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تطبيق ات اللقوق الواردة ف خطبة حجة الوداع وتجلياتها ف واوع اللسلليي

المرجعي

خطبة حجة الوداع:السياق والدالالت

حج الرسول ملسو هيلع هللا ىلص حجته الوحيدة في السنة العاشرة من
الهجرة ولد حج معه عدد كبير من المسلمين من مختلف
مناطك الجزيرة العربية،فاستغل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص حرمة الزمان
وحرمة المكان ليؤكد أمام هذا الجمع الغفير من المسلمين
مبادئ اإلسالم وأحكامه لرعاية حموق اإلنسان
تطبيق ات اللقوق الواردة ف خطبة حجة الوداع وتجلياتها ف
واوع اللسلليي

اللماميي اللقووية ف خطبة حجة الوداع

 تمرير المساواة بين الناس كافة حك المرأة في المساواة مع الرجل فيالتكليف والتشريف
 الدعوة إلى صون الدماء وتحريماالعتداء عليها
 صيانة العرض والشرف من كل مايسيء إليهما
 حماية الممتلكات الخاصة مما يمتلكهاالنسان بجهده واجتهاده
ربط السورة بالدرس

حرص المسلمون على عهد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وبعده في عهد
الخلفاء الراشدين على تطبيك هذه الحموق،فتجلى ذلن في
مظاهر كثيرة منها:
 تحميك العدل بين الناس والمضاء على مظاهر التمييزوالعنصرية
 المضاء على مظاهر الرق والعبودية -حفظ مصالح جميع أفراد المجتمع وحماية ممتلكاتهم...

قال تعاىل ":أَََلْ أ َْع َه ْد إِلَْي ُك ْم ََي بَِِن آَ َد َم أَ ْن ََل
ني (َ )60وأ َِن
تَ ْعبُ ُدوا الشَّْيطَا َن إِنَّهُ لَ ُك ْم َع ُد ٌّو ُمبِ ٌ
اعب ُد ِوو َ ا ِ ا ٌ ِ
يم ( ")61سورة يس
ُْ
ا ُم ْ َ ٌ
َ َ
وحدة العميدة والدفاع عن مصالح الناس
وإرشادهم إلى الخير وظيفة جميع االنبياء

قال رسول هللا صلى هللا ":عليو وسلم أيها الناس إن دماءكم وأعراضكم حرام عليكم إىل أن تلقوا ربكم
كحرمة يومكم ىذا يف شهركم ىذا يف بلدكم ىذا – أال ىل بلغت اللهم فاشهد ،فمن كانت عنده
.أمانة فليؤدىا إىل من ائتمنو عليها"...

جزء من خطبة حجة الوداع

