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{إِنَّ هّ َ
إل ْح َس ِ
الل َي ْأ ُم ُر بِا ْل َعدْ ِل َوا ِ
ان َوإِيتَاء ِذي ا ْل ُق ْر َبى

َو َي ْن َهى َع ِن ا ْل َف ْح َشاء َو مْ ُال َ
نك ِر َوا ْل َبغْ ِي َي ِع ُظ ُك ْم َل َع َّل ُك ْم
َت َذ َّك ُرونَ }.

سورة النحل ،اآلية.90 :

J
المقدمة
أمر اهلل سبحانه وتعاىل بإقامة العدل واإلحسان وهنى
عن الظلم واجلور والطغيان ،يقول تعاىل{ :إِنَّ هّ َ
الل َي ْأ ُم ُر بِا ْل َعدْ ِل
ان َوإِيتَاء ِذي ا ْل ُق ْر َبى َو َي ْن َهى َع ِن ا ْل َف ْح َشاء َو مْ ُال َ
إل ْح َس ِ
َوا ِ
نك ِر َوا ْل َبغْ ِي
َي ِع ُظ ُك ْم َل َع َّل ُك ْم َت َذ َّك ُرونَ }((( ألنه بالعدل حتفظ األرواح ،وتصان

احلقوق اخلاصة والعامة ،ويساوى ين الناس يف الفرص ،ويصبح
اجلميع أمام القانون سواء.
وبالظلم تنتهك احلقوق ،وتسفك الدماء ،ويظلم الضعفاء،
وتسلب احلريات ،وهتتك األعراض واألموال واألنفس.
إذ يعد الظلم من أخطر اآلفات االجتامعية والسياسية
التي هتدد أي جمتمع بالزوال واالهنيار والدمار ،وانعدام األمن
والسالم االجتامعي ،وغياب االستقرار السيايس ،وتضاعف
((( سورة النحل ،اآلية.90 :
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املشاكل وتراكمها.
وما ساد الظلم االجتامعي يف جمتمع من املجتمعات اإلنسانية
إال أدى إىل تدمري ذلك املجتمع حضاري ًا ،كام أشار القرآن املجيد
وت ُْم َخا ِو َي ًة بِ اَم َظ َل ُموا إِنَّ يِف َذلِ َك
إىل ذلك يف قوله تعاىلَ { :فتِ ْل َك ُب ُي هُ
آَل َي ًة ِّل َق ْو ٍم َي ْع َل ُمونَ }(((.

وخلطورة الظلم وتأثريه اليسء عىل مسرية املجتمعات
البرشية فقد َح َّذر القرآن الكريم من ممارسة الظلم و َت َو َّعدَ الظاملني
ض ا ْب َل ِعي َم ِ
{و ِق َ
يل َيا َأ ْر ُ
اءك َو َيا
بسوء العاقبة كام يف قوله تعاىلَ :
يض مْالَاء َو ُق يِ َ َ
است ََو ْت َع ىَل جْ ُ
ال ِ
ود ِّي َو ِق َ
َس اَمء َأ ْق ِل ِعي َو ِغ َ
يل
ض األ ْم ُر َو ْ
(((
ني}((( وقوله تعاىل{ :إِ َّن ُه َال ُي ْف ِل ُح َّ
ُب ْعد ًا ِّل ْل َق ْو ِم َّ
الظا مِل ِ َ
الظا مِ ُلونَ }
{و هّ ُ
الل َال هَ ْي ِدي ا ْل َق ْو َم َّ
الظا مِل ِ َ
ني}((( وقوله تعاىل{ :إِنَّ
وقوله تعاىلَ :
ين َك َف ُرو ْا َو َظ َل ُمو ْا مَ ْل َي ُك ِن هّ ُ
الل لِ َيغْ ِف َر هَ ُل ْم َو َال لِ َي ْه ِد هَ ُي ْم َط ِريق ًا *
ا َّل ِذ َ
ين ِف َيها َأ َبد ًا َو َكانَ َذلِ َك َع ىَل هّ
إِ َّال َط ِر َ
اللِ َي ِسري ًا}(((.
يق َج َه َّن َم َخالِ ِد َ
وحيذر الرسول األعظم  من ممارسة الظلم ألنه ظلامت
يوم القيامة ،فقد روي عنه  أنه قال« :اتقوا الظلم فإنه ظلامت
((( سورة النمل :اآلية .52
((( سورة هود :اآلية .44
((( سورة األنعام :اآلية  ،21وسورة يوسف :اآلية .23
((( سورة البقرة :اآلية .258
((( سورة النساء :اآليتان 168و .169
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يوم القيامة»((( وقال اإلمام عيل « :الظلم يف الدنيا بوار ،ويف
اآلخرة دمار»(((.
وكل هذا التحذير من الظلم ،وتشديد العقوبة عىل الظاملني،
وهتديدهم بأن مصريهم سيكون اخللود يف النار؛ ألن الظلم من
أقبح األمور ،وأعظم املعايص ،وأكرب املعاول هلدم املجتمع ،وأكرب
انتهاك حلقوق الناس املعنوية واملادية.
ولقبح الظلم وخطورته فقد تكررت كلمة (الظلم)
ومشتقاهتا  154مرة مما يدل عىل النهي الشديد من ممارسة الظلم،
ملا له من آثار وخيمة عىل االجتامع البرشي ،وملا يرتكه من تداعيات
ومفاعيل خطرية يف البناء االجتامعي لألمة.
ولذلك عندما رأى اإلمام احلسني  اتباع يزيد واحلكم
األموي سياسة الظلم واجلور والطغيان ،وغياب العدل والعدالة
االجتامعية ،وانتشار املفاسد واملظامل ،أعلن ثورته الكربى ضد
الظلم والطغيان والظاملني ،ومن أجل حتقيق العدل والعدالة
((( الوسائل ،احلر العاميل ،مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث ،بريوت،
لبنان ،الطبعة األوىل 1413هـ ـ 1993م ،ج  ،16ص  ،46رقم
.20941
((( ميزان احلكمة ،حممد الري شهري ،مؤسسة دار احلديث الثقافية،
بريوت  -لبنان ،الطبعة الثانية 1419هـ ،ج  ،4ص  ،1770رقم
.11374
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االجتامعية ،وإصالح حال األمة ،واألمر باملعروف والنهي عن
املنكر.

ويتناول هذا الكتاب املوسوم بـ (اإلمام احلسني 

ومبدأ العدالة االجتامعية) أحد دوافع الثورة احلسينية وهو العمل
من أجل حتقيق العدل وبناء العدالة االجتامعية ،ورفض الظلم
والفساد ،والتصدي للظاملني واملفسدين يف األرض.
وقد ركزت هذه الدراسة املخترصة عىل مبدأ العدل يف
الرؤية اإلسالمية ألنه يعد حمور ًا لكل يشء ،وعليه ترتكز فلسفة
الترشيع ،وحكمة التكوين ،وبناء املجتمع ،وحفظ احلقوق،
وتعميق املبادئ األخالقية.
والعدل ال يقترص عىل جانب دون آخر؛ بل هو مطلوب يف
كل املجاالت واحلقول ،إذ جيب أن يعم العدل يف كل يشء ،يف
االجتامع والثقافة والرتبية واحلقوق والسياسة واالقتصاد ،وبدونه
ال يمكن أن ينعم املجتمع بالسعادة واألمن واالستقرار.

وتطرقت يف هذه الدراسة إىل دور اإلمام احلسني 
ُ

وهنضته املباركة يف إعالء قيمة العدل ومبدأ العدالة االجتامعية
يف احلكم واإلدارة ،ورفض الظلم والطغيان والفساد بمختلف
صوره وأشكاله.
فالعدل هو حمور كل يشء ،وهو أساس حتقيق السعادة
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والرفاء والتقدم ،وهو الذي حيافظ عىل التوازن االجتامعي،
فام طبق العدل يف جمتمع من املجتمعات اإلنسانية إال وحتقق له
اخلري والرخاء واألمن واالستقرار االجتامعي ،لذلك كله أمر
اهلل سبحانه وتعاىل بالعدل يف قوله تعاىل{ :إِنَّ هّ َ
الل َي ْأ ُم ُر بِا ْل َعدْ ِل
ان َوإِيتَاء ِذي ا ْل ُق ْر َبى َو َي ْن َهى َع ِن ا ْل َف ْح َشاء َو مْ ُال َ
إل ْح َس ِ
َوا ِ
نك ِر َوا ْل َبغْ ِي
َي ِع ُظ ُك ْم َل َع َّل ُك ْم َت َذ َّك ُرونَ }(((.

فاإلمام احلسني  إنام ثار وهنض واستشهد مع أهل بيته
وخرية أصحابه من أجل حتقيق العدل االجتامعي ،ومقاومة الظلم
والظاملني ،وحماربة الفساد واملفسدين.
وشملت هذه الدراسة املحاور التالية:
 -1العدل يف القرآن الكريم.
 -2يف معنى العدل.
 -3يف معنى الظلم.
 -4أنواع الظلم.
 -5العدل يف السنة الرشيفة.
 -6مفهوم العدالة االجتامعية.

((( سورة النحل ،اآلية.90 :
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 -7اإلمام احلسني وحتقيق العدالة االجتامعية.
 -8أال ترون أن احلق ال يعمل به؟!
 -9اإلمام احلسني  ومواجهة الظلم والفساد.
 -10اإلمام احلسني  والتصدي للظلم.
 -11مواجهة الظلم.
 -12اخلامتة.

وختام ًا ...أبتهل إىل اهلل تعاىل أن جيعل هذا الكتاب يف ميزان
أعاميل ،وإن ينفعني به يف آخريتَ { ،ي ْو َم لاَ َين َف ُع َم ٌ
ال َولاَ َب ُنونَ * إِلاَّ
الل بِقَ ْل ٍ
مَنْ أَتَى هَّ َ
يم}((( ،إنه  -تبارك وتعاىل  -حمط الرجاء،
ب َس ِل ٍ
وغاية األمل ،وينبوع الرمحة والفيض والعطاء.

واهلل املستعان

عبد اهلل أمحد اليوسف
احللة – القطيف

 5شوال 1438هـ
 30يونيو 2017م

((( سورة الشعراء ،اآليتان.89 – 88 :

J
العدل في القرآن الكريم
ُيعد العدل يف الرؤية القرآنية حمور ًا لكل يشء ،وعليه
ترتكز فلسفة الترشيع ،وحكمة التكوين ،وبناء املجتمع ،وحفظ
احلقوق ،وتعميق املبادئ األخالقية.
والعدل ال يقترص عىل جانب دون آخر؛ بل هو مطلوب يف
كل املجاالت واحلقول ،إذ جيب أن يعم العدل يف كل يشء ،يف
السياسة واالقتصاد واالجتامع والثقافة والرتبية واحلقوق ،وبدونه
ال يمكن أن ينعم املجتمع بالسعادة واألمن واالستقرار.
ومما يدل عىل أمهية العدل يف املنظور القرآين أنه «تكررت
مادة العدل بمشتقاهتا ما يقرب من ثالثني مرة يف القرآن الكريم،
ويشري هذا التكرار إىل عناية التنزيل املجيد باحلديث عن العدل»(((.
((( موسوعة أخالق القرآن ،د .أمحد الرشبايص ،دار الرائد العريب،
بريوت ـ لبنان ،الطبعة الثانية 1405هـ ـ 1985م ،ج ،1ص.22
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وإذا دققنا النظر يف القرآن وجدناه يدور حول حمور واحد
هو العدل يف كل األفكار القرآنية ،من التوحيد إىل املعاد ،ومن
النبوة إىل اإلمامة والزعامة ،ومن اآلمال الفردية إىل األهداف
االجتامعية .فالعدل يف القرآن قرين التوحيد ،وركن املعاد،
وهدف ترشيع النبوة ،وفلسفة الزعامة واإلمامة ،ومعيار كامل
الفرد ،ومقياس سالمة املجتمع.
والعدل القرآين عندما يتعلق بالتوحيد أو املعاد فإنه يعطي
معنى خاص ًا لنظرة اإلنسان إىل الوجود والعامل ،وبعبارة أخرى
نقول :إنه نوع من النظرة الكونية.
ففي املوارد التي يتعلق فيها العدل بالنبوة أو الترشيع
والقانون فإنه يعترب معيار ًا أو مقياس ًا ملعرفة القانون .وبعبارة
أخرى :يعد إعطاء جمال للعقل بعد الكتاب والسنة ليكون منبع ًا
للفقه واالستنباط .وأما يف املوارد التي يتعلق فيها باإلمامة والقيادة
فإنه يعد نوع ًا من اللياقة ،ويف املوارد األخالقية يعترب أم ً
ال إنساني ًا،
ويف املجاالت االجتامعية يعد مسؤولية (((.
وألمهية العدل يف حياة الناس؛ فإن أهم هدف لبعث األنبياء
والرسل بعد تعريف الناس باخلالق َّ
جل وعال هو بسط العدل
((( العدل اإلهلي ،مرتىض مطهري ،مؤسسة أهل البيت ،بريوت ـ لبنان،
طبع عام 1408هـ ـ 1988م ،ص  46ـ .47

ميركلا نآرقلا يف لدعلا
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بينهم ،قال تعاىلَ :
{ل َقدْ َأ ْر َس ْلنَا ُر ُس َلنَا بِا ْل َب ِّين ِ
َات َو َأنزَ ْلنَا َم َع ُه ُم
اس بِا ْل ِق ْس ِط}((( ذلك ألن االجتامع
ا ْل ِكت َ
َاب َو مْالِيزَ انَ لِ َي ُقو َم ال َّن ُ
البرشي ال يمكن أن يتأسس فيه روح النظام والقانون واملساواة
إال بتحقيق العدل والعدالة ،ومن هنا جاء األمر اإلهلي برضورة
تطبيق العدلُ { :ق ْل َأ َم َر َر يِّب بِا ْل ِق ْس ِط}((( وقوله تعاىل{ :إِنَّ هّ َ
الل
إل ْح َس ِ
َي ْأ ُم ُر بِا ْل َعدْ ِل َوا ِ
ان}(((.

فالعدل هو جوهر اإلسالم وروحه ،وهو املحور األساس
لتطبيق أصول الدين وفروعه ،وبتطبيقه تنعم البرشية بالسالم
واالطمئنان واألمن والرفاهية والرخاء؛ أما عندما ينتفي العدل
والعدالة من حياتنا ،فإن نقيضه سيحل حمله ،وهو الظلم واجلور،
وهو أساس كل رش ،وسبب كل شقاء ،ومنبع الرذائل والفواحش،
وجذر التخلف والتقهقر احلضاري { َف َك َأ ِّين ِّمن َق ْر َي ٍة َأ ْه َل ْكنَاهَ ا
ص َّم ِش ٍ
َو ِه َي َظا مِلَ ٌة َف ِه َي َخا ِو َي ٌة َع ىَل ُع ُر ِ
وش َها َوبِ ْئ ٍر ُّم َع َّط َل ٍة َو َق رْ ٍ
يد}(((.

((( سورة احلديد :اآلية .25
((( سورة األعراف :اآلية .29
((( سورة النحل :اآلية .90
((( سورة احلج :اآلية .45

J
في معنى العدل
أفضل تعريف ملعنى العدل هو( :وضع األمور يف مواضعها)
الوارد عن اإلمام عيل  (((وهلذا املفهوم الواسع مصاديق
كثرية من مجلتها :العدالة بمعنى االعتدال ،العدالة بمعنى رعاية
املساواة ونفي كل ألوان التمييز ،العدالة بمعنى رعاية احلقوق
واالستحقاقات ،وأخري ًا العدالة بمعنى التزكية والتطهري(((.

الة وا ُمل َع ُ
العدَ ُ
ادلة لفظ
وقال الراغب األصفهاين« :عدلَ :
والعدْ ُل ِ
والعدْ ل
يقتيض معنى املساواة ويستعمل باعتبار املضايفةَ ،
العدْ ل يستعمل فيام يدرك بالبصرية كاألحكام،
يتقاربان ،لكن َ

((( هنج البالغة ،رشح الشيخ :حممد عبده ،دار البالغة ،بريوت  -لبنان،
الطبعة الرابعة 1409هـ 1989 -م ،ج  ،4ص  ،762رقم ،432
ونص ما قاله اإلمام « :العدل يضع األمور مواضعها».
((( نفحات القرآن ،الشيخ نارص مكارم الشريازي ،مؤسسة أيب صالح
للنرش والثقافة ،قم  -إيران ،غري مذكور عدد الطبعة وال تارخيها،
ج .4ص .359
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وعىل ذلك قولهَ :
{أو َعدْ ُل َذلِ َك ِص َيام ًا} ِ
والع ِد ُ
يل فيام
والعدْ ُل َ
فالعدْ ُل هو
يدرك باحلاسة كاملوزونات واملعدودات واملكيالتَ ،
التقسيط عىل سواء»(((.
فالعدل يعني العدالة ،والعدالة تشمل احلكم والقضاء،
وترشيع القوانني ،واملساواة يف جمال احلقوق ،وعدم االعتداء عىل
حقوق اآلخرين ،ووضع كل يشء يف موضعه املناسب له.
وقد َعبرَّ القرآن الكريم عن العدل بثالث كلامت هي:
العدل ،والقسط ،وامليزان ،إال أنه أحيان ًا تأيت كلمة القسط أو
امليزان يف القرآن الكريم بمعنى مغاير لكلمة العدل ،و ُيعرف ذلك
من خالل سياق اآليات الكريمة وتفسريها.

((( املفردات يف غريب القرآن ،الراغب األصفهاين ،دار املعرفة ،بريوت،
لبنان ،الطبعة الثالثة 1422هـ ـ 2001م ،ص .329

J
في معنى الظلم

 1ـ املعنى اللغوي:
الظلم :وضع اليشء يف غري موضعه .وأصل الظلم :اجلور
وجماوزة احلد .والظلم :امليل عن القصد .ثم كثر استعامله حتى
سمي كل عسف ظل ًام(((.

وقال الراغب األصفهاينُّ « :
الظ ْل ُم عند أهل اللغة وكثري
من العلامء وضع اليشء يف غري موضعه املختص به إما بنقصان أو
بزيادة ،وإما بعدول عن وقته أو مكانه»((( ُّ
والظ ْل ُم يقال يف جماوزة

((( انظر لسان العرب ،ابن منظور املرصي ،دار صادر ،بريوت ـ
لبنان ،الطبعة األوىل 1410هـ ـ 1990م ،ج  ،12ص ،373
وكتاب املعجم الوسيط ،املكتبة اإلسالمية ،استنابول ـ تركيا ،ج ،2
ص ،577وغريها من كتب اللغة .مادة ( :ظلم ).
((( املفردات يف غريب القرآن ،دار املعرفة ،بريوت ـ لبنان ،الطبعة الثالثة
1422هـ ـ 2001م ،ص .318
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احلق الذي جيري جمرى نقطة الدائرة ،ويقال فيام يكثر وفيام يقل
من التجاوز وهلذا يستعمل يف الذنب الكبري ويف الذنب الصغري
(((.

 2ـ املعنى االصطالحي:
ال خيرج املعنى االصطالحي لكلمة (الظلم) عن معناه
اللغوي .إذ أن نقيض العدل هو الظلم ،ولذلك يمكن تعريفه
بأنه( :وضع األمور يف غري مواضعها).

 3ـ معنى الظلم االجتماعي:
يمكننا أن نعرف الظلم االجتامعي بأنه :أي انتهاك أو ِ
تعد
أو جتاوز أو حيف بحقوق الناس العامة ،أو ممارسة التمييز ضدهم
عىل أسس قبلية أو عرقية أو مذهبية أو لغوية أو غريها من اعتبارات
عنرصية؛ من غري فرق بني أن يكون القائم هبذه املامرسات الظاملة
سلطة سياسية أو غريها .مع العلم أن السلطة السياسية احلاكمة يف
أي جمتمع إنساين هي األقدر عىل ممارسة الظلم أو تطبيق العدل.
«واجلدير باالنتباه هو استعامل القرآن الكريم كلمة (العدل)
يف املواضع املتعلقة بوظيفة العباد ،وعدم استعامله هذه الكلمة
((( املفردات يف غريب القرآن ،دار املعرفة ،بريوت ـ لبنان ،الطبعة الثالثة
1422هـ ـ 2001م ،ص .318
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بخصوص الباري تعاىل .وباملقابل يالحظ تعبري (نفي الظلم) عن
اهلل بكثرة ،وتعبري إقامة اهلل القسط ليس بقليلٍ أيض ًا»(((.
ذلك ألن اهلل سبحانه وتعاىل عادل يف كل يشء ،واملطلوب
من الناس أن يطبقوا العدل والعدالة يف حياهتم ،أما نفي الظلم
عن الذات املقدسة فحتى ال يرتاب أحد من الناس أن الظلم
الذي وقع عليه هو من اهلل ،فاهلل عز وجل يريد العدل يف كل يشء،
والظلم ال يمكن أن يكون صادر ًا إال من البرش.

((( نفحات القرآن ،الشيخ نارص مكارم الشريازي ،ج  ،4ص .361

J
أنواع الظلم
ينقسم الظلم ـ كام يستفاد من القرآن الكريم ـ إىل ثالثة
أنواع وهي:

األول ـ ُظ ْل ٌم بني اإلنسان وبني اهلل تعاىل:
وأعظمه الكفر والرشك والنفاق ،ولذلك قال تعاىل{ :إِنَّ
يم}((( وإياه قصد بقولهَ :
{أ َال َل ْع َن ُة هّ
رِّ ْ
اللِ َع ىَل
الش َك َل ُظ ْل ٌم َع ِظ ٌ
{و َّ
َّ
الظا مِل ِ َ
الظا مِل ِ َ
ني َأ َعدَّ هَ ُل ْم َع َذاب ًا َألِي ًام}((( يف آي كثرية
ني}((( َ
وقالَ { :ف َم ْن َأ ْظ َل ُم مِمَّن َك َذ َب َع ىَل هَّ
{و َم ْن َأ ْظ َل ُم مِم َِّن ا ْف رَ َ
تى
اللِ}((( َ
َع ىَل هّ
اللِ َك ِذب ًا}((( .
((( سورة لقامن :اآلية .13
((( سورة هود :اآلية .18
((( سورة اإلنسان :اآلية .31
((( سورة الزمر :اآلية .32
((( سورة األنعام :اآلية .21
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والثاني ـ ُظ ْل ٌم بينه وبني الناس:

{و َجزَ اء َس ِّيئ ٍَة َس ِّيئ ٌَة ِّم ْث ُل َها َف َم ْن َع َفا
وإياه قصد بقولهَ :
َو َأ ْص َل َح َف َأ ْج ُر ُه َع ىَل هَّ
ي ُّب َّ
اللِ إِ َّن ُه لاَ حُ ِ
الظا مِل ِ َ
ني}((( وبقوله{ :إِ َّن اَم
السبِ ُ
{و َمن ُقتِ َل
يل َع ىَل ا َّل ِذ َ
اس}((( وبقولهَ :
ين َي ْظ ِل ُمونَ ال َّن َ
َّ
َم ْظ ُلوم ًا}(((.

والثالث ـ ُظ ْل ٌم بينه وبني نفسه:

ال ِّل َن ْف ِس ِه}((( وقولهَ :
وإياه قصد بقولهَ { :ف ِم ْن ُه ْم َظ مِ ٌ
{ظ َل ْم ُت
َن ْفس}((( {إِذ َّظ َل ُمو ْا َأ ُنف َس ُه ْم}((( { َفت َُكو َنا ِم َن ا ْل َّظا مِل ِ َ
ني}((( أي
{و َمن َي ْف َع ْل َذلِ َك َف َقدْ َظ َل َم َن ْف َس ُه}((( وكل
من الظاملني أنفسهمَ :
هذه الثالثة يف احلقيقة ظلم للنفس فإن اإلنسان يف أول ما هيم
ُّ
بالظ ْل ِم فقد ظلم نفسه ،فإن الظامل أبد ًا مبتدئ يف الظلم((( وهلذا
((( سورة الشورى :اآلية .40
((( سورة الشورى :اآلية .42
((( سورة اإلرساء :اآلية .33
((( سورة فاطر :اآلية.32
((( سورة النمل :اآلية .44
((( سورة النساء :اآلية .64
((( سورة البقرة :اآلية .35
((( سورة البقرة :اآلية .231
((( املفردات يف غريب القرآن ،الراغب األصفهاين ،دار املعرفة ،بريوت
ـ لبنان ،الطبعة الثالثة 1422هـ ـ 2001م ،ص .319
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{و َما َظ َل َم ُه ُم هّ ُ
الل َو َل ِ
ـك ْن َأ ُنف َس ُه ْم
قال تعاىل يف غري موضعَ :
{و َما َظ َل ُمو َنا َو َل ِ
ـكن َكا ُنو ْا َأ ُنف َس ُه ْم َي ْظ ِل ُمونَ }(((.
َي ْظ ِل ُمونَ }((( َ

قال الرسول األعظم « :الظلم ثالثة :فظلم ال يغفره
اهلل ،وظلم يغفره اهلل ،وظلم ال يرتكه» (((.

وقال اإلمام عيل« :أال وإن الظلم ثالثة :فظلم ال
يغفر ،وظلم ال يرتك ،وظلم مغفور ال يطلب ،فأما الظلم الذي
ال يغفر فالرشك باهلل ...وأما الظلم الذي يغفر فظلم العبد نفسه
عند بعض اهلنات ،وأما الظلم الذي ال يرتك فظلم العباد بعضهم
بعض ًا»(((.
ولقبح الظلم واجلور واالعتداء عىل اآلخرين فإن القرآن
الكريم حيدثنا عن هالك وتدمري جمتمعات بكاملها نتيجة للظلم
{و َك ْم َق َص ْمنَا ِمن َق ْر َي ٍة َكا َن ْت َظا مِلَ ًة
السائد بينهم ،يقول تعاىلَ :
َو َأ َ
نش ْأ َنا َب ْع َدهَ ا َق ْوم ًا َ
{و َك َأ ِّين ِّمن َق ْر َي ٍة
آخ ِر َ
ين}((( وقوله تعاىلَ :
ري}((( .
َأ ْم َل ْي ُت هَ َلا َو ِه َي َظا مِلَ ٌة ُث َّم َأ َخ ْذ هُتَا َوإِ يَ َّل مْالَ ِص ُ
((( سورة آل عمران :اآلية .117
((( سورة البقرة :اآلية .57
((( ميزان احلكمة ،حممد الري شهري ،ج  ،4ص  ،1773رقم .11415
((( ميزان احلكمة ،حممد الري شهري ،ج  ،4ص  ،1773رقم .11416
((( سورة األنبياء :اآلية .11
((( سورة احلج :اآلية .48
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َّ
وحل معه الفساد واجلور
وما ساد الظلم يف جمتمع إال
واالضطراب وانعدام األمن والسالم ،وما َّ
حل العدل يف جمتمع إال
َّ
ين
وحل معه الصالح واخلري واألمن والسالم واالطمئنان {ا َّل ِذ َ
آ َمنُو ْا َو مَ ْل َي ْلبِسو ْا إِ اَيم هَنُم بِ ُظ ْل ٍم ُأ ْو َلـئِ َك هَ ُلم َ
األ ْم ُن َو ُهم ُّم ْه َتدُ ونَ }(((.
ُ
ُ

((( سورة األنعام :اآلية .82

J
العدل في السنة الشريفة
تواترت األخبار والروايات الواردة عن الرسول األعظم
 واألئمة الطاهرين  يف احلث والتحريض عىل االلتزام
بالعدل ومساندة احلاكم العادل ومنها:
 - 1قال رسول اهلل « :عدل ساعة خري من عبادة
سبعني سنة؛ قيام ليلها ،وصيام هنارها»(((.
 -2وقال « :أحب الناس إىل اهلل وأقرهبم منه جملس ًا
يوم القيامة إمام عادل ،وأبغض الناس إىل اهلل يوم القيامة وأشدهم
عذاب ًا إمام جائر»(((.
((( بحار األنوار ،العالمة املجليس ،مؤسسة أهل البيت ،الطبعة الرابعة
 1409هـ ـ 1989م ،ج  ،72ص  ،352رقم .61
((( كنز العامل ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ـ لبنان ،طبع عام 1409هـ
ـ 1989م ،غري مذكور عدد الطبعة ،ج  ،6ص  ،9رقم .14607
بحار األنوار ،ج  ،72ص .351
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 -3وقال « :إذا حكمتم فاعدلوا؛ وإذا قلتم فأحسنوا؛
فإن اهلل حمسن حيب املحسنني»(((.

-4وقال أمري املؤمنني  - :يف وصيته البنه احلسني 

 « :أوصيك بتقوى اهلل يف الغنى والفقر  . . .وبالعدل عىل الصديقوالعدو»(((.

 -5وقال اإلمام الصادق « :ما أوسع العدل ذا عدل
فيه وإن قل»(((.

 -6وعنه  أيض ًا قال« :العدل أحيل من املاء يصيبه
الضمآن»(((.
 -7وعنه  أيض ًا قال« :العدل أحىل من الشهد ،وألني
من الزبد ،وأطيب رحي ًا من املسك»(((.

 -8وعنه  أيض ًا قال« :ثالثة أشياء حيتاج إليها الناس

((( كنز العامل ،ج  ،5ص  ،392رقم .13381
((( بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج  ،74ص  ،236رقم .1
َّ
((( أصول الكايف ،حممد بن يعقوب الكليني ،ضبطه وصححه وعلق
عليه :الشيخ حممد جعفر شمس الدين ،دار التعارف للمطبوعات،
بريوت ـ لبنان ،طبع عام  1419هـ ـ 1998م ،ج  ،2ص  ،154رقم
 ( 11باب اإلنصاف والعدل).
((( أصول الكايف ،ج  ،2ص  ،154رقم  ( 11باب اإلنصاف والعدل).
((( أصول الكايف ،ج  ،2ص  ،154رقم  ( 15باب اإلنصاف والعدل).

ةفيرشلا ةنسلا يف لدعلا
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طر ًا :األمن والعدل واخلصب»(((.
 -9وعن اإلم��ام الكاظم  ق��ال« :إن صالحكم
من صالح سلطانكم ،وإن السلطان العادل بمنزلة الوالد
الرحيم ،فأحبوا له ما حتبون ألنفسكم ،واكرهوا له ما تكرهون
ألنفسكم»(((.
هذه األحاديث الرشيفة تدل عىل مكانة العدل ،ورضورة
إقامة العدالة االجتامعية يف إدارة البالد والعباد ،ومعاونة احلاكم
العادل ،والنهي عن اجلور والظلم والطغيان.

((( ميزان احلكمة ،ج  ،4ص .3394
((( الوسائل ،ج  ،16ص  ،220رقم .21406

J
مفهوم العدالة االجتماعية
توجد تعاريف عديدة ملفهوم العدالة االجتامعية ،وختتلف
هذه التعاريف باختالف أصحاهبا ،فعلامء األخالق ينظرون
إليها كخصلة أخالقية حتفز عىل احرتام حقوق اآلخرين ،وعلامء
القانون يعرفون العدالة بسيادة القانون ،وعلامء الفقه ينظرون
للعدالة كرشط لصحة جمموعة من األعامل كاشرتاطها يف إمام
اجلامعة ،وللشهادة يف عدة مواضع ،ويف القايض ،ويف الفقيه
املق َّلد ..وغريها .وعلامء االجتامع يركزون عىل أنه ال استقرار
اجتامعي بدون سيادة العدالة ،وعلامء الفلسفة يرون أن فلسفة
الوجود قائم عىل العدالة ...وهكذا يربط علامء كل حقل من
حقول املعرفة اإلنسانية العدالة بمجاهلم اخلاص هبم .والصحيح
أن العدالة تشمل كل ذلك وأكثر؛ فالعدالة هي حمور كل يشء يف
حياتنا ،وأصل لألصول األخرى.
ويمكننا أن نعرف مفهوم العدالة االجتامعية ـ بحسب
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الرؤية القرآنية ـ بأهنا :رعاية احلقوق العامة للمجتمع واألفراد،
وإعطاء كل فرد من أف��راد املجتمع ما يستحقه من حقوق
واستحقاقات ،والتوزيع العادل للثروات بني الناس ،واملساواة يف
الفرص ،وتوفري احلاجات الرئيسة بشكل عادل ،واحرتام حقوق
اإلنسان املعنوية واملادية.
والعدل وفق الرؤية القرآنية ـ كام يرى الدكتور عيل
{وال َّن ْج ُم
حمسني ـ «مالك وميزان اخلالق يف تدبري أمر خلقه َ
الش َج ُر َي ْس ُج َد ِ
َو َّ
الس اَمء َر َف َع َها َو َو َض َع مْالِيزَ انَ * َألاَّ َت ْط َغ ْوا
ان * َو َّ
يِف مْالِيزَ ِ
ان}((( كام أن احلكم بالعدل والقسط يف مجيع جماالت حياة
اإلنسان أحد األهداف األساسية لبعث األنبياء  ،والغاية
النهائية جلميع األديان اإلهلية َ
{ل َقدْ َأ ْر َس ْلنَا ُر ُس َلنَا بِا ْل َب ِّين ِ
َات َو َأنزَ ْلنَا
يد ِف ِ
اس بِا ْل ِق ْس ِط َو َأنزَ ْلنَا الحْ َ ِد َ
يه
َم َع ُه ُم ا ْل ِكت َ
َاب َو مْالِيزَ انَ لِ َي ُقو َم ال َّن ُ
اس َولِ َي ْع َل َم هَّ ُ
َب ْأ ٌس َش ِديدٌ َو َمن ِ
نص ُه َو ُر ُس َل ُه بِا ْل َغ ْي ِ
َاف ُع لِل َّن ِ
ب
الل َمن َي رُ ُ
إِنَّ هَّ َ
الل َق ِو ٌّي َع ِزيزٌ }((( ،كذلك فتحقق العدل أحد وظائف األنبياء
نت
اءه ْم َو ُق ْل آ َم ُ
است َِق ْم َك اَم ُأ ِم ْر َت َولاَ َت َّتبِ ْع َأ ْه َو ُ
{ َف ِل َذلِ َك َفا ْد ُع َو ْ
َاب َو ُأ ِم ْر ُت لأِ َ ْع ِد َل َب ْين َُك ُم هَّ ُ
بِ اَم َأنزَ َل هَّ ُ
الل ِمن ِكت ٍ
الل َر ُّبنَا َو َر ُّب ُك ْم َلنَا
َأ ْع اَم ُلنَا َو َل ُك ْم َأ ْع اَم ُل ُك ْم لاَ ُح َّج َة َب ْي َننَا َو َب ْين َُك ُم هَّ ُ
الل جَ ْي َم ُع َب ْي َننَا َوإِ َل ْي ِه
((( سورة الرمحن :اآليات  6ـ .8
((( سورة احلديد :اآلية .25
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ري}((( ،بل إن أوامر اهلل تعاىل قائمة بالعدل واإلحسان {إِنَّ
مْالَ ِص ُ
هّ َ
إل ْح َس ِ
الل َي ْأ ُم ُر بِا ْل َعدْ ِل َوا ِ
ان َوإِيتَاء ِذي ا ْل ُق ْر َبى َو َي ْن َهى َع ِن ا ْل َف ْح َشاء
َو مْ ُال َ
نك ِر َوا ْل َبغْ ِي َي ِع ُظ ُك ْم َل َع َّل ُك ْم َت َذ َّك ُرونَ }((( ،والقرآن حينام يأمر
ين آ َمنُو ْا
مجيع الناس بالعدل يشدد عىل املؤمنني ذلك { َيا َأ هُّ َيا ا َّل ِذ َ
ُكو ُنو ْا َق َّو ِام َ
ني بِا ْل ِق ْس ِط ُش َه َداء للِ هّ ِ َو َل ْو َع ىَل َأ ُنف ِس ُك ْم}((( ،كام أجاز
القرآن القتال من أجل رفع الظلم وإبادة الظاملني ُ
ين
{أ ِذنَ لِ َّل ِذ َ
ُي َقا َت ُلونَ بِ َأ هَّن ُْم ُظ ِل ُموا َوإِنَّ هَّ َ
الل َع ىَل َن رْ ِ
ص ِه ْم َل َق ِد ٌير}((( ،بل إن
إقامة العدل واجبة حتى لو أدت إىل املواجهة مع العدو {ا ْل َي ْو َم
ين َك َف ُرو ْا ِمن ِدينِ ُك ْم َف َ
ال خَ ْت َش ْو ُه ْم َو ْ
اخ َش ْو ِن}((( ،فالعدل
س ا َّل ِذ َ
َيئِ َ
{و َلئِن َّم َّس ْت ُه ْم َن ْف َح ٌة ِّم ْن
أساس الثواب والعقاب يوم القيامة»((( َ
اب َر ِّب َك َل َي ُقو ُل َّن َيا َو ْي َلنَا إِ َّنا ُك َّنا َظا مِل ِ َ
َع َذ ِ
ني}(((.
وقد ركز القرآن الكريم كثري ًا عىل أمهية تطبيق العدالة يف
املجتمع ،وبالرغم من أن القرآن الكريم قد أشار إىل خمتلف أنواع

((( سورة الشورى :اآلية .15
((( سورة النحل :اآلية .90
((( سورة النساء :اآلية .135
((( سورة احلج :اآلية .39
((( سورة املائدة :اآلية .3
((( جملة نصوص معارصة ،العدد السابع ،صيف 2006م ـ 1427هـ،
موضوع (دور العدالة يف التنمية االقتصادية) ،د .عيل حمسني،
ص(.47بترصف قليل)
((( سورة األنبياء :اآلية .46
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العدالة فيام يقرب من ثالثني مرة يف القرآن الكريم؛ إال أن العدالة
االجتامعية قد حظيت بأكثر من نصف اآليات التي أشارت إىل
العدل ،فالقرآن املجيد احتوى عىل ستة عرشة آية ختتص بالعدالة
االجتامعية.
ذلك ألنه ال يمكن حتقيق العدالة يف عديد من أنواعها
بدون وجود العدالة االجتامعية ،فهي التي توجد األجواء املناسبة
واألرضية الصاحلة لتطبيق مبدأ العدل والعدالة يف األبعاد
األخرى ،فالعدالة االجتامعية تعترب من أهم مكونات ومرتكزات
العدل يف اإلسالم احلنيف.

J
اإلمام الحسين  وتحقيق العدالة االجتماعية
عندما يسود املجتمع الظلم االجتامعي ،فإن املطلوب
هو العمل نحو حتقيق العدالة االجتامعية ،من خالل استخدام
كل اآلليات والوسائل املرشوعة لتغيري الواقع ،وتغيري الظلم
االجتامعي إىل العدالة االجتامعية بحاجة ألن يغري املجتمع من
نفسه حتى حيدث التغيري ،ذلك {إِنَّ هّ َ
الل َال ُي َغيرِّ ُ َما بِ َق ْو ٍم َح َّتى
ُي َغيرِّ ُ و ْا َما بِ َأن ُْف ِس ِه ْم}((( ويتحمل املظلومون واملستضعفون أنفسهم
مسؤولية كبرية يف تغيري الواقع ،وجيب أن يكونوا أكثر استجابة
ملنطق التغيري ،وأكثر عم ً
ال من أجل حتقيق العدل واحلرية ،وهم
موعودون من اهلل سبحانه وتعاىل بالنرص ضد الظاملني ،يقول
است ُْض ِع ُفوا يِف الأْ َ ْر ِ
ض َو َن ْج َع َل ُه ْم
{و ُنرِيدُ َأن َّن ُم َّن َع ىَل ا َّل ِذ َ
تعاىلَ :
ين ْ
َأئِ َّم ًة َو َن ْج َع َل ُه ُم ا ْل َوا ِرثِ َ
ني}((( .
((( سورة الرعد :اآلية .11
((( سورة القصص :اآلية .5
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والتغيري االجتامعي ال يمكن أن حيدث من فراغ ،بل حيتاج
إىل عمل جاد يف مواجهة الظلم ،وإرصار عىل حتقيق اهلدف وهو
حتقيق العدل االجتامعي رغم كل املعوقات والعقبات ،وهذا ما
ِ (((
يأمرنا به القرآن الكريم يف قوله تعاىلُ { :ق ْل َأ َم َر َر يِّب بِا ْل ِق ْسط}
وقوله تعاىل{ :إِنَّ هّ َ
إل ْح َس ِ
الل َي ْأ ُم ُر بِا ْل َعدْ ِل َوا ِ
ان َوإِيتَاء ِذي ا ْل ُق ْر َبى
(((
َو َي ْن َهى َع ِن ا ْل َف ْح َشاء َو مْ ُال َ
نك ِر َوا ْل َبغْ ِي َي ِع ُظ ُك ْم َل َع َّل ُك ْم َت َذ َّك ُرونَ }
فاهلل عز وجل الذي يأمرنا بالعدل واإلحسان حيملنا مسؤولية
تطبيق ذلك عىل أرض الواقع ،فاحلاكم واملجتمع واألفراد ـ كل
بحسبه ـ يتحملون مسؤولية تطبيق العدل والعدالة االجتامعية،
وهو ما يعني أيض ًا مقارعة الظلم والظاملني.
والتغيري االجتامعي نحو تطبيق العدل يتطلب التدافع
{و َل ْولاَ َد ْف ُع هَّ
اس
ـ بحسب التعبري القرآين ـ يقول تعاىلَ :
اللِ ال َّن َ
ات َو َم َس ِ
َب ْع َض ُهم بِ َب ْع ٍ
اجدُ ُي ْذ َك ُر
ض هَّ ُل ِّد َم ْت َص َو ِام ُع َوبِ َي ٌع َو َص َل َو ٌ
(((
نص ُه إِنَّ هَّ َ
نصنَّ هَّ ُ
اس ُم هَّ
الل َل َق ِو ٌّي َع ِزيزٌ }
اللِ َكثِري ًا َو َل َي رُ َ
الل َمن َي رُ ُ
ِف َيها ْ
{و َل ْو َال َد ْف ُع هّ
ض َّل َف َس َد ِ
اس َب ْع َض ُه ْم بِ َب ْع ٍ
ت
وقوله تعاىلَ :
اللِ ال َّن َ
َ
ـك َّن هّ َ
ض َو َل ِ
األ ْر ُ
الل ُذو َف ْضلٍ َع ىَل ا ْل َع مَال ِ َ
ني}((( فالتدافع من صفات
االجتامع اإلنساين ،وبالتدافع نستطيع أن نقاوم الظلم والظاملني،
((( سورة األعراف :اآلية .29
((( سورة النحل :اآلية .90
((( سورة احلج :اآلية .40
((( سورة البقرة :اآلية .251
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ونحافظ عىل قيم العدل والعدالة واحلرية والشورى والسالم.
وعندما يقوم املظلومون واملستضعفون بدورهم يف مقارعة
الظلم والعمل لتحقيق العدل فإهنم موعودون بالنرص والعزة
والكرامة ،ووراثة مقاليد األمور من الظاملني كام يف قوله تعاىل:
ار ُه ْم َو َأ ْم َو هَ ُ
ال ْم َو َأ ْرض ًا مَّ ْل َت َطؤُ وهَ ا َو َكانَ
َ
{و َأ ْو َر َث ُك ْم َأ ْر َض ُه ْم َو ِد َي َ
هَّ ُ
ش ٍء َق ِدير ًا}((( وقوله تعاىلَ :
الل َع ىَل ُك ِّل يَ ْ
{ك َذلِ َك َو َأ ْو َر ْثنَاهَ ا
َق ْوم ًا َ
ين} ((( لكن هذه الوراثة لن تتحقق إال بالعمل اجلاد،
آخ ِر َ
والتخطيط الدقيق ،واستخدام كل األساليب املمكنة واملرشوعة
ملقاومة الظلم والظاملني ،وحتقيق العدل وتطبيق العدالة االجتامعية.

وألن الظلم مرفوض ومنهي عنه ،وال جيوز السكوت عن
الظامل ،بل جيب هنيه عن ظلمه ،وكلام كان الظلم صادر ًا من احلاكم
كان رضره أشد وأخطر ،لذلك عندما رأى اإلمام احلسني 
أن يزيد بن معاوية قد أوغل يف ممارسة الظلم ،وإحياء البدعة،
وإماتة السنة ،أعلن ثورته وهنضته ضد حكمه الظامل ،فقد خطب
اإلمام احلسني  خطبة بأصحابه وأصحاب احلر أوضح فيها
دوافع ثورته ،فبعد أن محد اهلل وأثنى عليه ،قال :
«أهيا الناس ،إن رسول اهلل  قال( :من رأى سلطان ًا

((( سورة األحزاب :اآلية .27
((( سورة الدخان :اآلية .28
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جائر ًا مستح ً
ال حلرم اهلل ،ناكث ًا لعهد اهلل ،خمالف ًا لسنة رسول اهلل،
يعمل يف عباد اهلل باإلثم والعدوان ،فلم يغري عليه بفعل وال قول،
كان حق ًا عىل اهلل أن يدخله مدخله) أال وإن هؤالء قد لزموا
طاعة الشيطان ،وتركوا طاعة الرمحن ،وأظهروا الفساد ،وعطلوا
احلدود ،واستأثروا بالفيء ،وأحلوا حرام اهلل ،وحرموا حالله،
غي»(((.
وأنا أحق من رّ

فاإلمام احلسني  يف هذه اخلطبة يوضح معامل احلكم
الظامل وسياسة الظاملني وهي:
 -1طاعة الشيطان واجتناب أوامر اهلل عز وجل( .قد لزموا
طاعة الشيطان).
 -2نرش الفساد بمختلف صوره وأشكاله( .وأظهروا
الفساد ).
 -3تعطيل احلدود الرشعية ،ووضع قوانني وضعية.
(وعطلوا احلدود).
 -4االستئثار باألموال واحتكار القدرات االقتصادية

((( تاريخ الطربي ،أبو جعفر حممد بن جرير الطربي ،دار الكتب
العلمية ،بريوت – لبنان ،الطبعة الثانية1424 ،هـ 2003 -م ،ج،3
ص  .307والكامل يف التاريخ ،ابن األثري ،دار الكتب العلمية،
بريوت -لبنان ،الطبعة الرابعة 1424هـ2003 -م ،ج 3ص.408
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واملالية( .واستأثروا بالفيء) .
 -5حتليل احلرام وحتريم احلالل يف خمالفة رصحية ملا أمر اهلل
تعاىل به( .وأحلوا حرام اهلل وحرموا حالله).
ومن يقرأ التاريخ ،ويطلع عىل سياسة الظاملني سيجد أن
هذه املرتكزات للحكم الظامل هي نفسها عىل طول التاريخ وإن
اختلفت يف التفاصيل.
وعندما رأى اإلمام احلسني  أن احلكم القائم يف زمانه
ال يمكن أن يتغري بالوسائل السلمية ،وأن الدين يف خطر ،وأن
الواجب حيتم عليه الذهاب إىل إعالن الثورة ضد احلكم األموي،
وإن كان الثمن غالي ًا ،مل يرتدد يف اختاذ قرار الشهادة ،وإعالن
الثورة ،ألن احلفاظ عىل الدين ،وفضح دعاوى الظاملني ،والثبات
عىل القيم واملبادئ أهم من احلياة يف ظل الظلم واالستبداد والقهر
والذل ،وهو القائل « ال واهلل ال أعطيهم بيدي إعطاء الذليل،
وال أقر إقرار العبيد»((( .
وهبذا أوضح لنا اإلمام احلسني بن عيل  أن من دوافع
ثورته وهنضته املباركة هو رفض الظلم ومقاومة الظاملني ،وأن
املنترص يف هذه املعركة هو من يتمسك بمبادئه وقيمه ،وهو ما
((( الكامل يف التاريخ ،ابن األثري ،دار الكتب العلمية ،بريوت-لبنان،
الطبعة الرابعة 1424هـ2003 -م ،ج ،3ص.419

40

اإلمام الحسين  ومبدأ العدالة االجتماعية

أثبت التاريخ حقيقته حيث انترص الدم عىل السيف ،واحلق عىل
الباطل ،واملظلوم عىل الظامل ،واملقتول عىل القاتل.
إن ثورة اإلمام احلسني  كانت موجهة ضد الظلم
والظاملني ،ومن أجل تطبيق العدل والعدالة االجتامعية ،واحلفاظ
عىل اإلسالم ،والدفاع عن القيم الروحية واألخالقية النبيلة.

J
أال ترون أن الحق ال يعمل به؟!
عندما رأى اإلمام احلسني  كثرة املفاسد واملظامل
التي يقوم هبا األمويون جتاه الناس ،وغياب العدالة االجتامعية،
وانتهاك األعراض ،وفقدان األمن ،واحتقار األمة ،والعمل
عىل حمو ذكر أهل البيت ،واهنيار املجتمع ،وقتل املعارضني،
وتضييق اخلناق عليهم ،واالستئثار باألموال ،وإماتة السنة،
وإحياء البدعة ،قال « :إن الدنيا قد تغريت وتنكرت ،وأدبر
معروفها واستمرت((( جد ًا ،فلم يبق منها إال صبابة كصبابة اإلناء،
وخسيس عيش كاملرعى الوبيل .أال ترون أن احلق ال ُيعمل به،
وأن الباطل ال يتناهى عنه! لريغب املؤمن يف لقاء اهلل حمق ًا ،فإين ال
ً (((
أرى املوت إال شهادة((( ،وال احلياة مع الظاملني إال برما»
((( لعله من املرارة؛ أي صارت مرة ضد احللوة.
((( يف بعض املصادر (سعادة).
((( تاريخ الطربي ،أبو جعفر حممد بن جرير الطربي ،دار الكتب العلمية،
بريوت – لبنان ،الطبعة الثانية1424 ،هـ 2003 -م ،ج ،3ص .307
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وهبذا أوضح لنا اإلمام احلسني بن عيل  أن من دوافع
ثورته وهنضته املباركة هو رفض الظلم ومواجهة الظاملني ،والعمل
عىل حتقيق العدل واإلحسان والقسط.
وقد أراد اإلمام احلسني  بثورته العظيمة أن يوجد
زل��زا ً
ال مدوي ًا يف عقول وقلوب املسلمني نحو رفض الظلم
والظاملني ،والعمل عىل إقامة العدل ،وتطبيق العدالة االجتامعية
يف األمة ،فال يمكن أن يتمتع اإلنسان بحقوقه املعنوية واملادية
الكاملة إال يف ظل تطبيق مبادئ العدالة االجتامعية التي أمر
اإلسالم بتطبيقها يف شؤون اإلدارة واحلكم؛ بل يف كل شؤون
احلياة.

J
اإلمام الحسين  ومواجهة الظلم والفساد
يعد الظلم من أخطر اآلفات املهددة للمجتمعات اإلنسانية
باالهنيار وال��زوال والدمار ،فام ساد الظلم يف أي جمتمع من
املجتمعات اإلنسانية وإال وساده انتهاك حقوق اإلنسان ،وانعدام
االستقرار االجتامعي ،وسلب احلريات الفردية والعامة ،وضياع
احلقوق ،وغياب العدل ،وانتشار الفساد واملفسدين .لذلك حذر
القرآن الكريم من ممارسة الظلم ،وتوعد الظاملني بسوء العاقبة كام
يف قوله تعاىل{ :إِ َّن ُه َال ُي ْف ِل ُح َّ
{و َس َي ْع َل ُم
الظا مِ ُلونَ }((( وقوله تعاىلَ :
ين َظ َل ُموا َأ َّي ُمن َق َل ٍ
ب َين َق ِل ُبونَ }(((.
ا َّل ِذ َ
وألن الظلم من أقبح الذنوب واملعايص ،وألنه قبيح يف
ذاته ،ويمتد رضره إىل اآلخرين ،خصوص ًا إذا كان الظامل من
املتنفذين يف أي موقع كان ،إال أن احلاكم الظامل هو األشد خطر ًا

((( سورة األنعام ،اآلية.21 :
((( سورة الشعراء ،اآلية.227 :
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ورضر ًا ألن ظلمه سيصل إىل كل الناس ،لذلك اعترب اهلل سبحانه
وتعاىل أن من ال حيكم بام أمر اهلل به فهو من الظاملني ،كام يف قوله
{و َمن مَّ ْل حَ ْي ُكم بِ اَم أنزَ َل هّ ُ
الل َف ُأ ْو َلـئِ َك ُه ُم َّ
الظا مِ ُلونَ }(((.
تعاىلَ :

والظاملون قد أعد اهلل هلم العذاب األليم كام يف قوله تعاىل:
{و َأ ْعتَدْ َنا لِ َّ
لظا مِل ِ َ
ني َع َذاب ًا َألِي ًام}((( وهذا العذاب األليم دائم يف
َ
جهنم ،حيث خيلد الظاملون فيها كام أشار القرآن الكريم إىل ذلك
بقوله تعاىلَ :
{ألاَ إِنَّ َّ
الظا مِل ِ َ
ني يِف َع َذ ٍ
يم}(((.
اب ُّم ِق ٍ

((( سورة املائدة ،اآلية.45 :
((( سورة الفرقان ،اآلية.37 :
((( سورة الشورى ،اآلية .45

J
اإلمام الحسين  والتصدي للظلم
الظلم مرفوض من أي شخص صدر ،وجتاه أي شخص
أو فئة أو جمتمع وجه إليه ،وألنه ال جيوز السكوت عن الظامل،
بل جيب هنيه عن ظلمه ،وكلام كان الظلم صادر ًا من احلاكم كان
رضره أشد وأخطر ،لذلك عندما رأى اإلمام احلسني 
أن يزيد بن معاوية قد أوغل يف ممارسة الظلم ،وإحياء البدعة،
وإماتة السنة ،أعلن ثورته وهنضته ضد حكمه الظامل ،رافع ًا شعار
اإلصالح واحلرية والعدل واألمر باملعروف والنهي عن املنكر.

فها هو اإلمام احلسني  يقف خطيب ًا ليعلن أن املوت
يف سبيل احلق سعادة ،وأن العيش يف ظل الظاملني شقاء وتعاسة،
يقول  ما نصه« :أال ترون أن احلق ال ُيعمل به ،وأن الباطل
ال يتناهى عنه! لريغب املؤمن يف لقاء اهلل حمق ًا ،فإين ال أرى املوت
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إال شهادة((( ،وال احلياة مع الظاملني إال برم ًا»(((.
وهبذا أوضح لنا اإلمام احلسني بن عيل  أن من أسباب
ثورته وهنضته املباركة هو مواجهة الظلم ومقاومة الظاملني،
ورفض الفساد واملفسدين.
فاإلمام احلسني  صار يصدح باسمه كل املسلمني،
ويرفع رايته كل إنسان حر ورشيف ،ويناضل باسمه كل مكافح
وجماهد ضد الظلم والظاملني .وأما أعداء احلسني  فلم يبق
هلم من التاريخ إال الذكر اليسء ،واللعن الدائم عليهم ،حيث أمر
القرآن الكريم بلعن الظاملني كام يف قوله تعاىل َ :
{أ َال َل ْع َن ُة هّ
اللِ َع ىَل
َّ
الظا مِل ِ َ
ني}((( فالظامل خمالف ألوامر اهلل تعاىل حيث جيتنب تطبيق
العدل واإلحسان ،ويتعمد ارتكاب أعظم املوبقات وهو ظلم
العباد.

((( يف بعض املصادر (سعادة).
((( تاريخ الطربي ،أبو جعفر حممد بن جرير الطربي ،دار الكتب
العلمية ،بريوت – لبنان ،الطبعة الثانية1424 ،هـ 2003 -م ،ج،3
ص .307
((( سورة هود ،اآلية.18 :

J
مواجهة الظلم
الظلم بمختلف أشكاله وصوره قبيح ومذموم ومرفوض
رشع ًا وعق ً
ال ومنطق ًا ،والظلم له جماالت عديدة ،وصور متنوعة،
فقد يامرس أحدنا الظلم ضد نفسه وذاته ،وقد يامرس الظلم ضد
عائلته وهو ما يسمى بـ (العنف األرسي) ،أو يامرس العنف ضد
جمتمعه من خالل ما يمتلك من نفوذ وقدرات كبرية ،وأشد الظلم
وأخطره أن يامرس احلاكم الظلم ضد رعيته وشعبه.
وعندما نستذكر دوافع ثورة اإلمام احلسني  ،والتي
منها دافع مواجهة الظلم ومقاومته ،علينا أن نستلهم من سرية
اإلمام احلسني  هذا الدافع املوجود يف تاريخ البرشية ،وإن
كان يف صور خمتلفة ،وأشكال متعددة ،لكن يبقى الظلم هو
القاسم املشرتك فيها.
والسؤال هو :كيف نواجه الظلم والظلمة؟ وما هو واجبنا
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جتاه املامرسات الظاملة التي يامرسها الظاملون جتاه املظلومني؟
يمكن تلخيص اإلجابة عىل هذه التساؤالت من خالل
النقاط التالية:

 -1رفض الظلم ً
قلبيا:
أول خطوة يف مقاومة الظلم رفضه قلبي ًا ،وعدم القبول به
حتت أي مربر ،فالظلم ال يمكن تربيره ألنه رش مطلق ،وعمل
حمرم ،فاهلل سبحانه وتعاىل قد حرم الظلم عىل نفسه وجعله عىل
غريه حمرم ًا ،وأمر بالعدل واإلحسان كام يف قوله تعاىل{ :إِنَّ هّ َ
الل
إل ْح َس ِ
َي ْأ ُم ُر بِا ْل َعدْ ِل َوا ِ
ان}(((.

وفائدة الرفض القلبي للظلم هو عدم االستئناس به ،وعدم
القبول به ،ومن ثم عدم التعاون مع الظامل ،أو الركون إليه ،ألن
الركون إىل الظلمة يف ظلمهم أمر حمرم بنص القرآن الكريم كام يف
ين َظ َل ُمو ْا َفت ََم َّس ُك ُم ال َّنار}(((.
{و َال َت ْر َكنُو ْا إِ ىَل ا َّل ِذ َ
قوله تعاىلَ :

وألن الظلم أمر حمرم رشع ًا وعق ً
ال ،فإن الواجب علينا
رفضه بغض النظر عن مصدره ،ومهام كان حجمه ونوعه
وصورته ،فالظلم رش حمض جيب رفضه.

((( سورة النحل ،اآلية.90 :
((( سورة هود ،اآلية.113 :
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 -2مقاومة الظلم بالبيان والتعبري:
ثاين اخلطوات املهمة يف مواجهة الظلم ومقاومته هو اجلهر
باملظلومية ،والتشهري بالظامل بمختلف الوسائل كالبيان بالقلم ،أو
التعبري باللسان ،أو حتى بالدعاء عىل الظامل.
فاجلهر باملظلومية والتشهري بالظامل من األساليب التي أشار
إليها القرآن الكريم يف مواجهة الظلم ،إذ يقول تعاىلَّ { :ال حُ ِ
ي ُّب
الس َو ِء ِم َن ا ْل َق ْو ِل إِ َّال َمن ُظ ِل َم َو َكانَ هّ ُ
هّ ُ
الل جْ َ
الل َس ِميع ًا َع ِلي ًام}(((.
ال ْه َر بِ ُّ

وقد استفاد الفقهاء من هذه اآلية الرشيفة عىل حرمة الغيبة
وجواز التشهري بالظامل من قبل املظلوم ،قال الشيخ األنصاري:
«تظلم املظلوم وإظهار ما فعل به الظامل وإن كان متسرت ًا به كام إذا
رضبه يف الليل املايض وشتمه أو أخذ ماله جاز ذكره بذلك عند
َص َب ْع َد ُظ ْل ِم ِه
{و مَلَ ِن انت رَ َ
من ال يعلم ذلك منه لظاهر قوله تعاىلَ :
ُ
السبِ ُ
ين َي ْظ ِل ُمونَ
يل َع ىَل ا َّل ِذ َ
َفأ ْو َلئِ َك َما َع َل ْي ِهم ِّمن َسبِيلٍ * إِ َّن اَم َّ
ض بِ َغيرْ ِ الحْ َ ِّق}((( وقوله تعاىلَّ { :ال حُ ِ
اس َو َي ْب ُغونَ يِف الأْ َ ْر ِ
ي ُّب
ال َّن َ
هّ ُ
الل جْ َ
الس َو ِء ِم َن ا ْل َق ْو ِل إِ َّال َمن ُظ ِل َم}(((.
ال ْه َر بِ ُّ
وإن يف منع املظلوم من هذا الذي هو نوع من التشفي حرج ًا

((( سورة النساء ،اآلية.148 :
((( سورة الشورى ،اآليتان.42 ،41 :
((( سورة النساء ،اآلية.148 :
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عظي ًام وألن يف ترشيع اجلواز مظنة ردع للظامل وهي مصلحة خالية
عن مفسدة فيثبت اجلواز ألن األحكام تابعة للمصالح ،ويؤيده ما
تقدم من عدم االحرتام لإلمام اجلائر»(((.

وحيث ال كرامة لظامل ،سواء كان فرد ًا ويامرس ظلمه عىل
أفراد حمدودين ،أو كان حاك ًام ويامرس ظلمه عىل مجيع الناس ،فكام
جيوز للمظلومني التشهري بالظامل يف األمور الفردية ،كذلك ـ ومن
باب أوىل ـ أنه جيوز بل قد جيب التشهري باحلاكم الظامل من أجل
رفع الظلم االجتامعي عن الناس ،وحتقيق العدالة االجتامعية.
أما السكوت عن الظلم ،والقبول به فإنه يؤدي إىل تشجع
الظامل عىل ظلمه ،وحيفزه نحو املزيد من الظلم ،وانتهاك حقوق
اآلخرين.
والواجب علينا -باإلضافة إىل مقاومة الظلم بكل الوسائل
املمكنة واملرشوعة -مساعدة املظلومني ،واملطالبة بحقوقهم،
والدفاع عنهم ،والوقوف معهم.
فالوقوف مع املظلومني ،ومساعدهتم معنوي ًا ومادي ًا،
ومطالبة الظامل برفع الظالمة عن املظلومني ،ورد احلقوق إليهم
سيدفع الظامل – ولو بعد حني – إىل الرتاجع عن ظلمه ،وإنصاف

((( انظر كتاب املكاسب ،الشيخ مرتىض األنصاري ،مؤسسة النعامن،
بريوت ـ لبنان ،طبع عام 1410هـ ـ 1990م ،ج  ،1ص .125
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املظلومني ،فام ضاع حق وراءه مطالب كام قال أمري املؤمنني .

ً
عمليا:
 -3مواجهة الظلم
املواجهة العملية ضد الظلم تعني العمل بمختلف الوسائل
واآلليات املمكنة لتغيري الواقع من الظلم إىل العدل ،ومن الفساد
إىل اإلصالح ،ومن اجلور إىل اإلحسان ،ومن انتهاك احلقوق إىل
ضامهنا والدفاع عنها.
والوسائل لتحقيق التغيري االجتامعي ختتلف من زمان لزمان
ومن مكان آلخر ،فليس املطلوب هو نسخ الوسائل وتطبيقها يف
كل زمان ومكان ،بل املطلوب البحث عن أفضل الوسائل املناسبة
ملقاومة الظلم عملي ًا ،وحتقيق العدل ،وهو ما يتطلب جهود ًا كبرية
ليتحقق ذلك عىل أرض الواقع.
والتغيري االجتامعي قد يتطلب ثورة أو انتفاضة أو هنضة
كام قام بذلك اإلمام احلسني  ،وكام حدث طوال التاريخ
من ثورات حتى يف املجتمعات غري املسلمة كالثورة الفرنسية أو
الثورة ضد احلكم الشيوعي يف أوروبا الرشقية ،وقد ال يتطلب
األمر ذلك ،بل البحث عن وسائل جديدة ومؤثرة وقادرة عىل
التغيري االجتامعي.
فاملهم هو مقاومة الظلم عملي ًا ،وعدم القبول به ،وعدم
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السكوت عنه ،والسعي بجد وإخالص حتى حتقيق العدل
والعدالة االجتامعية.
فاإلمام احلسني  عندما ثار وضحى واستشهد مل
يكن أمامه سوى هذا اخليار من أجل إحداث التغيري املطلوب،
ومقارعة الظلم ،وإحالل العدل.
وقد استطاع اإلمام احلسني  بثورته أن حيدث صدمة
يف املجتمع اإلسالمي ،فحدثت بعد تلك الفاجعة املؤملة الكثري
من الثورات واالنتفاضات املتتابعة كثورة التوابني وثورة املختار
الثقفي ،وانتهى األمر بسقوط احلكم األموي عام 132هـ ،عىل
يد العباسيني الذين رفعوا شعار مظلومية بني هاشم والتشهري
بظامليهم ،وهو األمر الذي أدى يف هناية املطاف إىل سقوط الدولة
األموية وقيام الدولة العباسية.

 -4عدم التعاون مع الظامل:
يف مواجهة الظلم بمختلف صوره وأشكاله يوجهنا القرآن
الكريم إىل عدم الركون إىل الظلمة ،ألن يف التعاون معهم وامليل
إليهم والرضا هبم يؤدي إىل تقوية شأهنم ،وقوهتم يؤدي إىل
زيادة مساحة الظلم واجلور يف املجتمع ،وتغييب العدل والعدالة
واحلرية والشورى عن أجواء املجتمع وثقافته.
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وحيذر القرآن الكريم من أن عقاب الركون إىل الظلمة هو
{و َال
النار يف اآلخرة ،وذلك هو اخلرسان املبني ،يقول تعاىلَ :

ون هّ
ين َظ َل ُمو ْا َفت ََم َّس ُك ُم ال َّن ُار َو َما َل ُكم ِّمن ُد ِ
اللِ ِم ْن
َت ْر َكنُو ْا إِ ىَل ا َّل ِذ َ
نصونَ }(((.
َأ ْولِ َياء ُث َّم َال ُت رَ ُ
ويف اللغة :الركون إىل اليشء هو السكون إليه باملحبة له

واإلنصات إليه ونقيضه النفور عنه (((.

ويف التفسري :إن الركون إىل الظاملني املنهي عنه هو الدخول

معهم يف ظلمهم وإظهار الرضا بفعلهم أو إظهار مواالهتم ،فأما
الدخول عليهم أو خمالطتهم ومعارشهتم دفع ًا لرشهم فجائز

عن القايض ،وقريب منه ما روي عنهم  أن الركون املودة
والنصيحة والطاعة { َفت ََم َّس ُك ُم ال َّن ُار} أي فيصيبكم عذاب
ون هّ
النار{و َما َل ُكم ِّمن ُد ِ
اللِ ِم ْن َأ ْولِ َياء} أي مالكم سواه من أنصار
َ

يدفعون عنكم عذاب اهلل ويف هذا بيان أهنم متى خالفوا هذا النهي
وسكنوا إىل الظاملني نالتهم النار ومل يكن هلم نارص يدفع عنهم
نصونَ } أي ال تنرصون يف الدنيا
عقوبة هلم عىل ذلك { ُث َّم َال ُت رَ ُ

((( سورة هود ،اآلية.113 :
((( جممع البيان يف تفسري القرآن ،الشيخ أبو عيل الفضل بن احلسن
الطربيس ،دار املعرفة ،بريوت ـ لبنان ،الطبعة األوىل 1406هـ ـ
1986م ،ج  ،5ص.305
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عىل أعدائكم ألن نرص اهلل نوع من الثواب فيكون للمطيعني(((.
ويف الفقه :أوضح الشيخ األنصاري بالتفصيل حكم معونة
الظاملني ،فقال :معونة الظاملني يف ظلمهم حرام ،باألدلة األربعة،
وهو من الكبائر ،أما معونتهم يف غري املحرمات فظاهر كثري من
األخبار حرمتها أيض ًا؛ لكن املشهور عدم احلرمة حيث قيدوا
املعونة املحرمة بكوهنا يف الظلم.
وبعد أن استعرض الروايات الواردة يف املوضوع بالتفصيل
قال :وقد تبني مما ذكرنا أن املحرم من العمل للظلمة قسامن:
أحدمها :اإلعانة هلم عىل الظلم.
والثاين :ما يعد معهم من أعواهنم واملنسوبني إليهم ،وأما ما
عدا ذلك فال دليل معترب عىل حتريمه((( .
ومما تقدم يتضح لنا أن معاونة الظامل يف ظلمه أمر حمرم
ملا له من مفاسد كبرية؛ إذ يساعد ذلك عىل نرش الظلم وتقويته،
والقضاء عىل العدالة ،وطغيان الظلمة ،وتضاعف جورهم
((( جممع البيان يف تفسري القرآن ،الشيخ أبو عيل الفضل بن احلسن
الطربيس ،دار املعرفة ،بريوت ـ لبنان ،الطبعة األوىل 1406هـ ـ
1986م ،ج  ،5ص .306
((( انظر كتاب املكاسب ،الشيخ مرتىض األنصاري ،مؤسسة النعامن،
بريوت ـ لبنان ،طبع عام 1410هـ ـ 1990م ،ج  ،1ص  153ـ .155
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وقهرهم للناس.
لذلك توعد اهلل عز وجل معاوين الظلمة يف ظلمهم بالنار
ين َظ َل ُمو ْا َفت ََم َّس ُك ُم ال َّن ُار} وأكد عىل ذلك
{و َال َت ْر َكنُو ْا إِ ىَل ا َّل ِذ َ
َ
الرسول األعظم  بقوله« :من أعان ظامل ًا عىل ظلمه جاء يوم
القيامة وعىل جبهته مكتوب :آيس من رمحة اهلل»((( وقوله :
«من مشى مع ظامل فقد أجرم»((( يقول اهلل تعاىل{ :إِ َّنا ِم َن مْ ُال ْج ِر ِم َ
ني
ُمنت َِق ُمونَ }(((.

ولو أن الظلمة مل جيدوا من يعينهم ويساعدهم عىل ظلمهم
ملا استطاعوا أن يظلموا أحد ًا ،ولكن الظلمة جيدون الكثري من
األعوان واألنصار ممن يساعدهم عىل ممارسة الظلم ونرشه يف كل
يشء ،ولذلك فهم يعدون من أعوان الظلمة ،وستصيبهم النار كام
تصيب الظلمة أنفسهم.
وإذا ما أردنا نرش العدل والعدالة االجتامعية فلنرتك الظلمة
لوحدهم ،وعندها لن يستطيعوا أن ينرشوا الظلم ،وسينهارون
برسعة الربق ،ألن الظامل ال يمكنه لوحده أن يامرس الظلم ،وإنام
يامرسه عندما جيد من يعينه عليه ،ولنتذكر مره أخرى قوله تعاىل:

((( ميزان احلكمة ،الري شهري ،مؤسسة دار احلديث الثقافية ،بريوت
ـ لبنان ،الطبعة الثانية 1419هـ ،ج  ،4ص  ،1779رقم .11470
((( بحار األنوار ،العالمة املجليس ،ج ،72ص ،377رقم ..31
((( سورة السجدة :اآلية .22
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ين َظ َل ُمو ْا َفت ََم َّس ُك ُم ال َّن ُار}((( ولنعمل بقوله
{و َال َت ْر َكنُو ْا إِ ىَل ا َّل ِذ َ
َ
تعاىلَ { :ق َ
ال َر ِّب بِ اَم َأن َْع ْم َت َع يَ َّ
ل َف َل ْن َأ ُكونَ َظ ِهري ًا ِّل ْل ُم ْج ِر ِم َ
ني}(((.

 -5الدعاء على الظامل:
الدعاء عىل الظامل بأن ينتقم اهلل عز وجل منه من الوسائل

املهمة والبسيطة التي يستطيع كل مظلوم أن يامرسه ضد ظامله،
ي ُّب هّ ُ
الل جْ َ
وقد استفاد ابن عباس من قوله تعاىلَّ { :ال حُ ِ
الس َو ِء
ال ْه َر بِ ُّ

ِم َن ا ْل َق ْو ِل إِ َّال َمن ُظ ِل َم}((( أن معناه ال حيب اهلل اجلهر بالدعاء عىل
أحد إال أن يظلم إنسان فيدعو عىل من ظلمه ،فال يكره ذلك(((.

{و َق َ
ال َر ُّب ُك ُم
وقد أمرنا اهلل تعاىل بالدعاء ،فقال عز وجلَ :
ا ْد ُعونيِ َأ ْست َِج ْب َل ُك ْم}((( وورد عن الرسول األعظم 

أن دعوة املظلوم مستجابة ،إذ ورد عنه 

أنه قال« :اتقوا

دعوة املظلوم ،فإنام يسأل اهلل تعاىل ،وإن اهلل تعاىل مل يمنع ذا حق

((( سورة هود :اآلية .113
((( سورة القصص :اآلية .17
((( سورة النساء :اآلية .148
((( جممع البيان يف تفسري القرآن ،أبو عيل الفضل بن احلسن الطربيس،
دار املعرفة ،بريوت ـ لبنان ،الطبعة األوىل 1406هـ ـ 1986م ،ج
 ،3ص .201
((( سورة غافر :اآلية .60
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حقه»((( وقوله « :اتقوا دعوة املظلوم ،فإهنا تصعد إىل السامء
كأهنا رشارة»((( وعندما ُسئل اإلمام عيل :كم بني األرض
والسامء؟ قال « :بني السامء واألرض مد البرص ،ودعوة
املظلوم»(((.
فعىل اإلنسان املظلوم أن ال يقبل بالظلم ،وإذا كان ال
يستطيع ممارسة أي عمل عىل ظامله فليدعو اهلل عز وجل أن ينتقم
منه ،وخيلصه من الظامل ،ويرجع احلق إليه.

كام جيوز لعن الظامل كام يف قوله تعاىلَ :
{أن َّل ْع َن ُة هّ
اللِ َع ىَل
ني}((( وقوله تعاىلَ :
{أ َال َل ْع َن ُة هّ
اللِ َع ىَل َّ
َّ
الظا مِل ِ َ
الظا مِل ِ َ
ني}((( ألن الظامل
خمالف ألوامر اهلل تعاىل بتطبيق العدل والعدالة ،ومتعمد الرتكاب
العمل املحرم وهو الظلم وهو من أكرب املعايص والذنوب.
وقد دعا اإلمام احلسني  يف يوم عاشوراء عىل ظامليه
الذين مارسوا القتل وانتهاك احلرمات ،فعندما استشهد عيل
((( ميزان احلكمة ،حممد الري شهري ،مؤسسة دار احلديث الثقافية ،بريوت
ـ لبنان ،الطبعة الثانية 1419هـ ،ج  ،4ص  ،1781رقم .11491
((( ميزان احلكمة ،حممد الري شهري ،مؤسسة دار احلديث الثقافية ،بريوت
ـ لبنان ،الطبعة الثانية 1419هـ ،ج  ،4ص  ،1781رقم .11495
((( ميزان احلكمة ،حممد الري شهري ،مؤسسة دار احلديث الثقافية ،بريوت
ـ لبنان ،الطبعة الثانية 1419هـ ،ج  ،4ص  ،1781رقم .11497
((( سورة األعراف :اآلية .44
((( سورة هود :اآلية .18
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األكرب رفع احلسني سبابته نحو السامء وقال« :اللهم أمنعهم
بركات األرض ،وفرقهم تفريق ًا ،ومزقهم متزيق ًا ،واجعلهم طرائق
قدد ًا ،وال ترض الوالة عنهم أبد ًا ،فإهنم دعونا لينرصونا ثم عدوا
علينا يقاتلوننا»((( .وقال  أيض ًا بعد شهادته« :قتل اهلل قوم ًا
قتلوك ،ما أجرأهم عىل الرمحن وعىل رسوله ،وعىل انتهاك حرمة
الرسول»(((.
وقال اإلمام احلسني  بعد شهادة ولده الصغري عبد
اهلل «يا رب إن كنت حبست عنا النرص من السامء ،فاجعل ذلك
ملا هو خري منه ،وانتقم لنا من هؤالء الظاملني»((( .وقال  بعد
شهادة القاسم بن احلسن « :اللهم احصهم عدد ًا ،واقتلهم
بدد ًا ،وال تغادر منهم أحد ًا ،وال تغفر هلم أبد ًا»((( .وبعد شهادة
عبداهلل بن احلسن قال اإلمام احلسني « :اللهم إن متعتهم إىل
حني ففرقهم فرق ًا ،واجعلهم طرائق قدد ًا ،وال ترض عنهم أبد ًا،
فإهنم دعونا لينرصونا ثم عدوا علينا فقتلونا»(((.

((( بحار األنوار ،العالمة املجليس ،ج  ،45ص.43
((( بحار األنوار ،العالمة املجليس ،ج  ،45ص.44
((( إعالم الورى بأعالم اهلدى ،الشيخ الطربيس ،مؤسسة أهل البيت
إلحياء الرتاث ،بريوت -لبنان ،الطبعة األوىل 1417هـ ،ج ،1
ص.468
((( بحار األنوار ،العالمة املجليس ،ج  ،45ص.36
((( إعالم الورى بأعالم اهلدى ،الشيخ الطربيس ،مؤسسة أهل البيت
إلحياء الرتاث ،بريوت -لبنان ،الطبعة األوىل 1417هـ ،ج ،1
ص.466
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فدعاء املظلوم عىل الظامل ال حيجبه حاجب ،وهذا من أهم
الوسائل وأسهلها يف مواجهة الظلم والظاملني ،وقد استجاب اهلل
تعاىل لدعاء اإلمام احلسني  فقد انتقم اهلل من مجيع الظلمة
ممن شاركوا يف قتل اإلمام احلسني  وأهل بيته وأصحابه،
فقد انتقم اهلل عز وجل من يزيد رسيع ًا ،فلم يدم عمره بعد معركة
كربالء أكثر من ثالث سنني ،ليذهب بعارها وشنارها ،كام انتقم
اهلل عز وجل ممن قاتلوا اإلمام احلسني رسيع ًا ،قال الزهري :ما
بقي منهم أحد إال وعوقب يف الدنيا :إما بالقتل أو العمى أو
سواد الوجه أو زوال امللك يف مدة يسرية((( ويف اآلخرة هلم عذاب
شديد.
وحكي السدي قال :نزلت بكربالء ومعي طعام للتجارة
فنزلنا عىل رجل فتعشينا عنده وتذاكرنا قتل احلسني وقلنا ما رشك
أحد يف دم احلسني إال ومات أقبح موتة.
فقال الرجل :ما أكذبكم أنا رشكت يف دمه وكنت فيمن
قتله وما أصابني يشء.
قال :فلام كان آخر الليل إذا بصياح قلنا :ما اخلرب؟
قالوا :قام الرجل يصلح املصباح فاحرتقت إصبعه ثم دب
((( تذكرة اخلواص ،سبط ابن اجلوزي ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
الطبعة األوىل 1426هـ2005 -م ،ص.235
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احلريق يف جسده فاحرتق.
قال السدي :فأنا واهلل رأيته كأنه محمة(((.

أما اإلمام احلسني  فقد أصبح خملد ًا تزوره املاليني
سنوي ًا لتستلهم منه روح العزة واالستقامة والصمود والشموخ
واإلباء والكرامة.

((( تذكرة اخلواص ،سبط ابن اجلوزي ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
الطبعة األوىل 1426هـ2005 -م ،ص.237

J
الخاتمة
سرية اإلمام احلسني  يف عاشوراء وما قبلها تلهم كل
إنسان حر ورشيف برضورة رفض الظلم نفسي ًا وعقلي ًا وعملي ًا،
فالظلم قبيح يف نفسه ،وهو من أعظم املوبقات واملحرمات؛
لذلك قال اإلمام احلسني  مقولته الشهرية« :ال أرى املوت
إال سعادة ،واحلياة مع الظاملني إال برما»((( وقوله « موت يف
عز خري من حياة يف ذل»((( فاحلياة يف ظل الظلم والقهر والطغيان
شقاء وتعاسة ،أما املوت يف سبيل احلق وحتقيق العدل فهو سعادة
كام يرى اإلمام احلسني .
فعىل األجيال املسلمة واحلرة أن ال يقبلوا بأي ظلم ،وال
بظلم أي ظامل ،فالقبول بالظلم معاونة للظامل عىل ظلمه ،ويف
((( مناقب آل أيب طالب ،ابن شهر أشوب ،ج ،4ص .76وبحار
األنوار ،العالمة املجليس ،ج  ،44ص .192
((( بحار األنوار ،العالمة املجليس ،ج  ،44ص .192
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املقابل العمل من أجل حتقيق العدل يف كل يشء ،ورفض الظلم
يف أي يشء .أما األساليب واألدوات لتحقيق ذلك فيختلف
باختالف الزمان واملكان ،لكن يبقى رفض الظلم ومقاومته
والسعي لتحقيق العدل أمر ثابت ال يتغري.
ومن جهة أخرى جيب العمل من أجل حتقيق العدل
االجتامعي ،فالعدل هو حمور كل يشء ،وهو أساس حتقيق السعادة
والرفاء والتقدم ،وهو الذي حيافظ عىل التوازن االجتامعي،
فام طبق العدل يف جمتمع من املجتمعات اإلنسانية إال وحتقق له
اخلري والرخاء واألمن واالستقرار االجتامعي ،لذلك كله أمر
اهلل سبحانه وتعاىل بالعدل يف قوله تعاىل{ :إِنَّ هّ َ
الل َي ْأ ُم ُر بِا ْل َعدْ ِل
ان َوإِيتَاء ِذي ا ْل ُق ْر َبى َو َي ْن َهى َع ِن ا ْل َف ْح َشاء َو مْ ُال َ
إل ْح َس ِ
َوا ِ
نك ِر َوا ْل َبغْ ِي
َي ِع ُظ ُك ْم َل َع َّل ُك ْم َت َذ َّك ُرونَ }(((.

فاإلمام احلسني  إنام ثار وهنض واستشهد مع أهل بيته
وخرية أصحابه من أجل حتقيق العدل االجتامعي ،ومقاومة الظلم
والظاملني ،وحماربة الفساد واملفسدين.

وعىل كل واحد منا أن يطبق العدل ضمن دائرته االجتامعية
ابتداء من األرسة ومرور ًا بمكان العمل مع زمالئه وانتهاء بالعمل
من أجل حتقيق العدل يف كل يشء.
((( سورة النحل ،اآلية.90 :

ةمتاخلا
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وكل شخص يامرس الظلم ضد أحد أفراد أرسته أو ضد
مرؤوسيه أو ضد أي شخص آخر يف املجتمع ،فهو بعيد عن
منهج اإلمام احلسني  وعن رسالته يف عاشوراء ،وبعيد عن
أخالقياته ومناقبياته الراقية والعالية.

J
المصادر والمراجع
١ -١خري ما نبتدئ به :القرآن الكريم.

٢-٢اب�ن األثري ،أبو احلس�ن عيل بن أيب الك�رم حممد بن حممد بن

عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباين ( ت  630هـ ) ،الكامل

يف التاريخ ،راجعه وصححه :د .حممد يوس�ف الرقاق ،دار
الكت�ب العلمية ،بريوت ـ لبنان ،الطبعة الرابعة 1424هـ ـ

2003م.

٣-٣ابن شعبه احلراين ،أبو حممد احلسن بن عيل بن احلسني ،حتف
العقول عن آل الرس�ول ،مؤسس�ة األعلم�ي للمطبوعات،
الطبعة اخلامسة 1394هـ ـ 1974م.

٤-٤ابن شهر آشوب ،أبو جعفر حممد بن عيل الرسوي املازندراين
( ت  588هـ ) ،مناقب آل أيب طالب ،حتقيق وفهرس�ة :د .

يوس�ف البقاع�ي ،دار األض�واء ،بيروت ـ لبن�ان ،الطبعة
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الثانية 1412هـ.

٥-٥اب�ن منظور ،أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ،لس�ان

العرب ،دار صادر ،بريوت ـ لبنان ،الطبعة األوىل 1410هـ.

٦-٦األنص�اري ،مرتضى ،كتاب املكاس�ب ،مؤسس�ة النعامن،
بريوت  -لبنان ،طبع عام 1410هـ 1990 -م.

٧-٧احل�ر العاملي ،حممد بن احلس�ن( ،املتوىف س�نة 1104هـ)،
تفصيل وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الرشيعة ،مؤسسة

آل البي�ت إلحياء التراث ،بيروت ،لبن�ان ،الطبعة األوىل
1413هـ ـ 1993م.

٨-٨الراغ�ب األصفه�اين ،أب�و القاس�م احلس�ن ب�ن حمم�د (ت
502ه�ـ) املفردات يف غريب القرآن ،دار املعرفة ،بريوت -

لبنان ،الطبعة الثالثة 1422هـ 2001 -م.

٩-٩الري ش�هري ،حمم�د ،ميزان احلكمة ،مؤسس�ة دار احلديث
الثقافية ،بريوت  -لبنان ،الطبعة الثانية 1419هـ.

١٠١٠س�بط ابن اجلوزي ،يوس�ف بن ق�ز أوغيل بن عب�داهلل ( ت
654ه�ـ ) ،تذكرة اخل�واصَ ،ع َّلق عليه ووضع حواش�يه:
خال�د عب�د الغني حمف�وظ ،دار الكت�ب العلمي�ة ،بريوت ـ

لبنان ،الطبعة األوىل 1426هـ ـ 2005م.

١١١١الرشب�ايص ،أمح�د ،موس�وعة أخلاق الق�رآن ،دار الرائ�د

عجارملاو رداصملا
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العريب ،بريوت ـ لبنان ،الطبعة الثانية 1405هـ ـ 1985م.

١٢١٢الشيرازي ،ن�ارص م�كارم ،نفح�ات الق�رآن ،مؤسس�ة أيب
صالح للنرش والثقافة ،قم  -إيران ،غري مذكور عدد الطبعة

وال تارخيها.

١٣١٣الرشيف الريض ،أبو احلس�ن حممد بن أيب أمحد احلسين بن
موس�ى بن حممد بن موس�ى بن إبراهيم ابن اإلمام موس�ى

الكاظ�م (ت 406ه�ـ 1015 -م) ،هن�ج البالغ�ة لإلم�ام
عيل بن أيب طالب ،رشح الش�يخ :حمم�د عبده ،دار البالغة،
بريوت  -لبنان ،الطبعة الرابعة 1409هـ 1989 -م.

١٤١٤الطبريس ،أب�و علي الفض�ل بن احلس�ن ،جمم�ع البي�ان يف

تفسير القرآن ،دار املعرفة ،بريوت  -لبن�ان ،الطبعة األوىل
1406هـ 1986 -م.

١٥١٥الطربيس ،أبو عيل الفضل بن احلس�ن ،إعالم الورى بأعالم
اهلدى ،مؤسسة أهل البيت إلحياء الرتاث ،بريوت -لبنان،
الطبعة األوىل 1417هـ.

١٦١٦الطبري ،أبو جعفر حممد بن جري�ر ( ت  310هـ ) ،تاريخ
الطربي ..تاريخ األمم وامللوك  ،دار الكتب العلمية ،بريوت

ـ لبنان ،الطبعة الثانية  1424هـ ـ 2003م.

١٧١٧الكليني ،حمم�د بن يعقوب ( ت  329هـ ) ،أصول الكايف،

68

اإلمام الحسين  ومبدأ العدالة االجتماعية

ضبط�ه وصححه وع َّلق عليه :الش�يخ حممد جعفر ش�مس
الدين ،دار التعارف للمطبوعات ،بريوت ـ لبنان ،طبع عام

 1419هـ ـ 1998م.

١٨١٨املتقي اهلندي ،عالء الدين عيل املتقي بن حس�ام الدين ،كنز
العامل يف س�نن األقوال واألفعال ،مؤسسة الرسالة ،بريوت

ـ لبن�ان ،طب�ع عام 1409ه�ـ ـ 1989م ،غير مذكور عدد
الطبعة.

١٩١٩املجلسي ،حممد باقر بن حممد تقي ،بحار األنوار ،مؤسس�ة
أهل البيت ،الطبعة الرابعة  1409هـ ـ 1989م.

٢٠٢٠جمموعة من املؤلفني ،املعجم الوس�يط ،جممع اللغة العربية،
املكتب�ة اإلسلامية ،اس�تانبول  -تركي�ا ،غري مذك�ور عدد

الطبعة وال تارخيها.

٢١٢١حمس�ني ،علي ،جمل�ة نص�وص مع�ارصة ،موض�وع( :دور
العدال�ة يف التنمي�ة االقتصادي�ة) ،العدد الس�ابع ،بريوت،

صيف 2006م1427 -هـ.

٢٢٢٢مطه�ري ،مرتضى ،الع�دل اإلهل�ي ،مؤسس�ة أه�ل البيت،
بيروت ـ لبنان ،طبع عام 1408هـ ـ 1988م ،غري مذكور

عدد الطبعة.
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