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المقدمة

املقدمة
كرم هلل سبحانه وتعاىل اإلنسان ،واعتربه الكائن املفضل عىل
ّ
َاه ْم يِف
{و َل َقدْ َك َّر ْمنَا َبنِي آ َد َم َو مَ َ
ح ْلن ُ
سائر املخلوقات ،يقول تعاىلَ :

الط ِّي َب ِ
َاهم ِّم َن َّ
َاه ْم َع ىَل َكثِ ٍ
ري مِّم َّْن َخ َل ْقنَا
ات َو َف َّض ْلن ُ
ب َوا ْل َب ْح ِر َو َر َز ْقن ُ
ا ْل رَِّ
َت ْف ِضي ً
ال }(((وقد كرمه اهلل عز وجل بأن وهبه العقل ،والرزق،

والقدرة عىل التنقل يف الرب والبحر؛ كل ذلك من أجل أن يعيش
اإلنسان حر ًا كري ًام.
ومن أجىل صور التكريم لإلنسان هو احلفاظ عىل كرامته

اإلنسانية ،وحفظ حقوقه املادية واملعنوية ،وحرمة مصادرة أو

سلب أي حق من حقوقه املرشوعة ،ومن قبل أي جهة أتى هذا

االنتهاك للحقوق اإلنسانية.

((( سورة اإلرساء ،اآلية.70 :
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ِ
يكتف اإلسالم بالوصايا والتعاليم الدينية التي حتث عىل
ومل
سن جمموعة كبرية
وجوب احرتام اإلنسان ،وحفظ حقوقه ،بل ّ
من الترشيعات حلامية حقوق اإلنسان ،ووجوب إعطائه كل
احلقوق املرشوعة ،وحرمة التعدي أو التجاوز عىل أي حق من
تلك احلقوق.

ويف القرآن الكريم حوايل  200آية تشري إىل حقوق اإلنسان
يف اإلسالم ،والتي تتجاوز املئة حق ،يف حني أن اإلعالن العاملي
حلقوق اإلنسان والذي أقرته اجلمعية العامة لألمم املتحدة بتاريخ
1948/12/10م حيتوي عىل  29مادة مدونة فيه احلقوق
األساسية لإلنسان.

أما يف السنة النبوية وأقوال أئمة أهل البيت األطهار فقد ورد
من النصوص والروايات حول حقوق اإلنسان اليشء الكثري،
فقد روي عن رسول اهلل  أنه قال« :كل املسلم عىل املسلم
حرام :دمه وماله وعرضه»((( ويشري هذا النص إىل أنه جيب احرتام
حقوق اإلنسان املادية كجسده وماله ،واحرتام حقوقه املعنوية
ككرامته وحريته وفكره.
وحتى يتمتع اإلنسان بحقوقه فالبد من وجود نظام قائم عىل
العدل والعدالة االجتامعية ،وقد أمر اهلل تعاىل بالعدل يف احلكم

((( منية املريد ،الشهيد الثاين ،ص  .327صحيح مسلم ،ص ،968
رقم .6541
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المقدمة

وهنى عن الظلم ،ففي القرآن الكريم ورد العدل يف أربع ومخسني
آية توزعت بني العدل والقسط والقسطاس.

وهنى عن الظلم ،وتوعد الظاملني بالعذاب ،يف ثالث مئة
وعرشين آية ،وفيها إشارات إىل أن الظامل منبوذ عند اهلل تعاىل
ومكروه ،وعاقبته سيئة يف الدنيا واآلخرة.

ويناقش هذا الكتاب بصورة خمترصة تأصيل حقوق اإلنسان
من خالل كلامت وخطب وشعارات اإلمام احلسني  يف
كربالء التي تركز عىل حقوق اإلنسان األساسية باعتبارها تشكل
حمور كرامة اإلنسان ،وضامن حقوقه وحرياته الرئيسة.

وختام ًا ...أبتهل إىل اهلل تعاىل أن جيعل هذا الكتاب يف ميزان
أعاميل ،وإن ينفعني به يف آخريتَ { ،ي ْو َم اَل َين َف ُع َم ٌ
ال َو اَل َب ُنونَ *
إِ اَّل َم ْن َأ َتى هَّ َ
الل بِ َق ْل ٍ
يم} ،إنه  -تبارك وتعاىل  -حمط الرجاء،
ب َس ِل ٍ
وغاية األمل ،وينبوع الرمحة والفيض والعطاء.
واهلل املستعان

عبد اهلل أمحد اليوسف
احللة  -القطيف

 1حمرم 1436هـ

 26أكتوبر 2014م
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اإلمام احلسني  ومبادئ حقوق اإلنسان
عندما نتمعن يف كلامت وخطب وشعارات اإلمام
احلسني  يف كربالء فسنجد أهنا تركز عىل حقوق
اإلنسان األساسية باعتبارها تشكل حمور كرامة اإلنسان،
وضامن حقوقه وحرياته الرئيسة.

ومن أهم هذه احلقوق التي أشار إليها اإلمام احلسني  يف
خطبه وكلامته نشري إىل احلقوق التالية:

 -1حفظ الكرامة اإلنسانية:
إن من أهم احلقوق األساسية لإلنسان هو احلفاظ عىل كرامته
اإلنسانية ،وعدم جواز املس هبا ،أو التعدي عليها ،أو احلط منها،
سواء كان بالفعل أو القول.
وإذا نظرنا إىل وثيقة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،فإننا
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نجدها تشري يف ديباجتها إىل االعرتاف بالكرامة املتأصلة يف بني
اإلنسان ،وبحقوقهم املتكافئة الثابتة كأساس للحرية والعدالة
والسالم ،وإن البرشية تريد عامل ًا ينعم فيه الفرد كإنسان ،بحرية
القول والرأي ،ويتحرر من اخلوف والعوز ،وأنه من الرضوري
أن يتوىل القانون محاية حقوق اإلنسان حتى ال ينتهي به األمر إىل
التمرد عىل االستبداد والظلم.
وأضافت ديباجة اإلع�لان العاملي حلقوق اإلنسان بأن
شعوب األمم املتحدة قد أكدت يف ميثاق األمم املتحدة الصادر
يف 1945/6/26م ،إيامهنا بحقوق اإلنسان األساسية ،وكرامة
الفرد وقيمته ،وبام للرجال من حقوق متساوية ،وحزمت أمرها
عىل أن تدفع بالرقي االجتامعي قدم ًا ،وأن تدفع مستوى العيش
يف ظل حرية شاملة ،وأن الدول األعضاء قد قطعت عىل نفسها
عهد ًا بأن تكفل بالتعاون مع األمم املتحدة احرتام حقوق اإلنسان
وحرياته األساسية.

ثم تنص املادة األوىل من اإلعالن أن الناس يولدون متساوين
يف الكرامة واحلقوق ،وقد ُوهبوا عق ً
ال وضمري ًا ،وعليهم أن يعامل
بعضهم بعض ًا بروح اإلخاء ،كام تذكر املادة الثانية أن لكل إنسان
أن يتمتع باحلقوق واحلريات الواردة يف اإلعالن دون أي متييز ،ال
سيام يف اجلنس أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي السيايس أو أي
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رأي آخر أو األصل الوطني أو االجتامعي أو الثروة أو امليالد أو
أي وضع آخر.
وقد ركز اإلمام احلسني  يف هنضته اإلصالحية عىل

صيانة الكرامة اإلنسانية ،ورفض العبودية ،وتفضيل املوت بعز

عىل احلياة بذل وامتهان للكرامة ،يقول « :أال وإن الدعي

ابن الدعي ،قد ركز بني اثنتني  :بني السلة والذلة ،وهيهات منا

الذلة ،يأبى اهلل ذلك لنا ،ورسوله ،واملؤمنون ،وحجور طابت
وطهرت ،وأنوف محية ،ونفوس أبية من أن تؤثر طاعة اللئام

عىل مصارع الكرام»((( فاإلمام احلسني  يرفض أن يعيش
خاضع ًا للطغاة من دون التمتع بالكرامة اإلنسانية التي وهبها
اهلل تعاىل لإلنسان ،وقرر اختيار طريق الشهادة من أجل احلفاظ

عىل الكرامة اإلنسانية ،وإصالح حال األمة ،حيث قال :
«إين ما خرجت أرش ًا ،وال بطر ًا ،وال مفسد ًا ،وال ظامل ًا؛ إنام

خرجت لطلب اإلصالح يف أمة جدي ،أريد أن آمر باملعروف،
وأهنى عن املنكر»(((.

((( اللهوف يف قتىل الطفوف ،السيد ابن طاووس احلسيني ،مطبعة مهر،
قم -إيران ،الطبعة األوىل 1417هـ  ،ص.59
((( بحار األنوار ،العالمة املجليس ،ج  ،44ص  ،329وكتاب الفتوح،
أمحد بن أعثم الكويف ،دار الندوة اجلديدة ،بريوت ،ج  ،5ص .33
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ويقول اإلمام احلسني  أيض ًا يف موضع آخر« :ال ..واهلل،

ال أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ،وال أفر فرار العبيد»((( فاإلمام
احلسني ّ 
فضل املوت بعز وكرامة عىل احلياة بذل وامتهان

للكرامة اإلنسانية؛ ألن اإلنسان بدون احلفاظ عىل كرامته يفقد

قيمته اإلنسانية.

 -2التمتع باحلرية:
التمتع باحلريات العامة ،واحلريات اخلاصة من أبرز وأهم
حقوق اإلنسان ،ويدخل يف هذا احلق :حق املعتقد ،وحق الرأي
والتعبري عنه.

وقد قدس اإلسالم احلرية ،واعتربها من أهم القيم اإلنسانية
عىل اإلطالق ،وأهنا من أعظم حقوق اإلنسان فهي حق له ،ومن
املفرتض أن يتمتع اإلنسان بحقه فيها كام ً
ال ،كام أراد اهلل ذلك،
ص ُهم َو َ
األ ْغ َ
ال َل ا َّلتِي َكا َن ْت
يقول اهلل تعاىلَ :
{و َي َض ُع َع ْن ُه ْم إِ رْ َ ْ
َع َل ْي ِه ْم}((( ،ويقول اإلمام عيل « :ال تكن عبد غريك وقد
ً (((
جعلك اهلل حرا».
((( اإلرشاد ،الشيخ املفيد ،ص.263
((( سورة األعراف ،آية .157
((( ميزان احلكمة ،ج ،1ص .582
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فاألصل العام يف اإلسالم هو عدم والية أحد عىل أحد إال ما
خرج بالدليل املعترب رشع ًا.
وقد أشار اإلمام احلسني  إىل وجوب التمتع باحلرية؛ بل
طالب أعداءه أن يعيشوا أحرار ًا يف دنياهم خماطب ًا إياهم بالقول:
«إن مل يكن لكم دين ،وكنتم ال ختافون املعاد ،فكونوا أحرار ًا يف
دنياكم»((( وهذا النص يشري إىل تركيز اإلمام  عىل قيمة
احلرية ،فاإلنسان احلر جيب أن يعيش حر ًا يف الدنيا حتى وإن

مل يكن له دين؛ ألن احلرية بنفسها مطلوبة ،ويشعر اإلنسان هبا

بقيمته اإلنسانية.

ويقول اإلمام احلسني « :ال أرى املوت إال سعادة،

واحلياة مع الظاملني إال برما»((( فاملوت بعز وحرية وكرامة خري

له من العيش بذل وهوان مع الظاملني ،ألن اإلنسان ال يمكن أن
يشعر بالسعادة والكرامة وهو يعيش يف ظل الظلم واالستبداد

والقهر والدكتاتورية ،ولذلك فضل اإلمام  املوت بكرامة
عىل احلياة بذل وهوان مع احلكام الظلمة.

((( بحار األنوار ،العالمة املجليس ،ج ،45ص.51
((( مناقب آل أيب طالب ،ابن شهر أشوب ،ج ،4ص.76
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 -3املساواة بني الناس:
{و ِم ْن آ َياتِ ِه
خلق اهلل سبحانه وتعاىل الناس مجيع ًا من ترابَ ،
اب ُث َّم إِ َذا َأنتُم َب رَ ٌ
ش َتنت رِ ُ
َأنْ َخ َل َق ُكم ِّمن ُت َر ٍ
َشونَ }((( ولذلك ال
فضل لعريب عىل أعجمي ،وال ألبيض عىل أسود؛ إال بالتقوى
والعمل الصالح.
ويكرر القرآن الكريم يف مواضع عدة أن اجلنس البرشي كله
اس
ُخ ِلق من تراب ،ومن نفس واحدة ،قال تعاىلَ { :يا َأ هُّ َيا ال َّن ُ
س َو ِ
ات َُّقو ْا َر َّب ُك ُم ا َّل ِذي َخ َل َق ُكم ِّمن َّن ْف ٍ
اح َد ٍة َو َخ َل َق ِم ْن َها َز ْو َج َها
َو َب َّث ِم ْن ُهماَ ِر َج ً
اال َكثِري ًا َونِ َساء}(((.
فالناس سواسية يف أصل اخللقة والنشأة واملنبع ،وقد أكد
عىل ذلك رسولنا الكريم  بقوله« :الناس سواسية كأسنان
املشط»(((.

فاإلسالم يرفض التمييز بني البرش عىل أساس اللون أو العرق
أو اجلنس أو االنتامء املذهبي أو أي لون من ألوان التمييز بني الناس
الذين خلقهم اهلل عز وجل مجيع ًا من نفس واحدة ،ومن الرتاب.

واملساواة بني الناس ـ والتي تعد من أهم مكونات وأسس

((( سورة الروم :اآلية .20
((( سورة النساء :اآلية .1
((( بحار األنوار ،العالمة املجليس ،ج  ،75ص  ،251رقم .99
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بناء العدالة االجتامعيةـ تعني املساواة أمام الرشع والقانون،
واملساواة يف الفرص ،واملساواة يف تقلد املناصب العامة ،واملساواة
يف احلصول عىل املكاسب واالمتيازات ،واملساواة يف احلقوق
والواجبات.
وما تعانيه املجتمعات يف عامل اليوم من مشاكل مزمنة يعود
يف جزء منها -إىل انتشار املحسوبيات يف احلياة العامة ،وانعدامتكافؤ الفرص بني الناس  ،والتمييز عىل أسس خمتلفة ،مما يؤدي
إىل تأخر املجتمع ،وغياب العدالة االجتامعية.

فاملساواة تعني ـ فيام تعنيه ـ رفض التمييز عىل أسس عنرصية
أو عرقية أو مذهبية أو ما أشبه ذلك ،فالتنوع العرقي واللغوي
والقبيل والقومي كلها تدخل ضمن وحدة األصل اإلنساين الذي
اس إِ َّنا َخ َل ْقن ُ
َاكم
َّ
نص عليه القرآن الكريم بقوله تعاىلَ { :يا َأ هُّ َيا ال َّن ُ
ِّمن َذ َك ٍر َو ُأن َثى َو َج َع ْلن ُ
ار ُفوا إِنَّ َأ ْك َر َم ُك ْم ِع َ
ند
َاك ْم ُش ُعوب ًا َو َق َبائِ َل لِت ََع َ
اك ْم إِنَّ هَّ َ
اللهَِّ َأ ْت َق ُ
يم َخبِ ٌري}((( فالفخر والتفاضل إنام يكون
الل َع ِل ٌ
بالتقوى ،وليس بالنسب أو العرق أو القبيلة أو غري ذلك من
أشكال الفروق الطبيعية بني البرش.
ويف سرية اإلمام احلسني  يف يوم كربالء نجد أنه ركز عىل
هذه القيمة اإلنسانية عندما وضع خده الرشيف عىل خد جون

((( سورة احلجرات :اآلية .13
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العبد األسود الذي كان موىل أليب ذر الغفاري ،وعىل خد الغالم
الرتكي واضح بن أسلم ،وهو نفس الفعل الذي فعله مع فلذة
كبده عيل األكرب الذي كان غاية يف اجلامل وآية يف الكامل ليؤكد
عىل قيمة املساواة بني الناس بالنظر إىل اجلانب اإلنساين ،وهو ما
جيب االستفادة منه يف تعزيز هذه القيمة اإلنسانية املستخلصة من
ثورة اإلمام احلسني .

 -4حق اختيار احلاكم:
تعد احلرية السياسية جزء ًا مه ًام من أجزاء احلرية اإلنسانية،

وبعبارة أخرى :احلرية السياسية فرع ألصل عام هو أصالة احلرية

لإلنسان.

وحقوق احلرية السياسية كثرية ،ومنها حق اختيار احلاكم

العادل ،ورفض احلاكم الظامل ،ألن اإلسالم أمر بالعدل ،وحرم
الظلم ،وشعاره :املساواة يف احلقوق والواجبات ،ويف تكافؤ
القرص ،وحتقيق العدالة االجتامعية .

وقد مارس اإلم��ام احلسني 

حقه امل�شروع يف رفض

مبايعة احلاكم الظامل قائ ً
ال« :إنا أهل بيت النبوة ،ومعدن الرسالة،

وخمتلف املالئكة ،وبنا فتح اهلل ،وبنا ختم اهلل ،ويزيد رجل فاسق،
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املحرمة ،معلن بالفسق ،ومثيل ال يبايع
شارب اخلمر ،قاتل النفس َّ
مثله ،ولكن نصبح وتصبحون ،وننظر وتنظرون ،أينا أحق بالبيعة

واخلالفة»((( فاإلمام  أحق باخلالفة من غريه ،وهو ال يمكنه
أبد ًا أن يبايع حاك ًام منتهك ًا للحقوق واملواثيق والعهود ،ويامرس
الظلم واالستبداد من جهة أخرى.

وقد وضع اإلمام احلسني  حياته ثمن ًا من أجل إحقاق

احلق ،وإبطال الباطل ،يقول « :أال ترون أن احلق ال يعمل
به ،وأن الباطل ال يتناهى عنه ،لريغب املؤمن يف لقاء اهلل حمق ًا»(((.

وهلذا السبب  -وغريه  -ثار اإلمام احلسني  ،ورفض ظلم
يزيد وحكمه قائ ً
ال «ومثيل ال يبايع مثله»(((.
وهبذا بينّ اإلمام احلسني  حق األمة يف اختيار احلاكم

العادل الذي يلتزم بام أمر اهلل به من إقامة للعدل ومنع الظلم،

أما احلاكم الظامل الذي يضطهد الناس ،وينتهك حقوق اإلنسان،
((( بحار األنوار ،العالمة املجليس ،ج  ،44ص.325
((( حتف العقول ،ابن شعبة احلراين ،النارش :مؤسسة النرش اإلسالمي
جلامعة املدرسني ،قم-إيران ،الطبعة الثانية 1404هـ ص .245
اللهوف يف قتىل الطفوف ،السيد ابن طاووس احلسيني ،مطبعة مهر،
قم -إيران ،الطبعة األوىل 1417هـ  ،ص.71
((( بحار االنوار ،ج ،44ص.325
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وحيكم بالظلم والقهر واالستبداد ،فال بيعة له؛ وقد أوضح ذلك
اإلمام احلسني  عملي ًا برفضه مبايعة يزيد ،وبالتايل عدم جواز
مبايعة أمثاله.

20

كيف يجب أن نتعامل مع مسألة حقوق اإلنسان؟

كيف جيب أن نتعامل مع مسألة حقوق اإلنسان؟
بعد أن عرفنا ما قدمته ثورة اإلمام احلسني  من اهتامم
بقيم ومعامل حقوق اإلنسان ،علينا أن نستلهم من سرية اإلمام
احلسني  يف يوم كربالء وما قبلها ،مسؤولياتنا وواجباتنا
كأفراد وجمتمعات جتاه مسألة حقوق اإلنسان ،وأخلصها يف األمور
التالية:

 -1تنمية الثقافة احلقوقية:
من املهم للغاية أن نطلع عىل املواثيق واإلعالنات املحلية
والدولية التي تتناول مسألة حقوق اإلنسان ،بام ينمي الثقافة
احلقوقية عند األفراد واملجتمعات.
وأهم ما صدر من وثائق عن حقوق اإلنسان ،وثيقة اإلعالن
العاملي حلقوق اإلنسان الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة
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بتاريخ 1948/12/10م ،وكان هذا اإلعالن قد اقتبس قواعده
من إعالنات سابقة ،ابتداء من قيام الثورة الفرنسية سنة 1789م،
التي أعلنت وثيقة حقوق اإلنسان باعرتافها باحلقوق الطبيعية
لألفراد ،ثم تلتها دساتري الدول كلها ،حتى أصبحت مجيع الدول
املعارصة األعضاء يف األمم املتحدة تنص عىل حقوق اإلنسان يف
دساتريها؛ وإن كان بعضها ال يلتزم عملي ًا بام فيه.

وبقراءة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يتضح أن املبادئ
العامة التي أوردها تقسم احلقوق واحلريات املعلنة يف اإلعالن
إىل:
أو ًال :حقوق احلرية املدنية.

ثاني ًا :حقوق احلرية السياسية.

ثالث ًا :احلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية.

وحيتاج اإلنسان لتنمية ثقافته احلقوقية إىل االطالع وقراءة
املواثيق واإلعالنات املختلفة التي تتناول مسألة حقوق اإلنسان،
كام أن من املهم قراءة بعض الكتب التي كتبها العلامء والفقهاء
حول مسألة حقوق اإلنسان ملعرفة الرأي الرشعي جتاهها،
ومعرفة األدلة عىل وجوب احرتام تلك احلقوق من الكتاب
والسنة واإلمجاع والعقل.
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وتتكون منظومة حقوق اإلنسان من مخسة معامل رئيسة وهي:
العدل ،واألخالق ،واحلريات ،واحلقوق ،والواجبات ،ومن
الرضوري اإلملام اإلمجايل هبا -عىل أقل تقدير -حتى يعرف
اإلنسان ما له من حقوق وما عليه من واجبات.

 -2املطالبة باحلقوق املشروعة:
اعترب اإلسالم (حقوق اإلنسان) رضورة إنسانية ال غنى حلياة
اإلنسان بدوهنا ،ومن ثم ال جيوز ألحد أن يصادرها ،كام أنه ال
جيوز ألحد أن يتنازل عن حقوقه املرشوعة؛ ألن يف التنازل يفقد
اإلنسان إنسانيته وخيرس كرامته ككائن حضاري متميز.

لذلك عىل اإلنسان عندما تنتهك حقوقه املرشوعة أن بطالب
هبا ،وأال يسكت عنها ،وكذلك املجتمع؛ ولكي يطالب اإلنسان
بحقوقه عليه أن يتعرف أو ً
ال عىل تلك احلقوق ،وكيفية احلصول
عليها ،أما إذا كان جيهل حقوقه فال يستطيع املطالبة بام ال يعرفه،
لذلك فإن املطالبة باحلقوق املرشوعة تأيت كخطوة ثانية بعد تنمية
الثقافة احلقوقية التي أرشنا إليها.

 -3احرتام حقوق الناس:
انتهاك احلقوق املرشوعة لإلنسان تارة يأيت من قبل السلطة
احلاكمة يف هذا البلد أو ذاك ،وتارة يأيت من قبل الناس جتاه
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بعضهم البعض .وهذا ما نود اإلشارة إليه هنا.

إن احرتام حقوق الناس أمر مطلوب رشع ًا وعق ً
ال ،فال

جيوز انتهاك احلقوق املرشوعة من أي جهة كان ،بل جيب احرتام
احلقوق ،وأداء الواجبات.

وكام ال جيوز للسلطات يف أي بلد انتهاك حقوق الناس،

كذلك ال جيوز أن ينتهك الناس حقوق بعضهم البعض ،من

خالل االستيالء عىل أمالك اآلخرين ،أو التعدي عىل أمواهلم ،أو
النيل من كراماهتم ،أو احلط من هويتهم الدينية أو الثقافية.

والواجب أن حيرتم الناس بعضهم بعض ًا ،وأن يتعاونوا عىل
او ُنو ْا َع ىَل ا ْلربِّ َوال َّت ْق َوى َو َال
{و َت َع َ
الرب والتقوى كام يقول تعاىلَ :
(((
الل إِنَّ هّ َ
ان َوات َُّقو ْا هّ َ
إل ْث ِم َوا ْل ُعدْ َو ِ
او ُنو ْا َع ىَل ا ِ
الل َش ِديدُ ا ْل ِع َق ِ
اب}.
َت َع َ
ويتحـدث القـرآن الكريم أن اهلـدف مـن التعدد والتنوع

يف الشعـوب والقبائل هـو التعـارف اإلنساين ،يقول تعاىل:
َاكم ِّمن َذ َك ٍر َو ُأن َثى َو َج َع ْلن ُ
اس إِ َّنا َخ َل ْقن ُ
َاك ْم ُش ُعوب ًا
{ َيا َأ هُّ َيا ال َّن ُ
اك ْم إِنَّ هَّ َ
ند اللهَِّ َأ ْت َق ُ
ار ُفوا إِنَّ َأ ْك َر َم ُك ْم ِع َ
يم
َو َق َبائِ َل لِت ََع َ
الل َع ِل ٌ
ري}(((.
َخبِ ٌ

((( سورة املائدة ،اآلية.2 :
((( سورة احلجرات ،اآلية.13 :
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ووجود االختالف يف األديان أو املذاهب أو األعراق أو
القبائل ليس مربر ًا النتهاك حقوق اإلنسان ،بل جيب أن يتساوى
اجلميع أمام القانون ،بال فرق بني أبيض وأسود ،وال بني عريب أو
عجمي ،وإنام التفاضل يكون بالتقوى والعلم.
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مسك اخلتام
إن ثورة اإلمام احلسني  التي كانت من أجل حتقيق
العدل ،ورفض الظلم ،قد أسست ملبادئ وقيم حقوق اإلنسان،
وأصبحت هذه الثورة مدرسة لتعليم وتنمية الثقافة احلقوقية
املستمدة من قيم اإلسالم وأحكامه.
وإن من أهداف الثورة احلسينية صناعة اإلنسان الرسايل
امللتزم بالقيم الدينية ،واحلقوق اإلنسانية ،واألخالق اإلسالمية.

ومن األهداف أيض ًا هلذه الثورة هو وجوب العمل عىل حتقيق
العدل وإرساء العدالة االجتامعية ،ومقاومة الظلم ،والوقوف
بوجه الظاملني ،الذين ينتهكون حقوق اإلنسان ،وحقوق الناس،
وحقوق اهلل تعاىل.

فاإلمام احلسني 

إنام قام من أجل اإلصالح ،واألمر
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باملعروف والنهي عن املنكر ،وإحياء السنة ،وإماتة البدعة،
والوقوف بوجه الظلم ،والعمل عىل تطبيق حكم اهلل يف احلياة،
والتمتع باحلريات العامة ،وإرساء قيم العدل واحلق واحلرية
والسالم ،وتعزيز الكرامة اإلنسانية ،وجتذير األخالق اإلسالمية
يف املجتمع.
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املصادر واملراجع
-١
-٢

-٣

-٤

-٥

١خري ما نبتدىء به :القرآن الكريم.
٢ابن شعبه احلراين ،أبو حممد احلسن بن عيل بن احلسني ،حتف
العقول عن آل الرس�ول ،النارش :مؤسسة النرش اإلسالمي
جلامعة املدرسني ،قم-إيران ،الطبعة الثانية 1404هـ.
٣ابن شهر آشوب ،أبو جعفر حممد بن عيل الرسوي املازندراين
( ت 588ه�ـ) ،مناق�ب آل أيب طالب ،حتقيق وفهرس�ة :د .
يوس�ف البقاع�ي ،دار األض�واء ،بيروت ـ لبن�ان ،الطبعة
الثانية 1412هـ1991-م.
٤ابن طاووس ،أبو القاسم عيل بن موسى بن جعفر بن حممد
(ت 664ه�ـ) ،اللهوف يف قتىل الطف�وف ،مطبعة مهر ،قم
إيران ،الطبعة األوىل 1417هـ.
٥الري ش�هري ،حمم�د ،ميزان احلكمة ،مؤسس�ة دار احلديث
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الثقافية ،بريوت  -لبنان ،الطبعة الثانية 1419هـ.
٦ -٦القشيري النيس�ابوري ،أبو احلسين مس�لم بن احلجاج بن
مس�لم( ت 261ه�ـ) ،صحي�ح مس�لم ،املكتب�ة العرصية،
بريوت ،طبع عام 1423هـ 2002 -م.
٧ -٧العاملي ،زي�ن الدي�ن ب�ن علي اجلبع�ي (ت 965ه�ـ)،
واملع�روف بـ(الش�هيد الث�اين) ،مني�ة املري�د يف أدب املفي�د
واملس�تفيد ،مكتب اإلعالم اإلسلامي ،قم ،الطبعة الثانية
1414هـ.
٨ -٨الكويف ،أمحد ب�ن أعثم ،كتاب الفتوح ،دار الندوة اجلديدة،
بريوت ،الطبعة األوىل ،غري مذكور تاريخ الطبعة.
٩ -٩املجلسي ،حممد باقر بن حممد تقي ،بحار األنوار ،مؤسس�ة
أهل البيت ،الطبعة الرابعة 1409هـ ـ 1989م.
١٠١٠املفي�د ،أب�و عب�داهلل حمم�د بن حمم�د ب�ن النعمان العكربي
البغ�دادي ( ت  413ه�ـ) ،اإلرش�اد ،املطبع�ة احليدري�ة،
النجف ـ العراق ،الطبعة الثانية 1392هـ ـ 1972م.
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