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االسم............... :

خطبة الوداع للرسول

التّاريخ............... :

األدبي :خطبة إسالميّة:
النوع
ّ
َّث الباحثون عن فُنُون اخلطابة ،عن اخلُطَب السياسيَّة ،واخلطب النيابيَّة ،واخلطب االنتخابيَّة ،وخطب النوادي وادل ْجتَمعات ،وخطب ادلؤدتََرات
حتد َ
ُ
وخطَب التأبني ،وخطب
وخطب الوعظ الدِّيين ،واخلطب العسكريَّة ،و َ
احملاضرات العلميَّة الع َّامةُ ،
السياسية ،كما تَ َكلَّموا عن مسات اخلطابة القضائيَّةُ ،
ادل ْدح والشُّكر ،وقَ َّسموا اخلطابة العربيَّة من حيث تارخيُها إىل :اخلطبة اجلاىليّة ،واخلطبة اإلسالميّةّ ،أما اجلاىليّة فقد حتّدثنا عنها يف خطبة أكثم بن
صيفي و َّأما اخلطبة اإلسالميّة فسنعاجلها اآلن.
ّ
ِ
كانت سياسيَّة ،أم اقتصاديَّة ،أم اجتماعيَّة ،أم أخالقيَّة،
مل َّ
كل ناحية من نواحي احلياة ،سواء ْ
اخلطبة اإلسالمية تَتَّسع باتِّساع ىذه الدعوة؛ لتش َ
ت باحلرب أم بالسلم ،بادلسجد أم بالسوق ،باحلياة اخلاصة أم العامة.
وسواء تعلَّ َق ْ
ِ
للبعض تقسيم اخلُطَب اإلسالميَّة إىل ُخطب وعظيَّة ،وخطب حكميَّة أو فقهيَّة ،وخطب سياسية واقتصادية ،وأحيانًا
أنواع اخلطب اإلسالميّة :وحيلو
يِ
البعض بأهنا زتاسيَّة ،أو الغرض منها اإلثارة والتهييج.
ص ُفها
ُ
َ
ِ
ت إىل فصل الدِّين عن الدُّنيا يف جانب،
عن رسول اهلل (ص) والصحابة من بعده ،فلن َ
جيد مثل ىذه التقسيمات ،اليت َّأد ْ
ومن تَتَبَّع اخلطب ادلأثورة ْ
َ
وإىل استهانة ببعض صور اخلطابة؛ كاخلُطَب الوعظيَّة عند قطاع ادلسلمني يف جانب آخر.
ادلواضيع اليت عاجلتها اخلطبة اإلسالمية :إثارة بواعث اجلِهاد يف سبيل اهلل ،أو تناول موضوع ِ
سياسي أو اقتصادي ،التذكري مبعاين التوحيد واالتِّباع،
ّ
ُ
وربط الشرع بالواقع ،والتخويف من عذاب اهلل ،والتذكري باجلنة والنار ،وادلوت والقبور واآلخرة.
األغراض العامة للخطبة اإلسالميّة:
احلث على التمسك مببادئ
الرد على الك ّفار وادلشركني ،النهي عن ادلنكرّ ،
 .1األغراض ال ّدينيّة :الدعوة إىل اإلسالمّ ،
الدين ،التخويف من جهنم وعذاهبا ،الدعوة إىل اجلهاد يف سبيل اهلل.
الرد عليهم.
 .2األغراض السياسيّة :نشر الفكر
اإلسالمي ،أو الدفاع عن فئة أو رأي أو معتقد ،أو أداة دلغالبة اخلصوم و ّ
ّ

احلث على القتال وحتميس اجلنود أو استقباذلم بعد احلرب وكما أسلفت الذكر الدعوة إىل اجلهاد.
احلض و ّ
 .3األعراض احلربيّةّ :
ادليّزات الفكريّة للخطبة اإلسالميّة:
 .1األفكار وادلعاين مستم ّدة من القرآن الكرمي ،أحاديث الرسول وسنتو.
 .2الصياغات قوية وموجزة ال استطراد فيها وال اسرتسال.
اإلسالمي مرتبة ،مرتابطة من حيث تسلسل األفكار.
 .3ختتلف عن اخلطبة اجلاىلية بكوهنا صارت يف العصر
ّ
تحليل خطبة الوداع:

معلما
الرسول (ص) يف حجة الوداع يوم عرفة ،وقد ختللت اخلطبة شعائر احلج ،كذلك قام الرسول يف ىذه اخلطبة بوداع ّأمتو ً
مناسبة الخطبة :ألقاىا ّ

إياىا بدنو أجلو ،وموصيًا إياىا ببعض الوصايا وخلّص ذلم يف ىذه اخلطبة بعض األحكام ال ّدينيّة مؤديًا األمانة ومبلّغًا الرسالة.

سالمي فعلى هنجها سار ادلسلمون من بعد الرسول (ص) ،تقسم اخلطبة إىل ثالثة أقسام رئيسيّة:
شرح الخطبة :تعترب اخلطبة منوذجيّة للعصر اإل ّ
أ .المقدمة:
الرسول (ص) وقد ابتدأىا باحلمدلة واالستغفار والتوبة إىل اهلل عن
وىي مقدمة إسالميّة تقليديّة على غرارىا كتب اخلطباء ادلسلمون بعد ّ
كل األعمال السيئة ،واللجوء واالحتماء باهلل من إساءة اإلنسان لنفسو ومن النية السيئة والفعل السيء (شرور نفوسنا وسيئات أعمالنا).
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يضل فال ىادي لو سوى اهلل .ويشهد أن ال إلو إال اهلل وانو
يضل الطريق ألن اهلل ىاديوّ ،أما من ّ
فاإلنسان الذي يهديو اهلل ال ديكن أن ّ
عبد اهلل ورسولو ،أي جاء ليؤدي رسالة اهلل وىو عبد من عباده .والوصيّة األوىل اليت يوصي هبا الناس ىي خمافة اهلل ،أي تقوى اهلل،
وحيثهم ،يشجعهم ويدعوىم إىل طاعة اهلل.

"أما بعد" لالنتقال من موضوع إىل آخر ،فهو انتقل من ادلقدمة إىل دعوة ادلسلمني
بّ .
حث المسلمين على االستماع إليه :استخدم الرسول ّ

يوض ذلم بعض األمور ،وذلك ألنو يشعر بدنو أجلو ،فيقول ذلم
حت ّ
إىل االستماع واإلنصات دلا يقول .فهو طلب إليهم االستماع إليو ّ
لعل ىذا اللقاء ىو األخري بيننا.

شرائع والوصايا:
ج .ال ّ

حرم الرسول (ص) بعض األمور ومنها ما يلي:
 يف ّالشرائع والوصايا ّ
َّ .1
"إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام" أي أن القتل بدون وجو حق دمنوع وحمرم ،كذلك أخذ أموال اآلخرين بدون وجو حق وبدون
وحمرم .وىذا األمر حمرم كحرمة ىذا اليوم وىذا الشهر وىذه البلد ،أي يوم احلج ،شهر ذي القعدة ،البلد احلرام أي
موافقتهم حر ٌام ودمنوع ّ
مكة .ويف هناية ىذا ادلنع والتحرمي يطلب الرسول (ص) أداء األمانة وإرجاعها ألصحاهبا.

حت يرجعوه ذلم مع الربا "الفائدة" ،ىو أمر دمنوع ألنو يفسد العالقات اإلنسانيّة
" .2إن ربا الجاهلية موضوع" ،أي أن إقراض اآلخرين ادلال ّ
بني الناس ،وىذا السلوك ال يتوافق مع األخوة اليت يذكرىا الرسول الح ًقا ،فالعالقات بني الناس جيب أن تكون مببنية على احملبة والربا يهدم
منوذجا حيتذى بو يف التنازل عن
العالقات الطيبة بنب األصدقاء ،ألنو يزيد من ثقل الدين أو القرض .وقد جعل الرسول من نفسو قدوة و ً
الربا ،وذلك من خالل التنازل عن ربا عمو العباس بن عبد ادلطلب.
َّ .3
دماء الجاهليّة موضوعة" ،ألغى الرسول عادة األخذ بالثأر ،ألن األخذ بالثأر ولّد الكثري من احلروبات بني القبائل ،حروبات
"إن َ
استمرت أحيانًا ما يزيد عن العشرين واألربعني سنة ...ولذلك منع األخذ بالثأر الذي فيو هتدر دماء األبرياء وتفسد العالقات بني القبائل
منوذجا للتسام حيتذى بو ،فقد تنازل عن ثأر قريب لو ىو عامر بن ربيعة ابن احلارث بن
واألفراد .ويف ىذا ً
أيضا جعل الرسول من نفسو ً
عبد ادلطلب.
َّ .4
"إن مآثر الجاهليّة موضوعة" ،ألغى الرسول كل عادات اجلاىلية ،كوأد البنات ،أي دفن الفتيات عندما يولدن وىن أحياء ،زواج ادلرأة
ألكثر من رجل واحد ،شرب اخلمرة ،معاشرة النساء.

يستثين الرسول (ص) من مآثر اجلاىلية أمرين ،السدانة أي ادلسؤولية على الكعبة ،أي احلجابة ،فت وإغالق باهبا .والسقاية،

حت يشرب احلجاج منها.
أي سقاية احلجاج ،فقد كان أىل مكة ديألون أحو ً
اضا من ماء زمزم وحيلوهنا بالتمر والزبيب وذلك ّ

 .5يف موضع آخر يقول الرسول "إنّما المؤمنون إخوة فال يحل المرئ مال أخيه إال عن طيب نفسه" ،ىنا حيرم الرسول على ادلسلمني
أخذ أموال بعضهم البعض إال إذا اآلخر مس بذلك ،وهبذا دينع الرسول استباحة أموال اآلخرين.
شرع الرسول بعض القوانين وأوصى ببعض الوصايا ومنها ما يلي:
وقد ّ

عمدا ىي القتلّ ،أما الذي
" .1العمد قود وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر ففيه مائة بعير فمن زاد فهو أهل الجاهلية" ،عقوبة القاتل ً

يقتل عن غري قصد ،وليس يف نيتو القتل فجزاؤه دفع ذتن مائة من البعريّ ،أما من يزيد على ذلك ىو من أىل اجلاىلية أي كافر وبذلك
خيالف وصايا اإلسالم.

كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض" ،حيذر الرسول ادلسلمني من احلرب األىلية بني ادلسلمني أنفسهم ،وحيذرىم من
" .2ال ترجعوا بعدي ً
حت ال يضلوا.
االرتداد عن اإلسالم ،ويذكرىم بأنو ترك لديهم القرآن والصحابة الذين سريشدون ادلسلمني إىل الطريق الصحي ّ

2

مدرسة راهبات الفرنسيسكان الثانوية  -الناصرة

وإن أباكم واحد ،كلكم آلدم وآدم من ترابَّ ،
"إن ربكم واحد َّ
َّ .3
إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم ،ليس لعربي على عجمي فضل إال
ٍ
مقياس آخر ،فاألفضل
بالتقوى" ،يشدد الرسول على مبدأ األخوة ،وأن ادلفاضلة عند اهلل تكون وف ًقا لتقوى اإلنسان ،وليس حبسب
األجنيب غري العريب ،فكلكم أمام اهلل متساوون ،وهبذا
بالنسبة هلل ىو األكثر خمافة هلل وإديانًا ،ولذلك العريب ليس أفضل من األعجمي أي
ّ
حيدد الرسول مبدأ ادلساواة ،الذي فيو يصب اإلنسان أفضل من غريه إذا كان أكثر إديانًا وتقوى.
األساليب:
اخلطبة عامة ختلو من التشبيهات واالستعارات والسجع ،إذ أن الرسول كان ينفر من السجع ألن الكهان كانوا يستخدمونو يف اجلاىليّة .واخلطبة
جزلة األلفاظ سهلة بعيد عن اإلغراب والتعقيد.
 .1بدأ الرسول اخلطبة باحلمدلة والشكر واالستغفار وعلى هنجو سار اخلطباء ادلسلمون من بعده .وقد أهنى ادلقدمة باستخدام ّأما بعد
لالنتقال إىل بداية الغرض.

 .2أسلوب الخطاب الذي فرضو عليو وقوفو أمام الشعب خاطبًا ،فاستخدم كاف اخلطاب أو اخلطاب للضمري أنتم :أوصيكم،
أحثكم ،امسعوا ،من كانت عنده أمانة فليؤدىا .وكلها أفعال طلبيّة .وضمن ىذا األسلوب استخدم الرسول النداء ب"أيها" ،أيها
الناس .وبشكل عام الغرض من ىذا األسلوب ىو جذب انتباه ادلستمعني ألقوالو.
 .3أسلوب التوكيد وذلك من خالل التكرار اللفظي :عامي ىذا ،موقفي ىذا ،يومكم ىذا ،بلدكم ىذا .والتكرار باستخدام احلروف
التوكيديّة مثل إ ّن ،وقد وكذلك التوكيد بالم األمر :إ ّن دماءكم ،ليؤدىا ،إ ّن ربا اجلاىلية ،...إ ّن أول ،...إّمنا ادلؤمنون ،...فليبلّغ...
النفي :ال حيل المرئ ،لن تضلوا ،ليس لعريب ...الغرض من ىذا األسلوب التحذير وإظهار عاقبة عدم الطاعة والسري
 .4أسلوب ّ
حبسب ىذا التحذير.
 .5أسلوب النهي :ال ترجعوا بعدي ...كذلك الغرض من ىذا األسلوب ىو التحذير من العاقبة والنتائج السيئة لعدم الطاعة.
 .6أسلوب التقرير :العمد قود وشبو العمد ،...ربا اجلاىلية موضوع ،دماء اجلاىلية موضوعة ،إّمنا ادلؤمنون إخوة.

بأهنم على قناعة تامة برسالتو ،فيجيبو الناس نعم،
 .7أسلوب االستفهام :ومن خاللو يطلب الرسول من ادلسلمني االعرتاف أمامو ّ
فيقول اللهم اشه ْد.

تطور األحداث ،وجعل
 .8أسلوب الحوار :قال ،قالوا ...وللحوار دور بني اخلطيب ورتهور ادلتلقني ،فهو يساعد على الدرامية أي ّ
اجلمهور مشارًكا فعاالً يف اخلطبة ،ويظهر اىتمام اخلطيب باجلمهور ،كما وأن يف احلوار إلقاء مسؤولية على اجلمهور.

 .9التناص مع القرآن الكريم" :من كانت عنده أمانة ...عليها" مع ما ورد يف القرآن "وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا هبا إىل
احلكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس باألمث وأنتم تعلمون" (البقرة)188 ،
وقبائل لتعارفواَّ ،
إن
"أيها الناس إ ّن ربكم واحد ...إال بالتقوى" مع "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ،وجعلناكم شعوبًا
َ
أكرمكم عند اهلل أتقاكمَّ ،
إن اهلل عليم خبري" (احلجرات.)13 ،
"إ ّن ربا اجلاىلية موضوع" مع "ديحق اهلل الربا ويريب الصدقات" (البقرة.)276 ،
نرجو لكم النجاح الباهر

إعداد المعلمة صابرين عبد  -صليّح
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