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بسم ال الرحن الرحيم

خطبةالعيد

فهوالعظيم الكبوكل شي ءدونه حقيواصغر

المدل الثابت وجوده متجه العال ومقصوده
ايهاالسلمون ان العيدمظهرمن مظاهرهذاالدين

العظيم وشعيةمن شعائره الت تنطوي علي حكم جةواسراربديعةوليس العيدكمايظنه بعض الناس انه
التسيب والغفلةعن ال والباهاةبالظاهربل هناك من ليعرف من العيدالالوقوع فيمايبغض ال من
العاصي والنكرات وليس المركذلك اناالقصودبالعيدشكرال علي تام العبادةولذلك شرع ال
لناعيدان كل عيدجاءبعدالفراغ من اداءركن من اركان السلم قال ابن رجب فافراح السلمي
وسرورهم اناهوبولهم اذافازوابطاعته وحازواثواب اعمالم كماقال تعلي( قل بفضل ال وبرحته
فبذلك فليفرحواهوخيمايمعون( يونس -58-ولذافان العيدف السلم مطةعظيمةيتوقف السلمون
عندهاليتاملواعبالتاريخ وليستحضررواوصايانبيهم صلي ال عليه وسلم الت اختارلاهذه
الناسبةالليلةلتكون اخرعهده لمته امام اعظم حشديتمع به ف حياته ف خطبةحجةالوداع ف
صعيدعرفات
iوط
iنعرض للخطi
iاة ،وسi
iاحي اليi
وحينما يقف التأملون أمام هذه الطبة يدونا قد احتوت على جيع منi
العريضةلذه الطبةالت حددفيها معال رسالته وارسي جوهردعوته صلي ال عليه وسلم
"قال ابن إسحاق :ث مضى رسول ال  -صلى ال عليه وسلم  -على حجه فأرى الناس مناسكهم ،وأعلمهم سنن
iإن
حجهم ،وخطب الناس خطبته الت بي فيها ما بيwن ،فحمد ال وأثن عليه ،ث قال)) :أيها الناس اسعوا قول فi
ل أدري لعلي ل ألقاكم بعد عامي هذا بذا الوقف أبدا} ،أيها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حiiرام إل أن
تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا ،وكحرمة شهركم هذا ،وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمiiالكم ،وقiiد
بلغت ،فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إل من ائتمنه عليها ،وإن كل ربا موضوع ،ولكن لكم رؤوس أموالكم ل
iان ف
iل دم كi
تظلمون ول تظلمون ،قضى ال أنه ل ربا ،وإن ربا عباس بن عبد الطلب موضوع كله ،وأن كi
الاهلية موضوع ،وإن أول دمائكم أضع دم ابن ربيعة بن الارث بن عبد الطلب ،وكان مسترضعا} ف بن ليث
فقتلته هذيل ،فهو أول ما أبدأ به من دماء

الاهلية.

أما بعد :أيها الناس فإن الشيطان قد يئس من أن يعبد بأرضكم هذه أبدا} ،ولكنه إن يطع فيما سوى ذلiك فقiد
رضي به ما تقرون من أعمالكم ،فاحذروه على

دينكم.

أيها الناس} :إ•نwم‡ا النwس•يء” ز•ي‡اد‡ة“ ف‰ي الŠك’فŠر• ي‹ض‡ل‘ ب•ه ‰ال•ذ‰ين‡ ̂ك̂فر‹وا Šي‹ح‰ل•ون‡ه‹ ع‡اما} و‡ي‹ح‡رŽم‹ون‡ه‹ ع‡اما} ل•ي‹و‡اط‰ؤ‹وا Šع‰د̂wة م‡iiا
ح‡رwم‡ الل—ه‹ ̂في‹ح‰ل‘وا Šم‡ا ح‡رwم‡ الل—ه‹ ز‹يŽن‡ ̂له‹م– س‹وء” ̂أع–م‡ال‰ه•م– و‡الل—ه‹ ̂ل ي‡ه–د‰ي ال̂Šقو–م‡ ال̂Šكاف‰ر•ين‡{التوبة -37-وإن الزمان قد

iرم،
iة حi
استدار كهيئته يوم خلق ال السموات والرض ،وإن عدة الشهور عند ال اثنا عشر شهرا} ،منها أربعi
ثلثة متوالية ورجب مضر الذي بي جادى

وشعبان.

أما بعد :أيها الناس فإن لكم على نسائكم حقا} ،ولن عليكم حقا} ،واستوصوا بالنساء خيا} ،فإنن عندكم عوان،
iاس
ل يلكن لنفسهن شيئا} ،وإنكم إنا أخذتوهن بأمانة ال ،واستحللتم فروجهن بكلمات ال ،فاعقلوا أيها النi
قول ،فإن قد بلغت ،وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا} أمرا} بيŽنا} :كتاب ال ،وسنة

نبيه.

أيها الناس :اسعوا قول واعقلوه ،تعلمن أن كل مسلم أخ للمسلم ،وأن السلمي إخوة ،فل يل لمرئ من أخيه
iول ال
iال رسi
إل ما أعطاه عن طيب نفس منه ،فل تظلمن أنفسكم ،اللهم هل بلغت؟ قالوا :اللهم نعم ،فقi
صلى ال عليه وسلم  :-اللهم اشهد .ثلثا}((سيةابن هشام
من التأملت ف هذه
.1

الطبة:

ند ف قوله  -صلى ال عليه وآله وسلم )) :-أيها الناس اسعوا قول فإن ل أدري لعلي ل ألقاكم

iن
بعد عامي هذا بذا الوقف أبدا}(( فيه إشعار بقرب ودنو أجل رسول ال  -صلى ال عليه وسلم  ،-فعi
سراء ابنة نبهان قالت :فلما قدمنا الدينة ل نلبث إل قليل} حت مات  -صلى ال عليه وسلم الطبان
.2

وف قوله  -صلى ال عليه وآله وسلم )) -إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام(( فيه دللة على حفظ

السلم لعراض الناس ومتلكاتم ،وهنا يبز حرص السلم على حقوق النسان ،الت يتشدق با العال
العاصر اليوم ،ولذا ند أنه جاء ع‡ن– ̂أب•ي ه‹ر‡ي–ر‡̂ة  -رضي ال عنه ̂ -قا̂ل̂ :قا̂ل ر‡س‹ول’ الل•ه - ‰ص‡ل•ى الل•ه‹ ع‡̂لي–ه‰
و‡س‡ل•م‡ )) :-ك’ل‘ الŠم‹س–ل‰م• ع‡̂لى الŠم‹س–ل‰م• ح‡ر‡ام§ د‡م‹ه‹ و‡م‡ال’ه‹ و‡ع‰ر–ض‹ه‹((رواه مسلم
.3

وف قوله  -صلى ال عليه وآله وسلم )) :-وإن كل ربا موضوع(( فبدأ الكلم حول القتصاد ،وبدأ

iي
iا و‡ي‹ر–ب•i
iه‹ الŠرŽب‡i
بالربا فوضعه؛ لن ال  -تعال  -يقول} :و‡̂أح‡ل• الل—ه‹ الŠب‡ي–ع‡ و‡ح‡رwم‡ الرŽب‡ا { ،و}ي‡م–ح‡ق‹ الل—i
الصwد‡̂قات ‰و‡الل—ه‹ ̂ل ي‹ح‰ب ªك’ل• ̂كف•ار©
.4

̂أث‰يم©{البقرة 276-275

وف قوله  -صلى ال عليه وآله وسلم )) :-وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق ال السiموات

والرض(( فأبطل هنا كل ما كان الشركون يقومون به من النسيئة
.5

وف قوله«  -صلى ال عليه وآله وسلم )) :-أيها الناس فإن لكم على نسائكم حقا}ا} (( ،بدأ هنا يؤكد

حقوق النسان مرة أخرى ،وذكر النساء وما لن وما عليهن من حقوق وواجبات ،وبي كيفية تعامiiل
الزوج مع زوجته
.6

وف قوله  -صلى ال عليه وآله وسلم )) :-كل مسلم أخ للمسلم ،وأن السلمي إخوة(( ،فبي هنا

الرابط الجتماعي بي السلمي ،وكيفية التعامل فيما بينهم }إ•نwم‡ا اŠلم‹ؤ–م‰ن‹و̂ن إ•خ–و‡ة“{الجرات - 10-وإن
رابط الدين ،والسلم؛ أقوى من أي رابط آخر بي

السلمي.

-

.7

وف قوله  -صلى ال عليه وآله وسلم )) :-وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا} أمرا}

بيŽنا} :كتاب ال ،وسنة نبيه(( وهنا حدد النب  -صلى ال عليه وآله وسلم  -وحدة المة ،وأنا أمة واحد،
وحسم موضوع الختلف القيت الذي يفرق المة ،وجعل مرجع المة حال خلفها هو كتiiاب ال

-

تعال  ،-وسنة رسوله  -صلى ال عليه وسلم  ،-فل مكان للخلف فهما مرجعكم ودستوركم ،والفاصل
فيما
.8

بينكم.

iاس أن
iر للنi
ف قوله  -صلى ال عليه وآله وسلم )) :-اللهم هل بلغت؟ قالوا :اللهم نعم(( تقريi

الرسول بلغ الرسالة ،وأدى المانة ،ونصح المة ،فأقر الصحابة  -رضوان ال عليهم  -بذلك ،فكيiiف
يأت أناس بعد ذلك يكذبون ال ورسوله ،ويدعون نقصان الرسالة بالبتداع ف دين ال  -تعال

-؟.

وبذه الكلمات ودwع النب  -صلى ال عليه وآله وسلم  -هذا الشهد العظيم ،مرشدا} المة إل ما فيه صلحهم،
بعد أن ̂أقرªوا بأنه  -صلى ال عليه وسلم  -قد أدى جيع ما أمره ال به ،وبعد أن دل أمته وأوصاها ف هذه الطبة
بكلمات جعت ف ثناياها وصيته لمته أن يؤدوا المانة ،وأن يرموا دماءهم بينهم ،وأن يافظوا على العراض،
وأن يذروا من المور الت تضعف اقتصاد

المة.

iه فلح
وهكذا فقد جعت هذه الطبة للمة السلمية كل ما يتعلق بأمور حياتا ،وبيwنت النهج الربان الذي فيi
العبد ف الياة الدنيا والخرة ،ول يبق على السلمي إل المتثال بتطبيقها واقعا} ف الياة؛ وهذا هو

الطلوب.

وهذه الطبة أرسى النب  -عليه الصلة والسلم  -فيها قواعد السلم ،وهدم مبادئ الاهلية ،وعظ•م حرمiiات
السلمي ،فخطب الناس وودعهم بعد أن استقر wالتشريع ،وكمل الدين ،وتت النعمة ،ورضي ال هذا السiiلم
دينا} للبشرية كلها ل يقبل من أحد« دينا} سواه} :الŠي‡و–م‡ ̂أكŠم‡لŠت‹ ̂لك’م– د‰ين‡ك’م– و‡̂أت–م‡م–ت‹ ع‡̂لي–ك’م– ن•ع–م‡ت‰ي و‡ر‡ض‰يت‹ ̂لك’iم‹
ال•س–لˆم‡ د‰ينا}{الائدة} -03-و‡م‡ن ي‡ب–ت‡غ• ̂غي–ر‡ ال•س–لˆم• د‰ينا} ̂ف̂لن ي‹قŠب‡̂ل م‰ن–ه‹ و‡ه‹و‡ ف‰ي الخ‰ر‡ة ‰م‰ن‡ الŠخ‡اس‰ر•ين‡{ال

عمران85-

وهي كلمات جامعة تكي البادئ الكبى لذا الدين ،فيها ثبwت النب  -صلى ال عليiiه وسiiلم  -ف نفiiوس
السلمي أصول الديانة ،وقواعد الشريعة ،ونبwه بالقضايا الكبى على الزئيات

الصغرى.

iغ
iأنه بلi
ث بعد ذلك يأت التأييد من ال  -تبارك وتعال  -لرسوله  -صلى ال عليه وآله وسلم  ،-والشهادة له بi
وأدى ما أمره ال  -عز وجل  -من الرسالة لتنزل} :الŠي‡و–م‡ ̂أكŠم‡لŠت‹ ̂لك’م– د‰ين‡ك’م– و‡̂أت–م‡م–ت‹ ع‡̂لي–ك’م– ن•ع–م‡ت‰ي و‡ر‡ضii‰يت‹
̂لك’م‹ ال•س–لˆم‡ د‰ينا}{ ،نعم يا ممد لقد أ’كم‰لت الفرائض ،وأوضحت الدود ،وليس الدين متاجا} إل إكمال مiiن
iلم
أحد من البشر؛ ليظهر على الديان كلها ،وتبز غلبته لا ،ول يزل ال راضيا} لمة نبيه  -صلى ال عليه وسi

-

بالسلم ،وهنا يعلن كمال الرسالة ،وتام النعمة ،وأن شريعة ال ك ل“ ل يتجزأ ،وك ل“ متكامل ،وأن الروج عن
هذا النهج ف جزئية منه كالروج عليه

كله.

اللهم اعدالعيدعلي المةوقدتقق لاماتصبوااليه من النصروالعزةوالرفعةوالتمكي اللهم ردنااليك رداجيل امي

اللهم تقبل مناانك انت السميع العليم وتب عليناانك انت التواب الرحيم

