال
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وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف 

من  الدماءولذلك كانت  «شهركم هذا يف بلدكم هذا

أعظم وأخطر ما جاء اإلسالم بالتحذير من التعّرض 

زوال الكعبة أعظم من أن »له بعد الرشك، وروي أن 

ن قتل ملبل ورد الوعيد  «يراق دم امرئ مسلم

وهو الكافر الذي دخل ديار املسلمني بعهٍد  املعاَهد،

ا من قتل ُمعاهَ »وأمان، فقد قال صىل اهلل عليه وسلم  د 

، فال جيوز لنا أن األموال، وكذلك «مل َيَرْح رائحَة اجلنَّةِ 

، ومن ذلك ما يّتصل بظلم الناس  نأخذ ماال  بغري حقِّ

يف أمواهلم حينام نؤّخر رواتبهم وأجورهم فضال  عن 

عهم إياها، أما الغش والرسقة فهذا الذي ال أن نمن

فهي  األعراضوأما !! ُيتصّور كيف ملسلم أن يفعله 

نبه،  اخلطر العظيم الذي جاءت الرشيعة بمراعاً جوا

فمنعت التعّدي عىل العرض حتى بالغيبة، مع أنه كالٌم 

قد يكون حقا ، ولذلك فمن ُحرمة املسلم أن تداِفع 

أن يكون جملُسك حمال  للغيبة  عنه يف َغْيبته، وال ترىض

 .والنميمة والكذب والكالم الفارغ

جاء يف خطبة الوداع أن املسلمني إخوً، فهم و

، فبها وال أقوى من رابطة الدين أبدا   ،إخوً يف الدين

وأّكد   .يتعاونون عىل مصالح الدين والدنيا واآلخرً

إنَّ ربَّكم  »: صىل اهلل عليه وسلم هذا األمر بقوله

أال ال فضَل لعريبٍّ عىل  ،و إنَّ أباكم واحدٌ  ،واحدٌ 
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و ال ألمحَر عىل  ،، و ال لعجميٍّ عىل عريبٍّ عجميٍّ 

نَّ أكرَمكم و ال ألسوَد عىل أمحَر إال بالتقوى إ ،أسودَ 

 أتقاُكم
ِ
ملبدأ املساواً التاّمة، وأن  تقريرٌ  «عند اهلل

التفاضل هو بالتقوى والدين، وليس باحلسب وال 

 .وال اجلنسية وال املال النسب

 .اهلل أكب، وهلل احلمد ،اهلل أكب، اهلل أكب، ال إهل إال اهلل، واهلل أكب

يف خطبة حجة أرسى النبي صىل اهلل عليه وسلم 

ً   رشعيا  يف مبدأ  الوداع  التعامل املايل، وهَدم قاعد

 الربااقتصادية  يبني عليها الكفار اقتصادهم، أال وهو 

لِكم، » وإنَّ كلَّ رب ا موضوٌع، ولكن َلكم رؤوُس أموا

ُ أنَُّه ال رب ا وإنَّ ربا  ال تظِلموَن وال ُتظَلموَن قىض اَّللَّ

فالربا هو  «العبَّاِس بِن عبِد املطَّلِب موضوٌع كلُّهُ 

: اهلالك، والذي يبني ماله من الربا فليسمع قوله تعاىل

يا أهيا الذين آمنوا اتقوا اهلل وذروا ما بقي من الربا إن »

كنتم مؤمنني، فإن مل تفعلوا فأذنوا بحرب من اهلل 

وما هتاوي بعض االقتصاديات املعارصً ، «ورسوله

 .إال بسبب ارتكاهنا عىل الربا

العباس، حتى ال بعّمه صىل اهلل عليه وسلم وابتدأ 

بَته، كام يفعل رُيقال أنه حابى ق بعض الناس اليوم ا

 .من األنظمة والقوانني وأصحابه ينام يستيني أقاربهح

ً  وأصيال    .اهلل أكب كبريا ، واحلمد هلل كيريا  وسبحان اهلل بكر

ريف خطبة و مبدأ  صىل اهلل عليه وسلم الوداع قرَّ
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 أمهية اليبات عىل الدين والتسليم لربِّ العاملني

نعم  «فيسأُلكم عن أعاملِكم وإنكم ستلقوَن ربَّكم،»

، ال يرضكم من ضلَّ إذا عليكم أنفَسكم :أهيا املؤمنون

اهتديتم، وال يغرّنكم قلة السالكني عىل الطريق 

املستقيم، وال كيرً اهلالكني يف دروب الشياطني، 

فإنكم عىل احلق ما دام كتاب ربكم وسنة نبّيكم 

 .تتمّسكون هبا

صىل اهلل عليه  ذات اخلطبة قوُلهولذلك جاء يف 

وقد تركُت فيكم ما لن تضلوا بعده إن  »: وسلم

 . اعتصمُتم به 
ِ
نعم؛ فال عصمة إال « . كتاَب اهلل

ما جاء يف بالتمّسك به، وال عنوان للمسلم إال أنّه يتبع 

 .اهلل أكب كبريا   ،اهلل أكب ،اهلل أكب       .الكتاب والسنة

وله صىل اهلل عليه وسلم ومما جاء يف خطبة الوداع ق

ا،  » يطاَن قد يِئَس أن يعبَد يف أرِضكم هِذِه أبد  إنَّ الشَّ

روَن  وَلكنَُّه أن يطاَع فيام سوى ذلَِك فقد رِِضَ بِه مِمَّا حتقِّ

ن أخطر قضيٍة وإ «.من أعاملِكم، فاحذروُه عىل دينُِكم

، هي قضية التشكيك يف بعض يأيت هبا الشيطان

وبعض األحكام الرشعية، وُُياولون تقرير  املعتقدات

 !!أنَّ من حق كل إنسان أن ُيناقش يف مسلامت الدين

ألن اآليات  ،جدا  بل مزلٌق خطري  ،وهذا خطأ

تؤخذ بالعقل، وال تؤخذ بحسب واألحاديث، ال

إمالءات الغرب والرشق، بل نأخذها بمبدأ التسليم 
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ُ َوَرُسوُلُه »التام  ُْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمنٍَة إَِذا َقىَض اَّللَّ
ِ
َوَما َكاَن مل

ًُ ِمْن َأْمِرِهْم  رَيَ
ا َأن َيُكوَن هَلُُم اخْلِ َ  ۗ  َأْمر  َوَمن َيْعِص اَّللَّ

بِين ا  «َوَرُسوَلُه َفَقْد َضلَّ َضاَلال  مُّ

 حان اهلل بكرً وأصيال  كب كبريا  واحلمد هلل كيريا  وسباهلل أ

قال  ،أهيا املسلامت املؤمنات القانتات املصّليات

فإنَّ َلكم عىل »: يف خطبة الوداع صىل اهلل عليه وسلم

انسائِ  ا وهَلنَّ علْيكم حقًّ واستوصوا »: ثم قال« كم حقًّ

نَّ عنَدكم َعوانٍ  ، فإهنَّ ا  خري 
ِ
 [أي ميل األسارى] بالنِّساء

وإنَّكم إنَّام أخذُُتوهنَّ بأمانِة  ال يمِلكَن ألنفِسهنَّ شيئ ا،

، واستح
ِ
 اَّللَّ

ِ
فأين أوئلك « للُتم فروَجهنَّ بِكلمِة اَّللَّ

الذي يّدعون الرجولة من هذه الكلمة النبوية 

العظيمة، حينام هُيينون نساءهم وأوالدهم، بل بعضهم 

ونسائه، ولو كان أمام  يتجرأ عىل رضب زوجته

 .الرجال مل يستطع أن يفعل ذلك

عليك املدار والرجاء بعد اهلل يف ، ةها املسلمتيأ

ك احلرص عىل تربية أبنائك، بل وتوجيه زوجِ 

نِك، ليكن لِك سهام  يف الرقي بأهلك وجمتمِعك  وإخوا

وأمتك، احتسبي يف كلِّ يشء حتى يف تعليم أبنائك 

ءً والكتابة، وسامهي يف تربيٍة يرتفع هبا شأن  القرا

حقيقيا  يف الرقي بشأن  األمة، بل واشرتكي اشرتاكا  

األمة، فاملرأً هي املربّية لألجيال واملعّلمة والركن 

ة واملتعلمة والطبيبة، 
ِ
الركني لزوجها، وهي العامل
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تستصغري أيَّ عمل فلعّله كبرٌي عند فاحتسبي وال

 .اهلل

ً التي جعلها أهل  ً العظيمة، وليست املرأ هذه املرأ

بصورهتا يف  الغرب والكفر سلعة  رخيصة ُيتاجرون

الدعايات واإلعالن ويف إشباع نزواهتم وشهواهتم، 

ثم يريدون منا أن تكون نساؤنا كنسائهم، أسأل اهلل 

أن ُيفظ نساءنا وأبناءنا وشبابنا وأنفسنا من كيد 

 .الكائدين وخمططات الكافرين

ً  وأصيال    اهلل أكب كبريا  واحلمد هلل كيريا  وسبحان اهلل بكر

 .ما سمعتم وأستغفر اهلل العظيم يل ولكم ولسائر املسلمني من كل ذنب فاستغفروه أقول

 

 (سبعا  )اهلل أكب  :اخلطبة اليانية

وأشهد أال إهل اهلل رّب  ،وأذّله أعداءه املرشكني ،احلمد هلل الذي أعزَّ أولياءه الطائعني

به، وأشهد أن حممدا  عبد اهلل العاملني، أمرنا بعبادته وتوحيده، وهنانا عن معصيته واإلرشاك 

ورسوله الذي مل يكن طريٌق إىل اخلري إال دلنا عليه، وال سبيل إىل الرشِّ إال حّذرنا منه، صىل 

 .اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم تسليام  كيريا  

 .اهلل أكب ما قصد احلجاج بيت اهلل احلرام إجالال  وتعظيام  

 عليه وسلم مىض رسول اهلل صىل اهللفقد :أما بعد

يف خطبته ينصح ويعظ وُيقرر، وبعد أن انتهى صىل اهلل 

عليه وسلم أنزل اهلل  عىل رسوله آية عظيمة  هبا ِختام 

: أحد اليهود لعمر بن اخلطابقال عنها أحكام القرآن، 

ا  لو علينا معرش اليهود نزلت ال ختذنا ذلك اليوم عيد 

َأُْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم وَ )

ْساَلَم ِدين ا  .(َوَرِضيُت َلُكُم اإْلِ
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الدين كامل ليس "فاتقوا اهلل أهيا املؤمنون واعلموا أنَّ 

م لِ بحاجة إىل استدراك أحد، رَشعه َمن خلق اخللق وعَ 

اختالَف عصورهم، وجعله الديَن إىل يوم القيامة، فليس 

الناس، بل هو الرشع الصالح دينا  لزمان، وال لفئة من 

، العلوم التجريبيةلكل زمان ومكان، ومهام تقدم 

وتغريت احلضارات، واستجدت األمور، فسيظل الدين 

بحدوده وأوامره ونواهيه هو منهج احلياً الوحيد الذي 

 .(1)"ل للمسلمني صالَح دينهم ودنياهميكف

نُوَن َواملُؤمِ }:واصفا  أهل اإليامن احلققال اهلل يف كتاهب

َواملُؤِمنَاُت َبعُضُهم َأولَِياُء َبعٍض َيأُمُروَن بِامَلعُروِف 

                                 
 .بتصرف .اقتباس من خطبة الصقعوب (1)

 ًَ َكا ًَ َوُيؤُتوَن الزَّ اَل َوَينَهوَن َعِن املُنَكِر َوُيِقيُموَن الصَّ

َوُيطِيُعوَن اهلَل َوَرُسوَلُه ُأوئَلَِك َسرَيمَحُُهُم اهلُل إِنَّ اهلَل َعِزيٌز 

 َواملُؤِمنَاِت َجنَّاٍت رَجِري ِمن َوَعَد اهلُل املُؤِمننِيَ . َحِكيمٌ 

حَتتَِها األَهنَاُر َخالِِديَن ِفيَها َوَمَساكَِن َطيَِّبة  يف َجنَّاِت َعدٍن 

 َأكَبُ َذلَِك ُهَو الَفوُز الَعظِيمُ 
ِ
ٌن ِمَن اهلل  .{َوِرضَوا

إنا نسألك يف هذا اليوم املبارك أن ترحم  مهللا. . اهلل أكب، اهلل أكب كبريا   ،هلل أكبا

لدينا وجلميع املسلمني  .ضعفنا، وتقبل دعاءنا وتعتق رقابنا، وأن تغفر لنا ولوا

هم ودعاءهم، وآمنهم يف مناسكهم، واغفر مهللاَّ هلم اج حجَّ  .مهللا تقبَّل من احلجَّ

 .منان مل يستطع مهللا تقّبل من أهل األضاحي ضحاياهم، واكتب األجر مل

 .مهللا اسقنا الغيث وال رجعلنا من القانطني، مهللا أغيتنا، مهللا أغينا،

 .مهللا صّل وسلم عىل حممد وعىل آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان

الََمِة  َأَعاَد اهلُل هذا العيد َعَليْنَا َوَعَليُْكْم َوَعىَل املُْسلِِمنَي بِاليُْمِن َواإِلياَمِن َوالسَّ

نا أن احلمد هلل رب َواإِلْسالِم، وَ  َتَقبََّل اهلُل ِمنَّا َوِمنُْكْم َصالَِح األَْعاَمِل، وآخر دعوا

 .العاملني


