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 فضيلة الشيخ األستاذ / فوزى محمد أبو زيد 
  ه 0347 ذي احلجة 7موافق  9/9/6102اجلمعة التاريـــــخ: 

   بنها ـ مسجد سيدي الُضعيِّف 
 (في دين اإلسالمحقوق اإلنسان أول )

لنا ما ُيسعدنا يف الدنيا وما ننال بو الفالح  ىيَّأاحلمد هلل رب العادلني هلل رب العادلني 
الفوز يوم الدين، وأنزل ذلك على حبيبو ومصطفاه سيدنا زلمد صلى اهلل عليو وعلى والنجاح و 

  .آلو وصحبو أمجعني
أنزل وللخلق أمجيعني ما فيو صالح الدنيا وما ، وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو

 بو الفوز يف يوم ادليعاد برضا اهلل وجنة اهلل وإكرام اهلل جل يف عاله.
والشريعة أكرمو اهلل عز وجل بادللة السمحاء،  ،سيدنا زلمدًا عبد اهلل ورسولووأشهد أن 

فنسَّك ادلناسك وبني األنبياء،  نزلو اهلل على أبوالدين الذي أ وجعل على يديو جتديد الغراء،
 :صلى اهلل عليو وسلَّمادلناسك كلها، وجعلنا بعدىا كما قال 

 )خذوا عين مناسككم(. 
والرمحة السابغة لنا يف  النعمة التامة جلميع األنام،وبارك على سيدنا زلمد  اللهم صلِّ وسلِّم

لدنيا ويوم الزحام، صلى اهلل عليو وعلى آلو وصحبو وكل من اىتدى هبُداه إىل يوم الدين، ا
 ينا معهم أمجعني آمني آمني يا رب العادلني.لوع

 أيها األحبة مجاعة ادلؤمنني:
قواعد  أراد أن يُقعِّدإىل ادلدينة ادلنورة  صلى اهلل عليو وسلَّمنيب يف العام العاشر من ىجرة ال

علم يف ادلسلمني أمجعني أنو متوجٌو يف ىذا العام لصحيحة ألداء ىذه ادلناسك، فااحلج، والكيفية 
للحج إىل بيت اهلل احلرام، ودعا ادلؤمنني يف زمانو إىل أن كل من ديلك اإلستطاعة فليلحق بو، 

صلى اهلل وحولو يف ادلدينة ما يزيد عن ادلائة ألف، وخرج هبم  صلى اهلل عليو وسلَّم تجمَّع معوف
حاجًَّا إىل البيت احلرام، ويف يوم عرفة وقبل صالة الظُهر والعصر قصرًا ركعتني يف  عليو وسلَّم

مسجد منرة خطب فيهم خطبًة جامعًة ُتسمى خطبة الوداع ألنو ودَّع هبا األمة، ولذلك عندما 
 :صلى اهلل عليو وسلَّمطبها زرفت عيين عمر بن اخلطاب وأيب بكر بالدموع، فقال خ
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قال: يا رسول اهلل ما أمت أمرًا إال وسار بعد ذلك إىل زوال، إين أمسعك )مالك يا عمر؟  
 .(يف ىذه اخلطبة اجلامعةتنعي لنا نفسك 
ساسية فيها احلقوق األ حىذه اخلطبة اجلامعة ادلانعة، ووض صلى اهلل عليو وسلَّمحضر النيب 

  وثيقة ىف التاريخ حلقوق اإلنسان. أولتُعدُّ المية وجلميع اإلنسانية، ولذلك لألمة اإلس
ة ئربعني وتسع ماا بالعمل الذي عملوه سنة مثاٍن وأا وأىل أمريكا وغريىم فرحو أىل أوروب

ا وننوا أمهم أصلزوا وألف عندما خرجوا بوثيقة حقوق اإلنسان من األمم ادلتحدة يف بداية نشأهت
عماًل وشيئًا كرديا، مع أمها مل تفي ومل حتتوي ببعض ما مشلتو وثيقة حقوق اإلنسان يف خطبة 

   يف حجَّة الوداع. صلى اهلل عليو وسلَّمالنيب 
ىذه الوثيقة النبوية ينبغي على كل مسلٍم أن يقرأىا يف مثل ىذه األيام، وأن يتدبرىا ويعي 

كان يف   ، إنىا حق الفهم وعملنا مبا فيها إنتهت كل ادلشكالت فيما بيننافلو فهمناما فيها، 
ود ادلواضع ألمها تضع احلد أو يف أماكن العمل أو يف أي موضٍع منالبيوت أو يف اجملتمعات 

 ين اإلنسان.الفاصلة لب
تُعرف كل إنسان ما لو وما عليو، فإذا قام مبا لو، وقام اآلخرون مبا عليهم لو، تنتهي 

 .دلشكلة إىل غري رجعة إن شاء اهللا
ما اشتملت من وال  قصرية ذكر نصِّ ىذه اخلطبة كاملة،جالة ال نستطيع يف ىذه العُ ال

قال  كتفي بعبارة واحدة نستطيع حفظها وفهمها أمجعني،حقوق وواجبات وتعليمات، وإمنا أ
 إىل يوم الدين: سلاطباً احلاضرين ومن بعدىم من ادلسلمني وسلَّم عليو اهلل صلىالنيب 

 يف شهرٍ )أيها ادلسلمون: أي يوٍم ىذا؟ قالوا: يوٌم حرام، قال: يف أي شهر ىذا؟ قالوا: 
عراضكم عليكم قال: فإن دماءكم وأموالكم وأقال: يف أي بلٍد ىذا؟ قالوا: يف بلٍد حرام،  ،حرام

  (.ن تلقوا اهلل عز وجلحراٌم إىل أ
 : أكدَّىا بقولوعبارٌة سهلٌة وبسيطة، 

، كحرمة يومكم ىذا يف شهركم ىذا يف إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرامٌ )ف
 بلدكم ىذا إىل يوم القيامة(.
 أواًل: حٍق حق احلياة:
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 :ادلسلمأواًل: ُحرمة دم  
يف ىذه العبارة اجلامعة حق احلياة مث بعد  صلى اهلل عليو وسلَّمفأول حٍق قضاه احلبيب 

 حق العرض.ذلك حق ادلال مث بعد ذلك 
جعل حق احلياة شيٌئ حيرص عليو اإلنسان ادلؤمن بالنسبة للمؤمنني وبالنسبة للناس أمجعني 

وحرَّم على ادلسلم أن يقتل مسلمًا أو يُروِّع مسلمًا أو يشري حىت للذين مل يؤمنوا هبذا الدين، 
  من، ألن ادلسلمضلو مؤ  حياول أن يفعل شراً بالسالح إىل مؤمن، أو يُدبر حبيلة لقتل مسلم، أو 

 يف شأنو: صلى اهلل عليو وسلَّمكما قال 
 )ادلسلم من سلم ادلسلمون من لسانو ويده(.
اهلل  بذلك عند كان مشاركًا لو يف القتل وأُوخذولو حىت أوشى بلسانو لغريه ليقتل مسلماً،  

 :صلى اهلل عليو وسلَّمقال  حبقوق ما عليو يوم القيامة،
لمة ـ يعين يتكلم بكلمة حُيرِّض هبا على قتل ىذا ادلؤمن ـ أو )من قتل مؤمنًا ولو بشطر ك

 اجلنة يوم القيامة(.عليو قتل مؤمناً ولو بشطر كلمة حرَّم اهلل عز وجل 
ىذه مهاية مجيع ادلؤمنني يف زُلذِّرًا  صلى اهلل عليو وسلَّمألنو أعان على قتل مسلم، وقال 

 ادلباركة يف حجة الوداع:اخلطبة 
 بعدي كفارا يقتل بعضكم رقاب بعض(.)ال ترجعوا 

ال : يف قولو خالً اٍح كان دالع رقاب ادلؤمنني بأي سىوكأنو أشار إىل أن من حرص على قط
 .صلى اهلل عليو وسلَّم فراً بنص حديث سيد األولني واآلخرينُيصبح كافترجعوا بعدي كفاراً 

صلى اهلل عليو فقال  يسري، عن ترويع ادلسلم ولو بشيئٍ  مهى صلى اهلل عليو وسلَّمبل إنو 
 :وسلَّم

يشري إليو حبديدة تؤذيو ـ بسكني أو  ،)ال ينبغي دلسلٍم أن يروِّع ـ أي خييفو ـ أن يروع مسلماً 
  ى عن قتل ادلسلمني وغري ادلؤمنني.فنهو خنجر أو ما شابو ذلك، أ

ىل عهدنا وأمتنا وأىل وإمنا ىم أىل ذ عيشون فيما بيننا وليسوا مبسلمني،قد قال فيمن يو 
 :رعايتنا

 )من قتل ذميِّاً أو قاتلو فأنا حجيجو وخصيمو عند اهلل يوم القيامة(.
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 عليهم ما علينا.ألمهم دخلوا يف ذمتنا فأصبح ذلم مالنا و  
 ثانياً ُحرمة ادلال:

مال ادلسلم زلرٌم على غري ادلسلم إال برضاء صاحبو، وقال مث انتقل إىل ُحرمة ادلال، فجعل 
 :يو وسلَّمصلى اهلل عل

 )إن ىذا ادلال ال حيل إال بطيب نفس(.
أو غشًا لو يف بضاعٍة أو جتارة وىو ال يدري، من غريه رغمًا عنو،  أي ال يأخذ ادلسلم ماالً 

ألن ادلؤمن يعلم  بأي طريقة كرشوٍة أو ربًا أو غريه،يف موضوع ال يدري حقيقتو، أو ’’’’’’ أو 
إال إذا كان حريصًا يف بنيانو على ادلطعم احلالل الذي يقول  علم اليقني أنو ال صلاة لو يوم الدين

 :صلى اهلل عليو وسلَّمفيو 
 )إن الرجل ليقذف باللقمة احلرام يف جوفو ال يقبل اهلل تعاىل عماًل أربعني يوماً(.

 :صلى اهلل عليو وسلَّماحلرام، فإذا كان أكلو حرام يقول فيو سيد األنام باللقمة الواحدة 
 نبت من حرام فالنار أوىل بو(. )وكل جسمٍ 

ال برضاء نفٍس وال ينبغي ألٍخ أن ؤمن أن ال حيصل على مال ادلسلم إإذن ينبغي على ادل
  متلك من أمرىا قلياًل وال كثرياً.من ادلرياث ولو كانت أُنثى ال  تونصيب أخو يأخذ 

البضاعة اليت  ، فيدور على السوق وجيمعوال ينبغي لتاجر مسلم أن يستغل حالة ادلسلمني
صلى قال فيو  عاٍف مضاعفة، ألن ىذا إحتكارمث يتحكَّم يف سعرىا ويبيعها بأض حيتاجها اخللق
 :اهلل عليو وسلَّم

 )احملتكر خاطئ أخطأ طريق اجلنة(.
 :صلى اهلل عليو وسلَّموقال فيو 

 فقد برئ من اهلل، وبرئ اهلل عز وجل منو(.ـ طعاماً  ـ أي)من احتكر على ادلسلمني قوتاً 
مهى عن أخذ ادلال عن طريق احلياء، بأن حُيرج اإلنسان اإلنسان على أن تربع ن النيب حىت أ

 :صلى اهلل عليو وسلَّمى عن ذلك، فقال ضر ألمٍر وىو يف قرارة نفسو ال ي
 )كل ما ُأخذ بسيف احلياء فهو حرام(.

ضر البنني والبنات، ويتطوع أحد البنني أو أحد األصدقاء وىذا حيدث يف توزيع الًتكات، حي
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مستورات وأنت يف حاجة  يف بيوت أزواجكنَّ  نَّ  وصرتُ تزوجُت  أنُتَّ ادلعاونني ويقول البنات:  
وىن غري تكنَّ فتنازلَن عن حقوقكنَّ، أو تنازلَن عن بعض حقوقكن فريغمهن على التنازل إخو 

 .صلى اهلل عليو وسلَّم واآلخرين راضينن وىذا مهى عنو سيد األولني
أما األمر الذي ،،،،،،، احلبيب ويف كل مشاكل عصرنا ورلتمعنا حرمة عرض ادلؤمن، 

بتعريض غيبة أو بنميمة أو بسخرية أو باستهزاء أو بوعرض ادلؤمن أى الكالم يف حقو إن كان 
، وبإديانو مبا يليق بوائمًا دال يليق مبؤمن أن يفعل ذلك ضلو مؤمن، وإمنا يتكلم عن أخيو ادلؤمن 

 وبُأخوتو يف اهلل عز وجل.
 :صلى اهلل عليو وسلَّمقال 

 ادلؤمن ال خيرج إال الكلم الطيب، )ليس ادلؤمن بلعان وال طعان وال فاحش وال بذيئ، وإمنا
وال ُيسمع غريه إال طيبًا فقد قال اهلل يف وال يصدر عن جسمو وال جوارجو إال العمل الطيب، 

 :ادلؤمنني
 احلج(.63) "َوُهُدوا ِإَلى الطَّيِِّب ِمَن اْلَقْوِل َوُهُدوا ِإَلى ِصَراِط اْلَحِميدِ "

وأرفع األعراض األعراض اخلاصة بالنساء، ولذا حرَّم اهلل عز وجل كل ما يقرب إىل الزنا، مل 
زنا أي فعل يقل اهلل عز وجلك وال تؤتوا الزنا، ولكن قال سبحانو: وال تقربوا الزنا، ويكون من ال

وإن   كالبدء يف احلديث مع اآلخرين بغري مربرالزنا،  إىل  تؤديادلقدمات أي فعل ادلقدمات اليت 
وأنتم تعلمون ما ينتهي البنني مع البنات، الشات حديث  يفيف عصرنا  قامكان على النت وقد 

 ليو من حصرات ال عد ذلا وال حدود ذلا.إ
 :فإن ذىب إىل خلوة

 مرأٌة إال وكان الشيطان ثالثهما(.وا )ما اجتمع رجلٌ 
ولذلك  السرور، فإن زاد إىل قبلة أو إىل أمٍر من ىذه األمور، فهذا ىو الطريق الذي يسهِّل

 عز وجل وقال:مهى عنو اهلل 
 اإلسراء(.46) "َوال تَ ْقَربُوا الزِّنَا ِإنَُّه َكاَن فَاِحَشًة َوَساَء َسِبيال"

ليتنا نعيها ونقوم هبا ليحل اهلل عز وجل كل  ،حقوق عظيمة علمها لنا النيب الكرمي
فيو نبينا وكان عليو اخللفاء كان ونعيد اجملتمع السعيد الذي  مشكالتنا ويُنهي كل معضالتنا 
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 :صلى اهلل عليو وسلَّمالراشدين، قال  
 فيكم ما إن متسكتم بو لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب اهلل وسنيت(. )تركتُ 

 أو كما قال:
 وانتم موقنون باإلجابة(. )أدعوا اهلل

 
   اخلطبة الثانية:

الذي أكرمنا هبداه ومأل قلوبنا بتقواه وجعلنا من  احلمد هلل رب العادلني هلل رب العادلني
 عباده ادلسلمني.

ىل يف كربيائو وتنزَّه يف علوُّه ونوره وهبائو، اعت إلو ،وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو
 ء من خريه وبره ،،،،،،،،والسمامأل األرض 

  خالص أىل صفائو وتقواه يوم لقائو.سيد رسلو وأنبيائو و وأشهد أن سيدنا زلمداً 
 بالعمل بشرعو يا أهلل.داه ووفقنا أمجعني وارزقنا ىُ  اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا زلمد

 أيها احلبة مجاعة ادلؤمنني:
حيرص على العمل  أن يتذكَّر أموراً  على ادلؤمن يف ىذه األيام اليت ضلن مقبلون عليها ينبغي

 :صلى اهلل عليو وسلَّمهبا إقتداءاً بسنة احلبيب 
 األمر األول:

 أول ما حيرص عليو ادلؤمن إن كان مستطيعًا أن كان مقيمًا أو مسافرًا أن يصوم يوم عرفة
 :صلى اهلل عليو وسلَّموىو يوم األحد القادم، فقد قال فيو 

 ة حيتسب عند اهلل دلن صامو أن يكفر عنو ذنوب سنتني(.)صيام يوم عرف
 كفر عن اإلنسان ذنوب سنتني كما قال الذي ال ينطق عن اذلوى.يوٍم واحد ولكن يُ فهو 

 :صلى اهلل عليو وسلَّماألمر الثاين: قال 
  (.)زينوا أعيادكم بالتكبري

كرب يف رابع أيام العيد، يإىل صالة العصر والتكبري يبدأ من بعد صالة الصبح يف يوم عرفة، 
م أىل بيتو أن يف ادلسجد أو يف أي مكان ويعلِّ  صلى مبفردهاإلنسان يف ادلسجد يف مجاعة، وإذا 
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يكربوا بعد كل صالة تطبيقًا لسنة رسول اهلل، فإذا صلى نافلة كصالة الُضحى ُيكرب بعدىا، فإن  
 ن يقول: أقل التكبري أالنيب أمر بذلك و 

فإن زاد ذلك مبا ُروي عن اإلمام الشافعي ونفعلو رب أهلل أكرب وهلل احلمد، اهلل أكرب اهلل أك
اهلل أكرب اهلل أكرب أهلل أكرب وهلل يف بالدنا فذاك خري وإن مل حيفظ ذلك فعليو بأصل التكبري: 

 .صلى اهلل عليو وسلَّمعن النيب من  فالتثليث سنة اً فإن فعلها ثالثاحلمد، 
 ثالثاً:

، وأن وال نتخاصموأن نتصاىف  ،ىذه األيام ادلباركة أن نتصايف فيما بيننا علينا بعد ذلك يف
ليهم وأن نبحث عن ادلتخاصمني ن نبحث عن الفقراء وادلساكني ونعطف عوأنصل أرحامنا 

وإن ىذا العمل خرٌي من قيام الليل ليهم ونؤلف بينهم ونصلحهم، وأن نذىب إحولنا  فيمن
 :يو وسلَّمصلى اهلل علوصيام النهار، قال 
الصالة والصيام والصدقة واحلج، قالوا وما ذاك يا خرٌي لكم من ى ما ىو ل)أال أدلكم ع

، أال إن ذات البني ىي احلالقة، ال أقول حتلق الشعر ولكن رسول اهلل، قال: إصالح ذات البني
 حتلق الدين.

جد متخاصمني ، أو من أقاربو فإذا و ليو من رسول اهللوصى إمن اهلل وم لفٌ كل مسلم مكف
حياول قدر استطاعتو أن ُيصلح بينهما، وما دام قد صدق النية تأتيو ادلعونة من رب الربية، فإن 

 قال يف القرآن:اهلل 
نَ ُهَما"  النساء(.43) "ِإْن يُرِيَدا ِإْصالًحا يُ َوفِِّق اهلل بَ ي ْ

لمني، صالح وتقى علينا وعلى ادلسو نسأل اهلل عز وجل أن جيعل ىذا العد عيد سعادة 
، وأن جيعل اإلخالص يف ن يصفِّي قلوبنافساد نفوسنا وأوأن يُذىب وأن يؤلف فيما بيننا، 

 ن يرزقنا حسن اإلتباع حلبيبو ومصطفاه.وأا، ديدمنأعمال رائدنا، والصدق يف األقوال دائماً 
اللهم وفقنا قًا وارزقنا اتباعو، وأرنا الباطل زاىقًا وىالكًا وارزقنا اجتنابو، أرنا احلق حاللهم 

ادلباركة شلا واستباق الطاعات والتنافس يف الصاحلات واجعلنا يا ربنا يف ىذه األيام لفعل اخلريات 
 أمجعني آمني يا رب العادلني. ونفحاتكورضوانك  وخريكتتنزل عليهم مبغفرتك 

األحياء منهم   وادلسلمات وادلؤمنني وادلؤمنات،اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمني
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 ب رليب الدعوات يا رب العادلني.ير إنك مسيع ق ،ألمواتوا 
ووفقهم للعمل بكتابك ولتنفيذ سنة خري  اللهم أصلح أئمتنا وحكامنا ووالة أمورنا،

 يف كل وقت وحني.فري متطلبات ىذا اجملتمع و وللسعي لإلصالح بني ادلسلمني وت أحبابك،
وامجع ادلسلمني على الوحدة  ،مكانادلشتعلة بني ادلسلمني يف كل اللهم أطفئ نار احلروب 

 إىل آخر الزمان.واألُلفة 
 ،عنيت مشل اليهود أمجتِّ وشاللهم اىلك الكافرين بالكافرين وأوقع الظادلني يف الظادلني، 

           دائماً وأبداً يف حصون أمنك ورعايتك يا أكرم األكرمني.واجعلنا 
 عباد اهلل اتقوا اهلل:    

َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر يَْأمُ  ِإنَّ اهللَ " ُر بِاْلَعْدِل َواالْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَبى َويَ ن ْ
ُرونَ   النحل(.91) "َواْلبَ ْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَّ

 أذكروا اهلل يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصالة.
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