
)(حقوق اإلنسان  عند اإلمام الحسین
  

  سندس محمد عباس السعیدي. م

ق  داً یلی بحانھ حم ده س لھ ، أحم رفھ وفض ھ ، وش ان وكرم ق اإلنس ذي خل د  ال الحم
داً  ا محم ھد أن نبین ھ ، وأش ریك ل ده ال ش ھ إال هللا وح ھد ان أال إل بجاللھ وعظیم سلطانھ ، وأش

  : وبعد ..    عبده ورسولھ صلى هللا علیھ وآلھ وسلم

ان"قضیة تعد ي ت" حقوق اإلنس ایا الت ر القض ن أكب ھ م ف دول وم بمختل الم الی غل الع ش
دم  اس تق ا إن مقی ل ،كم ا ومبط ّق فیھ ین مح وشعوبھ ، ودیاناتھ وجنسیاتھ ، وفئاتھ وطبقاتھ ، ب
وق  المي لحق الن الع ي اإلع واردة ف ان ال وق اإلنس الدول ورقیھا الیوم ھو مقدار ما تراعي حق

ر بمظھ ى أن تظھ الم عل ام الع الن اإلنسان، فترى دولنا تسعى جاھدة أم ذا اإلع ي لھ ر المراع
ي  ة الت ة الدولی ذه الوثیق ن ھ تجدیھا م وما جاء فیھ، وكأن اإلسالم خال من ھذه الحقوق لكي تس
مل  ع وأش و أوس ا ھ المي م دین اإلس ر ال ین أق لم یمض على إعالنھا سوى نصف قرن، في ح

  .سنة١٤٠٠من ھذه الحقوق، قبل أكثر من 

یة  ة قض ك أن دراس ا فالش ن ھن وق اإل"وم الم حق ي اإلس ان ف ة ، ألن " نس ة للغای مھم
ة  وانین الدولی ذلك الق بقت ب اة ، وس ل مراع ان أفض وق اإلنس ت حق الشریعة اإلسالمیة قد راع
نھج  و الم واه ، وھ اً س ل هللا دین ذي ال یقب ق ال دین الح و ال الم ھ واألنظمة الوضعیة ، ألن اإلس

الم :الشامل الكامل الصالح لكل زمان ومكان ، قال تعالى  د هللا اإلس دین عن ال )١(إن ال وق
رین :سبحانھ  ال )٢(ومن یبتغ غیر اإلسالم دیناً فلن یقبل منھ وھو في اآلخرة من الخاس وق

  .)٣(الیوم أكملت لكم دینكم وأتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم اإلسالم دیناً :أیضاً 

حیث ال یمكن لكن موضوع حقوق اإلنسان في اإلسالم موضوع عام، وواسع ب
استیعابھ تفصیال خالل الحجم المقدر لمثل ھذه الدراسة الموجزة، بما یتناسب والغرض الذي 

.من أجلھ أجریت أساسا
علیھ وقع االختیار على موضوع أخص من ذلك وھو موضوع حقوق اإلنسان عند اإلمام 

من اإلیجاز على أن ھذا الموضوع لم یكن ). علیھ السالم(الحسین بن علي بن أبي طالب 
بحیث یمكن أن یستوعبھ حجم دراستنا ھذه، ولكن مع ذلك یبقى ھذا الموضوع ـ على كل حال 

  .ـ أضیق من سابقھ، بحیث یمكن التصرف فیھ باإلیجاز على صعوبة ذلك

                                                            

عمران١-   .١٩: آل
عمران-٢   .٨٥: آل
  .٣: املائدة-٣



ل ھذا من جانب ومن جانب  أخر أن خیر ط ب راً فق یس تنظی ان ل وق اإلنس ل حق ما یمث
ین   ام الحس ة  األم باب الجن ید ش رار س و األح و أب اً ھ ل )(تطبیق ق والباط ة الح ي معرك ف

اریخ ... والخیر والشر والفضیلة والرذیلة  وسائر األضداد في الحیاة معركة ألطف ، معركة ت
دیثاً  دیماً وح ریة ق ي البش یم ف ة ال.الق ك قل ن ذل الً ع یة فض ت قض ي تناول ات  الت دراس

  .من ھذا المنظار )(الحسین

  


