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ع خطبة الودافي ضوءرعاية الحرمات : نصر األولالع

ع خطبة الودافي ضوءنماذج من الحقوق : العنصر الثاني
فضائل يوم عرفه: العنصر الثالث


  خطبة الوداعفي ضوءرعاية الحرمات : نصر األولالع

وداع على حق من أهـم احلقـوق السـائدة بـني اDتمـع أال وهـو حـق رعايـة احلرمـات؛ فقـد تضـمنت جمموعـة مـن احلرمـات لقد أكدت خطبة ال
  -:اليت حبفظها ورعايتها يعيش اDتمع يف أمن وسالم واطمئنان؛ وهذه احلرمات تتمثل فيما يلي

 حرمة الدماء  :أوال
 حرمـة سـفك دمـاء املسـلمني وأمـواهلم وأعراضـهم فعـن أيب – يف خطبتـه املشـهورة – صلى اهللا عليه وسلم –لقد أكد نبيكم ! أيها املسلمون

ىت اهللا ورسـوله أعلـم، حـ: قلنـا" أي يـوم هـذا؟: "  يوم النحـر فقـال- صلى اهللا عليه وسلم -خطبنا رسول اهللا :  قال- رضي اهللا عنه–بكرة 
فســكت : اهللا ورســوله أعـلـم، ـقـال: قلـنـا" أـتـدرون أي بـلـد هــذا؟: "بـلـى، ـقـال: قلـنـا" أـلـيس ذو احلجــة؟: " ظنـنـا أـنـه سيســميه بـغـري امســه، فقــال

حـرام كحرمـة يـومكم هـذا، وأعراضـكم فـإن دمـاءكم وأمـوالكم : " بلـى، قـال: قلنـا" ألـيس بالبلـدة؟: "حىت ظننـا أن سيسـميه بغـري امسـه، فقـال
ّاللهـم اشـهد، ليبلـغ الشـاهد : "نعـم، قـال: قـالوا" هذا، يف بلدكم هذا إىل يوم تلقون ربكم، إىل يوم تلقون ربكم، أال هل بلغت؟ويف شهركم 

ًالغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، أال فال ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ُ  ) البخاري ومسلم" (ٍ
الشـــرك ـبــاهللا، :" ـيــا رســـول اهللا ومـــا هـــن؟ قـــال: قـــالوا" اجتنـبــوا الســـبع املوبقـــات:"  قـــال- صـــلى اهللا علـيــه وســـلم-وعـــن أيب هرـيــرة عـــن الـنــيب 

 )البخاري ومسلم..." (والسحر، وقتل النفس اليت حرم اهللا إال باحلق
ومـا ! ظمـكمـا أع: لقد نظر ابن عمر إىل الكعبة حيث اجلمال واجلالل والكمال واهليبة واحلرمـة فقـال! - صلى اهللا عليه وسلم –أمة حممد 

 .أشد حرمتك، وواهللا للمسلم أشد حرمة عند اهللا منك
 )البخاري. (إن من ورطات األمور اليت ال خمرج ملن أوقع نفسه فيها سفك الدم احلرام بغري حله: وقال ابن عمر

ؤمن يف ف:" - صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  عن ابن عمر قال-ً أيضا -  وعند البخاري  ُسـحة مـن دينـه مـا مل يصـب لن يـزال املـ
ًدما حراما ً." 

جيـيء املقتـول بالقاتـل يـوم القيامـة :"   وأعظم من ذلك كله  ما جاء عند أمحد والرتمذي عن ابن عباس عن النـيب صـلى اهللا علبـه وسـلم قـال
 أن يكــون اجلــواب عـنـد فمــاذا عســى".ـيـا رب ســل هــذا ـفـيم قتـلـين حــىت يدنـيـه مــن العــرش: ًناصــيته ورأســه بـيـده، وأوداجــه تشــخب دمــا يقــول

 !!.سؤال رب األرباب ؟
ًجييء املقتول متعلقا بقاتله يوم القيامة آخذا رأسـه بيـده، فيقـول: "  قال- صلى اهللا عليه وسلم - عن النيب -وعن عبد اهللا بن مسعود  يـا : ً

 ".ًفيهوى يف النار سبعني خريفا: ، قالفإAا ليست له بؤ بإمثه: قتلته لتكون العزة لفالن، قال: سل هذا فيم قتلين؟ قال فيقول! رب
 فذلك بعد الشرك كربى التفسد*** ًفإياك قتل النفس ظلما ملؤمن 

ُكفى زاجرا عنه توعد والتقى   بنفي متاب القاتل املتعمد*** ً



 ) ٢ (

 حرمة أعراض المسلمين: ثانيا
حـــرام وأعراضــكم فــإن دـمــاءكم وأمــوالكم " : ملقــد أكــدت خطـبــة الــوداع علــى رعاـيــة حرمــة أعــراض املســـلمني يف قولــه صــلى اهللا علـيــه وســل

 "كحرمة يومكم هذا، ويف شهركم هذا، يف بلدكم هذا إىل يوم تلقون ربكم
ًإن اإلســالم ـقـد محــى األعــراض وصــاAا، وحــرم االعـتـداء عليهــا باإلـيـذاء أو النظــر أو الـقـذف، وجعــل مــن يقـتـل دفاعــا عــن عرضــه شــهيدا، أو  ً ُ

 ) أبوداود والرتمذي والنسائي" ( من قتل دون أهله فهو شهيدو: "-ليه وسلمصلى اهللا ع-مبنزلة الشهيد، قال 
ؤمنني، بالعــذاب األلــيم، فقــال يع الفاحشــة يف {: وتوعــد اهللا ســبحانه وتعــاىل الــذين حيبــون أن تشــيع الفاحشــة يف املــ ون أن تش ِإن الــذين حيب ُ ََ ِ ِــ ِْ َ َ َ َ ُّــ ُ َ ِ َّ َّ ِ

ذاب ألــيم يف م ع وا هل ِالــذين آمن ٌ ِ َِ ٌ َ َــَ ْ ُــ ُــ َ َ رة الــَّ َِدنـيا واآلخ ِــ ْ َ َْ َإن الــذين يـرمــون {:  وقــد لعــن اهللا الــذين يتكلمــون يف أعــراض النــاس، فقــال؛)١٩: النــور(}ُّ ُ َْ َ ِ َّ َّ ِ
م عــذاب ع َالمحصنات الغــافالت المؤمنــات لعنــوا يف الــدنـيا واآلخــرة وهل ٌَ َْ َــ َْ ُ َ َ ُ َُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ ُّ ِ ُ َ َُ ْ ْ ْ ِْ َ ٌظــيمَــ مثــانني جلــدة مــا مل يــأتوا ُوأمــر اهللا أن جيلــدوا ). ٢٣ :النــور(}ِ

َوالذين يـرمون المحصنات مث مل يأتوا بأربـعة شهداء فاجلدوهم مثانني جلدة وال تـقبـلوا هلم شـهادة أبدا وأولئـك {: بأربعة شهداء، قال تعاىل ِ ِ ِ َِ َ َْ َُ َ ََ َ ُ َ ًَ َ َ ُ َ َـُ َ َ َ ُ ًَ ْ ًَ َ َ َ ْْ ْ َـْ َُ ُُ َ ُْ َ َ ِْ ِْ َ َِ ْ ْ ََُّ َ ْ َّ
َهم الفاسقون ُ َِ ْ ُ  ).٤: النــور(}ُ

حفـظ : افظة على األعـراض مـن الضـرورات اخلمـس الـيت حـافظ عليهـا اإلسـالم، فاإلسـالم جـاء باحملافظـة علـى الضـروريات اخلمـس وهـيواحمل
 .الدين والنفس والنسل، وحفظ األعراض، وحفظ العقول، فهذه الضروريات حافظت عليها مجيع الشرائع

 : حرمة عظيمة، وصدق من قال-عباد اهللا-وحرمة األعراض 
ِال يغشى أناسا ال طباخ هلم         كالسيل يغشى أصول الدندن البايلوامل ِّ ُ ََُ ً 

 ِأصـون عرضي مبايل ال أدنسه          ال بارك اهللا بعد العرض يف املال
ـقـوم باحملافظـة عـلـى عرضـه وحمارـمـه؛ وهلـذا أـمـر اإلســالم إن الـعـرض عنـد اإلنســان أهـم شــيء جيـب أن حيــافظ عليـه، فهــو جيـب أن ي :عبـاد اهللا

 .باحملافظة على العرض وصيانته والدفاع عنه؛ وجعل اإلسالم لذلك وسائل وحدود
ًحـىت يكـون اDتمـع نظيفـا يسـوده الطهـر والوئـام واحملبـة . هكذا أيها املسلمون نرى كيف محى اإلسالم األعراض وصاAا، وشدد على محايتها

 . أن حيمي أعراضنا، وأموالنا، ودماءنا، إنه على كل شيء قدير-عز وجل-نسأل اهللا . واألخوة
 حرمة المال العام والخاص: ثالثا

ٍّ حــرم اإلســالم كــل طريقــة تعــد علــى مــال مــن أهــم احلرمــات الــيت أكــدت عليهــا خطبــة الــوداع حرمــة املــال ســواء كــان خاصــا أم عامــا؛ فقــد
ًأو احلرابة، أو السرقة، أو السطو، أو غري ذلـك مـن الطـرق الـيت حرمهـا اإلسـالم، وجعـل احلـدود زجـرا اآلخرين، سواء كان ذلك باالختالس، 

َوردعا لآلخرين، وعظم جرمية السرقة، فجعل عقوبتها القطع؛  َّ ِوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديـهما جزاء مبا كسبا نكاال من الله " ً َِّ َ َ َ ًَ ََ َ ََُ َِ ً َ َ َُ ُِ َ َ ْ َ َِ َِّ : دةاملائ" [َُّ
َوAى عن الغصب والنهب واخليانة، ووبخ من فـعل ذلك، وجعل له عقوبة رادعة؛ قـال تعـاىل].٣٨ َ َ َّ ْ ْيـا أيـهـا الذين آمنـوا ال تـأكلوا أمـوالكم : "َ ُ َ َ َْ َُ ُ َْ َ َُ ََ ِ َّـ َ ُّ

ْبـيـنكم بالباطل إال أن تكون جتارة عن تـراض منكم  ُْ ُ ُْ ِ ٍ ََ َْ ََ ًَ َِ َِ ْ َ َّ ِ ِ ْ ِ َالنساء" [ََْ ِّ :٢٩[. 
ًة املال شرع لإلنسان الدفاع عن ماله من االعتداء عليه بأيـة صـورة مـن الصـور السـابقة، واعتـربه شـهيدا إن مـات دفاعـا عـن مالـه، فعـن وحلرم ً

ْيا رسول اهللا، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مايل؟ قال: ٌجاء رجل فقال: أيب هريرة قال ٌ ِـفال تعطه مالـك: "َ : َأرأيـت إن قـاتلين؟ قـال: ، قـال"ُ
 رضـي -، وعن عبـداهللا بـن عمـرو )مسلم". (هو يف النَّار: "ُأرأيت إن قتلته؟ قال: ، قال"فأنت شهيد: "َأرأيت إن قتلين؟ قال: ، قال"ِْتلهقا"

َّ صلى اهللا عليه وسلم -َّأن النيب : -اهللا عنهما  ٌمن قتل دون ماله فـهو شهيد: " قال-َّ ِ َ َ ُ َ َ ُِ ِِ َ َُ َ  ). متفق عليه" (ْ
 جـعـل ملـال اإلنســان اخلــاص حرمـة وقداســة، فإـنـه مل يغفـل عــن حرـمـة املـال الـعـام، ـبـل أعلـى ـمـن شــأن هـذه احلرـمـة فجعلهــا وإذا كـان اإلســالم

َّأشــد حرمــة مــن املــال اخلــاص، وعــين عنايــة عظيمــة باحملافظــة علــى أمــوال املســلمني، وأمــر بصــيانتها، وحــرم التعــدي عليهــا، وقرنــت األمــوال  َ َ ً



 ) ٣ (

ًالقــرآن الكــرمي، ـفـأمر باجلهــاد ـبـاألموال واألنفــس يف ســبيل اهللا، ونظم األمــوال تنظيمــا ســليما، فجعــل يف اـملـال َـبـاألنفس يف مواضــع كـثـرية مــن  ً ـَّـ ُ ِ َ
ا معينــة معلومــة، وحــرم  ا للفقــراء واملســاكني وغــريهم ممــن ذكــروا يف النصــوص القرآنـيـة واألحاديــث النبويــة، وجعــل فيهــا حقوق ا معلوم َّزكــاة حق َّ ُ ًــًــ َّ kــ ً

ًوال األـمـة بـغـري حــق، وـلـو كـان شــيئا يســريا، فـقـد روى مســلم يف صــحيحه ـمـن حـديث ـعـدى ـبـن عمــرية رضــى اهللا عـنـه ـقـالالتعـدي عـلـى أـمـ ً ّ :
ًمـن اسـتـعملناه مـنكم على عمل فكتمنـا خميطـا : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ََـ ْْ َِ َ ََ َـ ََ ََ ُ ٍْ َ َ ْ ْ ِ ُ ْ ْ ًفمـا فـوقـه كان غلـوال ) إبـرة(َ ُُ َ َ َ َـَ ُ ْ ) سـرقةخيانـة و(َ

ِيأيت به يـوم القيامة َِ َ ََِْ َ ْ ِ ِْ." 
 حرمة الزمان والمكان : ًرابعا

أي يـوم هـذا؟ أي شـهر هـذا؟ أي : فقد أكد النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم علـى حرمـة الزمـان واملكـان حينمـا كـرر السـؤال علـى الصـحابة قـائال
 ! بلد هذا؟ أليس يوم حرام وشهر حرام وبلد حرام؟

خصــائص : حرمــة الزـمـان واألشــهر احلــرم ؛ وخطـبـة كامـلـة عــن حرـمـة املكــان حتــت عـنـوان:  يف خطـبـة كامـلـة عــن وـقـد تكلمــت ـمـع حضــراتكم
  . جوجل: وفضائل البلد احلرام؛ وميكن الوصول إليهما وحتميلهما عن طريق حمرك البحث 

ً اهللا حـد حـدودا فـال تعتـدوها، وفـرض لكـم إن« :- صـلى اهللا عليـه وسـلم -فعلينا أن نكون وقافني عنـد حـدود اهللا وفرائضـه وحرماتـه، قـال 
فــرائض فــال تضــيعوها، وحــرم أشــياء فــال تنتهكوهــا، وتــرك أشــياء مــن غــري نســيان مــن ربكــم ولكــن رمحــة منــه لكــم فاقبلوهــا وال تبحثــوا فيهــا 

 )أخرجه احلاكم وصححه( »
هـــاك احلرمـــات يف الزمـــان احلـــرام واملكـــان احلـــرام زوال لكـــل وإـيــاكم إيـــاكم أن تنتهكـــوا حرمـــات اهللا يف املكـــان احلـــرام أو الزمـــان احلـــرام ألن انت

ان، عــن النَّــيب : حســناتك ولــو كانــت كاجلبــال ِّفـعــن ثـوب ِ ِ َ َ َــَ ْ َ ْ ال - صــلى اهللا عليــه وســلم -َ َ أنــه ق َــ ُ وم القيامــة : ََّ ن أمــيت يــأتون يـ ن أقـوامــا م ِألعلم َِــ َــ َ ًَ ِْْ َ ْ َ ُْ ِ َُّ ََ ْ َّ َــ َْ َ
َحبسنات أمثال جبال rام َِ ِِ َِ َ َْ ٍ ََ َ ُة بيضا ، فـيجعلهـا الله عـز وجـل هبـاء منثورا ، قـال ثـوبان ِ َ َـَ َ َْ َ َ ً ُْـ ً َ ََ َّ َ َّ َ ُ َّـ َ َُ ْ ًـ ِ َيـا رسول اهللا ، صـفهم لنا ، جلهم لنـا أن ال نكـون : َ ُ َ َ ْْ َ َ ََـ َْ ِـْ ِّ َ ُـ َُ ِ ِ َ َ

َمنـهم ، وحنن ال نـعلم ، قال  َ ُ َْ َ َ ُ ََْ ْ ُ ْ َأما إAم إخوانكم ، ومن جلدتكم ، و: ِ َْ ْ ُْ ْ ُِ َِ ِ ْ ُ َُ ْ ِ َِّ ِيأخذون من الليـل كمـا تأخـذون ، ولكنـَّهم أقــوام إذا خلـوا مبحـارم اهللا ََ ِـ ِِِ َ َِ ْ َ َ ٌ ُ ْ َُ ِ َ َْ ْ ُ ََ َ ََ َُ ُْ َْ َ ِ َّ َ
َانـتـهكوها ُ َ  )صحيح الرتغيب والرتهيب لأللباين.( َْ

  خطبة الوداعفي ضوءنماذج من الحقوق : العنصر الثاني
 إذا روعيـت هـذه احلقـوق دون تقصـري ؛تضمنت خطبة الوداع مجلة من احلقوق اإلسالمية واإلنسانية؛ واليت wا قـوام اDتمـع اإلسـالمي القـومي

 -:وتتمثل فيما يلي؛ ساد اDتمع السعادة والرخاء واألمن واالستقرار
حـيـث املســاواة ـبـني احلــاكم واحملكــوم، وـبـني الـغـين والفقــري، اإلنســانية؛ املســاواة مـبـدأ فـقـد ـقـرر الـنـيب صــلى اهللا علـيـه وســلم  :اةحــق املســاو: أوال

ِأال ال فضـل لعـريب علـى أعجمـ"  ..والقوي والضعيف، والصغري والكبري، واألبيض واألسود واألمحر، والرجل واملرأة، يف احلقـوق اإلنسـانية َ ْ َ َََ ٍّ َِ َِ َ ْ َ َ  ،ٍّيَ
ٍّوال لعجمي على عريب ََِ ََ ٍّ ِ َ َِ َ وال ألمحر على أسود وال أسود على أمحر،ََ ََ َ َ َْ َْ َ ََ ََ ََ َْ َْ ََ ََ َ إال بالتـقوى،ِ ْ َّ ِ ْمن بطأ بـه عملـه، مل يسـرع «: وقال، )الصحيحة لأللباين( )َِّ ُ ُ َ

 ).مسلم(» ُبه نسبه
ًصوا بالنساء خريااستو«: رب احملافلأوصى wا يف أك فالنيب صلى اهللا عليه وسلم :ملرأةا حق: ثانيا ) أي أسـريات(وأAـن عـوان ؛ )متفـق عليـه(» ِ

وجعلهـا بنتـا يف بيـت أبيهـا، وزوجـة يف بيـت زوجهـا وهـي سـيدة .. ال ميلكون ألنفسهن شيئا، فإن اإلسالم أعطى للمـرأة حقوقهـا ووصـى wـا
وجعـل هلـا رأيـا ومل ..  جعل هلا كرامـة وكانـت مـن قبـل تبـاع وتشـرتى..أعطاها حقها يف املرياث، وكانت من قبل ال تأخذ شيئا.. ذلك البيت

 .فهذا هو اإلسالم جعلها مصانة يف بيتها معززة يف حياrا.. يكن هلا من قبل رأي
جني حفـظ احلقـوق بـني الـزو توجعلـ ،احلقوق والواجبات املتبادلة بني الزوجنيت خطبة الوداع باهتمفقد : بني الزوجنيمتبادلة حقوق : ثالثا

َاتـقـوا الله  " :وبني رسول اهللا يف خطبة الوداع جانبا من تلك احلقوق فيقول. هو األساس يف صيانة ومحاية اDتمع من أي احنراف أو احنالل َّـ ُ َّ



 ) ٤ (

ُيف النساء فإنكم أخذمتوهن بأمان الله واسـتحللتم فــروجهن بكلمة اللـه ولكـ َ ْ ََُ َـ َِ ِ َِّ َِّـ ِ َِّ َُّ َ َُ ُ َْ ُْ ََ ُْ َْ ِ َ َُ ُ ْ َِّ ِ َ ِّ َم علـيهن أن ال يـوطئن فـرشـكم أحدا تكرهونـه فـإن فـعلـن ذلـك ِ َِ َ َْ َُ َ َ ُْ ِْ ُ َ ُ َ ُْ َ ًْ َـَ َُ َْ ِْ َ َّ ِ ََْ
ِفاضربوهن ضربا غري مربح وهلن عليكم رزقـهن وكسوrن بالمعروف ُْ ُ َُ َْ ِ َّ َّ َّ َُُّ َ ْ ِ َ ُ ُ َْ ِْ ْ ُْ ََْ َ ٍَِّ ُ ً َُْ َ َ  )مسلم"( .ِ

ْإن ـمـن " قـال رســول اهللا : د اخلـدري ـقـالي ســع فعـن أيبه،خـر وال يذيـعـهمـا ســر اآل بـني اـلـزوجني أن حيفـظ كــل منًومـن احلـقـوق املتبادلـة أيضــا ِ َّ ِ
ِأشر النَّاس عند الله منزلة يـوم القيامة ِ َِ َ ََِْ َ ْ ً َِِّ َّْ َْ َِ َ الرجل يـفضي إىل امرأته وتـفضي إليه مث يـنشر سرها ؛َ َّ َِّ ِ ُِِ َُ َْ ُ َُُّ َْ ِ ِِ ِْ ُْ َ َ ْ َ  )مسلم( "َ

يــا أيهــا النــاس إمنــا املؤمنــون إخــوة فــال ترجعــوا  " :خــوة والتعــاون وحريــة االخــتالف بضــمان الوحــدة حقــوق مقدســة واألحــق االجتمــاع: رابعــا
؛ ومـا أحـوج األمـة اإلسـالمية يف هـذه األيـام إىل هـذا احلـق وهـذا املبـدأ العظـيم؛ بـدال مـن أن يقتـل "بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض

 !!!بعضهم بعضا 
 قد عاجلت شئون احلياة االجتماعية، من عالقة األخ بأخيه، واألفـراد بـاDتمع، واحلـاكم فخطبة الوداع :لدنيا واآلخرةمشوهلا ألمور ا: اخامس

باحملكوم، والعبد بربه سبحانه وتعاىل، وحذرت مـن الشـيطان، وبينـت أسـس الـدين ومقاصـد الشـريعة، وأAـم سـوف يلقـون رwـم فيسـأهلم عـن 
 ..أعماهلم يف اآلخرة

 إين يـا أيهـا النـاس " :لفكـر واإلصـالح والتغيـري حقـوق مقدسـة وحريـات مصـونةء وحرية التـدين والعبـادة وحريـة ا واالنتماق املعتقدح: سادسا
 ". لن تضلوا بعدي أبدا؛ كتاب اهللا وسنيت أال هل بلغت اللهم فاشهد تركت فيكم ما إن متسكتم به

؛ وهذا مـا فعلـه النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم بعـد أن انتهـى مـن وصـاياه رفـع يديـه نتائجعلى الداعية البالغ وليس عليه الف: حق البالغ: بعااس
َ فإمنا ع{ القـرآن يف أمـر حمسـوم هـذاو؛ "ثالثـا..اللهم إين قد بلغت اللهم فاشهد : " إىل السماء وقال ُليك الـبالغ المبني َََِّـ ُِـ ْ ُْ َ َ َ صـلى (والنـيب ؛ }َْـ

عليه أن يبذل قصارى جهده ومبلغ طاقته، وجل وقتـه، وأكثـر مالـه، وكـل مـا ميلـك، يف سـبيل دعوتـه، يقرر ذلك أن الداعية ) اهللا عليه وسلم
 .. وال ينتظر النتيجة وال حياسب عليها هل التزم الناس معه أم ال

 االقتصــادي والتكاـفــل  والقــيم النافعــة متهـــد الســبيل إىل االســتقرار األســـري والتــوازن؛ واحلقــوق املتبادـلــة؛وهكــذا كانــت هــذه الوصـــايا اجلامعــة
 .االجتماعي والتعارف اإلنساين، قياما بواجب الدعوة إىل هذا الدين باليت هي أحسن

ُّهذا بعض ما جاء به صلى اهللا عليه وسلم للبشرية، فيه كل ما يتمناه ذو عقل راجح، وفطرة سليمة، فما أحوجنا إىل تعلم ما قرره النيب مـن  ّ
 .كلمةٍّى أكمل وجه، إننا إذا فعلنا ذلك كنا دعاة لإلسالم حبق ولو مل ننطق بحقوق لآلخرين، وتأديته إليهم عل

 . ؛ فلريجع إليها من شاءرعاية احلقوق والواجبات وأثرها يف صالح الفرد واDتمع:  يف خطبة كاملة عن وقد تكلمنا مع حضراتكم
 فضائل يوم عرفه: العنصر الثالث

إذا كـنـا ـقـد تكلمـنـا يف العنصــرين الســابقني عـن رعاـيـة احلرـمـات وحـقـوق اإلنســان ـمـن خـالل خطـبـة اـلـوداع؛ ـفـال يفوتـنـا يف هــذا املـقـام أن : عبـاد اهللا
 .نذكر فضل اليوم األغر امليمون الذي قيلت فيه هذه اخلطبة وهو يوم عرفة

 بفضـائل وخصـائص دون غـريه مـن األيـام؛ وقـد تضـافرت األدلـة مـن القـرآن – عز وجـل –؛ فقد خصه اهللا ند اهللاإن يوم عرفه من أفضل األيام ع
 -:والسنة على فضائل هذا اليوم واليت تتمثل فيما يلي

َإن عـدة الشـهور عنـد الله اثـنـا عشـر{ : - عـز وجـل- قـال اهللا:شـهر احلـرميوم عرفة أحد أيام األ: أوال َ َ َْ ِ ِ َّـِ َ ْ ِ ُ ُّ َ َّ َّ وم خلق السـماوات ِ ِ شـهرا يف كتـاب اللـه يـ ِ َِ َ َّ َ َـ َ َ ْ َـ َّ ِ َ ِ ً ْ َ
َواأل ْ ٌُُرض منـها أربـعة حرمَ ٌَ َ ْ َ َْ ِْ  .ذو القعدة ، وذو احلجة ، وحمرم ، ورجب ويوم عرفه من أيام ذي احلجة: واألشهر احلرم هي ]. ٣٩: سورة التوبة  [}َ
ٌاحلـج أشهر معلومـات{:  - عز وجل-قال اهللا  :يوم عرفة أحد أيام أشهر احلج: ثانيا َ َ َُ ْ ٌُ ْـ َ ُّ شـوال ، ذو : وأشـهر احلـج هـي ] ١٩٧: سـورة البقـرة  [}ْ

 . القعدة ، ذو احلجة
م ويــذكروا اســم ال{ : - عــز وجــل- قــال اهللا : يف كتابــهيــوم عرفــة أحــد األيــام املعلومــات الــيت أثــىن اهللا عليهــا: ثالثــا افع هل َليشــهدوا من ُْ ُ ْ َ َ ََ ْ ُــ َ ِ َــِ ُ َ ْ ه يف أيــَ ََّل ِ ِ ٍام َّــ

ٍمعلومات َ  . عشر ذي احلجة: األيام املعلومات : رضي اهللا عنهما –قال ابن عباس ]. ٢٨:سورة احلج [}َُْ



 ) ٥ (

ال عشــر{ : - عــز وجــل-عـلـو قــدرها قــال اهللا منبهــا عـلـى عظــم فضــلها و :ـيـوم عرفــة أحــد األيــام العشــر اـلـيت أقســم اهللا wــا : رابعــا ٍولي ْ َ ٍ َــ ســورة  [}ََ
 .وهو الصحيح: إAا عشر ذي احلجة قال ابن كثري : -رضي اهللا عنهما  –قال ابن عباس ]. ٢:الفجر

 عـن ابـن عبـاس، قـال رسـول اهللا صـلى أخـرج البخـاريأعماهلا علـى غريهـا مـن أيـام السـنة؛ فقـد  يف يوم عرفة أحد األيام العشرة املفضلة: خامسا 
يـا رسـول اهللا، وال اجلهـاد يف سـبيل اهللا ؟ : مـن هـذه األيـام العشـر، قـالواما من أيام العمـل الصـاحل فيهـا أحـب إىل اهللا عـز وجـل : "اهللا عليه وسلم

 . "وال اجلهاد يف سبيل اهللا إال رجل خرج بنفسه وماله مث مل يرجع من ذلك بشيء: قال
يـا أمـري املـؤمنني آيـة  : ن رجـال مـن اليهـود قـالأ : -رضـي اهللا عنـه–عمر بـن اخلطـاب   وأمت به النعمة، فعن: فيه امللة يوم عرفة أكمل اهللا:سادسا

وم أكملت لكم دـيـنكم وأمتمــت عـلـيكم {: أي آـيـة؟ ـقـال: ـقـال . الـيـوم عـيـدايف كـتـابكم تقرؤوAــا، ـلـو عليـنـا معشــر اليهــود نزـلـت الختــذنا ذـلـك  ْاليـ ْ ُْ ْ ُ ُــ ََْْــ ُ ُْ ََــ َ ََ ََ ِ َ ْ َ ْ ْ
ِنعميت ورض َ َ َِ ًيت لكم اإلسالم ديناِْ ِ َ َ ْ ِْ ْ ُ َ قد عرفنا ذلك اليـوم الـذي نزلـت فيـه علـى النـيب صـلى اهللا  : -رضي اهللا عنه –قال عمر ]. ٥:سورة املائدة [ }ُ

 .عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم اجلمعة
فـر الســنة املاضــية يك"  : ؟قـال الرســول صــلى اهللا عليـه وســلم عنـدما ســئل عـن صــيام يـوم عرـفـةفـقـد  :يكفـر ذـنـوب سـنتنيصــيام يـوم عرـفـة : سـابعا

 .ذا لغري احلاج وأما احلاج فال يسن له صيام يوم عرفة ألنه يوم عيد ألهل املوقف وه؛ )مسلم "( والسنة القابلة
أبـو داود وصـححه ." ( نحـر وأيـام مـىن عيـدنا أهـل اإلسـالميوم عرفة ويـوم ال: "  قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: أنه يوم العيد ألهل املوقف:ثامنا

 )األلباين
قـال ابـن عبـد الـرب . )الصحيحةيف  صححه األلباين " (خري الدعاء دعاء يوم عرفة: "عليه وسلملى اهللا  قال النيب ص:دعاء يوم عرفةعظم : تاسعا

 .ويف ذلك دليل على فضل يوم عرفة على غريه : - رمحه اهللا –
بــدا مــن النــار مــن يــوم  فيــه ع مــا مــن يــوم أكثــر مــن أن يعتــق اهللا:"قــال النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم  :كثــرة العتــق مــن النــار يف يــوم عرفــة: عاشــرا

 .)مسلم"( عرفة
 أمحـد وصـحح " (ء إن اهللا يبـاهي بأهـل عرفـات أهـل السـما:" قـال النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم: مباهاة اهللا بأهـل عرفـة أهـل السـماء:حادي عشر

  .)إسناده األلباين
ب الصـلوات املفروضـة ويبـدأ ا:  فقـد ذكـر العلمـاء أن التكبـري ينقسـم إىل قسـمني :التكبـري فيه  يوم عرفه: ثاين عشر لتكبـري املقيـد الـذي يكـون عقـ

ومل يثبت يف شيء من ذلك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حديث وأصـح مـا ورد عـن الصـحابة  : -رمحه اهللا–من فجر يوم عرفة قال ابن حجر 
 .ن صبح يوم عرفة إىل آخر أيام مىنأنه م_ رضي اهللا عنهم_ قول علي وابن مسعود 

ري املطلـق فهـو الـذي يكـون يف عمـوم األوقـات ويبـدأ مـن أول ذي احلجـة حيـث كـان ابـن عمـر وأبـو هريـرة رضـي اهللا عـنهم خيرجــون إىل وأمـا التكبـ
 .  واملقصود تذكري الناس ليكربوا فرادى ال مجاعة وق يكربون ويكرب الناس بتكبريمها؛الس

 .)متفق عليه( "احلج عرفة: " عليه وسلم قال النيب صلى اهللا :ألعظمفيه ركن احلج ايوم عرفه  :ثالث عشر
 أن جتتهــدوا يف هــذه األـيـام املباركــات؛ وأن تكـثـروا مــن العـبـادات والطاعــات؛وأن تغتنمــوا هــذه النفحــات - عـبـاد اهللا– أيهــا املســلمون كــمفحــري ب

 والربكات؛ عسى أحدكم أن تناله نفحة ال يشقى بعدها أبدا ؛؛؛
 ؛وتقبل اهللا منا ومنكم ؛ وكل عام وأنتم خبري ؛؛رزقنا اهللا وإياكم حج بيته احلرام؛ 




 


