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 ُخْطبَةُ اْلَوَداِع: اْلَوِصيَّةُ النَّبَِويَّةُ النَّافِذَةُ َعْبَر اْلعُُصورِ 

 

 

 أَيَُّها اْلُمْسِلُموَن اْلِكَراُم! 

ِعيٍد ِمْن كُل ِ َعاٍم تَُرافُِق فَْرَحتَنَا بِاْلِعيِد، كل  فِي  

َك"     بـتَْلبِيَةُ َحِجيِجنَا   ِ  فنسـللُ "لَبَّْيَك اْللَُّهمَّ لَبَّيـْ ْن هَّ مـِ

يوفقنا لزيـارة الماـاعر المقدسـة فـي َعزَّ َوَجلَّ أَْن  

ِة   ٍة ونحـن وييـاكم فـي  اْلبََِلِد اْلُمبَاَركـَ ٍة َوَعافِيـَ حَّ صـِ

اٍن، َوأَْن  ــَ ــ  َُوأَم ــك الح ــا ادام مناس ــارة يوفقن وزي

ِ الاَِّريِف   اْلَمْسِجِد النَّبَِوي 

 !اْْلَفَاِضلُ أَيَُّها اْلُمْسِلُموَن 

ةَ   وقفات من    ِلنَْستَْحِضِر اْليَْومَ تَعَالَْوا بِنَا،    ِحجـَّ

ا  ِهي اُنـَ لََّم َوْلنُصـْ ِ  َوسـَ ُ َعلَيـْ لَّ  هَّ اْلَوَداعِ ِلنَبِي ِنَا صـَ

 ُ لَّ  هَّ ا صـَ ي تََرَكهـَ ذَةِ َالَّتـِ اِِِل النَّافـِ سـَ ِلبَْعٍض ِمْن الرَّ

َودَ في ْلقَاَِِها في خطبت  التي أ  َعلَْيِ  َوَسلَّمَ  ِة الـْ اعِ ِحجَّ

ِريَِّة  ــَ  َجمــْ ٍ يذ  َكِميــَراٍ  ِلْلبَاــَ ِِ يِل ا تََوجــَّ َ بِاْلِخطــَ

َد ف ،َكبِيٍر ِمْن النَّاِس َعلَ  َصِعيِد َعَرفَاتَ  بَْعَد أَْن َحمـَ

  ِ ــْ ُ َعلَي لَّ  هَّ اَل صــَ ِ ، قــَ لَّ َوأَىْنــَ  َعلَيــْ زَّ َوجــَ َ عــَ هَّ

 َوَسلََّم:

اكُْم يَا أَيَُّها النَّاُس أَََل إِنَّ " دإ َوإِنَّ أَبَُُ ْم َوادُُِ َربَّكُُُ

ُُِ أَ َوََل  َجمُ ْْ ٍّ أَ َُُ َْلُ ُُِ أَ  َل ِلعََربُ ُُْ دإ َ أَََل ََل فَضُ ُُِ َوادُ

ََْربُُِ أَ َوََل   ٍّ َْلَُُ يَ َ ِلعََجمُُِ أَ  َوَد َوََل  ِْلَبُُْ ٍّ أَسُُْ َْلَُُ

َْلٍَّ   .إَِلَّ بِالتَّْقَوى أَْبيَ َ أَْسَوَد 

والَكم وأَ  ُُْ كُمَ وأمُ َُ ُُا كُمْ إنَّ ِدمُ َُُ َُُ  ْْراضُ امإ رَ دُ

  ِركُْم ذَُُ َاَ فُُِ هْ   شَُُ فُُِ   َْلَْيكُم َكُدْرمة يُُوِمكُم ذَُُ َا

 ."لَِدكُم َذ َابَ 

ُ َعلَْيِ  َوَسلََّم قَْد بَيَّنَ  َك  َكَما أَنَّ نَبِيَّنَا َصلَّ  هَّ ذَلـِ

ــدَِّم  ايَا ال ا َوقَضــَ ــَ ب َكاِل الر ِ لَّ أَاــْ َ  كــُ ــَّ ُ َوضــَ ْوِم أَن اْليــَ

ِلِميَن   نَبَـّ َ َوقَْد    َوأَْنَهاَاا  لََّم اْلُمسـْ ِ  َوسـَ ُ َعلَيـْ لَّ  هَّ صـَ

وِ   ُق بُِحقـُ ا يَتَعَلَـّ َمِن فِيمـَ ْن الـزَّ ُروٍن َعِديـَدةٍ مـِ قَْبَل قـُ

لََّم،   ُ َعلَْيِ  َوسـَ ٍّ "الن َِساِم بِقَْوِلِ  َصلَّ  هَّ َْلَُُ ْم  إِنَّ لَكُُُ

 ا"َْلَْيكُْم َدقًّ  وِلنِسائِكُمْ  َنِسائِكُْم َدقًّا

اسُ " ا  َمْ كُُُ لَ   نُ يَِ بَُُ   أُ نَُُِ وا مِ عُ مَ سُُْ اِ  !أَيَُّها النَُُّ إِنَّمَُُ

إَِلَّ ِمْن  َماُل أَِخيهِ  ِلُمْؤِمنأ  الُمْؤِمنُوَن إِْخَوةإ َوََل يَِدلُّ 

َد ُ ...وامُ الَ  تَظَ  َلَ َلَ أَ .  ِطيِب نَْفسأ ِمْنهُ  نُُْ ِْ   ْ فََمْن َكانَُُ

َْلَيْ  َمنْ  ٍّ لَ أََمانةإ فْليُُؤِدَذا إِ   1"اهَ ائْتَمنَهُ 

وا لُّ ِض تَ  نْ لَ  نِ يْ رَ مْ أَ  مْ يكُفِ   ُ كْ رَ تَ "أَيَُّها اْلُمْؤِمنُوَن!  

 "هِ يَِ بِ نَ  ةَ نَّ سُ وَ  ّللاَِّ  ابَ تَ ا كِ مَ هِ بِ  مْ تُ كْ سَّ مَ ا تَ مَ 
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