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حقوق اإلنسان واحلفاظ على آدميته يف ضوء خطبة الوداع
 5من ذي احلجة 6341هـ املوافق  61من سبتمرب 5165م

أوال :العناصر:
 .6خطبة الوداع من جوامع كلمه (صلى اهلل عليه وسلم) .
 .5خطبة الوداع واإلعنا العاملي حلقوق اإلنسا .
 .4حرمة الدماء واألعراض يف اإلسنام.
 .3اإلعنا عن حقوق النساء واألمر باالعرتاف بها وأدائها.
 .5اإلعنا عن حرمة االستغنال بكل صوره.

ثانيا  :األدلة:
األدلة من القرآن الكريم:
ي يُوحَى}(النجم.)3-4 :
طقُ َعنِ الْهَوَى * إِ ْ هُ َو إِالَّ وَحْ ٌ
 .6قال تعاىل{ :وَمَا يَن ِ
ِال َأ تَكُو َ تِجَارَةً عَـن تَـرَاض
طلِ إ َّ
 .5وقال تعاىل{ :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ الَ َتأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَا ِ
ف نُصْلِي ِه نَـار ًا
مِّنكُمْ وَالَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِ َّ ال ّلهَ كَا َ بِكُمْ رَحِيماً * وَمَن يَفْ َعلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْ َ
وَكَا َ ذَلِكَ عَلَى ال ّل ِه يَسِريًا} (النساء.)41-52 :
َـد لَـهُ
م خَاِلدًا فِيهَـا َو ََِِـ َ اللَّـ ُه َع َليْـ ِه َوَل َعنَـ ُه َو َأع َّ
َن ُ
جه َّ
جزَآ ُؤ ُه َ
َمدًا َف َ
ل ُم ْؤ ِمنًا ُّمَتع ِّ
 .4وقال تعاىلَ { :ومَن َيقْ ُت ْ
عَذَابًا عَظِيمًا}( .النساء.)24 :
ل َنفْسًـا ِب َغيْـ ِر َنفْـس َأ ْو َفسَـاد فِـي
ل أَنَّـ ُه مَـن َقتَـ َ
جلِ ذَلِكَ كَتَ ْبنَـا َعلَـى َبنِـي ِإسْـرَائِي َ
ن أَ ْ
 .3وقال تعاىلِ { :م ْ
كأَنَّمَــا أَحْيَــا النَّــاَِ جَمِيعًــا وَلَقَ ـدْ جَــاءَتْهُمْ رُسُ ـلُنَا
ن أَحْيَاهَــا فَ َ
كأَنَّمَــا قَتَ ـلَ النَّــاَِ جَمِيعًــا وَمَ ـ ْ
األَرْضِ فَ َ
ض لَمُسْرِفُو َ}( .املائدة.)45 :
ُم إِ َّ كَثِريًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي األَرْ ِ
ت ث َّ
بِالبَيِّنَا ِ
ل عَلَـيْهِنَّ دَرَجَــة وَاللَّـ ُه عَزِي ـزٌ حَكُــيمٌ }
ِن بِــالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَــا ِ
 .5وقــال تعــاىل{ :وَلَهُــنَّ مِثْـلُ الــذي عَلَـيْه َّ
(البقرة.)551 :
ل لِتَعَــارَفُوا إِ َّ
م ُـعُوبًا وَقَبَائِـ َ
ِ إِنَّــا خَلَقْنَــاكُم مِّـن ذَكَــر وَأُنثَـى وَجَعَلْنَــاكُ ْ
 .1وقـال تعــاىل { :يَـا أَيُّهَــا النَّـا ُ
اللهَ عَلِيمٌ خَبِريٌ} (احلجرات.)64 :
م إِ َّ َّ
الل ِه أَتْقَاكُ ْ
أَكْرَمَكُمْ عِندَ َّ
األدلة من السنة النبوية:

ت بِالرُّعْـ ِ
ن رَسُولِ اللَّهِ (صـلى اهلل عليـه وسـلم) أَنَّـهُ قَـالَ « نُصِـرْ ُ
َ .6عنْ أَبِى هُرَيْرَةَ (رضي اهلل عنه ) َع ْ
َى»
ض فَوُضِـعَتْ فِـى يَـد َّ
عَلَى الْعَدُوِّ وَأُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَبَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيـتُ بِمَفَـاتِي ِ خَـزَاِئنِ األَرْ ِ
(رواه مسلم يف صحيحه).

-2ن أَبِــي بَكْـرَةَ (رضــي اهلل عنـه ) قَــالَ :خَطَبَنَــا النَّبِــيُّ (صــلى اهلل عليــه وســلم ) يَـوْمَ النَّحْـرِ قَــالَ :
 .5وعَـ ْ
اللهُ وَرَسُو ُل ُه أَعْلَمُ  ،فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أ ََّن ُه سَيُسَمِّي ِه بِغَيْ ِر اسْ ِمهِ  ،قَالَ :أَلَيْسَ
َي يَوْم هَذَا ؟ قُلْنَا َّ :
أَتَدْرُو َ أ ُّ
اللهُ وَرَسُـو ُل ُه أَعْلَـمُ  ،فَسَـكَتَ حَتَّـى ظَنَنَّـا أَنَّـ ُه سَيُسَـمِّيهِ
يَوْمَ النَّحْرِ ؟ قُلْنَا  :بَلَى قَالَ  :أَيُّ َهْر هَذَا؟ قُلْنَا َّ :
اللهُ وَرَسُو ُلهُ أَعْلَمُ  ،فَسَـكَتَ
َجةِ ؟ قُلْنَا  :بَلَى  ،قَالَ :أَيُّ بَلَد هَذَا ؟ قُلْنَا َّ :
بِغَيْرِ اسْ ِمهِ  ،فَقَالَ :أَلَيْسَ ذُو الْح َّ
حَتَّى ظَنَنَّا أ ََّنهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْـرِ اسْـ ِمهِ  ،قَـالَ  :أَلَيْسَـتْ بِالْبَلْـدَةِ الْحَـرَامِ ؟ قُلْنَـا  :بَلَـى  ،قَـالَ  :فَـِ َّ دِمَـاءَكُمْ
وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْ َمةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي َهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَـوْ َ رَبَّكُـمْ أَالَ
نا تَرْجِعُـوا
ن سَـامِع فَـ َ
د الْغَائِـ َ فَـرُ َّ مُبَلَّـغ أَوْعَـى مِـ ْ
غ الشَّاهِ ُ
هلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ ا ْهَدْ فَلْيُبَلِّ ِ
َ
م رِقَا َ بَعْض) ( رواه البخاري يف صحيحه).
بَعْدِي كُفَّارًا يَِْرِ ُ بَعُِْكُ ْ
ن يَزَالَ
اللهِ (صَلَّى اهللُ عَلَ ْيهِ وَسَلَّمَ) َ« :ل ْ
ل رَسُولُ َّ
اللهِ ْبنِ عُمَرَ (رضي اهلل عنهما ) ،قَالَ  :قَا َ
 .4و َعنْ عَبْدِ َّ
م يُصِ ْ دَمًا حَرَامًا»( رواه البخاري يف صحيحه).
املُؤْ ِمنُ فِي فُسْحَة ِمنْ دِي ِنهِ ،مَا لَ ْ
 .3وعن جابر بن عبد اهلل ( رضي اهلل عنهما) أ رسول اهلل ( صـلى اهلل عليـه وسـلم ) قـال...« :فَـاتَّقُوا
ِن أَ ْ لَـا
اهللَ فِي النِّسَاءَِ ،فِِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ ِبأَمَا ِ اهللِ  ،وَاسْـتَحْلَلْتُمْ فُـرُوجَهُنَّ بِكَلِمَـةِ اهللِ  ،وَلَكُـمْ عَلَـيْه َّ
م أَحَدًا تَكْرَهُوَنهُ » (رواه مسلم).
يُوطِ ْئنَ فُرُ َكُ ْ
 .5و َعنْ أم املؤمنني عَائِشَـةَ (رضـي اهلل عنهـا ) أ الـن

(صـلى اهلل عليـه وسـلم) قـال « :إِنَّمَـا النِّسَـاءُ

ق الرِّجَالِ » ( رواه البيهقي يف السنن الكربى ).
َقَاِئ ُ
اللهُ عَلَ ْيهِ وَسَلَّمَ )
ل اهللِ (صَلَّى َّ
ن سَمِعَ خُطَْب َة رَسُو ِ
 .1و َعنْ أَبِي نَِْرَةَ ( رضي اهلل عنه ) قال  :حَدَّثَنِي َم ْ
ال الَ فَِْـلَ
د  ،أَ َ
م وَاحِـ ٌ
د َ ،و ِإ َّ َأبَـا ُك ْ
م وَاحِـ ٌ
َبكُـ ْ
ال ِإ َّ ر َّ
ِ َ ،أ َ
ل  :يَـا أ َُّيهَـا النَّـا ُ
ق َفقَـا َ
التشْـرِي ِ
ِ أَيَّـا ِم َّ
فِي َوسَـ ِ
ال أَسْ ـوَدَ عَلَــى أَحْمَ ـرَ  ،إِالَّ
ال أَحْمَ ـرَ عَلَــى أَسْ ـوَ َد  ،وَ َ
ي  ،وَ َ
ي  ،وَالَ لِعَجَمِ ـيع عَلَــى عَرَبِ ـ ع
لِعَرَبِ ـيع عَلَــى عَجَمِ ـ ع
ِالتقْوَى) (رواه أمحد يف املسند).
ب َّ
ً
ثالثا  :املوضوع:
كلمــا الحَ يف األفــق هــنالُ ذي احلِجَّــة جتلــت يف األذهــا ِ ــعائر احلـ  ،وتــذكر املســلمو
مجيعا حجة رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم) اليت رمست معامل احل لكل املسلمني يف كل عصـر
ومصـر  ،فقــد اِحتــوت هــذه احلجَّــة النبويـةُ علــى جمموعـة مــن املبــاد

الســامية  ،وبهــا عــدة مشــاهد

إميانية راقية  ،يِيق املقام عن ذكرها أو استقصائها .
ويتجلى لنا مشهد اخلطبةِ اجلامعةِ املانعة اليت خطبَها الرسـول األكـرم (صـلى اهلل عليـه وسـلم)
ل الـن ِّ (صـلى اهلل عليـه وسـلم) فكـا َ لقـاءً
يف صعيدِ عرفات  ،يف جَمْع من الصحابة وقد التفوا حو َ
مشهوداً بني أمَّة ورسولِها  ،الكلماتُ تتألأل من فَمِ الن ِّ (صلى اهلل عليه وسـلم) وهـو يَسْتَشْـعِرُ مـع كـل

-3اللهُ عَنْـهُ) ،
ن أَبِيهِ (رَضِيَ َّ
ن مُطْعِم َ ،ع ْ
د ْبنِ جُبَيْ ِر ْب ِ
حرف منها دنوَّ أجلِه بعد هذه املناسك  ،ف َعنْ مُحَمَّ ِ
ِ إِنِّـي
اللهِ (صَلَّى اهللُ عَلَ ْيهِ وَسَلَّمَ ) فِي يَوْمِ عَرَ َفةَ فِـي حَجَّـةِ الْـوَدَاعِ :أَيُّهَـا النَّـا ُ
أ ََّنهُ َهِدَ خُطَْبةَ رَسُولِ َّ
ن سَمِعَ مَقَالَتِي الْيَوْمَ فَوَعَاهَا ،
اللهُ َم ْ
َاللهِ لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا بِمَكَانِي هَذَا ،فَرَحِمَ َّ
و َّ
ن هُوَ أَفْ َقهُ مِ ْنهُ)(رواه الدارمي يف سننه ) .
فَرُ َّ حَا ِملِ فِقْه وَلَا فِ ْق َه َلهُ  ،وَرُ َّ حَا ِملِ فِقْه إِلَى َم ْ
ن أَبِى هُرَيْـرَةَ (رضـي
وتُعد خطبة الوداع من جوامع كلمه وفصاحته (صلى اهلل عليه وسلم)  ،ف َع ْ
ت بِالرُّعْـ ِ عَلَــى الْعَـدُوِّ وَأُوتِيـتُ
ن رَسُــولِ اللَّـهِ (صــلى اهلل عليـه وســلم) أَنَّـهُ قَـالَ  « :نُصِـرْ ُ
اهلل عنـه ) عَـ ْ
ض فَوُضِـعَتْ فِــى يَـدَىَّ » (رواه مســلم يف
ن األَرْ ِ
م أُتِيـتُ بِمَفَــاتِي ِ خَـزَاِئ ِ
ع الْكَلِـمِ وَبَيْنَمَــا أَنَــا نَــائِ ٌ
جَوَامِـ َ
صحيحه) ،فكنام رسول اهلل ( صلى اهلل عليه وسلم ) يف أعلى درجات البناَة والفصاحة ألنه مِبوط
ي يُــوحَى}(الــنجم.)3-4 :
ن الْهَ ـوَى * إِ ْ هُ ـ َو إِالَّ وَحْ ـ ٌ
بِــابِ الــوحي  ،قــال تعــاىل { :وَمَــا يَنطِ ـقُ عَ ـ ِ
وأصــغت الــدنيا بأســرها لتســمع كــنام الــن

(صــلي اهلل عليــه وســلم ) وهــو يوض ـ مبــاد

الرمحــة

واإلنسانية ويرسي هلا دعائم السلم والسنام  ،ويقـيم فيهـا أواصـر احملبـة واألخـوة وفـرأ بأرضـها روح
الرتاحم والتعاو .
وتعد خطبة الوداع أول وثيقة وإعنا عاملي حلقوق اإلنسا بغض النظر عن دينه أو معتقده أو
لونــه أو جنســه  ،ويعــد الــن

( صــلى اهلل عليــه وســلم ) هــو الرائــد األول والراعــي األعظــم حلقــوق

اإلنسا  ،فرسالته اليت محلها للعاملني مجيعـا رسـالة إنسـانية  ،مشلـت برعايتهـا مجيـع احلقـوق الـيت
تتعلق باإلنسا من حيث هو إنسا .
وقد تطرقت خطبـة الـوداع إىل جوانـ

دقيقـة مـن حيـاة اإلنسـا  ،مل يتطـرق إليهـا اإلعـنا

العاملي حلقوق اإلنسا يف القر العشرين  ،ومل خيطر على بال واضـعي هـذا اإلعـنا أ يتحـدثوا
عنها من مجلة احلقوق اليت تِمنها إعنانهم.
إ رســول اإلنســانية األعظــم ( صــلى اهلل عليــه وســلم ) الــذي وقــجل جلنــاهة يهــودي احرتامــا
إلنســانيته  ،وجعــل مــن نفســه خصــما لكــل مــن يــؤذي ذميــا جلــدير بــأ يرتبــع علــى عــرأ حقــوق
اإلنسا  ،وأ يقجل واضعو هذه الوثيقة العاملية حلقوق اإلنسا صاَرين أمام عظمته وإنسانيته.
يقول الشيخ الغزالي ( رمحه اهلل) :إ آخر ما أملت فيه اإلنسـانية مـن قواعـد وضـمانات لكرامـة
اجلنس البشري كا من أجبديات اإلسنام ،وا إعـنا األمـم املتحـدة عـن حقـوق اإلنسـا ترديـد
عادي للوصايا النبيلة اليت تلقاها املسلمو عن اإلنسـا الكـبري والرسـول اخلـا
عبد اهلل (صلى اهلل عليه وسلم).

سـيدنا حممـد بـن

-4وإذا تأملنا خطبة الوداع بكل ما فيها من كلمات مباركات ودققنا فيهـا النظـر  ،وجـدنا كـل مـا
يتشدق به الشرق والغر

من نظريات وأفكار موجودًا يف هذه الكلمات املعدودة  ،بل إننـا دـد مـا

هو أكثر منه وأهم.
لقد فرَّقت هذه اخلطبة اجلامعة بني عهدين  :عهد الظلم والقوة واجلهل والكفر البواح ،إىل
عهد العدل واألما والعلم واإلميا  ،فرمست للبشرية منه حياة ومباد

دائمـة ال تـتغري وال تتبـدل

عرب العصور واألهما .
وتأتي على رأِ حقوق اإلنسا واحملافظة على آدميته حرمة دمه  ،وهـذا مـا أكـده الـن

(

صلى اهلل عليه وسلم ) يف خطبة الوداع بقوله ( :إِ َّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَـيْكُمْ حَـرَامٌ كَحُرْمَـةِ يَـوْمِكُمْ
ُـم
هلْ بَلَّغْتُ ؟ قَالُوا  :نَعَمْ  ،قَـالَ  :اللَّه َّ
هَذَا فِي َهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْ َ رَبَّكُمْ  ،أَالَ َ
ا ْهَدْ) .
إ اإلسنام ال يرضى  -بأي حال من األحوال  -بسفك الدماء  ،ويُحرِّم قتـل الـنفس البشـرية
ل نَفْسًـا بِغَيْـ ِر نَفْـس أَوْ فَسَـاد
ل أ ََّنهُ مَـنْ قَتَـ َ
جلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِي َ
ن أَ ْ
بغري حق  ،قال تعاىلِ { :م ْ
كأَنَّمَـا أَحْيَـا النَّـاَِ جَمِيعًـا}  ،وقـال تعـاىل{ :وَمَـنْ
ن أَحْيَاهَـا فَ َ
كأَنَّمَا قََتلَ النَّاَِ جَمِيعًا وَ َم ْ
فِي اْلأَرْضِ فَ َ
اللهُ عَلَ ْيهِ وَلَعََنهُ وَأَعَدَّ َلهُ عَذَابًا عَظِيمًا}.
يَقْ ُتلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَََِِ َ َّ
إ املســلم يف متســع مــن األمــر يرجــو دومًــا أ يعــدل مســاره ويتــو
يقرت

إىل ربــه ،لكــن حينمــا

من الدماء ويعتدي على البناء الـذي بنـاه اهلل سـبحانه وتعـاىل وهـو اإلنسـا يكـو قـد ضـيَّق

اللهِ ْبنِ عُمَرَ (رضي اهلل عنهما ) ،قَالَ  :قَـالَ رَسُـولُ اللَّـهِ (صَـلَّى اهللُ عَلَيْـهِ
اخلناق على نفسه ،ف َعنْ عَبْدِ َّ
م يُصِ ـ ْ دَمًــا حَرَامًــا" (.رواه البخــاري يف
ن يَ ـزَالَ املُ ـؤْمِنُ فِــي فُسْ ـحَة مِ ـنْ دِينِ ـهِ ،مَــا لَ ـ ْ
وَسَــلَّمَ)  " :لَ ـ ْ
صحيحه) ،إ القتل ورطة يورط القاتل بها نفسه ،فهذا عبدُ اهللِ ْبنُ عُمَرَ (رضي اهلل عنهما ) يقـول :إِ َّ
ِلهِ ( رواهُ البخاري ).
ع نَفْ َسهُ فِيهَا  ،سَفْكَ الدَّمِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ ح ِّ
ج لِ َمنْ أَوْقَ َ
ِمنْ وَرَطَاتِ اْلأُمُو ِر الَّتِي لَا مَخْ َر َ
خلُ
ن الْمَـا ِء الْبَـارِد َ ،فِِنَّـك لَـا تَـدْ ُ
حقع ( :تَزَوَّدْ ِم ْ
وَثَبَتَ عَنْه ( رضي اهلل عنه ) قوله لِ َمنْ قََتلَ عَامِدًا بِغَيْرِ َ
الْجَنَّة) (فت الباري).
إ أمر الدماء يف اإلسنام عظـيم  ،لدرجـة أ الـن

(صـلى اهلل عليـه وسـلم) قَـالَ  " :لَـزَوَالُ

حقع " ( رواه ابن ماجه) ،بل إ املعاهد الذي له عهدٌ مـع
اللهِ ِمنْ قَ ْتلِ مُؤْمِن بِغَيْرِ َ
الدُّنْيَا أَهْوَ ُ عَلَى َّ
اللهِ ا ْبنِ عَمْرو (رَضِيَ اللَّـهُ عَنْهُمَـا) عَـنْ
املسلمني بعقدِ أما حقه حمفوظ  ،وقتله منهي عنه  ،فعن عَبْدِ َّ
ح رَائِحَـةَ الْجَنَّـةِ وَإِ َّ رََِهَـا تُوجَـدُ مِـنْ
م يَـ ِر ْ
ل  ( :مَـنْ قَتَـلَ مُعَاهَـدًا لَـ ْ
اللهُ عَلَ ْيهِ وَسَلَّمَ) قَـا َ
النَّبِيِّ (صَلَّى َّ
مَسِريَ ِة أَرْبَعِنيَ عَامًا ) (رواهُ البخاري).

-5وأعظم ذلك أ اإلسنام محى اإلنسا من نفسه فحرم عليه االنتحار  ،وأ يلقى بيده إىل التهلكة
ال تُلْقُـواْ
 ،فقال تعاىل{ :وَالَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِ َّ ال ّلهَ كَا َ بِكُمْ رَحِيمًـا} (النسـاء .)52 :وقـال سـبحانه { :وَ َ
كةِ} (البقرة.)625 :
م إِلَى التَّهْلُ َ
ِبأَيْدِيكُ ْ
ومن املباد

اإلنسانية العظيمة اليت أرست قواعدها خطبة الوداع حرمـة انتهـاا األعـراض

واستباحتها بالقيل والقال  ،وخاصة القول الفـاح

 ،ولقـد أعلـن الـن

(صـلى اهلل عليـه وسـلم) هـذا

ن أَبِيهِ ذَكَـرَ أ َّ النَّبِـيَّ (صـلى اهلل عليـه
ن أَبِي بَكْرَ َة َ ،ع ْ
ن ْب ِ
د الرَّحْ َم ِ
املبدأ يف خطبة الوداع  ،فعن عَبْ ِ
وسلم) قَعَدَ عَلَى بَعِريِهِ وَأَمْسَكَ إِنْسَا ٌ بِخِطَا ِمهِ  ،أَوْ بِزِمَا ِمهِ -قَالَ  :أَيُّ يَوْم هَذَا؟ فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّـا أَنَّـهُ
ي َهْر هَذَا؟ فَسَـكَتْنَا حَتَّـى ظَنَنَّـا أَنَّـهُ
سَ ُيسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْ ِمهِ  ،قَالَ  :أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ ؟ قُلْنَا  :بَلَى  ،قَالَ َ :فأَ ُّ
ِجةِ ؟ قُلْنَا  :بَلَى  ،قَالَ َ :فِ َّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْـوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَـكُمْ
سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْ ِمهِ  ،فَقَالَ  :أَلَيْسَ بِذِي الْح َّ
د الْغَائِـ َ  ،فَـِ َّ الشَّـاهِدَ
غ الشَّاهِ ُ
م هَذَا لِيُبَلِّ ِ
م هَذَا فِي بَلَدِكُ ْ
م هَذَا فِي َهْرِكُ ْ
بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْ َم ِة يَوْمِكُ ْ
عَسَى أَ ْ يُبَلِّغَ َمنْ هُوَ أَوْعَى َلهُ مِ ْنهُ) (رواه البخاري ) .ويف رواية قـال ( صـلى اهلل عليـه وسـلم ) ( :إِ َّ
م هَـذَا  ،فِـي
دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ  -قَالَ مُحَمَّدٌ :وَأَحْسِ ُبهُ قَالَ :وَأَعْرَاضَكُمْ  -حَرَامٌ عَلَيْكُمْ  ،كَحُرْ َم ِة يَوْمِكُ ْ
ُن بَعْـدِي كُفَّـارًا  -أَوْ
ن أَعْمَـالِكُمْ ،فَلَـا تَـرْجِع َّ
بَلَدِكُمْ هَذَا  ،فِي َهْرِكُمْ هَذَا  ،وَسَتَلْقَوْ َ رَبَّكُمْ فَيَ ْسأَلُكُمْ عَـ ْ
م رِقَا َ بَعْض) (رواه مسلم).
ضُلَّالًا  -يَِْرِ ُ بَعُِْكُ ْ
ولإلسنام عناية عظيمة باألعراض فقد صانها وحرم االعتداء عليها باإليذاء أو النظر أو القذف،
ومن أجل احلفاظ على األعراض  :حرم اهلل  -تعاىل  -الزنا  ،وحرم الوسائل املؤدية إليه  ،من النظر
ِنهُ كَا َ فَاحِ َشةً وَسَاء سَبِيناً}(اإلسراء.)45:
واالختناط واخللوة  ،قال تعاىل{:وَالَ تَقْرَبُو ْا الزِّنَى إ َّ
ومن أجل محاية األعراض وصيانتها حرم اهلل (عز وجل) السخرية باملسلم  ،ونهى عن اللمـز
واهلمز  ،وأ يعي

املسلم أخاه ويتنقصه  ،وحرم الغيبة والنميمة  ،وحرم القذف بالفاحشـة ،وباجلملـة

حرم كل ما من أنه أ يهتك عرضًا أو جيرح كرامة  ،فالعِرض والشرف ال يُقدِّره إال أصـحا

النخـوة

والدين واملروءة.
هـــذا  :واملـرأة أيِـا كـا هلـا نصـي

يف خطبـة الـوداع ملـا هلـا مـن حقـوق آدميـة وكرامـة

إنســانية  ،فالنســاء ــقائق الرجــال  ،كمــا أخــرب الصــادق (صــلى اهلل عليــه وســلم)  ،ومــن ثــم جــاء يف
اإلعنا عن حقوق املرأة يف خطبة الوداع ما رواه جابر بن عبد اهلل ( رضي اهلل عنهما) أ رسـول
ُن ِبأَمَا ِ اهللِ  ،وَاسْـتَحْلَلْتُمْ
اهلل ( صلى اهلل عليه وسلم ) قال " :فَاتَّقُوا اهللَ فِي النِّسَاءِ َ ،فِِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوه َّ
ُن
فُرُوجَهُنَّ بِكَلِ َمةِ اهللِ  ،وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَ ْ لَا يُوطِ ْئنَ فُرُ َكُمْ أَحَـدًا تَكْرَهُونَـهُ فَـِ ْ فَعَلْـنَ ذَلِـكَ فَاضْـرِبُوه َّ
ُن بِالْمَعْرُوفِ) (رواه مسلم).
م رِهْقُهُنَّ وَكِسْوَتُه َّ
ضَرْبًا ََيْرَ مُبَرِّح  ،وَلَهُنَّ عَلَيْكُ ْ

-6فاملرأة يف اإلسنام هلـا مـن احلقـوق وعليهـا مـن الواجبـات مثـل مـا للرجـل ،ولقـد خلـا القـرآ
دستور العناقة بني الزوجني أمجل تلخيا حني قال{ :وَلَهُنَّ مِ ْثلُ الذي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَـالِ
عَلَيْهِنَّ دَرَجَة( .}.البقرة.)551 :
وهكذا اهتم اإلسنام باملرأة أما و أختا و بنتا و هوجة وجعل هلا من احلقوق ما يكفل سعادتها
يف الدارين ويصونها وَافظ على كرامتها اإلنسانية.
وأوصانا بهنَّ الن

اللهُ عَنْـهُ)  ،قَـالَ:
ن أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ َّ
الكريم ( صلى اهلل عليه وسلم ) خريًا  ،ف َع ْ

للهِ (صَلَّى اهللُ عَلَ ْيهِ وَسَلَّمَ)( :اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ َ ،فِ َّ املَرْأَةَ خُلِقَـتْ مِـنْ ضِـلَع  ،وَإِ َّ أَعْـ َوجَ
قَالَ رَسُولُ ا َّ
ل أَعْ َوجَ  ،فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْر ًا)
م يَ َز ْ
ت تُقِي ُمهُ كَسَرَْتهُ  ،وَإِ ْ تَرَكَْت ُه لَ ْ
َيْء فِي الِِّلَعِ أَعْناَهُ َ ،فِ ْ ذَهَبْ َ
(رواه البخاري يف صحيحه) فكلمة (خريًا) الواردة يف احلديث كلمـة جامعـة مانعـة للتخلـق بـأمسى
معاني الرجولة حني يتعامل الرجال مع النساء.
كذلك يتجلى يف خطبة الوداع مبـدأ املسـاواة بـني مجيـع أفـراد األمـة كحـق إنسـاني َـافظ
على كرامة الفرد يف األمة  ،وجيعل معيار التفاضل هو التقوى والعمل الصاحل  ،قال تعـاىل { :يَـا أَيُّهَـا
م إِ َّ
ل لِتَعَـارَفُوا إِ َّ أَكْـرَمَكُمْ عِنـدَ اللَّـ ِه أَتْقَـاكُ ْ
م ُعُوبًا وَقَبَائِـ َ
النَّاُِ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَر وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُ ْ
ن سَـمِعَ خُطْبَـةَ
اللهَ عَلِيمٌ خَبِريٌ} (احلجرات ،)64 :و َعنْ أَبِي نَِْرَةَ ( رضـي اهلل عنـه ) قـال :حَـدَّثَنِي مَـ ْ
َّ
د،
ال إِ َّ رَبَّكُـمْ وَاحِـ ٌ
اللهُ عَلَ ْيهِ وَسَلَّمَ ) فِي وَسَِِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَالَ  :يَا أَيُّهَا النَّـاُِ  ،أَ َ
رَسُولِ اهللِ (صَلَّى َّ
ال أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَ َد  ،وَالَ
ي  ،وَ َ
ال لِعَجَمِيع عَلَى عَرَبِ ع
ي  ،وَ َ
ل لِعَرَبِيع عَلَى عَجَمِ ع
ِ َ
ال الَ فَ ْ
وَإِ َّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ  ،أَ َ
ِال بِالتَّقْوَى) (رواه أمحد يف املسند).
أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ  ،إ َّ
وبيَّن الن

(صلى اهلل عليه وسلم) معنى املساواة عمليا بني مجيع أفراد األمة حني جـاء وجهـاء

من القوم فعاء يف امرأة ريفة وج

عليها حد السـرقة  ،حتـى ال توقـع عليهـا العقوبـة ،فـأبى الـن

(صلى اهلل عليه وسلم) ذلك  ،ونبَّه إىل خطورة املسألة  ،فلو انتهك مبدأ املساواة بـني مجيـع أفـراد
األمة لعمَّت الفوضى وحل اهلناا كما حل بـاألمم السـابقة  ،فعَـنْ عَائِشَـةَ (رَضِـيَ اللَّـهُ عَنْهَـا) أَ َّ قُرَيْشًـا
ن يُكَلِّـمُ فِيهَـا رَسُـولَ اللَّـهِ (صَـلَّى اهللُ عَلَيْـهِ
أَهَمَّهُمْ َـأْ ُ املَـرْأَةِ املَخْزُومِيَّـ ِة الَّتِـي سَـرَقَتْ  ،فَقَـالُوا  :وَمَـ ْ
وَسَلَّمَ) ؟ فَقَالُوا :وَ َمنْ يَجْتَرِ ُ عَلَ ْيهِ إِلَّا أُسَا َمةُ ْبنُ هَيْد  ،حِ ُّ رَسُولِ اللَّـهِ (صَـلَّى اهللُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ) فَكَلَّمَـهُ
اللهِ (صَلَّى اهللُ عَلَ ْيهِ وَسَلَّمَ) " :أَتَشْفَعُ فِي حَدع ِمنْ حُدُودِ اللَّـهِ ،ثُـمَّ قَـامَ فَاخْتَطَـ َ ،
أُسَا َمةُ ،فَقَالَ رَسُولُ َّ
جل تَرَكُــوهُ  ،وَإِذَا سَـ َرقَ فِــيهِمُ
م الشَّـرِي ُ
ك الَّـذِينَ قَـبْلَكُمْ  ،أَنَّهُـمْ كَــانُوا إِذَا سَـ َرقَ فِــيهِ ُ
ثُــمَّ قَــالَ :إِنَّمَــا أَهْلَـ َ
اللهِ لَوْ أَ َّ فَاطِ َمةَ بِنْتَ مُحَمَّد سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ( .رواه البخـاري
الَِّعِيجلُ أَقَامُوا عَلَ ْيهِ احلَدَّ  ،وَأيْمُ َّ
يف صحيحه )

-7إ مبدأ املساواة مبدأ أصيل بني مجيع أفراد اجملتمع بغـض النظـر عـن أي اعتبـار علـى أسـاِ
أنه حق أصيل لإلنسا  ،قال تعاىل{ :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِنيَ بِالْقِسِِْ ُـهَدَاء لِلّـهِ وَلَـوْ عَلَـى
نا تَتَّبِعُو ْا الْهَـوَى َأ تَعْـدِلُواْ وَإِ
كنْ ََنِ ّياً أَوْ فَقَرياً فَال ّل ُه أَوْلَى بِ ِهمَا فَ َ
أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَ ْينِ وَاألَقْرَبِنيَ إِ يَ ُ
اللهَ كَا َ بِمَا تَعْمَلُو َ خَبِريًا }( .النساء.)645 :
تَلْوُو ْا أَ ْو تُعْرِضُواْ َفِ َّ َّ
ومن الصور املشرقة لتحقيق هذا املبدأ على أرض الواقع ما حدث من تناهع بني سيدنا عليّ بن
أبــي طال ـ

(رضــي اهلل عنــه) وهــو أمــري علــى املــؤمنني مــع يهــودي  ،فاحتكمــا إىل ــري قاضــي

املسلمني  ،فسأل أمري املؤمنني ـ على اعتبار أنه خصـم يتسـاوى مـع خصـمه اليهـودي ـ البيّنـة فعجـز
عن إقامتها  ،فوجّه اليمني إىل خصمه اليهودي فحلجل  ،فحكم بالدرع لليهودي  ،فتعج

اليهـودي

من األمر  ،وقال :قاضي أمري املؤمنني َكم لي عليه! ونطق بالشهادتني وأسلم ملا رأى مـن عظمـة
اإلسنام وعظمة مبادئه وأحكامه اليت تتعامل مع اإلنسا على اعتبار إنسانيته.
كذلك من حقوق اإلنسا اليت تناوهلـا الـن

الكـريم ( صـلى اهلل عليـه وسـلم ) يف خطبـة الـوداع

احملافظة على ماله  ،فنا ينكر أحد ما للمال من أهمية فى تسيري أمور احلياة لتحقيـق وسـائل العـي
الكريم ، ،وصدق من قال:
بالعلم واملال يبنى الناِ ملكهمُ
وجاء فى مأثور احلكمة  " :ال خري فيمن ال يطل

مل ينب ملك على جهل وإقنال
املال  ،يصو به عِرْضه  ،ويسد به خلله".

وحفــظ املــال مــن ضــروريات الــدين اخلمــس  ،وحــق كلكــه يف اإلســنام َايــة يف الســمو والرقــي
أوج

على املسلم أ

َفظه ويصونه  ،وحرَّم عليه سرقته أو إتنافه.

ويف خطبــة الــوداع حــذر الــن

( صــلى اهلل عليــه وســلم ) مــن الربَّ ـا علــى اعتبارهــا أفح ـ

صــور

اســتغنال حاجــة النــاِ وضــياع أمــواهلم وأكلــها بالباطــل  ،فقــال ( صــلى اهلل عليــه وســلم) ( :وإ َّ رِبَــا
اجلَاهِليّة مَوضوعٌ ولكن لكم رءوِ أموالكم ال تظلمو وال تظلمو  ،قِى اهلل أنه ال ربـا  ،وإ ّ أَ ّولَ
ربًا أَبْدأُ ِب ِه رِبَا عَمّي العباُِ بن عبد املطل ).
ن الرِّبَـا إِ ْ كُنْـتُمْ
اتقُـوا اللَّـهَ وَذَرُوا مَـا بَقِـيَ مِـ َ
ويقول احلق سبحانه وتعـاىل{ :يَـا أَيُّهَـا الَّـذِينَ آمَنُـوا َّ
مُؤْمِنِنيَ * َفِ ْ لَمْ تَفْعَلُوا َفأْذَنُوا بِحَرْ

ال تَظْلِمُـو َ وَالَ
م َ
ِ أَمْوَالِكُ ْ
م رُءُو ُ
اللهِ وَرَسُوِلهِ وَإِ ْ تُبْتُمْ فَلَكُ ْ
ِمنَ َّ

تُظْلَمُو َ * وَإِ ْ كَا َ ذُو عُسْرَة فَنَظِرَة إِلَى مَيْسَرَة وَأَ ْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِ ْ كُنْتُمْ تَعْلَمُو َ* وَاتَّقُـوا يَوْمًـا
تُرْجَعُو َ فِيهِ إِلَى اللَّـهِ ثُـمَّ تُـوَفَّى كُـلُّ نَفْـس مَـا كَسَـبَتْ وَهُـمْ الَ يُظْلَمُـو َ}( البقـرة،511 ، 572 ، 571 :
.)516

-8ل إِلَّا أَ ْ تَكُو َ تِجَارَةً عَـنْ
ط ِ
ويقول سبحانه { :يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا َتأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَا ِ
ف نُصْـلِيهِ
ن يَفْ َعلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَـوْ َ
اللهَ كَا َ بِكُمْ رَحِيمًا* وَ َم ْ
تَرَاض مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِ َّ َّ
الل ِه يَسِريًا}( النساء.)41 ، 52 :
نَارًا وَكَا َ ذَلِكَ عَلَى َّ
ما أجدر الدنيا كلها أ تقـجل أمـام هـذا اهلـدي النبـوي العظـيم املتمثـل يف خطبـة الـوداع
اليت مجعت يف كل ألفاظها ومعانيها اخلري كلـه للبشـرية مجعـاء  ،فقـد كانـت

ـق سـبقا يف تـاريخ

البشرية أرست قواعد حقوق اإلنسا  .فهذه اخلطبة أعظم وثيقة رائـدة يف جمـال حقـوق اإلنسـا ،
رمست املباد

والقيم األساسية اإلنسانية واخللقية.

