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  لحجة الرسو

 

ــرة للـــهجرة حـــج رســـول ا  يف ــنة العاشـ ــدة يف  هلل السـ ــرة واحـ مـ

عمــره, لقــد كانــت حجــة وحيــدة لكنهــا فريــدة, كانــت حجــة         

تشريع وتوجيه وعدل, حجة إ هار للةش وإبطال للباطل, حجة دعا 

للةج وااللتقاء به, حجة أعلن فيها رسـول   فيها املسلمني الرسول 

, لألمة قاطبة مبادا جيب أن ال تغيب عن كل مسـلم حجـة   اهلل 

م وننــر إلــيهم وننــروا إليــه  هــفيهــا النــا  ووجه م رســول اهلل علَّــ

يقود فيهـا   الذي ال متل منه العيون, كان  ومتتعوا مبشاهدته 

 ةمــن بقعــة إىل بقعــة وقــد بلــ  عــددهم قرابــة املائــ  مكَّــةاحلجــيج يف 

الوحيد هلم بعد أن أخرج منها قبـل   دهو القائ  , الرسولألف حاج

ــاًرا بدينـــه إىل  ــًدا فـ  اهلل م يكـــن معـــه ســـوى  ســـنوات شـــريًدا طريـ

وها هو اآلن مـع بقيـة أصـةابه     صاحبه األول أبي بكر الصديش 

يسوسون النا  مبا فيهم من حاول قتله قبل ذلك ولكن شـتان بـني   
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ورمحته للنـا  وبـني الطـرد والقتـل مـن قبـل قـوى الشـر,          رعايته 

ــيعلن للعــام احلاضــر يف ذلــك الزمــان    مكَّــةإىل  جــاء الرســول   ل

ن دينـه  أن حياتـه عـدل, و  أن بعثتـه رمحـة, و  أم يولدوا بعـد.  والذين 

ن اإلنسـان  أن حرمة النـا  عنـد اهلل هـي أعنـم احلرمـات و     أحش, و

إىل  جـاء   .وحقوقه ودمه ال تقل أهمية عـن الشـعائر وحرمـة األيـام    

هلـم أنـه يـودعهم كـان     ليرمر النا  باألخذ عنه وكـان يلمـح    مكَّة

كم فلعلي ال ألقاكم بعد عـامي  خذوا عا مناسك))يقول للنا : 

ليـدوي خبطبتـه الشـهرية خطبـة الـوادع الـع        جاء الرسول  ,((هذا

 َوَمـا َيْنطمـُش َعـِن الالَهـَوى     ,تبني وتوضح لكل من يسمعها أو يقرُها

 ِإْن ُهــَو ِإالَّ َوْحــي  ُيــوَحي ( الــنجم 4(, )3اآليــات[ ) ولــذلك فــإن ,

عرفـوا حقـوقهم وواجبـاتهم    , لياملسلمني أن يدرسوا كلماته  على

وليةرتموا بعضهم وال يعتدي أحد منهم علـى أحـد, لقـد كـان يـا      

ــال  ــة قـ ــذه اخلطبـ ــوالكم  )) :يف هـ ــاءكم وأمـ ــا  إن دمـ ــا النـ أيهـ

ــومكم هـــذا يف       ــم كةرمـــة يـ ــرام إىل أن تلقـــوا ربكـ ــيكم حـ علـ

بلدكم هذا يف شـهركم هـذا وإنكـم سـتلقون ربكـم فيسـرلكم       

نـت عنـده أمانـة فيؤدهـا إىل مـن      عن أعمالكم وقد بلغت, فمن كا

ائتمنه عليها, وإن كل ربا موضـوع ولكـن لكـم رُو  أمـوالكم     

 (73).((ال تنلمون وال تنلمون قضى اهلل أنه ال ربا...

                                                           

 الوداع(.  ةهشام, )حج ن, البالسرية النبوية( اننر: 1)
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أما بعـد أيهـا النـا  إن الشـيطان قـد يـ س أن       ))وكان يا قال: 

ــًدا ولكنــه إن يطــع فيمــا ســوى ذلــك فقــد       يعبــد بررضــكم هــذه أب

 (74).((من أعمالكم فاحذروه على دينكمرضي به ما سقرون 

صلى اهلل عليك يا رسول اهلل, إن الدين الـذي ج ـت بـه اإلسـالم     

وإن اإلســالم عــدل وحــش, وإن احلــج ديــن, وإن الــدين جــاء حلمايــة    

اإلنسان وحفنه ولـذلك فقـد ذكـرت النـا  بـرن ال يعتـدي بعضـهم        

 (75)على بعا وأن ال يركلوا أموال بعا وأن يعدلوا فيما بينهم.

بنسـائهم خـرًيا وذكـرهن إلقـوق الرجــال يف      أمـرهم الرسـول   

ــه: ــيكم حًقــا..     )) قول ــا وهلــن عل ــى نســائكم حًق  (76),((إن لكــم عل

تركت فيكم ما أن اعتصمتم به فلن تضلوا ): )وكان يا قال 

 (77).((أبًدا أمًرا بيًنا كتاب اهلل وسنة نبيه

ــول اهلل    ــرهم رسـ ــا ذكـ ــو   كمـ ــنهم والتـ ــة بيـ ــوب احملبـ اد بوجـ

تعلمون أن كل مسلم أخ للمسلم واملسلمون أخوة, )) والرتاحم فقال:

                                                           

 الوداع(.  ةهشام, )حج ن, البالسرية النبوية( اننر: 2)

 الوداع(.  ةهشام, )حج ن, البالسرية النبوية( اننر: 1)

 الوداع(.  ةهشام, )حج ن, البالسرية النبوية( اننر: 2)

 الوداع(.  ةهشام, )حج ن, البويةالسرية النب( اننر: 3)
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فــال حيــل المــرا مــن أخيــه إال مــا أعطــاه عــن طيــب نفــس منــه فــال   

 (78).((تنلمن أنفسكم

اللــهم هــل بلغــت؟ فــرد  ))النــا  قــال:  وبعــد أن وعــد الرســول  

 (79).((: اللهم فرشهدعليه النا : اللهم نعم فقال 

يعلن للنـا  احلـش ولـيعلمهم العـدل فيـا      لـ  هكذا حج الرسـول  

ــا , ويــ    ــذاء الن ــاك وإي ــاك وأمــوال    امــن حججــت إي مــن حججــت إي

النا , ويا من حججت أحب كل النا , ويا من حججت أعلـم أن  

ملشــاعر, فةــج هلل وأرع كـــالم   احلجــاج هلــم حرمــة تفــوق حرمــة ا     

نسـرل اهلل أن   ,وإياك واحلـج النـاهر والعمـل الباطـل      هللرسول ا

فهــو وحــده املســتعان وعليــه وحــده    ,أمــور كــل حــاج ومســلم ييســر 

 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العنيم.  ,التكالن

 

 

 

 

                                                           

 الوداع(.  ةهشام, )حج ن, البالسرية النبوية( اننر: 4)

 الوداع(.  ةهشام, )حج ن, البالسرية النبوية( اننر: 5)


