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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
طفى احلمد هلل رب العاملني، بارئ اخلالئق أمجعني، باعث األنبياء واملرسلني، مث الصالة والسالم على سيدنا وحبيب قلوبنا أيب القاسم املص

ية على أعدائهم إىل يوم الدين، سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة األبد، حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني
 حول والقوه إال باهلل العلي العظيم وال

 مسؤوليتنا تجاه األمة على ضوء رسالة الحقوق
 :ل تعاىليقو 
 (8)(َواِحَدًة َوَأنَا رَبُُّكْم فَاتَـُّقونِ  َوِإنَّ َهِذِه أُمَُّتُكْم أُمَّةً ، َأيُـَّها الرُُّسُل ُكُلوا ِمَن الطَّيَِّباِت َواْعَمُلوا َصاِلًحا ِإنِّي ِبَما تـَْعَمُلوَن َعِليم  )

مار الســةمة ضــا: وامــا حــل اهــل ملتــ )): يف رسووالة احلقووو  ) عليووه السووالم (ويقووول االمووام السووجاا عيوون العابوودين وسوويد السووا دين 
لنفسـ  وتكـره  وان تحـ  لهـم مـا تحـ  ،واستصـةحهم وشـكر محسـنهم وكـذ اعنه عـنهم، فهمل  أوالرفُل بمسيئهم وت، والرحمة لهم

  (( ...لهم ما تكره لنفس 
علوي بون اإلموام يوااب  موحم حموور حوديحنا حوول بعوق احلقوو  الول ااوار اليهوا  علوى مواويف االية الشريفة هنوا  مباحوث عديودة نقتصور  يهوا 

 يف رسالة احلقو : )عليهما السالم(احلسني 
  األحكام آياتمن هي اعية الشريفة : المبحث اعول -8
موون مصوواار التشووريحم ولوويل هوورا االلتهووا علووى حكووم اوورعي  عوود  بوول ميكوون ان ت  ، األحكووام آيووا الشووريفة موون  اآليووةهوو ه  د  ع وون ان تو  ميكووانووه 

اهلل  آيووا كوول   تكوو و وان كانوو  أمهيووةالوو ي يكسووبها  األموور، تكشووع عوون قاعوودة عامووة تشووكل مصوودرا موون مصوواار التشووريحم إذ اهنوواواحوود  قوو  
 .  يةاألمه أقصى ار ا تعاىل على 

ا  منظومووة هنوو نلمنظومووة احلقوقيووة االسووالمية اذ االشووريفة تكشووع عوون املبووين القووانوب او قوول املبووين البنيوووي النظووري ل اآليووة: توضــيذ نلــ 
االطوار العوريق الو ي يرسوم ا وا  هو ه املنظوموة احلقوقيوة االايوة وابعااهوا  حتوداوااليوة مودار الب وث ، حقوقية عامة تشمل خمتلع انواع احلقوو 

اموة  األموةاذا كانوت ذلو  انوه  (َوِإنَّ َهـِذِه أُمَّـُتُكْم أُمَّـًة َواِحـَدةً )و  ورها استنااا اىل كلمة واحدة يف ه ه االية وهوي مفوراة )اموة (يف قولوه تعواىل 
ان  وثانيواً:، يعوامواصوفا  واحودة تشوملهم مج،  يهوا أعضواءمن حيوث هوم  األمة أعضاءاملواصفا  الل ترتب  جبميحم  انه أواًل: ستكون واحدة 

بصودا بيوان هو ه )املواصوفا ( او تلو  )املسوؤوليا ( وا وا   اآلنكالمنوا )ولويل  ، تكون واحدة ايضا ومشاكةسوف املسؤولية على كل  را  را 
واحوودة  وووان  االمووة اذا كانووت امووة  مشوواكةسووتكون ايضووا  )الحقـــوق( ان االمووة اذا كانووت واحوودة  ووان: . وثالحوواً (اآليتكالمنووا يف البعوود الحالووث 

 .حقو  ه ه االمة مباهي امة بكل احااها ينبغي ان تكون مشاكة
ـــَدةً ) واحلاصووول ان النووواتو مووون قولوووه تعووواىل: ـــًة َواِح ـــُتُكْم أُمَّ ـــِذِه أُمَّ وهوووي واحلقوووو  )، ( مشووواكةوهوووي الوا بوووا ان املسوووؤوليا  ) هوووو (َوِإنَّ َه

 . مبدأ عام ميكن ان تكون له استحناءا  خترج بالدليل لسنا االن بصدا بياهناوه ا  ،ايضا مشاكةكما ان املواصفا  ،  ( مشاكةاالمتياعا 
يَـــا َأيُـَّهـــا النَّـــاُس ِإنَّـــا ) قوووال تعووواىلوالووول اقتضوووت حكمتوووه تعووواىل و واهوووا، العشوووائر الووول تنتشووور يف ا لوووب بلووودان العوووا  : وكمثـــال للتوضـــيذ

ــاُكْم ُشــعُ  ــاُكْم ِمــْن نََكــرن َوأُنـَْثــى َوَاَعْلَن ــاُكْم ِإنَّ اللَّــَا َعِلــيم  َخِبيــر  َخَلْقَن َق ــَد اللَّــِا َأتـْ  أعضوواء اننووا  وود ان  (2)(وبًا َوقـََبائِــَل لِتَـَعــارَُفوا ِإنَّ َأْكــَرَمُكْم ِعْن
ختتلوع مون اواىل اىل اخور كما عليهم مسوؤوليا    (3)مسؤولية عامة مشاكةكما ان عليهم ،  ام مواصفا  خاصة هبم أعضاءالعشرية مبا هم 

 .  مبا هم اعضاء يف ه ه العشرية اً ان ام حقوق: الحالث مرواأل، نها تشا  يف هدف مشا  وهو مصل ة العشريةمنهم لك

                                                           

 15و 11املؤمنون  (1)
  13احلجرا   (5)
 كالد اع عن العشرية إعاء ااجوم اخلار ي. (3)
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   .و  ري ذل أاحلجاعي أو و االيراب او املصري أواالمر نفسه ينطبق على الشعوب كالشعب العراقي 
ال اووعوبيا  وال قبليووا   علووى انووهونتعوورف موون خووالل ذلوو   (ُكْم أُمَّــًة َواِحــَدةً َوِإنَّ َهــِذِه أُمَّــتُ ) األمووةيووة الشووريفة اعوول املنطلووق هووو اآلإال ان 

اوعبكم اوعب واحود وال قووميتكم الفارسوية او العربيوة او  :و  يقول (َوِإنَّ َهـِذِه أُمَّـُتُكْم أُمَّـًة َواِحـَدةً )باملعين الضيق وال قوميا  يف االسوالم وا وا 
 .  وهو مقياس مبدئي عام )اعمة( املقياس هوبل ،  ري ذل  قومية واحدة

 ؟هو المراد باعمة ما: المبحث الثاني -2
 :  ربعةأهي  (َوِإنَّ َهِذِه أُمَُّتُكْم أُمًَّة َواِحَدةً ) :يف املراا من االمة يف قوله تعاىل واألقوالاالحتماال  

 وان لوو)األمة( اوائور  وعلوى هو ا االسواس (1)واحود علوى مقصودوالول ا تمعوت هي اجلماعة مون النواس  :االمة لغة: القول اعول والمنصور
مة االسالمية مااامت هتمعة علوى امور واحود  اهنوا اموة واحودة كو ل  اويعة اهول البيوت مواااموا  األ تتسحم وتضيق على حسب املقصد املشا 

كوانوا عشورة ا وراا كموا يف قصوة موسوى  لوووهكو ا كول مجاعوة و ، يف اائورة أخوىل مة واحدةأ هم  وحبل اهلل املتنيهتمعني على الصراط املستقيم 
 .  الرعاء والرعاةأي مجاعة وهم  (5)(...َوَلمَّا َوَرَد َماَء َمْدَيَن َوَاَد َعَلْيِا أُمًَّة ِمَن النَّاِس َيْسُقونَ ): تعاىل قال ) عليه السالم (

   .يؤكده بل، االيت ايضا  الرابحم ه ا هو االحتمال االول وهو ال يتناىف محم االحتمال
 .  وعلى اساسة  ايتنا الشريفة تشري اىل ان املسلمني كا ة ام حقو  مشاكة وعليهم وا با  مشاكة وام مواصفا  مشاكة

ان ايوونكم ايوون واحوود وهووو الوودين : وهووو مووا ارتضوواه الشووي  الطوسووي لقرينووة يف املقووام  يكووون املعووين، ايوونكم: أيان امووتكم : القــول الثــاني
 .  (3)ظاهرخالف ال لكنه .االسالمي

وعلوى اساسوه يكوون كول البشور مون مسولمني وكفوار هوم اموة ، ذلو  ااوارة اىل النووع االنسواب ان (4)ما ذكره بعق املفسرين: القول الثالث
َوِإنَّ َهـِذِه أُمَّـُتُكْم  َملُـوَن َعِلـيم  يَـا َأيُـَّهـا الرُُّسـُل ُكلُـوا ِمـَن الطَّيِّبَـاِت َواْعَملُـوا َصـاِلًحا ِإنِـّي ِبَمـا تـَعْ ) واحدة بقرينة سيا  االيا  حيث يقول تعواىل

 .  ية  ري خاصة باملسلمنيواآل (1)(أُمًَّة َواِحَدًة َوَأنَا رَبُُّكْم فَاتَـُّقونِ 
لفظووة )االمووة( علووى النووووع  إطووال النوووه   يعهوود  ؛يف  ايووة الضووعع وهووو خووالف الظوواهر  ووداانوووه : فــي رد هــذا اعســتدعل وهنــا نقــول

 اإلسوالمالن ايون كول الرسول هوو ؛ لكون  امعهوا االسوالم الكورام وان كانت خطابا للرسل واآلية، معت على مقصد واحداال لو ا ت، اإلنساب
ْسَةمُ ): قال تعاىل يَن ِعْنَد اللَِّا اْْلِ وموسوى وعيسوى وبواقي النبيوني لو ووا قيووا ومسوتجدا   إبوراهيم إسوالماخوىل مون  إسوالمنانعم ، (6)(ِإنَّ الدِّ

   .يف الشرائحم السابقةو وائد ال تو د 
نفول وهوي اموا  اإلسوالمية األموةقرينوة علوى ان املوراا هبوا  (...َوِإنَّ َهـِذِه أُمَّـُتُكمْ ))هو ه( يف قولوه تعواىل  اإلاوارةه ا مضا ا اىل ان وروا اسوم 

 . مة رسول اهلل حممد صلى اهلل عليه والهأو املمتدة أ األنبياءمة أ
) صوولى اهلل هووم ال حمموود : ) عليووه السووالم ( قووال  اآليووةالووراوي عوون  سووهلهعوون االمووام البوواقر ع حيووث  وهووو مووا ورا يف روايووة: القــول الرابــ 

 .عليه وآله (
 موون تووبعهم  ،والوودين االسووالمي ) صوولى اهلل عليووه وآلووه (هووم املمحلووون الشوورعيون الوحيوودون لرسووول اهلل  )علوويهم السووالم(ل حمموود ذلوو  ان آ

 .  ومتس  بسفينتهم اخل اجلنة و ى
                                                           

 كما  اء يف التبيان للشي  الطوسي.   (1)
 .53القصىل  (5)
 إذ ظاهر األمة هو اجلماعة ذا  املقصد الواحد ال نفل املقصد أو الدين والطريقة. (3)
 القرآن. امليزان يف تفسري (4)
 .15املؤمنون  (1)
 11ال عمران  (6)
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من الروايا  الوواراة يف بيوان اسوتقامة طريقوة اهول  لأللوفالن املضمون مطابق ؛ ه ا التفسري تفسري ص يح بغق النظر عن السند: قولن
هي اموة رسوول اهلل ا الو ين متسوكوا  األخىلباملعين  األمة تكون  نعم التفسري الوارا هو تفسري باملصدا  اال لى، إتباعهمالبيت ع وو وب 

يف حوني أن األموة اإلسوالمية بواملعين ، االثين عشرية األماميةوهم الشيعة ، الء ام مواصفا  خاصة وعليهم مسؤوليا  وام حقو بالحقلني وهؤ 
 وقد اتمحم محم األوىل وقد تفا . ...األعم ايضا اا مواصفا  ومسؤوليا  وحقو 

ل منهموووا حقوووو  ووا بوووا  تعووورف مووون خوووالل مالحظوووة كا وووة ولكووو، وال مانعوووة مجوووحم بوووني االسوووالم بووواملعين االخوووىل واالسوووالم بووواملعين االعوووم
 .  التشريعا  االسالمية العامة واخلاصة

 انوب مون  صولوا  اهلل عليوه اىل أاوار قود  ) عليوه السوالم (ومن هنا ننطلق اىل بيان احلقو  الل ورا  يف رسالة احلقو  لالمام السجاا 
 :ه ه احلقو  حيث قال

 أم مونمون طائفتو  أكوان السالمة والرمحة لكل مسولم سوواء  تضمرمبعين ان  ((...مة والرحمة لهممار السةضإ: أهل ملت حل  وأما))
ادايتوه و قو  اهلل تعواىل  إنرمحوة لوه  أعظموهي ، )عليهم السالم(حماولة هدايته اىل طريق اهل البيت   ع واما الحاب ، اما االول  واضح،  ريها
 سالم. هبدايته لإليف أ لى مصاايقها ق قتت أو  ريمها او البوذي  بغري املسلم املسي ي األرقىكما ان الرمحة ،  لالهتداءوو قه 

 . استشعار اعنتماء الى األمة الواحدة: المبحث الثالث -4
 هول ملعين االعم على االقل  ضوال عون املعوين االخوىل   باد وهو كوننا امة واحدة املتجس   اإلحساساستشعار ه ا املب ث الحالث: ضرورة 

 ؟سؤولية امللقاة على عاتق اجلميحممحم ه ه املبالتبحم يتفاعل هل و ؟ مجيعنا ذل  شعرستي
لكوون هوول انووا  ،  وود ان كوول  وورا موون ا رااهووا يستشووعر االنتموواء اليهووا وهووو احسوواس يف  البووه حمموووا سوووف مووحال  العشووريةاننووا لووو الحظنووا 

 .  ؟خر يف العا ايعي امسلم و ه ا االحساس اااه أي  كشيعي امامي امحلكمسلم و 
 ) عليوه السوالم (يف  هوم قولوه بعوق التعموق واذا ارانوا ان نتعموق  ((...إضمار السـةمة والرحمـة لهـم...)): الرواية اقيقة حيث تقوولان 

 .  اإلمهال( 4  .االحتقار( 3  .التنقيىل( 5  .العداوة( 1: اياءأربعة أ ((السةمة إضمار)) د ان يف قبال 
 ان ال عداوة وال تنقيىل وال احتقار بالنسبة ألهل امللة مبا هم أهل امللة بل وال حىت إمهال ام  كل ذل  مر وض. وإضمار السالمة يعين

حقوه ومطالبوه بكول  كي ينال وتهييدنابدعمنا  نسعفه من الوا ب علينا ان ، وظالمةالشيعي املو وا يف ااند محال قد يتعرض اىل ظلم ان 
 .) عليه السالم ( اىل ابعد احلدوا حىت نتمحل قول امامنا السجااوسيلة ممكنة وان نتعاطع معه 

وكــذ .. .)) :يصور  بعود ذلو  ) عليوه السوالم (االموام  وال يتووهم ان إضومار السوالمة أمور قلوي  وال يتعودو احلكوم إىل اجلوووار  وذلو  ألن
بقعوة مون بقواع األرض وهو ا حوق  أيوةمسولم يف  مسؤول عون كوع األذو عون كول ان كل مسؤول وكل واحد واحد منامبعين  ((...األنه عنهم
  .حبث اخر على ذل  واآلليا  للوصول إىل ذل   انهالقدرة ثابت، واما 
 ظاهرة عامةالتقصير واعهمال عهل ملتنا : المبحث الراب  -3

وسووف نستشوهد مبحوال صوارال أوالً  أصوبح ظواهرة عاموةالتقصوري واالمهوال الهول ملتنوا مون املسولمني من مآسوينا املؤملوة ان : ان املب ث الرابحم
   مث ننتقل إىل إثبا  ان ذل  هو ظاهرة عامة يف حياتنا وان كان بهاكال خمفّفة أو به اط أخرو:

 شاه واهمالا عهلا ورعيتا  خوارزمالمل  
 اهنوزم علوى اثرهوا امللو ا بينهمو ور  معوار  املسولمني: إيوران والعورا  و ريهوا حيوث كوان خكمهوا خووارعم اواه، و ها م املغوول بوالا عندما  
كووان  ، (1)أكوو  اال سوواا اهنووم يقتلووون النوواس وخرقووون االرض ويفسوودون  يهووا املغووول املتوحشووني موون عووااةوكووان ، و وور اىل نيشووابور، اوواه خوووارعم

                                                           

ىل مسوولمني لوووال بركووة و وووا الشووي  نصووري الوودين الطوسووي رمحووه اهلل تعوواىل الوو ي وقووع حبكمتووه و طنتووه وحسوون توودبريه بو ووه املوود املغووو  حووىت حووّول املغووول ا (1)
دينيني والوزمنيني حيوث انقو  نصوري الودين الطوسوي أربعمائوة ألوع عوا  حتوت موحدين لدّمر املغول كا ة البالا اإلسوالمية ولقتلووا متوا  األلووف مون العلمواء الو
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لكنووه انشووغل بوواللهو الطوورب وانووون حووىت ان وعيووره يف نيشووابور عنوودما  وواءه اهلهووا و يفوواض بامللوو  ان اهووز اجليوووب يف نيشووابور ملهامجووة املغووول 
وال يو وود   وقووت للنظوور يف اموووركم  النسوواء املطربووا  علووى موودار األيووام والليووا ان امللوو  كلفووين بتووزيني : واحليووع قووال اووم الظلووميشووكون اليووه 
 وظالماتكم   

وهورب  تسومى )اقوالل( يهوا (  وضوحم اهلوه واوالاه يف قلعوة خووارعم اواه اىل منطقوة )بركوان  هورب، اىل ان وصل الزحع املغوو  اىل نيشوابور
مث ، مث  ت وهوا وقتلووا كول ابنواء امللو  وقسوموا عو اتوه وبناتوه علوى قوااة اجلوي ، القلعوةبركوان وحاصوروا  اء املغول اىل مث  ..هو اىل  زيرة نائية.

 لموا وصوله اخلو  وهوو ، بناءهواأو علوى موا حول باهلهوا بصوو  عوال تبكوي  وامروهوا انلوى اجلوي  مه  اركبوها على  رس وطا وا هبوا ععمدوا اىل ا
 .  ما  كمدا وحزنا ومهاته خمتبئ يف  زير 

النماذج الل حكمت بالا املسلمني من الظاملني والطوا يت كبين اميوة وبوين العبواس وبوين عحموان و وريهم حيوث  الكحري منوه ا  وذج من 
 األبدي الدائم.انون ومل ا  الدنيا مث  ارقوها اىل حيث اخلسران االك  وااال  و هم وانشغلوا باللهو ضيعوا حقو  رعيت

 هل هذه قصة الطغاة أم قصتنا؟
الوو ين أمهلوووا وا بوواوم وحقووو  رعيووتهم؟ أم كوول قصووة منهووا موورآة ألنفسوونا كوول   امللووو  والسووالطني هوول هوو ه هوورا قصووىل تار يووة عوونلكوون و 

اذ ملتنوا هول أل ،علوى حسوب موا أوتينوا مون قودرة ،امهالنواب حجموه؟ ان علينوا ان نتوقوع عنود كول قصوة لتقيويم أنفسونا ومودو بقدره وعلى حسو
 :حيووث يقووول ) عليووه السووالم (علووى ضوووء كلمووة االمووام عيوون العابوودين وسوويد السووا دين  اً املسووؤولية واحوود املووال  واحوود يف اجلميووحم مووااام طبيعوويّ 

ُهْم َوُتِحـ ُّ ِإْضَماُر السََّةَمِة َوالرَّْحَمـِة َلُهـْم َوالرِّفْـُل ِبُمِسـيِئِهْم َوتَـأَلُُّفُهْم َواْسِتْصـَةُحُهْم َوُشـْكُر ُمْحِسـِنِهمْ  َوَحلُّ َأْهِل ِملَِّت َ ))  وََكـذُّ اأْلََنه َعـنـْ
 (( َلُهْم َما ُتِح ُّ لِنَـْفِسَ  َوَتْكَرُه َلُهْم َما َتْكَرُه لِنَـْفِس 

يف الب ووورين او يف  لسوووطني او يف الووودمام  اإلسوووالم أهووولالموووا  علوووى يقوووحم مووون الظ موووااً منوووا يهمووول وينسوووى أو يتجاهووول ان املشوووهوا ان كحوووري 
بول ، والظالموا  وسوائر انوواع الظلوموالعوامية او  ري ذل  من بالا املسلمني حيث القتول والسوجون والتهجوري و مو  احلقوو  وسولب احلريوا  

 .  يف أر اء األرض اهل ملتنا ملا يعانيه  باأل اإلحساس ان الكحري منا ال يستشعر حىت هرا
 بكل أهل ملتنايرسم لنا أسس عةقتنا  ) عليا السةم (اْلمام السجاد 

وان تحـ  لهـم مـا تحـ  لنفسـ  وتكـره ...)): وهوياجلميحم عنق على  اللاملسؤولية صريح يف  ) عليه السالم (ان كالم اإلمام السجاا 
ـــدعوت ... فعم  )) ) عليوووه السوووالم (ويف نسووواة اخووورو يقوووول االموووام  ((لهـــم مـــا تكـــره لنفســـ ... أي ان نووودعو جلميوووحم  ((...هـــم اميعـــا ب

 . والرااا واألمن واالستقرار واالعاهار و ري ذل املسلمني يف كل بقاع االرض بالصال  وااداية 
مون  يوه بوه وهوو وا وب كفوائي   يقوم  ،اً ظواهرولويل يف و ووب نصورة مجيوحم أهول امللوة، وهو ا نوىل  ((... وانصرهم اميعا بنصرت ...))
وأوسـطهم ، يرهم بمنزلـة الولـدوصـغ، كبيـرهم بمنزلـة الوالـد ،ازلهماميعـا منـ وانزلهم ...)) ذل  ىاجلميحم من القاارين عل أمث  قد، الكفاية
  ((...اعخ بمنزلة

أو إيوران والويمن أو مصور وتوونل واملغورب كستان او احلجواع من البا  اً ينا عائر قاامأما ر  اخيلة أنفسنا؟ وهل إذا هل  د ه ا االحساس يف 
   ؟  والدناهل نستشعر انه مبنزلة  اً نّ و  ري ذل  وهو اك  منا س  وأ غانستان واخلليو أو الشر  أو الغرب أ

والريوااة يف كول اوئ  يف خصوا حقوو  اهول االسوالم علينوا  سووف تعووا لنوا السويااة ) عليه السالم ( وصية امامنا السجاا اننا لو امتحلنا
وسوووف يسووتمر مسلسوول سوو ق حقوقنووا يف كوول األبعوواا وسيصوواار الغوورب والشوور  حووىت تار نووا وهوودنا وا اعاتنووا واال  سوونبقى يف ذيوول القا لووة 

 .األمحلةمن  األلوفبني عشرا  وسنشري ههنا إىل محال واحد من  ،وحقوقنا على البشرية

                                                                                                                                                                                                                                

ه لكووان سوتار )رصود خانوه مرا وه(، وبعوق  هلووة العاموة يتعرضوون اىل راوق الشوي  الطوسووي بوالتهم الباطلوة موحم انوه ذو  ضول علووى مجيوحم مسولمي العوا  ولووال
 الدين االسالمي على خطر كبري اىل يومنا ه ا.
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 على البشرية )عليهم السةم( بيتنمونج صارخ من إاحاف اآلخرين بفضل آل ال
 :احب معجم تاري  العلوم االنسانيةيقول ص

 تاريخ وعدة حقوق اْلنسان -أ
حلقوو  التقليديوة للشوعب والول اكود  ا م1652عوام يف بريطانيا الك و )ميكننا را تاري  والاة حقو  االنسان اىل عريضة احلقو  املوقعة 

 .  (1)(اال ليزي
والاة تواري   راّ وكيوع ت و ؟وثيقوة حلقوو  االنسوان أعظوموالو ي يعتو   وهووملالو  االاوا  ) عليوه السوالم ( االموام علوي اين عهود: وهنا نقول

 قرون اىل ذل  ؟؟  ةكحر من عشر هوقد سبقهم االمام علي ب، اىل ما كتبه اال ليز يف القرن التاسحم عشر اإلنسانحقو  
سالمية الل كتبها اهل البيت بايديهم واموروا املسولمني باتباعهوا ونشورها والواويو اوا يف كول ما ذل  اال لتقصرينا يف نشر رسائل احلقو  اال

االموام كموا كتوب ،  وكو ل  رسوالته اىل ولوده حممود بون احلنفيوة املعرو وة، االاواعهوده اىل مالو   ) عليوه السوالم (االمام علوي  لقد كتب ، العا 
لكن العا  االسالمي منشغل بقول مسلمة الفوتح و وريهم ممون ال خسونون  ،حلقو  اىل مجيحم املسلمنيرسالته يف ا ) عليه السالم (عين العابدين 

   ت وهم ا ضل الناس بعد رسول اهللالوضوء وال ين ر عوهم اىل مستوو رسول اهلل صلى اهلل عليه واله واع
 ) عليوه السوالم (وقود كوان االموري  ((نظيـر لـ  فـي ال لـل اخ لـ  فـي الـدين او إماصنفان  الناس)) ) عليه السالم (يقول امري املؤمنني 

 .حاكما وقد طبق ذل  كله
 حقوق الطفل –ب 

 :  مث يقول صاحب املعجم
لوه تنبنت منظمة االمم املت دة االتفاقيوة الدوليوة حلقوو  الطفول والول مورة ظهور نوىل عواملي ، م1121" في العشرين من تشرين الحاب عام 

 "حبقوقه  قيمة قضائية يعاف للطفل
رفــ  القلــم عــن الصــبي حتــى يبلــن وعــن المجنــون حتــى يفيــل وعــن ))يف حووني ان االسووالم سووبقهم اىل ذلوو   قوود ورا يف الروايووة املعتوو ة 

حكمووت قود و  هوايمون الفووروع الفقهيوة االسوالمية رتبوت عل األلووفان و ، واو ه الروايوة وهوو ا احلكوم اكو  القيموة القضوائية (5)((النـائم حتـى ينتبـا
   .فاا  طويلةل اإلسالميةالبالا  طبقها على

 .  قانوب عاموهو نىل حقوقي  (3)((...َعْمَد الصَِّبيِّ َخطَأ  َتْحِمُلُا اْلَعاِقَلة...)): كما ان هنا  رواية اخرو
ُر َعَلْيـِا، َوالرِّفْـُل َوَحلُّ الصَِّغيِر رَْحَمُتُا ِفي تـَْعِليمِ ))يقول  احلقوقيةيف رسالته  ) عليه السالم (االمام السجاا كما ان  ِا َواْلَعْفـُو َعْنـُا، َوالسَّـتـْ
تووعن جببوال مون  ) عليوه السوالم (وكول كلموة مون كلموا  االموام ، عونوه مون حقوو  للطفول يف عوا  اليووموهو ا يفوو  موا يدّ  (3)((بِِا َواْلَمُعونَـُة لَـاُ 
 استنباط الدروس والقيم واملسائل منها.عليها لكن انال قصري ال يسمح بدراستها والتدبر  يها و ال هب تفو  

 حقوق الشعوب
تعوا  كرة حق الشعوب اىل القرن االخوري وقود و ود  روحوا  ديودة " : مث يتابحم صاحب املعجم وي كر حقو  الشعوب واالقليا   يقول

 .."  .م1111يف اندنوسيا عام  غاا يف مؤمتر باندون
وقوود  صولنا ذلو  يف كتوواب ، الشوعوب والقبائولحقوو  الن القوران الكوري يوو كر ؛ حاو  هول  اضوو مقصووا امووا كو ب كسووابقه  وهو ا الكوالم

                                                           

 .314اإلنسانية / مااة حقو  اإلنسان ا معجم العلوم (1)
 .152ا 3عوا  الآل  ج (5)
 .22ا 51وسائل الشيعة ج (3)
 .651ا 5من ال خضره الفقيه ج (4)
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اوضو نا بالتفصويل ان وقود  (8)(َلُكـْم ِديـُنُكْم َولِـَي ِديـنِ )( انطالقا من قوله تعاىل يف سوورة الكوا رون ال ط الفاصل بين الحضارات واعديان)
عنووه وهوو ا حووق كبووري  صوولنا الكووالم ، ملوون يعوورف هوو ه القواعوود اعلــزام ووو  قاعوودة والوول هووي اعمضــاء هوو ه االيووة الشووريفة يسووتفاا منهووا قاعوودة 

 .  هنال 
لو ثنيت لي الوسادة لحكمـت بـين أهـل التـوراة بتـوراتهم وبـين أهـل اْلنجيـل )): ) عليه السالم (كما يقول االمام علي بن ايب طالب 

صولوا  اهلل االموري  صور  بوهحوق الشوعوب وقود  وه ا حق من أعظم (2)((.بإنجيلهم وبين أهل الزبور بزبورهم وبين أهل الفرقان بفرقانهم..
 .  لع عامأقبل اكحر من عليه 

تودبر املنصوفون ونطوق هبوا القوائمون علوى االسوالم ور عووا اصوواوم عاليوا ووحودوا موواقفهم  يهوا لوو و هب ا الصودا  املتا  من النصوا وهنا 
 لتغري  املعااال . و هواهم

حاايوث أ سوائر  اا وقد ذكر  يف اصح مصاارنا من القران الكري اىل هنو البال وة اىل رسوالة احلقوو  اىلنيالسباقحنن ان ه ه احلقو  كنا 
وانصواعوا اىل موا يوديهم مون  وواهر املعواب ولبواب اال كوار وتشوريعا  احلقوو  موا يف أان املسولمني تركووا هوو يؤسع لوه  ال يلكن  ،اهل البيت

 .  ق وعو  بعق املباائ وصاغ منها تشريعا  حىت اعت وه اول من اسل ورس  حقو  االنسان يف العا يلقيه عليهم الغرب ال ي  ّ 
 الرابط بين أكل الطيبات والعمل الصالذ

 ؟صاحل  بني اكل الطيبا  والعمل السائل ماهو الربتوهنا ن (َأيُـَّها الرُُّسُل ُكُلوا ِمَن الطَّيَِّباِت َواْعَمُلوا َصاِلًحا)ية تقول اآل
 : ل ل  ن كر منها اثننيحمتملة هنا  عدة و وه : والجواب

للتقووي علوى الطعوام  هنه يهكل الكا ر  أما؛ على العمل الصاحل ليتقووا هباالطيبا   يهكلون –ومن مث املؤمن املتهسي هبم  –الرسل ان  (1
 .  العملااة والعلم و العبكله ليتقوو به على هللشهوة يف حني ان املؤمن يالفروض  لاملعصية أو على أق

إذ يسولب اثورا وضوعيا علوى تو يوق االنسوان  لو ل  ان ، ذا ما اكل االنسان اخلبائث وهي حمرمةإيت اخلبائث  هان الطيبا  يف مقابلها ت (5
و  علوى لكن الطعام لو كان واقعوا  وري مو بوان كانت اصالة احلل  ارية   انهوهك ا الشبها  وطعام السو  ، تو يقه عن ان يعمل الصاحلا 

 يواكم منهواإيرتكب املعاصي واملوبقوا  اعاذنوا اهلل و  أو قديو ق لصالة الليل او  ريها من العبااا    قد الالطريقة االسالمية  ان له اثرا وضعيا 
 .  ورعقنا اهلل وإياكم تقوو القلب وصاحل العمل انه مسيحم الدعاء

 د والا الطيبين الطاهرينواخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمين وصلى اهلل على محم

                                                           

 .6الكا رون  (1)
 .675ا 33، وحبار األنوار ج515ا 5إرااا القلوب ج (5)


