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{ َل َق ْد َخ َل ْق َنا إْ ِ
ان يِف َأ ْح َس ِن َت ْق ِويمٍ}
نس َ
ال َ
سورة التني ،اآلية.4 :

المقدمة

اإلمام عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب السجاد 

(38هـ 95 -هـ) هو اإلمام الرابع من أئمة أهل البيت األطهار،
الذين أذهب اهلل عنهم الرجس وطهرهم تطهري ًا.

وقد برز اإلمام السجاد  يف فرتة إمامته كإمام للمسلمني،
ومرجع يف الدين ،ومنارة يف العلم ،ومبني لألحكام الرشعية،
ومفرس للقرآن الكريم.
وكان مث ً
ال أعىل يف العبادة والزهد والتقوى والورع حتى
سمي بسيد الساجدين وزين العابدين وإمام املتقني.
وقد واجه اإلمام السجاد  يف حياته الكثري من املحن
واملآيس ،وكان أعظمها واقعة كربالء املأساوية بكل تفاصيلها
املؤملة ،وما أعقبها من تداعيات ومفاعيل عاشها اإلمام السجاد
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بصرب وجتلد وحكمة.
وقد تق ّلد اإلمام السجاد  مقاليد اإلمامة بعد استشهاد
أبيه اإلمام احلسني  يف فرتة زمنية عصيبة خالل النصف
الثاين من القرن األول اهلجري ،ومارس دوره القيادي والديني
رغم حساسية املرحلة وصعوبة الواقع.
وقد رأى اإلمام السجاد  أن األمة تواجه أخطار ًا عظيمة،
وكان من أبرزها تأثر األمة بالثقافات املتنوعة الوافدة والتي أثرت
عىل شخصية اإلنسان املسلم ،وعىل مسار األمة اإلسالمية.
واألمر اآلخر ضمور القيم الدينية واألخالقية ،وشيوع
املفاسد واملحرمات نتيجة حلالة الرخاء يف العيش واإلرساف
يف ملذات الدنيا وشهواهتا ،وذلك هبدف إشغال الناس بالدنيا
وإبعادهم عن روح اإلسالم ومقاصده وأهدافه العليا.
ومن هنا ،اهتم اإلمام السجاد  بعد مأساة كربالء ببناء
اإلنسان وتربيته تربية دينية وعلمية حمكمة من أجل تأهيل كوادر
رسالية تقود مسرية األمة ،وتصحح مسارها اخلاطئ ،وتساهم يف
نرش العلم واملعرفة يف احلوارض العلمية الكربى.
وبالفعل فقد اهتم اإلمام السجاد  اهتامم ًا كبري ًا بالرتبية
والتعليم لبناء اإلنسان ،ألنه املحور يف بناء األمة وتقدمها وهنوضها

املقدمة

9

احلضاري.
ويسلط هذا الكتاب األضواء بصورة خمترصة عىل بعض ما
قام به اإلمام السجاد  من حماور مهمة يف عملية بناء اإلنسان
التي ركز عليها ،ونشري إىل أمهها يف األمور التالية:
 -1البناء الروحي (الرتبية بالدعاء).
 -2البناء اإلنساين (االرتقاء بالعبيد).
 -3البناء االقتصادي (االهتامم بالفقراء).
 -4البناء احلقوقي (رسالة احلقوق).
وذلك هبدف بناء شخصية اإلنسان املسلم بناء روحي ًا ومعنوي ًا
وعلمي ًا وفكري ًا واقتصادي ًا بحيث يكون مؤه ً
ال لتويل مسؤوليات
وواجبات كبرية ،فالكفاءات الدينية والعلمية هي القادرة عىل
حتمل املسؤوليات الكبرية ،وإنجاز األعامل ،وخدمة املجتمع،
وعامرة األرض.
وقد خترج من مدرسة اإلمام السجاد  العلمية الكثري
من العلامء والفقهاء واألعالم والشخصيات العظام يف خمتلف
احلقول العلمية واملعرفية ممن التفوا حول حلقات دروسه العلمية،
واالنتهال من بحار علومه ومعارفه.
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وختام ًا ...أبتهل إىل اهلل تعاىل أن جيعل هذا الكتاب يف ميزان
ُون *
أعاميل ،وأن ينفعني به يف آخريتَ { ،ي ْو َم اَل َين َف ُع َم ٌال َو اَل َبن َ
إِ اَّل َم ْن َأتَى اللهََّ بِ َق ْل ٍ
ب َسلِيمٍ} ،إنه  -تبارك وتعاىل  -حمط الرجاء،
وغاية األمل ،وينبوع الرمحة والفيض والعطاء.
واهلل املستعان

عبداهلل أمحد اليوسف
احللة  -القطيف

اجلمعة  7رمضان 1438هـ
 2يونيو 2017م

اإلمام السجاد  والتربية بالدعاء
مفتتح
أمر اهلل سبحانه وتعاىل عباده بالدعاء وطلب احلاجات منه يف
مواطن كثرية يف القرآن الكريم ،فقال عز وجل يف كتابه املجيد
{و َق َال َر ُّبك ُُم ا ْد ُع يِ
ون َأ ْست ِ
{وإِ َذا َس َأ َل َ
ك
َج ْ
َ
ب َلك ُْم}((( وقال تعاىلَ :
ِ ِ
يب َد ْع َو َة الدَّ ا ِع إِ َذا َد َع ِ
ان َف ْل َي ْست ِ
َجي ُبو ْا يِل
يب ُأ ِج ُ
ع َبادي َعنِّي َفإِ يِّن َق ِر ٌ
ون}(((.
َو ْل ُي ْؤ ِمنُو ْا يِب َل َع َّل ُه ْم َي ْر ُشدُ َ
وقد ضمن اهلل سبحانه وتعاىل االستجابة ملن يدعوه بإخالص
ويقني ،ومن هنا فإن عىل اإلنسان املؤمن عند طلب احلاجة التوجه
إىل اهلل تعاىل بالدعاء لقضاء حوائجه يف الدنيا واآلخرة.

((( سورة غافر ،اآلية.60 :
((( سورة البقرة ،اآلية.186 :
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ويف فضل الدعاء ومكانته وردت أخبار وروايات متكاثرة
ومستفيضة ،بل ومتواترة تؤكد كلها عىل رشف وفضيلة الدعاء،
وأثره الفعال يف قضاء احلوائج وحتقيق الغايات يف الدنيا واآلخرة.

فقد روي عن رسول اهلل  قوله« :الدُّ عاء م ُّخ ِ
العبا َد ِة»
ُ ُ
ِ
وقوله « :الدُّ عاء ِسالح ا ُمل ِ
ؤم ِن َو َعمو ُد الدّ ِ
اموات
الس
ُ
نور َّ
ين َو ُ
ُ
ٍ
ِ
ِ (((
أكر َم َعلىَ اللهَِّ تَعاىل ِم َن
واألرض»  .وقوله « :ما من شيَء َ
الدُّ ِ
عاء»(((.

(((

دخ ُل اجلنَّ َة رج ِ
وروي عن رسول اهلل  قولهَ :ي ُ
الن كانا
َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
صاح َب ُه َفو َق ُهَ ،ف َي ُ
قول :يا َر ِّب،
أحدُ همُ ا
عملاَ ن َع َملاً واحد ًاَ ،فيرَ ى َ
َي َ
كان َعم ُلنا ِ
واحد ًا؟ َف َي ُ
َبار َك وتَعاىل:
قول اللهَُّ ت َ
بِام أع َطي َت ُه َو َ َ
َسأ َلني َو مَل تَسأ ْلني.

ِ
ثم قالَ :س ُلوا (اسألوا) اللهََّ
وأجز ُلوا ،فإ َّن ُه ال َيتَعا َظ ُم ُه يش ٌء(((.
ِ
عز ّ
وجل
ب
األعامل إىل اللهَِّ ّ
«أح ُّ
وعن أمري املؤمنني  قالَ :

((( مستدرك الوسائل ،الطربيس ،ج  ،5ص  ،167رقم .5576
((( أصول الكايف ،الشيخ الكليني ،ج  ،2ص  ،439رقم .1
((( بحار األنوار ،العالمة املجليس ،ج  ،90ص  ،294ح .23
((( بحار األنوار ،ج  ،90ص  ،302ح  .39وسائل الشيعة ،احلر
العاميل ،ج  ،7ص  ،24رقم .8605
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فيِ
ِ
األرض الدُّ عا ُء»(((.

يك بِالدُّ ِ
فإن ِ
عاءَّ ،
وقال اإلمام الصادق َ « :ع َل َ
فيه ِشفا ًء
ِمن ك ُِّل ٍ
داء»(((.
وقد روى معاوية بن عامر قال :قلت أليب عبداهلل :
جعلني اهلل فداك ،ما تقول يف رجلني دخال املسجد مجيع ًا ،كان
أحدمها أكثر صالة ،واآلخر دعاء ،فأهيام أفضل؟
قال :كل حسن.
قلت :قد علمت ،ولكن أهيام أفضل؟

قال :أكثرمها دعاء .أما تسمع قول اهلل تعاىل{ :ا ْد ُع يِ
ون َأ ْست ِ
ب
َج ْ
َلك ُْم}((( إىل آخر اآلية(((.

هذه األحاديث وغريها تؤكد عىل فضل الدعاء ،وأنه من
أفضل أنواع العبادة ،ولذلك من املهم االستفادة القصوى من
قراءة األدعية املأثورة ،وفهم معانيها ،واستنطاق مضامينها
ومفاهيمها ،والتعمق يف دالالهتا املعنوية والرتبوية واألخالقية.
((( وسائل الشيعة ،احلر العاميل ،ج  ،7ص  ،31رقم .8628
((( أصول الكايف ،الشيخ الكليني ،ج  ،2ص  ،470رقم .1
((( سورة غافر ،اآلية.60 :
((( جممع البيان يف تفسري القرآن ،العالمة الطربيس ،ج  ،8ص .823
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الصحيفة السجادية والرتبية بالدعاء
قدّ م اإلمام عيل بن احلسني السجاد  لألمة اإلسالمية
كنوز ًا من املعارف اإلسالمية من خالل األدعية ،إذ احتوت
أدعيته املأثورة عىل مفاهيم عميقة ومضامني مهمة يف العقائد
والفكر واألخالق والرتبية والسلوك.
وقد استخدم اإلمام السجاد  الدعاء كوسيلة للرتبية،
فقد استطاع  أن يريب جي ً
ال من الفقهاء والعلامء والرواة
واملحدثني واملفرسين عىل فضائل األخالق ومكارمها ،مركز ًا يف
تربيته عىل وسيلة الدعاء ،وقد خترج من مدرسته العلمية أساطني
يف العلم واملعرفة ،وقادة رأي وفكر ،وقمم شاخمة يف خمتلف العلوم
واملعارف اإلسالمية.
والصحيفة السجادية  -والتي تضم أهم أدعيته  -مل تقترص
عىل املناجاة والدعاء والترضع واخلشوع هلل تعاىل وحسب؛ وإنام
تشتمل أيض ًا عىل كنوز من العلوم واملعارف اإلسالمية بام احتوته
من املسائل والقضايا العقائدية واالجتامعية واألخالقية والرتبوية
وغريها.
ومما يدلل عىل أمهية ونفاسة الصحيفة السجادية ما كتب
عنها من عرشات الرشوح هلا ،وقد أحىص املحقق الكبري (آغا
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بزرك الطهراين) يف كتابه القيم (الذريعة إىل تصانيف الشيعة) مئة
ومخسني رشح ًا هلا ،كام تم ترمجتها بعدة لغات عاملية.

ٍ
معان ودالالت تربوية
وحتتوي الصحيفة السجادية عىل
مهمة ،كام تضمنت إرشادات أخالقية وسلوكية وروحية لرتبية
اإلنسان عىل الفضائل النفسية والكامالت املعنوية.
وقد استطاع اإلمام السجاد  من خالل األدعية الرشيفة
التي بثها بني الناس أن يريب جمموعة من الكوادر املؤمنة ،وأن
يواجه الفساد الذي أخذ باالنتشار الكبري يف خمتلف نواحي احلياة
من خالل الرتبية الروحية بالدعاء.
وألمهية الصحيفة السجادية فقد أطلق عليها (إنجيل أهل
البيت وزبور آل حممد) .وتعد بحق جامعة لألدب العريب الفصيح،
وتأيت بعد هنج البالغة من حيث القيمة البالغية هلا .وألمهيتها فقد
أرسل (املرجع الديني الراحل آية اهلل العظمى املرعيش النجفي
( )Jعام  1353هـ نسخة من الصحيفة السجادية إىل العالمة
املعارص مؤلف تفسري الطنطاوي مفتى اإلسكندرية فكتب إليه
بعد أن شكره عىل هذه اهلدية القيمة:
«ولسوء حظنا هو اننا مل نحصل عىل هذا العمل القيم واخلالد
الذي هو تراث النبوة ،وكنت كلام أنظر فيها أراها فوق كالم
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املخلوق ودون كالم اخلالق»(((.
وحتتوي الصحيفة السجادية الكاملة عىل أكثر من سبعني
دعاء ،وهي:
1ـ دعاؤه يف التحميد هلل تعاىل 2ـ دعاؤه يف الصالة عىل
الرسول 3ـ دعاؤه يف الصالة عىل محلة العرش 4ـ دعاؤه يف
الصالة عىل أتباع الرسل 5ـ دعاؤه لنفسه وخاصته 6ـ دعاؤه
عند الصباح واملساء 7ـ دعاؤه يف املهامت  8ـ دعاؤه يف االستعاذة
9ـ دعاؤه يف طلب املغفرة 10ـ دعاؤه يف اللجوء إىل اهلل11 ،ـ
دعاؤه بخواتيم اخلري 12ـ دعاؤه يف االعرتاف 13ـ دعاؤه يف
طلب احلوائج 14ـ دعاؤه يف الظالمات 15ـ دعاؤه عند املرض
16ـ دعاؤه يف االستقالة 17ـ دعاؤه عىل الشيطان 18ـ دعاؤه
يف املحذورات 19ـ دعاؤه يف االستسقاء 20ـ دعاؤه يف مكارم
األخالق 21ـ دعاؤه إذا أحزنه أمر 22ـ دعاؤه عند الشدة 23ـ
دعاؤه بالعافية 24ـ دعاؤه ألبويه 25ـ دعاؤه ألوالده 26ـ دعاؤه
جلريانه وأوليائه27ـ دعاؤه ألهل الثغور 28ـ دعاؤه يف التفزع
29ـ دعاؤه إذا ُقترِ عليه الرزق 30ـ دعاؤه يف املعونة عىل قضاء
الدين 31ـ دعاؤه بالتوبة 32ـ دعاؤه يف صالة الليل 33ـ دعاؤه
يف االستخارة 34ـ دعاؤه إذا ابتىل ورأى مبتىل بفضيحة أو ذنب
((( سرية األئمة االثني عرش ،مهدي البيشوائي ،ص .241
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35ـ دعاؤه يف الرضا بالقضاء 36ـ دعاؤه عند سامع الرعد 37ـ
دعاؤه يف الشكر 38ـ دعاؤه يف االعتذار 39ـ دعاؤه يف طلب
العفو والرمحة 40ـ دعاؤه عند ذكر املوت 41ـ دعاؤه يف طلب
السرت والوقاية 42ـ دعاؤه عند ختم القرآن 43ـ دعاؤه إذا نظر إىل
اهلالل 44ـ دعاؤه لدخول شهر رمضان 45ـ دعاؤه لوداع شهر
رمضان 46ـ دعاؤه يوم الفطر47ـ دعاؤه يف يوم عرفة 48ـ دعاؤه
يوم األضحى 49ـ دعاؤه يف دفع كيد األعداء 50ـ دعاؤه يف
الرهبة 51ـ دعاؤه يف الترضع واالستكانة 52ـ دعاؤه يف اإلحلاح
عىل اهلل 53ـ دعاؤه يف التذلل هلل 54ـ دعاؤه يف استكشاف اهلموم
55ـ دعاؤه يف التسبيح 56ـ دعاؤه يف متجيد اهلل 57ـ دعاؤه يف
ذكر آل حممد 58ـ دعاؤه يف الصالة عىل آدم 59ـ دعاؤه يف الكرب
واإلقالة 60ـ دعاؤه مما حيذره وخيافه 61ـ دعاؤه يف التذلل 62ـ
دعاؤه يف يوم األحد 63ـ دعاؤه يف يوم االثنني 64ـ دعاؤه يف يوم
الثالثاء 65ـ دعاؤه يف يوم األربعاء 66ـ دعاؤه يف يوم اخلميس
67ـ دعاؤه يف يوم اجلمعة 68ـ دعاؤه يف يوم السبت 69ـ أدعية
املناجاة اخلمس عرشة(((.
وهكذا كان اإلمام السجاد  يعرب عن آرائه الرتبوية
واألخالقية والعقائدية والثقافية من خالل األدعية الرشيفة
((( راجع الصحيفة السجادية الكاملة.
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التي كان يتلوها آناء الليل وأطراف النهار ،وهي تشكل منظومة
متكاملة لرتبية اإلنسان تفكري ًا وفكر ًا وسلوك ًا ومنهج ًا.
ومن املهم للغاية التأمل والتفكر يف أدعية الصحيفة السجادية
وعدم االكتفاء بالفراءة املجردة هلا ،وإنام السعي نحو فهم ما
احتوته أدعيتها من مفاهيم ومضامني ودالالت عميقة ومتنوعة.
وتعد الرتبية بالدعاء من أهم الوسائل يف تزكية النفس،
وهتذيب الروح ،وتنمية الرصيد الروحي واملعنوي يف شخصية
اإلنسان املسلم.
وألمهية الدعاء وبناء اجلانب الروحي يف الشخصية؛ سنشري
إىل جمموعة من املطالب املهمة يف الرتبية بالدماء والبداية مع آثار
وفوائد الدعاء ،ثم رشوط استجابة الدعاء ،وبعدها نتحدث عن
موانع استجابة الدعاء ،ونختم هذا املوضوع باحلديث عن بعض
صور الدعاء املستجاب.

آثار الدعاء
ّ
حث اهلل سبحانه وتعاىل عىل الدعاء فقال عز وجل يف كتابه
العزيز {ا ْد ُع يِ
ون َأ ْست ِ
ب َلك ُْم}((( وضمن اهلل ملن يدعوه أن
َج ْ
يستجيب له ،ولذلك جيب عىل املؤمن عند احلاجة التوجه إىل اهلل

((( سورة غافر ،اآلية.60 :
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تعاىل بالدعاء لقضاء حوائج الدنيا واآلخرة.
وال خيفى ما للدعاء من آثار وفوائد كثرية ومتعددة ،نشري إىل
أمهها يف النقاط التالية:
 -1إن الدعاء صلة بني اإلنسان وخالقه ،ومن خالله يناجي
العبد ربه طالب ًا منه العفو والصفح عن أخطائه وعثراته وذنوبه.
واهلل عز وجل رحيم بعباده ،فالدعاء باب من أبواب رمحة اهلل
تعاىل بعباده.
 -2إن الدعاء ينمي الرصيد الروحي عند اإلنسان ،فالدعاء له
أثر كبري يف تنمية اجلانب الروحي واملعنوي ،خصوص ًا إذا ما داوم
اإلنسان عىل قراءة األدعية املأثورة الواردة عن أئمة أهل البيت
 ،حيث تشتمل أدعيتهم عىل التذلل واخلشوع واخلضوع
والتسليم هلل تعاىل.
 -3بالدعاء يستطيع اإلنسان أن حيقق حاجاته يف الدنيا
(((
{و َق َال َر ُّبك ُُم ا ْد ُع يِ
ون َأ ْست ِ
ب َلك ُْم}
َج ْ
واآلخرة ،قال تعاىلَ :
وقال تعاىل{ :وإِ َذا س َأ َل َ ِ ِ
يب َد ْع َو َة
يب ُأ ِج ُ
ك ع َبادي َعنِّي َفإِ يِّن َق ِر ٌ
َ َ
ِ
(((
الدَّ ا ِع إِ َذا َد َع ِ
ان َف ْل َي ْست ِ
ون}.
َجي ُبو ْا يِل َو ْل ُي ْؤمنُو ْا يِب َل َع َّل ُه ْم َي ْر ُشدُ َ
((( سورة غافر ،اآلية.60 :
((( سورة البقرة ،اآلية.186 :
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 -4يساعد الدعاء عىل تنقية النفس ،وطهارة القلب ،ونظافة
اللسان ،ولذة ال��ذوق ،وسالمة املنطق ،وعذوبة األدب يف
التخاطب مع اهلل تعاىل.
 -5إن األدعية املأثورة حتتوي عىل مفاهيم عميقة ومضامني
مهمة يف العقائد واألخالق والسلوك ،واملداومة عىل قراءهتا
يؤدي إىل تقوية تلك املفاهيم يف شخصية املؤمن.
 -6إن الدعاء برنامج عميل وسلوكي لتهذيب النفس،
وتعديل امليول ،وختليص النفس من الرذائل ،وتنمية الفضائل،
والتحيل بمكارم األخالق.

شروط استجابة الدعاء
الستجابة الدعاء وحتقق آثاره وفوائده ينبغي االلتزام برشوط
وآداب الدعاء ،وأمهها ما ييل:

 -1معرفة اهلل سبحانه وتعاىل:
أن يكون الدعاء هلل تعاىل نابع ًا من معرفة من ندعوه ،وال يكون
دعاؤنا عن جهل به تعاىل ،فقد ورد عن اإلمام الكاظم  :قال
َجاب َلنا؟!
قوم لإلمام الصادق  :نَدعو فال ُيست ُ
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َدعون َمن ال ت ِ
َ
َعرفو َن ُه»(((.
قال « :أل َّنكُم ت

فمن يدعو اهلل تعاىل عن معرفة وعلم ،وعن عقيدة صحيحة
خيتلف عن ذلك الذي يدعو اهلل وهو ال يعرفه حق املعرفة.

 -2العمل مبا أمر اهلل تعاىل:
من رشوط استجابة الدعاء العمل بام امر اهلل تعاىل
واجتناب ما هنى عنه ،فااللتزام بالواجبات وترك املحرمات
رشط يف استجابة الدعاء ،أما من يرتكب املحرمات تلو
ٍ
ومعاص ،وال
املحرمات ،ويفعل ما هنى اهلل عنه من موبقات
يأيت بالواجبات فال يستجاب دعاؤه .فعن اإلمام عيل 
كالر ِامي بِلاَ َوت ٍَر»(((.
قال« :الدَّ اعي بال َع َم ٍل ّ

 -3حضور القلب:
توجه القلب بكل مشاعره وأحاسيسه حني الدعاء ملن ندعوه
وهو اهلل تعاىل ،فحضور القلب رشط يف استجابة الدعاء ،أما
صاحب القلب الغافل فال يستجاب دعاؤه.
((( بحار األنوار ،العالمة املجليس ،ج  ،90ص  ،368ح .4
((( هنج البالغة ،ج  ،4ص ، 740رقم  .338اخلصال ،الشيخ الصدوق،
ص .621
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لب ٍ
قال رسول اهلل « :ال َيق َب ُلاللهَُّ ُدعا َء َق ٍ
ساه»((( .وعنه
ِ
الر َّق ِة فإنهَّ ا رمح ٌة»((( .وقال اإلمام
 قال« :اغتَنموا الدُّ عا َء عند ِّ
لب ٍ
عيل « :ال َيق َب ُلاللهَُّ ُدعا َء َق ٍ
اله»(((.

وجل ال َيست ِ
عز ّ
وقال اإلمام الصادق َّ :
يب
«إن اللهََّ ّ
َج ُ
قلب ٍ
ُدعا ًء بِ َظ ِ
هر ٍ
ثم است َِيق ْن
ساه ،فإذا َد َع َ
وت َفأقبِ ْل بقلبِ َكّ ،
باإلجا َب ِة»((( .وعنه  أيض ًا قال« :إذا َ
اقش َع َّر ِجلدُ َك و َد َم َع ْت
َع َ
وو ِج َل قل ُب َك َفدُ ون ََك ُدون ََك فقد ُق ِصدَ َقصدُ َك»(((.
يناك َ
فحتى يستجاب دعاؤنا علينا أن نتعامل مع الدعاء حني قراءته
وجداني ًا وعاطفي ًا ،وتكون كل حواسنا ومشاعرنا حارضة ،ألننا
نخاطب اهلل عز وجل.

 -4طيب املكسب:
العمل الرشيف ،وطلب الرزق احلالل ،والكد عىل العيال
من أفضل األعامل ،وكلام كان املكسب والرزق طيب ًا ،ومن عمل
حالل فإن ذلك يرتك أثر ًا يف القلب والعقل ،ويؤدي إىل استجابة
((( وسائل الشيعة ،احلر العاميل ،ج  ،7ص  ،53رقم .8701
((( بحار األنوار :ج  ،90ص ..313
((( بحار األنوار :ج  ،90ص  ،314ح .19
((( أصول الكايف :ج ،2ص  ،444ح.1
((( أصول الكايف ،الشيخ الكليني ،ج  ،2ص  ،478رقم .8
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الدعاء.
أحب أن يستجاب دعاؤه فليط ّيب
قال رسول اهلل « :من ّ
مطعمه ومكسبه»((( .وقال اإلمام الصادق « :إذا َأرا َد أحدُ كُم
أن يستَجاب َله َفلي َطيب كَسبه و ْليخرج ِمن م مِ
ِ
الناسَّ ،
ظالِ
وإن اللهََّ
َُ َ ُ ْ
َ ُ ُ ِّ ْ
ُ
َ
ال ير َفع إ َل ِيه دعاء ٍ
عبد ويف بطنِ ِه حرام أو عندَ ه م ِ
ظل َم ٌة لأِ َح ٍد ِمن
َ
ُ ُ
ُ َ
ٌ
ُ ُ
َخ ِ
لق ِه»(((.

 -5مواصفات الدعاء:
من آداب الدعاء ورشوط االستجابة أن يكون الدعاء عن
{ه َو الحَْ ُّي اَل إِ َل َه إِ اَّل ُه َو َفا ْد ُعو ُه
إخالص كام يف قوله تعاىلُ :
خُ ْ ِ ِ
ين}((( .وأن يكون الدعاء عن ترضع ويف اخلفاء كام
ملص َ
ني َل ُه الدِّ َ
َضع ًا َو ُخ ْف َي ًة}((( وأن يكون الدعاء
يف قوله تعاىل{ :ا ْد ُعو ْا َر َّبك ُْم ت رَ ُّ
{وا ْد ُعو ُه َخ ْوف ًا َو َط َمع ًا}(.((1
عن خوف وطمع كام يف قوله تعاىلَ :

 -6ترصد األوقات الشريفة:
الدعاء يف كل وقت وزمان مطلوب وراجح يف نفسه ،ولكن
((( بحار األنوار :ج  ،90ص .372
((( بحار األنوار :ج  ،90ص  ،321ح .31
((( سورة غافر ،اآلية.65 :
((( سورة األعراف ،اآلية.55 :
( ((1سورة األعراف ،اآلية.56 :
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هناك بعض األوقات أكثر استحباب ًا وتوكيد ًا الستجابة الدعاء
كيوم اجلمعة ،ويوم عرفة ،وليلة القدر ،وعند نزول الغيث ،وعند
الصلوات ،ويف وقت السحر ،ويف الطلوعني وغريها ...قال أمري
آنِ ،
املؤمنني « :ا ْغتَنِموا الدُّ َعاء ِعنْدَ َأربعٍِ :عنْدَ ِقراء ِة ا ْل ُقر ِ
وعنْدَ
َْ
َ َ ْ
َ
ُ
ِ ِ
ِ
ِ
انِ ،
األَ َذ ِ
وعنْدَ ن ُُز ِ
الص َّفينْ ِ لِ َّ
لش َها َد ِة»(((.
ول ا ْل َغ ْيث ،وعنْدَ ا ْلت َقاء َّ

وعن السكوين ،عن جعفر بن حممد ،عن أبيه  قال:
«اغتنموا الدعاء عند مخس :عند قراءة القرآن ،وعند األذان ،وعند
نزول الغيث ،وعند التقاء الصفني للشهادة ،وعند دعوة املظلوم
ليس هلا حجاب دون العرش»(((.

موانع االستجابة
توجد موانع وحجب متنع من استجابة الدعاء ،ومن أمهها ما
ييل:

 -1ارتكاب احملرمات واملوبقات:
إن ارتكاب اإلنسان للمحرمات واملوبقات واملعايص،
وإرصاره عليها ،وعدم التوبة منها يمنع من استجابة الدعاء.
((( أصول الكايف ،الشيخ الكليني ،ج  ،2ص  ،477رقم .3
((( األمايل ،الشيخ الصدوق ،ص  ،327رقم  .393وسائل الشيعة،
احلر العاميل ،ج  ،7ص  ،65رقم ..8739
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يقول أمري املؤمنني « :ال تَستَبطِ ْئ إجا َب َة ُد َ
عائك وقد
الذ ِ
دت طري َق ُه بِ ُّ
نوب»(((.
َسدَ َ

 -2ظلم العباد:
ممارسة الظلم ضد عباد اهلل ،أو ضد اآلخرين ،أو ضد أقربائك
وأهلك كزوجتك وأوالدك ،أو والديك وأرحامك يؤدي إىل منع
إجابة الدعاء.
يقول اإلمام عيل « :من َع َذر ظامل ًا ب ُظ ِ
لم ِه َس َّل َط اللهَُّ ع َل ِيه
َ
َ
من ي ِ
ب َل ُه ،مَ
ظل ُم ُه ْ
أج ْر ُه اللهَُّ عىل ُظال َمتِ ِه»(((.
ول َي ُ
فإن دعا مَل ُيست ََج ْ
َ َ

 -3عدم األمر باملعروف والنهي عن املنكر:
إن عدم القيام باملسؤولية االجتامعية جتاه املفسدين واملنحرفني،
والذين يامرسون املنكرات ،ويمنعون عن املعروف من عوامل
عدم استجابة الدعاء.
وكام أن الدعاء يكون يف األمور الفردية يكون أيض ًا يف األمور
االجتامعية ،فإذا أملت باملجتمع كارثة أو بلية أو مصيبة فعليه
االلتجاء بالدعاء إىل اهلل تعاىل ،حتى يرفع اهلل عنه ما َّ
حل به من
((( عيون احلكم واملواعظ ،ص  .524ميزان احلكمة ،حممد الري
شهري ،ج  ،3ص .884
((( وسائل الشيعة ،احلر العاميل ،ج  ،16ص  ،56رقم .20966

26

اإلمام السجاد وبناء اإلنسان

ابتالء وبالء ومكروه.
ولكن إذا كان املجتمع ال يقوم بوظيفة األمر باملعروف والنهي
عن املنكر ،فمهام دعوا اهلل تعاىل ال يستجاب هلم ملا تركوه من هذه
الفريضة اإلسالمية.

ِ
َنه َّن َع ِن ا ُملنك َِر ،أو
قال رسول اهلل « :لتأ ُم ُر ّن باملعروف و َلت ُ
ِ
َل ُيس ِّل َط َّن اللهَُّ شرِ َاركُم عىل ِخ ِ
ستجاب
ياركُم فال ُي
ُ
ياركُم ،ف َيدعو خ ُ
َ
لهَ ُم»(((.

 -4أكل احلرام:
إذا كان مكسب اإلنسان من احلرام ،وعمله حرام ًا كاملتاجرة
يف املخدرات ،أو االستيالء عىل أموال الناس بالرسقة والغصب،
أو أكل أموال الناس بالباطل فهذا ممن ال يستجاب هلم الدعاء.
وي ّ
َرض ُع تَضرَ ُّ ع ًا عظي ًام،
أن موسى َ رأ 
ُر َ
ى َر ُجلاً َيت َّ
ِ
أوحى اللهَُّ إ 
ىل موسى  :لو َف َع َل
و َيدعو رافع ًا َيديه و َيبت َِه ُلَ ،ف َ
ألن يف بطنِ ِه حرام ًا ،وعىل َظ ِ
ُجيب ُدعاؤ ُهَّ ،
هر ِه
است َ
كذا وكذا لمَا ْ
حرام ًا ،ويف بيتِ ِه حرام ًا(((.
((( بحار األنوار ،العالمة املجليس ،ج  ،90ص  ،378رقم .21
((( مهج الدعوات :ص  ،24ح  .34بحار األنوار ،العالمة املجليس ،ج
 ،90ص  ،372رقم .14
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فأكل املال احلرام ،والعيش من احلرام ،وبناء املسكن من
احلرام ،ورشاء املأكل واملرشب من احلرام يؤدي إىل تلوث القلب
واسوداده ،ومن ثم ال يستجاب له أي دعاء.

 -5مصلحة العبد:
قد ال يستجاب للمؤمن دعاؤه ،أو يؤخر لعدة سنوات وذلك
ملصلحة العبد نفسه ،فاهلل تعاىل عليم بمصالح خلقه ،وقد تكون
احلكمة اإلهلية يف عدم االستجابة ،وليس ألي مانع من املوانع
السابقة ،وإنام املصلحة تقتيض ذلك.
قلت أليب ِ
روي عن إسحاق ِ
عبد اللهَّ :
بن ع�ّم�اّ ٍرُ :
ِ
ثم ُي َؤ َّخ ُر»؟
َجاب
« ُيست ُ
للرجل الدُّ عا ُء ّ
َ
قال َ « :ن َعم ِع
رشون َسن ًة»(((.

من صور الدعاء املستجاب
للدعاء املستجاب صور متعددة من أبرزها الصور التالية:

 -1دعاء الوالد لولده إذا بره ودعاؤه عليه إذا عقه:

روي عن اإلمام الصادق 

«ثالث د َع ٍ
��وات ال
قال:
ُ َ

((( بحار األنوار ،العالمة املجليس ،ج  ،90ص  ،375رقم .16
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الوالد ِ
ِ
لولد ِه إذا َب َّر ُه ،ودعو ُت ُه ع َل ِيه إذا
يحُ َجب َن عن اللهَِّ تَعاىل :دعا ُء
َع َّق ُه .ودعا ُء املظلو ِم ع 
ىل ظالمِ ِه ،ودعاؤ ُه َلمِن انتصرَ َ َل ُه ِمن ُه»(((.
ومن صور اإلحسان للوالدين والرب هبام :الدعاء هلام ،فال
تنسومها من الدعاء وخصوص ًا يف األوقات الرشيفة واملؤكدة
للدعاء كيوم اجلمعة ويوم عرفة وليلة القدر ووقت السحر .ومن
أمجل األدعية يف هذا اجلانب وأروعها دعاء اإلمام السجاد لوالديه
فلنداوم عىل قراءته!

 -2دعاء املظلوم على من ظلمه:
ورد عن الرسول األعظم  أن دعوة املظلوم مستجابة ،إذ
ورد عنه  أنه قال« :اتقوا دعوة املظلوم ،فإنام يسأل اهلل تعاىل
حقه ،وإن اهلل تعاىل مل يمنع ذا حق حقه»((( .وقوله « :اتقوا
دعوة املظلوم ،فإهنا تصعد إىل السامء كأهنا رشارة»(((.
وعندما ُسئل اإلمام عيل  :كم بني األرض والسامء؟

((( وسائل الشيعة ،احلر العاميل ،ج  ،7ص  ،130رقم .8921
((( كنز العامل ،ج  ،3ص  ،499ح  .7597ميزان احلكمة ،حممد
الريشهري ،مؤسسة دار احلديث الثقافية ،بريوت  -لبنان ،الطبعة
الثانية 1419هـ ،ج  ،4ص  ،1781رقم .11491
((( كنز العامل ،ج  ،3ص  ،499ح  .7601ميزان احلكمة ،حممد
الريشهري ،مؤسسة دار احلديث الثقافية ،بريوت  -لبنان ،الطبعة
الثانية 1419هـ ،ج  ،4ص  ،1781رقم .11495
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ق��ال « :ب�ين السامء واألرض مد البرص ،ودع��وة
املظلوم»(((.

 -3دعاء املؤمن للمؤمن:
من األدعية املستجابة دعاء املؤمن للمؤمن وخصوص ًا إذا كان
غائب ًا عنه ،فقد يكون املؤمن اآلخر أكثر إخالص ًا ويقين ًا فيستجاب
ِ
املؤمن
دعاؤه .فقد روي عن اإلمام الصادق  أنه قال« :دعا ُء
للمؤمن يد َفع عنه البالء وي ِدر َع ِ
َ
ليه
الرزق»(((.
ِ َ ُ ُ
َ ُ ُّ

 -4دعاء من يقرأ القرآن ويداوم على تالوته:
من األدعية املستجابة دعاء من يقرأ القرآن ويداوم عىل تالوته
يف كل وقت ،ويف كل زمان ومكان .قال أمري املؤمنني :
«اغتنموا الدعاء عند أربع :عند قراءة القرآن.(((».....
وينبغي للمؤمن أن حيرص أشد احلرص عىل قراءة األدعية
املأثورة ال��واردة عن أئمة أهل البيت األطهار ملا تتضمنه من
((( بحار األنوار ،ج  ،55ص  ،93ح  .14ميزان احلكمة ،حممد
الريشهري ،مؤسسة دار احلديث الثقافية ،بريوت  -لبنان ،الطبعة
الثانية 1419هـ ،ج  ،4ص  ،1781رقم .11497
((( بحار األنوار ،العالمة املجليس ،ج  ،71ص ،222رقم .2
((( أصول الكايف ،الشيخ الكليني ،ج  ،2ص  ،477رقم .3
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مفاهيم ومضامني عقائدية وأخالقية وتربوية ومعنوية عالية ،كام
أهنا قادرة عىل التأثري يف الروح والقلب إذا ما قرأها اإلنسان بتفاعل
وجداين وعاطفي فإهنا بال شك سترتك أثرها اإلجيايب عىل السلوك
األخالقي واالرتقاء الروحي واملعنوي يف الشخصية املسلمة.

اإلمام السجاد  واالرتقاء بالعبيد
عرفت الشعوب واألمم منذ زمن بعيد الرق ،وهو استمالك
اإلنسان لإلنسان ،وقد كان معموالً هبذا األمر قبل اإلسالم
وبعده ،ومل تتخلص البرشية منه بشكل قانوين ورسمي إال يف
القرن العرشين امليالدي.
وقد شجع اإلسالم عىل حترير العبيد وعتقهم ،وذلك من
خالل أسلوبني يف غاية األمهية واحلكمة ومها:
األسلوب األول :التشجيع عىل حترير العبيد وعتقهم ،واعتبار
ذلك من أفضل القربات إىل اهلل تعاىل .كام جعل عتق رقبة كفارة
للعديد من األخطاء واجلنايات التي يرتكبها املسلم كاإلفطار يف
شهر رمضان عمد ًا ،وكفارة احلنث باليمني ،وكفارة النذر ،وكفارة
قتل شخص عن طريق اخلطأ ....وغريها.
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األسلوب الثاين :غلق كل املنافذ املوجبة إىل االسرتقاق ،فقد
َسدَّ اإلسالم الكثري من األسباب واألساليب املوجبة لالسرتقاق
باستثناء حالة واحدة وهي :التعامل باملثل يف احلروب ،حيث أن
املرشكني والكفار كانوا يسرتقون األرسى املسلمني مما دفع إىل
التعامل معهم باملثل ،كام جيوز التعامل مع األرسى باملن والفداء
ِ
ِ
الر َق ِ
اب َحتَّى
كام يف قوله تعاىلَ { :فإِذا َلقيت ُُم ا َّلذ َ
ض َب ِّ
ين َك َف ُروا َف رَ ْ
وه ْم َف ُشدُّ وا ا ْل َو َث َ
اق َفإِ َّما َمنّ ًا َب ْعدُ َوإِ َّما فِدَ اء َحتَّى ت ََض َع
إِ َذا َأ ْثخَ نت ُُم ُ
َار َها}(((.
الحَْ ْر ُب َأ ْوز َ
فاإلسالم كان يشجع عىل حترير العبيد من جهة ،ومن جهة
أخرى كان يعترب االجتار بالبرش من أبغض التجارات وأشدها
كراهية.

اإلمام واملوالي
إن ظاهرة املوايل (العبيد) من الظواهر البارزة يف الكثري من
املجتمعات البرشية ،وخاصة يف القرون املاضية ،حيث كانت
ظاهرة العبيد من الظواهر املنترشة ،ومن العادات املقبولة
يف الوسط االجتامعي ،حيث يتم االستفادة منهم يف اخلدمة
والعمل يف املنازل والبيوت ،وخاصة بيوت األرشاف ،وأهل
((( سورة حممد ،اآلية.4:
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اجلاه واملال.
ويف عهد اإلمام السجاد  انترش العبيد بكثرة يف
املجتمع ،نتيجة دخول املسلمني إىل بالد أخرى ،والتوسع يف
الرقعة اجلغرافية ،إذ أنه «يف زمن اإلمام زين العابدين 
الذي عارص حكم عبد امللك بن مروان وابنه الوليد بن عبد
امللك ،توجه عبد امللك بن مروان وبالذات بعد قضائه عىل
احلركة الزبريية يف احلجاز والعراق ،توجه صوب توسعة
الرقعة اإلسالمية وخاصة يف أفريقيا ،ومتكن من أن يغنم
من األموال ما ال يعد من الذهب واملجوهرات ،حتى كانت
عبارات املؤرخني (ما اهلل أعلم به)»(((.
ويف األندلس متكن طارق بن زياد وموسى بن نصري من
العثور عىل مائدة وعرش سليامن ،وهذه الثروة بطبيعتها ترفع من
املستوى املعايش للمجتمع وخاصة أصحاب الوجاهة والرموز
االجتامعية يف األمة ،حيث يدفع هلم احلاكم اهلدايا والعطايا
ويقيض حوائجهم هذا فض ً
ال عن العطاء الثابت سنوي ًا.
وكذلك غنم املسلمون من هذه البالد أكثر من  60ألف
((( الكامل يف التاريخ ،ابن األثري ،ج  ،4ص  .277تاريخ الطربي ،ج
 ،4ص .19
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مسبي ،وحتول كل هؤالء إىل موايل بداخل األمة((( ،ونص عبارة
ابن االثري هي :فبلغ اخلمس ستني ألف رأس من السبي ومل يذكر

أحد أنه سمع بسبي أعظم من هذا(((.

وعندما عاد اجليش اإلسالمي إىل دمشق جلب معه  30ألف

جارية بكر كام جاء عن بعض املؤرخني.

وهذا األمر فرض وجود أعداد كبرية من اإلماء واجلواري

واملوايل يف بيوت وجمتمع املسلمني ،وقد ترتب عليه العديد من

اآلثار االجتامعية ،والثقافية ،واألخالقية ،والرتبوية وهو األمر
الذي كان يتطلب معاجلات جادة ويف أبعاد خمتلفة.

وقد تعامل اإلمام السجاد  تعام ً
ال إنساني ًا راقي ًا مع فئة
العبيد ،وبذل جهده لالرتقاء هبم علمي ًا وديني ًا وأخالقي ًا حتى
حتول العديد منهم إىل أعضاء فاعلني ومؤثرين يف املجتمع

املسلم.

وبالرغم من النظرة الدونية للعبيد من قبل األوس��اط

االجتامعية يف املدن اإلسالمية ومنها املدينة املنورة حيث كان
((( موسوعة اإلمام زين العابدين ،الشيخ حمسن احلسيني ،ج،2
ص.166
((( الكامل يف التاريخ ،ابن األثري ،ج  ،4ص .252
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األهايل ال يرغبون يف التزوج من اإلماء واإلنجاب منهن.
«وقد كانت ظاهرة اإلنجاب من املوايل غري مرغوب فيها من

قبل أهل املدينة للوضع االجتامعي الذي كان آنذاك ،ومن أهم

أسبابه هو عدم الرغبة يف أن يكون الولد وفيه عرق غري عريب،
وكانوا يرون أن ذلك يؤثر عىل موقع االبن بني األمة يف كفاءته

أو احرتام الناس إليه ،حتى كان موقع اإلمام زين العابدين 
فتغريت نظرهتم لذلك»(((.

«وكان أهل املدينة يكرهون اختاذ أمهات األوالد حتى نشأ

فيهم عيل بن احلسني بن عيل ،وفاق أهل املدينة فقه ًا وعل ًام وورع ًا،
ٍ
فرغب الناس
حينئذ يف الرساري»(((.
وقد كرس اإلمام السجاد  ظاهرة عدم الزواج من اإلماء،

فتزوج أمته ،وهو ابن بنت رسول اهلل ،وال يدانيه يف النسب

واحلسب أحد مما شجع اآلخرين عىل التزوج منهن ،واإلنجاب

أيض ًا.

((( موسوعة اإلمام زين العابدين ،الشيخ حمسن احلسيني ،ج،2
ص.166
((( تاريخ مدينة دمشق ،ابن عساكر ،ج  ،20ص  .57عيون األخبار،
ابن قتيبة الدينوري ،ج  ،4ص .10
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التعامل اإلنساني لإلمام السجاد  مع العبيد

يمكن أن نركز احلديث حول تعامل اإلمام السجاد 

اإلنساين مع العبيد يف النقاط التالية:

 -1تعليم العبيد:
اهتم اإلمام السجاد  كثري ًا بمسألة تربية العبيد عىل القيم

الدينية واألخالقية ،وتعليمهم أهم مسائل وأحكام اإلسالم ،ثم

عتقهم بعد ذلك.

وقد دفع هذا األمر هبؤالء العبيد إىل الوالء لإلمام السجاد

 والبقاء عىل والئهم وخطهم العقائدي ألهل البيت ،

والوفاء لإلمام  بالدفاع عنه ،ورفض التعرض له بأي سوء.

 -2تزوج اإلماء واإلجناب منهن:
كان للروح القبلية ،والعصبية القومية ،واألعراف اجلاهلية

أثرها السلبي يف التعامل مع املوايل واإلماء.

ولكن اإلمام السجاد 

قد جتاوز كل تلك األعراف

والتقاليد العربية املتوارثة من اجلاهلية ،وتزوج بنفسه الرشيفة من

اإلماء مع ما له من مقام رفيع ،ومنزلة علمية عميقة ،ونسب عريب
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أصيل ،إال أنه أراد أن يثبت األحكام الرشعية ،ومقاصد اإلسالم
الكربى ،والتخلص من الروح الطبقية والقبلية اخلاطئة.

وقد حاول األمويون النيل من مقام اإلمام السجاد ،

والتقليل من مكانته ،والغمز فيه لزواجه من أمته ،إال أن اإلمام

 أجاهبم بمنطق اإلسالم القوي والواضح.

فقد رصد عيون عبد امللك بن مروان الذين بثهم وايل املدينة

ملراقبة قادة األمة ورموزها وعىل رأسهم اإلمام عيل بن احلسني

السجاد  أنه قد تزوج أمته.

إذ كان لعبد امللك بن مروان عني باملدينة يكتب إليه بأخبار ما

حيدث فيها ،وإن عيل بن احلسني  أعتق جارية له ثم تزوجها،

فكتب العني إىل عبد امللك ،فكتب عبد امللك إىل عيل بن احلسني
 ما نصه:

أما بعد ،فقد بلغني تزوجيك موالتك ،وقد علمت أنه كان يف

أكفائك من قريش من متجد به يف الصهر وتستنجبه يف الولد ،فال
لنفسك نظرت وال عىل ولدك أبقيت والسالم.

فكتب إليه عيل بن احلسني 

رد ًا قوي ًا مدع ًام بالدليل

واحلجة وبمنطق اإلسالم ،وهذا نص كتابه:
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أما بعد :فقد بلغني كتابك تعنفني بتزوجيي مواليت ،وتزعم

أنه كان يف نساء قريش من أمتجد به يف الصهر وأستنجبه يف الولد،

وأنه ليس فوق رسول اللهَّ  مرتقى يف جمد وال مستزاد يف كرم،

وإنام كانت ملك يميني خرجت مني كام أراد اللهَّ جل وعز مني
بأمر التمست به ثوابه ثم ارجتعتها عىل سنة ،ومن كان زكي ًا يف

دين اللهَّ تعاىل فليس خيل به يشء من أمره ،وقد رفع اللهَّ باإلسالم
اخلسيسة ،ومتم به النقيصة ،وأذهب اللؤم ،فال لؤم عىل امرئ

مسلم ،وإنام اللؤم لؤم اجلاهلية والسالم.

فلام قرأ الكتاب رمى به إىل ابنه سليامن فقرأه ،فقال :يا أمري

املؤمنني لشد ما فخر عليك عيل بن احلسني .

فقال :يا بني ال تقل ذلك ،فإهنا ألسن بني هاشم التي تفلق

الصخر وتغرف من بحر ،إن عيل بن احلسني يا بني يرتفع من
حيث يتضع الناس(((.

وينقل لنا التاريخ أيض ًا جوار ًا ساخن ًا بني زيد بن عيل 

وهشام بن عبد امللك األموي ،إذ دخل زيد بن عيل عىل هشام
((( فروع الكايف ،الشيخ الكليني ،ج  ،3ص  ،348رقم  .4الوايف،
الفيض الكاشاين ،ج  ،22ص  ،46رقم  .20864وسائل الشيعة،
احلر العاميل ،ج  ،20ص  ،73 – 72رقم .25063
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ابن عبد امللك ،وقد مجع له هشام أهل الشام وأمر أن يتضايقوا يف

املجلس حتى ال يتمكن من الوصول إىل قربه.

فقال له زيد :إنه ليس من عباد اهلل أحد فوق أن يويص بتقوى

اهلل ،وال من عباده أحد دون أن يويص بتقوى اهلل ،وأنا أوصيك

بتقوى اهلل يا أمري املؤمنني فاتقه.

فقال له هشام :أنت املؤهل نفسك للخالفة ،الراجي هلا؟ وما

أنت وذاك ال أم لك ،وإنام أنت من أمة!

فقال له زيد :إين ال أعلم أحد ًا أعظم منزلة عند اهلل من نبي

بعثه وهو ابن أمة ،فلو كان ذلك يقرص عن منتهى غاية مل يبعث،
وهو إسامعيل بن إبراهيم  ،فالنبوة أعظم منزلة عند اهلل أم

اخلالفة يا هشام؟ وبعد فام يقرص برجل أبوه رسول اهلل :
وهو ابن عيل بن أيب طالب .(((
فاألمويون يتحدثون بمنطق اجلاهلية ،حيث العصبية

واالستعالء بينام اإلمام السجاد  وابنه زيد يتحدثون بمنطق
اإلسالم الذي حطم األعراف والعادات اجلاهلية املقيتة.

((( بحار األنوار ،العالمة املجليس ،ج  ،46ص  ،187 - 186رقم .52
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 -3التسامح مع العبيد:
اتصف تعامل اإلمام السجاد  مع العبيد واإلماء بالرمحة
والعفو واإلحسان والصفح والتواضع والتسامح معهم.
وقد سجل لنا التاريخ الكثري من القصص والشواهد عىل
ذلك ،ومنها:
أ) إن موىل لعيل بن احلسني  ،كان يتوىل عامرة ضيعة له،
فجاء ليطلعها فأصاب فيها فساد ًا وتضييع ًا كثري ًا ،غاظه ما رآه
وغمه ،فقرع املوىل بسوط كان يف يده ،وندم عىل ذلك.
فلام انرصف إىل منزله ،أرسل يف طلب املوىل ،فأتاه فوجده
عاري ًا والسوط بني يديه ،فظن أنه يريد عقوبته ،فاشتد خوفه،
فأخذ عيل بن احلسني  السوط ومد يده إليه ،وقال« :يا
هذا ،قد كان مني إليك ما مل يتقدم مني مثله ،وكانت هفوة وزلة،
فدونك السوط واقتص مني».
فقال املوىل :يا موالي ،واهلل إن ظننت إال أنك تريد عقوبتي،
وأنا مستحق للعقوبة ،فكيف أقتص منك؟!
قال« :وحيك اقتص».
قال :معاذ اهلل ،أنت يف حل وسعة ،فكرر ذلك عليه مرار ًا،
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واملوىل كل ذلك يتعاظم قوله وحيلله ،فلام مل يره يقتص ،قال له:
«أما إذا أبيت ،فالضيعة صدقة عليك» وأعطاه إياها(((.
ب) جعلت جارية لعيل بن احلسني  تسكب املاء عليه
وهو يتوضأ للصالة ،فسقط اإلبريق من يد اجلارية عىل وجهه
فشجه ،فرفع عيل بن احلسني  رأسه إليها.

ِِ
ني ا ْل َغ ْي َظ}.
{وا ْلكَاظم َ
فقالت اجلارية :إن اهلل عز وجل يقولَ :
فقال  هلا :قد كظمت غيظي.

ِ
ني َع ِن الن ِ
َّاس}.
{وا ْل َعاف َ
قالتَ :

قال  هلا :قد عفى اهلل عنك.

ِ ِ
ِ
ني}.
ب المُْ ْحسن َ
{واللهُّ حُي ُّ
قالتَ :

قال  :اذهبي ِ
فأنت حرة(((.

ج) دعا عيل بن احلسني مملوكه مرتني فلم جيبه ثم أجابه يف
الثالثة ،فقال :يا بني أما سمعت صويت؟
((( مستدرك الوسائل ،النوري الطربيس ،ج  ،18ص  ،288رقم
 .22773بحار األنوار ،العالمة املجليس ،ج  ،46ص .94
((( مستدرك الوسائل ،النوري الطربيس ،ج  ،1ص  ،345رقم .801
بحار األنوار ،العالمة املجليس ،ج  ،46ص  ،68رقم .36
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قال :بىل.
قال :فلم مل جتبني؟
قال :أمنتك.
قال :احلمد هلل الذي جعل مملوكي يأمنني(((.
وهذه القصص تدل عىل تسامح اإلمام السجاد  وتعامله
بلطف ورفق وعفو وإحسان وإنسانية ال نجد هلا مثي ً
ال وال نظري ًا
إال عند جده رسول اهلل  وآبائه الطاهرين.

ً
سنويا:
 – 4عتق العبيد

اختذ اإلمام السجاد 

منهج حترير العبيد؛ فكان يقيم

حمف ً
ال سنوي ًا لعتقهم من أجل نيل الثواب واألجر ،وأيض ًا تشجيع
اآلخرين عىل العتق ،وذلك لتحقيق حرية اإلنسان ،والتخلص

من العبودية.

وقد كان اإلمام  يقتني الكثري من العبيد ويعيشون معه

مدة من الزمن ،ثم يطلق رساحهم ليعيشوا أحرار ًا.

((( تاريخ مدينة دمشق ،ابن عساكر ،ج  ،41ص  .387بحار األنوار،
العالمة املجليس ،ج  ،46ص  ،56رقم .6
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«وما من سنة اال وكان يعتق فيها يف آخر ليلة من شهر رمضان

املبارك ما بني العرشين رأس ًا إىل أقل أو أكثر.(((»..

وما استخدم خادم ًا فوق حول ،وكان إذا ملك عبد ًا يف أول

السنة أو يف وسط السنة ،إذا كان ليلة الفطر أعتق واستبدل

سواهم يف احلول الثاين ،ثم أعتق ،كذلك كان يفعل حتى حلق

باهلل تعاىل.

ويظهر من بعض الروايات أن اإلمام كان يقيم مهرجانني

لعتق العبيد سنوي ًا ،األول يف هناية شهر رمضان .والثاين بعد

االنتهاء من الوقوف بعرفة ،حيث كان يقتنيهم مع قرب موسم
احلج ،ويعتقهم يف اليوم التاسع من ذي احلجة.

ونتيجة هلذا التعامل اإلنساين لإلمام السجاد 

فقد

أصبح له الكثري من املؤيدين يف هذه الرشحية االجتامعية ،وقد

وقفوا مع اإلمام يف الكثري من املواقف الصعبة كوقوفهم مع ثورة
املختار بن أيب عبيدة الثقفي ضد األمويني ،ودفاعهم عن اإلمام

السجاد  ضد من حياول النيل منه ،أو االنتقاص من مكانته.

وحافظ الكثري منهم عىل والئهم لإلمام  ،ومتسكهم بمنهجه

((( موسوعة اإلمام زين العابدين ،ج  ،2ص .181
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العقائدي والديني والفكري ملا رأوه من تعامل إنساين رفيع ،وملا
وجدوه عنده من أخالق راقية وإنسانية مل جيدوا مثلها يف أي مكان

آخر.

لقد غيرّ اإلمام السجاد  بتعامله اإلنساين النبيل مع العبيد
حياة الكثريين منهم ،واستطاع دجمهم يف املجتمعات املسلمة،
وكسب حمبتهم وقلوهبم وعقوهلم ،مما جعلهم قوة إضافية لقوة

املسلمني ،وأتباع مدرسة أهل البيت األطهار.

اإلمام السجاد  واالهتمام بالفقراء
رضب اإلمام عيل بن احلسني  أروع األمثلة يف التعامل
اإلنساين مع الفقراء واملساكني ،وكان  من رواد العمل
التطوعي واخلريي يف صوره املختلفة ...ولنذكر عىل ذلك بعض
القصص والوقائع واألمثلة التي تثبت ذلك ...منها:

 -1التعامل اإلنساني مع الفقراء
أ -تكرميه للفقراء:
كان اإلمام السجاد  حيتفي بالفقراء ،ويرعى عواطفهم،
ومشاعرهم ،فكان إذا أعطى سائ ً
ال ق ّبله لئال يرى عليه أثر الذل
واحلاجة ،وكان إذا أتاه سائل رحب به وقال له« :مرحب ًا بمن
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حيمل زادي إىل دار اآلخرة»(((.

ب -عطفه على الفقراء:
كان اإلمام السجاد  كثري العطف واحلنان عىل الفقراء
واملساكني ،وكان يعجبه أن حيرض عىل مائدة طعامه اليتامى
واألرضاء والزمنى واملساكني الذين ال حيلة هلم ،وكان يناوهلم
بيده ،كام كان حيمل هلم الطعام أو احلطب عىل ظهره حتى يأيت باب ًا
من أبواهبم فيناوهلم إياه ،وبلغ من مراعاته جلانب الفقراء والعطف
عليهم أنه كره اجتذاذ النخل يف الليل ،وذلك لعدم حضور الفقراء
يف هذا الوقت فيحرمون من العطاء ،فقد قال  لقهرمانه -
وقد ّ
جذ نخ ً
ال له من آخر الليل « :-ال تفعل ،أال تعلم أن رسول
اهلل  هنى عن احلصاد واجلذاذ بالليل؟ وكان يقول :الضغث
تعطيه من يسأل فذلك حقه يوم حصاده»(((.
وكان يعجبه أن حيرض طعامه اليتامى واألرضاء والزمنى
((( بحار األنوار ،ج  ،46ص  ،98رقم  .86املنتظم ،ابن اجلوزي،
ج  ،6ص  .328صفة الصفوة ،ابن اجلوزي ،ص  .325مطالب
السؤول ،ص  .412حلية األولياء ،ج  ،2ص  .418نفحات من
سرية أئمة أهل البيت ،باقر رشيف القريش ،دار اهلدى ،قم – إيران،
الطبعة األوىل  1424هـ ،ص .183
((( نفحات من سرية أئمة أهل البيت ،باقر رشيف القريش ،دار اهلدى،
قم – إيران ،الطبعة األوىل 1424هـ ،ص .183
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واملساكني الذين ال حيلة هلم ،وكان يناوهلم بيده ومن كان منهم
له عيال محله إىل عياله من طعامه ،وكان ال يأكل طعام ًا حتى يبدأ
فيتصدق به ،قال الطائي« :إن عيل بن احلسني  كان إذا ناول
الصدقة قبلها ثم ناوهلا»(((.

ج -نهيه عن رد السائل:
هنى اإلمام السجاد  عن رد السائل وحرمانه من العطاء،
وذلك ملا له من املضاعفات السيئة التي منها زوال النعمة وفجأة
النقمة ،فقد روى سعيد بن املسيب قال :حرضت عند عيل بن
احلسني يوم ًا حتى صىل الغداة ،فإذا سائل عىل الباب فقال :
«أعطوا السائل ،وال تردوا سائالً»(((.

وأكد اإلمام عيل بن احلسني (السجاد) 

ذلك يف كثري من أحاديثه وأقواله.

عىل رضورة

إن حرمان الفقري املحتاج ،وعدم إسعافه مما يوجب زوال
النعمة ،وحلول غضب اهلل ،وقد تواترت األخبار عن أئمة اهلدى
بذلك ،فال ينبغي ملن أحب بقاء نعمة اهلل عليه أن يرد سائ ً
ال أو
((( مناقب آل أيب طالب ،ابن شهر آشوب ،دار األضواء ،بريوت-
لبنان ،الطبعة الثانية1412هـ1991-م ،ج ،4ص.166
((( فروع الكايف ،ج  ،2ص  ،18ح .4الوايف ،ج  ،10ص  ،411ح
 .9789الوسائل ،ج  ،9ص  ،420ح .12379
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حيرم بائس ًا وفقري ًا مما هو وديعة يف يده(((.

 -2قضاء الديون:
عرف اإلمام السجاد  باجلود والسخاء ،فكان يقيض
ديون املديونني مهام بلغ من مبلغ ،ويذكر املؤرخون الكثري من
القصص يف هذا اجلانب ...ومنها:
إن اإلمام السجاد  عاد حممد بن أسامة بن زيد يف مرضه،
عيل :ما شأنك؟
فجعل يبكي فقال ّ
عيل دين.
قالّ :

قال :كم هو؟

قال :مخسة عرش ألف دينار.
عيل(((.
قال :فهو ّ

وبذلك أزاح اإلمام السجاد  عن حممد بن أسامة ثقل
الدين عن عاتقه ،ومل يقم من جملسه حتى دفعها إليه.
((( نفحات من سرية أئمة أهل البيت ،باقر رشيف القريش ،دار اهلدى،
قم – إيران ،الطبعة األوىل 1424هـ ،ص .184
((( مناقب آل أيب طالب ،ابن شهر آشوب ،ج ،4ص  .177سري أعالم
النبالء ،ج  ،3ص  .481صفة الصفوة ،ج ،1ص  .328حلية
األولياء ،ج  ،2ص .421
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 -3إطعام عام:
ومن كرم اإلمام السجاد  وسخائه أنه كان يطعم الناس
إطعام ًا عام ًا يف كل يوم يف يثرب ،وذلك يف وقت الظهر يف داره(((.

 -4إعالة مئة بيت:
ومن أوضح أعامله التطوعية أنه كان يعول مئة بيت من فقراء
املدينة .وكان يف كل بيت مجاعة من الناس(((.

 -5التخفيف عن الفقراء:
كان ناس من أهل املدينة يعيشون ال يدرون من أين معاشهم،
فلام مات عيل بن احلسني فقدوا ما كانوا يؤتون به بالليل(((.
ويف رواية أمحد بن حنبل عن معمر عن شيبة بن نعامة :أنه كان
يقوت مائة أهل بيت ،وقيل :كان يف كل بيت مجاعة من الناس.
ويف كتاب احللية قال :إن عائشة سمعت أهل املدينة يقولون :ما
((( نفحات من سرية أئمة أهل البيت ،ص .182
((( مناقب آل أيب طالب ،ابن شهر آشوب ،ج ،4ص  .166سري أعالم
النبالء ،ج  ،3ص  .481حلية األولياء ،ج  ،2ص .416
((( صفة الصفوة ،ابن اجلوزي ،املكتبة العرصية ،بريوت ،طبع عام
1430هـ 2009 -م ،ج  ،1ص .326
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فقدنا صدقة الرس حتى مات عيل بن احلسني(((.
وذكر الذهبي عن بعضهم أهنم كانوا يقولون :ما فقدنا صدقة

الرس ،حتى تويف عيل بن احلسني(((.

ويف رواية حممد بن إسحاق :إنه كان يف املدينة كذا وكذا بيت ًا

يأتيهم رزقهم وما حيتاجون إليه ال يدرون من أين يأتيهم ،فلام
مات زين العابدين فقدوا ذلك ،فرصخوا رصخة واحد.

ويف خرب عن أيب جعفر  :أنه كان خيرج يف الليلة الظلامء
فيحمل اجلراب عىل ظهره يأيت باب ًا فيقرعه .ثم يناول من كان
خيرج إليه ،وكان يغطي وجهه إذا ناول فقري ًا لئال يعرفه.

ويف خرب :إنه كان إذا جن الليل وهدأت العيون قام إىل منزله

فجمع ما يبقى فيه من قوت أهله وجعله يف جراب ورمى عىل
عاتقه ،وخرج إىل دور الفقراء وهو متلثم ويفرق عليهم وكثري ًا ما

كانوا قيام ًا عىل أبواهبم ينتظرونه؛ فإذا رأوه تبارشوا به وقالوا :جاء
صاحب اجلراب(((.

((( مناقب آل أيب طالب ،ابن شهر آشوب ،ج ،4ص  .166صفة
الصفوة ،ابن اجلوزي ،ج  ،1ص .326
((( سري أعالم النبالء ،ج  ،3ص  .481حلية األولياء ،ج  ،2ص .417
((( مناقب آل أيب طالب ،ابن شهر آشوب ،ج ،4ص .166
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وعن ابن عيينة ،عن أيب محزة الثاميل ،أن عيل بن احلسني كان
حيمل اخلبز بالليل عىل ظهره يتبع به املساكني يف الظلمة ،ويقول:
إن الصدقة يف سواد الليل تطفئ غضب الرب((( .وروى أبو
نعيم األصبهاين ما نصه :إن صدقة الرس تطفئ غضب الرب عز
وجل(((.
وعن حممد بن إسحاق :كان ناس من أهل املدينة يعيشون،
ال يدرون من أين كان معاشهم ،فلام مات عيل بن احلسني فقدوا
ذلك الذي كانوا يؤتون بالليل.
وعن جرير بن عبد احلميد ،عن عمرو بن ثابت :ملا مات عيل
بن احلسني ،وجدوا بظهره أثر ًا مما كان ينقل اجلرب بالليل إىل
منازل األرامل(((.
يقول الزهري :ملا مات زين العابدين  فغسلوه وجد عىل
ظهره حمل فبلغني أنه كان يستقي لضعفة جريانه بالليل .قال عمرو
ابن ثابت :ملا مات عيل بن احلسني فغسلوه جعلوا ينظرون إىل آثار
سواد يف ظهره وقالوا ما هذا؟ فقيل :كان حيمل جرب الدقيق لي ً
ال
عىل ظهره يعطي فقراء املدينة ،ويف روايات أصحابنا :إنه ملا وضع
((( سري أعالم النبالء ،ج  ،3ص .481
((( حلية األولياء ،ج  ،2ص .416
((( سري أعالم النبالء ،ج  ،3ص .481
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عىل املغتسل نظروا إىل ظهره وعليه مثل ركب اإلبل مما كان حيمل
عىل ظهره إىل منازل الفقراء(((.

وتشري أخالقيات العمل التطوعي عند اإلمام السجاد 

إىل املستوى الرفيع والراقي يف تعامله اإلنساين مع الفقراء بعيد ًا
عن أي أذى أو إساءة ،بل أعطانا دروس ًا معربة يف ماهية وأخالقية
العمل التطوعي الذي علينا أن نامرسه أثناء القيام بمهامت العمل
التطوعي يف مساعدة الفقراء ،وتنمية املجتمع وتطوره.

((( مناقب آل أيب طالب ،ابن شهر آشوب ،ج ،4ص  .167حلية
األولياء ،ج  ،2ص .417

اإلمام السجاد ورسالة الحقوق
ترك اإلمام السجاد  أثر ًا علمي ًا مه ًام جد ًا لكل األجيال
وهي (رسالة احلقوق) ،هذه الرسالة العظيمة التي يتحدث فيها
اإلمام  عن احلقوق املهمة للناس ،وعن ثقافة احلقوق قبل
أن يتحدث العامل عن وثيقة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
عام 1948م بمئات السنني مما يوضح لنا الرؤية العميقة لإلمام
السجاد  عن حقوق اإلنسان.
وتعد رسالة احلقوق لإلمام السجاد  من أهم اآلثار
العلمية التي وصلت إلينا بعد الصحيفة السجادية ،حيث يبينّ
فيها اإلمام  وظائف اإلنسان وواجباته جتاه اهلل سبحانه
وتعاىل ،وجتاه نفسه واآلخرين ،وقد ذكرها ابن شعبة احلراين يف
كتابه (حتف العقول) وهي عبارة عن مخسني حق ًا وعىل رواية
الشيخ الصدوق يف كتابه (اخلصال) واحد ومخسني حق ًا.

54

اإلمام السجاد وبناء اإلنسان

اإلمام السجاد والتأسيس حلقوق اإلنسان
إن اإلمام السجاد  يعد مؤسس ًا لثقافة حقوق اإلنسان،
فهو أول من وضع رسالة حلقوق اإلنسان قبل أربعة عرش قرن ًا من
الزمان ،وذلك إلدراكه أمهية احرتام حقوق اإلنسان ،وأهنا تشكل
املنطلق لبناء نظام اجتامعي متامسك ،وحتقيق العدالة االجتامعية،
وضامن سالمة العالقات الفردية واالجتامعية يف إطار من االحرتام
املتبادل ،والتسامح جتاه اآلخر ،والقبول بالرأي املخالف.
ومن املهم جد ًا إدراج مادة لـ(حقوق اإلنسان) يف مناهج
التعليم ،وذلك لنرش ثقافة احلقوق بني الطالب ،وما يمكن أن
يرتكه ذلك من آثار إجيابية عىل السلوك الفردي واالجتامعي ،بام
يؤسس لثقافة التسامح واللني يف التعامل مع الرأي املخالف.
أما غياب ثقافة حقوق اإلنسان فيؤدي إىل شيوع التعصب
والتشدد والتطرف ،يف حني أن معرفة حقوق الذات ،فض ً
ال
عن حقوق اآلخر يؤدي إىل سيادة القانون ،ونمو ثقافة االحرتام
{و َل َقدْ ك ََّر ْمنَا َبنِي آ َد َم
والتكريم لإلنسان ،تطبيق ًا لقوله تعاىلَ ،
ِ
َاه ْم َع ىَل
َوحمَ َ ْلن ُ
َاهم ِّم َن ال َّط ِّي َبات َو َف َّض ْلن ُ
َاه ْم يِف ا ْلبرَِّ َوا ْل َب ْح ِر َو َر َز ْقن ُ
كَثِ ٍري ممَِّّ ْن َخ َل ْقنَا َت ْف ِضيالً}((( ،فاآلية الرشيفة تشري إىل تكريم
((( سورة اإلرساء ،اآلية.70 :
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اإلنسان بغض النظر عن دينه أو مذهبه أو قوميته أو لونه أو عرقه
{و َل َقدْ ك ََّر ْمنَا َبنِي آ َد َم}.
َ
إن اإلمام عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب  بينّ
للناس حقوق اإلنسان بعد واقعة الطف التي انتهكت فيها أبسط
احلقوق اإلنسانية فض ً
ال عن تعاليم اإلسالم وأحكامه.

مميزات رسالة احلقوق
تأيت أمهية رسالة احلقوق لإلمام السجاد  باعتبارها
أسبق وثيقة حتدثت عن حقوق اإلنسان ،يف حني أن أقدم الوثائق
الدولية التي صدرت عن حقوق اإلنسان ال تزيد عن قرنني من
الزمن .إذ أن أهم ما صدر من وثائق عن حقوق اإلنسان ،وثيقة
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر عن اجلمعية العامة لألمم
املتحدة بتاريخ 1948/12/10م ،وكان هذا اإلعالن قد اقتبس
قواعده من إعالن الثورة الفرنسية  -التي حدثت عام 1789م-
حلقوق اإلنسان ،واعرتافها باحلقوق الطبيعية لألفراد.

وقد امتازت وثيقة (رسالة احلقوق) لإلمام السجاد 

بأهنا تطرقت إىل حقوق أكثر مما هو مدون يف اإلعالن العاملي
حلقوق اإلنسان؛ إذ اشتملت رسالة احلقوق عىل مخسني حق ًا ،ويف
رواية أخرى عىل واحد ومخسني حق ًا ،فقد ذكرها صاحب كتاب
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(حتف العقول) وهي حتتوي عىل مخسني حق ًا وعىل رواية الشيخ
الصدوق يف كتابه (اخلصال) واحد ومخسني حق ًا؛ يف حني أن
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان مل يتجاوز  29مادة ،كام أشارت
رسالة اإلمام احلقوقية إىل حقوق جتاهلتها الوثائق الدولية حلقوق
اإلنسان ،كحق اهلل سبحانه وتعاىل بالنسبة لعبده ،وهي أكرب
احلقوق؛ بل أصلها.
ثم أشار اإلمام السجاد  إىل حقوق اإلنسان املفروضة
من اهلل تعاىل جتاه نفس اإلنسان ،وأنواع عالقة اإلنسان بنفسه من
خالل رؤية اإلسالم لذلك.

أهم احلقوق
يبني اإلمام السجاد  يف رسالة احلقوق وظائف اإلنسان
وواجباته جتاه اهلل سبحانه وتعاىل ،وجتاه نفسه واآلخرين ،ويمكن
تقسيم حقوق اإلنسان الرئيسة التي أشار إليها اإلمام السجاد
 يف رسالته احلقوقية ضمن املحاور التالية:
 -1حق اخلالق وحق املخلوق (حق اهلل ،وحق النفس).
 -2حقوق األعضاء:
وتشمل احلقوق التالية :حق اللسان ،حق السمع ،حق البرص،
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حق اليد ،حق الرجل ،حق البطن ،حق الفرج.
 -3حقوق األفعال:
وتشمل هذه احلقوق ما ييل :حق الصالة ،حق احلج ،حق
الصوم ،حق الصدقة ،حق اهلدي.
 -4حقوق األئمة:
وتشمل هذه احلقوق ما ييل :حق السلطان ،حق سائسك
بالعلم ،حق سائسك بامللك.
 -5حقوق الرعية:
وتشمل حقوق الرعية األصناف التالية :حق رعيتك
بالسلطان ،حق رعيتك بالعلم ،حق الزوجة ،حق اململوك.
 -6حقوق الرحم:
وتشمل حقوق الرحم األصناف التالية:
حق األم ،حق األب ،حق الولد ،حق األخ ،حق موالك املنعم
عليك ،حق موالك الذي أنعمت عليه.
 -7حقوق عامة الناس واألشياء:
وتشمل هذه احلقوق 24حق ًا منها:
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حق املؤذن ،حق إمام اجلامعة ،حق اجلليس ،حق الصاحب،
حق اخلليط ،حق الرشيك ،حق الكبري ،حق الصغري ،حق أهل
اإلسالم ،حق أهل الذمة ....وغريها من احلقوق العامة.
ونالحظ أن اإلمام السجاد  قد ختم رسالته احلقوقية
بحقوق أهل اإلس�لام ،وإن اختلفوا يف مذاهبهم وآرائهم
ومرجعياهتم الفكرية ،فلكل مسلم أن يامرس عباداته وشعائره
ومعتقداته بحسب مذهبه .ثم بحقوق من يشرتك مع اإلنسان يف
األرض الواحدة والنظام السيايس الواحد ،وإن اختلف معهم يف
الدين ،لكنهم يشرتكون يف اإلنسانية ،ويف النظام السيايس الواحد،
فلهم حقوق املواطنة ،وهلم حرية ممارسة شعائرهم الدينية ،دون
أن يدعوا املسلمني إليها .وهلم احلرية يف إجراء مراسيم عباداهتم،
كام أن هلم أن يعملوا حسب رشيعتهم يف عقودهم وطالقهم...
وغريها من األحوال الشخصية؛ يقول اإلمام السجاد :
«وحق أهل الذمة :أن تقبل منهم ما قبل اهلل عز وجل ،وال تظلمهم
(((
ما وفوا هلل عز وجل بعهده».
وتشكل هذه الرسالة احلقوقية وثيقة تارخيية أكثر من هامة
وهي بحاجة للمزيد من الدراسة والتحليل ،وفيها داللة عميقة
((( الوايف ،الفيض الكاشاين ،ج ،6ص( ،134باب تفاصيل احلقوق
لكل ذي حق).
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عىل تقدم فكر أهل البيت ومنهجهم الرباين.

رسالة احلقوق والعدالة االجتماعية
إن تنظيم العالقات االجتامعية عىل أساس تعيني جمموعة
احلقوق بشكل دقيق هو الرصيد األول للنظام االجتامعي
اإلسالمي ،وهو املبنى املعقول للترشيعات اإلسالمية عامة،
فإن الذي يفهم بعمق هذه الرسالة ويدرس بدقة حقوق اخلالق
وحقوق املحلوقني بعضهم جتاه بعض يتسنى له أن يفهم أرسار
الترشيع اإلسالمي وفلسفة األحكام التي جاءت هبا الرشيعة
اإلسالمية لتنظيم حياة اإلنسان فرد ًا وجمتمع ًا.
إن العدالة االجتامعية أو االقتصادية أو اإلدارية لن تتحقق
ما مل يطبق نظام احلقوق بشكل دقيق أوالً ،وتنظم األحكام
والترشيعات عىل أساس تلك احلقوق ،وفيام نعلم أن اإلمام قد
سبق العلامء والقانونيني مجيع ًا يف دنيا اإلسالم بل يف دنيا اإلنسان
يف هذا املضامر الذي عىل أساسه ترتكز أصول األخالق والرتبية
ونظم االجتامع.
واإلمام قبل بيانه للحقوق يشري إىل أن هناك حقوق ًا حميط ًة
باإلنسان ،والبد له من معرفتها ،ثم يبني أكرب احلقوق وهو ما
يرتبط باهلل سبحانه بالنسبة لعبده ،ثم يفرع عليها حقوق اإلنسان
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املفروضة من اهلل جتاه نفس اإلنسان ،فيبني أنواع عالقة اإلنسان
بنفسه من خالل املنظار اإلهلي ،ثم ينتهي إىل أنواع العالقة بني
اإلنسان وبيئته التي تشتمل عىل قيادة ومقودين ورعاة ورعية ،مع
بيان ألنواع األئمة واملأمومني ودرجاهتم ،ثم يبني سائر العالقات
مع األرحام واألرسة وأعضائها ،ثم من تشتمل عليه األرسة
من املوايل واجلواري ،ثم سائر ذوي احلقوق كاملؤذن واإلمام يف
الصالة واجلليس والرشيك والغريم واخلصم واملستشري واملشري
واملستنصح والناصح والسائل واملسؤول والصغري والكبري ..
حتى ينتهي إىل من يشرتك مع اإلنسان يف دينه من بني اإلنسان،
ثم حقوق من يشرتك مع اإلنسان يف اإلنسانية ويف النظام السيايس
الذي خيضع له وإن مل يكن من أهل ملته ودينه.

وعلينا أن نستفيد من رسالة احلقوق لإلمام السجاد 

بأن نعطي اهتامم ًا أكرب بمسألة حقوق اإلنسان ،ونعمل عىل نرش
ثقافة احلقوق بني الناس ،حتى يعلم كل شخص حقوقه وواجباته
الفردية واملدنية واالجتامعية واالقتصادية بام حيقق العدالة
االجتامعية للجميع.
وآخر دعوانا ِ
أن احلمد هلل رب العاملني

وصىل اهلل عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين

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

٢ -٢اب�ن األثري ،أبو احلس�ن عيل ب�ن أيب الكرم حممد ب�ن حممد بن عبد
الكريم بن عبد الواحد الشيباين (ت 630هـ) ،الكامل يف التاريخ،

راجع�ه وصحح�ه :حممد يوس�ف الرق�اق ،دار الكت�ب العلمية،
بريوت  -لبنان ،الطبعة الرابعة 1424هـ 2003 -م.

٣ -٣ابن اجلوزي ،أبو الفرج عبدالرمحن بن عيل بن حممد (ت 597هـ)،
املنتظ�م يف تاري�خ األمم واملل�وك ،دار الكتب العلمي�ة ،بريوت -
لبنان ،الطبعة األوىل 1412هـ 1992 -م.

٤ -٤ابن اجلوزي ،أبو الفرج عبدالرمحن بن عيل بن حممد (ت 597هـ)،
صفة الصف�وة ،حتقيق :د .عبداحلميد هن�داوي ،املكتبة العرصية،
بريوت – لبنان ،طبع عام 1430هـ 2009 -م.

٥ -٥ابن قتيبة الدينوري ،أبو حممد عبد اهلل بن عبد املجيد بن مسلم (ت
276ه�ـ 889 /م) ،عيون األخبار ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
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الطبعة الثالثة 1424هـ 2003 -م.

٦ -٦اب�ن ش�عبه احل�راين ،أبو حممد احلس�ن ب�ن عيل بن احلسين ،حتف
العقول عن آل الرس�ول ،صححه وعل�ق عليه :عيل أكرب غفاري،
مؤسسة النرش اإلسالمي ،قم ،الطبعة الثانية 1404هـ.

٧ -٧ابن طاووس ،أبو القاس�م عيل بن موس�ى بن جعفر بن حممد (ت
664ه�ـ) ،مهج الدعوات ومنه�ج العبادات ،مؤسس�ة األعلمي
للمطبوعات ،بريوت ،الطبعة الثالثة 1432هـ 2011-م.

٨ -٨اب�ن عس�اكر ،أبو القاس�م عيل بن احلس�ن بن هبة اهلل بن عس�اكر
الدمشقي (ت 1176م) ،تاريخ مدينة دمشق ،دار الفكر ،بريوت،

طبع عام 1415هـ.

٩ -٩األصبه�اين ،أب�و نعي�م أمح�د ب�ن عبـ�د اهلل ب�ن أمحد بن إس�حاق
ب�ن موس�ى (ت 430ه�ـ 1038 -م) ،حلي�ة األولي�اء وطبقات
األصفي�اء ،حتقي�ق :س�امي أبو جاهين ،دار احلدي�ث ،القاهرة –

مرص1430 ،هـ 2009 -م.

١٠١٠البيش�وائي ،مهدي ،سرية األئمة االثني عرش ،دار الكاتب العريب،
بريوت لبنان ،الطبعة األوىل 1426هـ 2005 -م.

١١١١احلر العاميل ،أبو جعفر حممد بن احلس�ن بن عيل ( ت 1104هـ)،
تفصيل وس�ائل الش�يعة إىل حتصيل مس�ائل الرشيعة ،مؤسسة آل

البيت إلحي�اء الرتاث ،بريوت  -لبن�ان ،الطبعة األوىل 1413هـ
1993 -م.
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١٢١٢احلسيني ،حمسن ،موسوعة اإلمام زين العابدين  ،دار املحجة
البيضاء ،بريوت – لبنان ،الطبعة األوىل 1435هـ 2014 -م.

١٣١٣الذهب�ي ،ش�مس الدين حممد ب�ن أمحد بن عثمان ( ت  748هـ)،
سير أعلام النبلاء ،املكتب�ة العرصي�ة ،بيروت ،الطبع�ة األوىل
1435هـ 2014 -م.

١٤١٤الري شهري ،حممد ،ميزان احلكمة ،مؤسسة دار احلديث الثقافية،
بريوت  -لبنان ،الطبعة الثانية 1419هـ.

١٥١٥زين العابدين ،اإلمام عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب 

(ت 95ه�ـ) ،الصحيف�ة الس�جادية الكامل�ة ،مؤسس�ة األعلمي

للمطبوع�ات ،بيروت – لبن�ان ،الطبع�ة األوىل 1424ه�ـ -
2003م.

١٦١٦الرشيف الريض ،أبو احلس�ن حممد بن أيب أمحد احلسين بن موسى
اب�ن حممد بن موس�ى ب�ن إبراهيم ابن اإلمام موس�ى الكاظم (ت
406هـ 1015 -م) ،هنج البالغة لإلمام عيل بن أيب طالب ،رشح

الش�يخ :حممد عبده ،دار البالغة ،بيروت  -لبنان ،الطبعة الرابعة

1409هـ 1989 -م.

١٧١٧الصدوق ،أبو جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القمي (ت
 381هـ) ،األمايل ،مؤسسة البعثة ،قم ،الطبعة األوىل 1417هـ.

١٨١٨الص�دوق ،أب�و جعفر حممد بن عيل بن احلسين ب�ن بابويه القمي
(ت  381هـ) ،اخلصال ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت
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 -لبنان ،الطبعة األوىل 1410هـ1990 -م.

حممد بن تقي النوري
١٩١٩الطربيس ،املريزا حسني بن حممد تقي بن عيل ّ

(ت 1320هـ) ،مستدرك الوسائل ومستنبط املسائل ،دار اهلداية،
بريوت  -لبنان ،الطبعة اخلامسة 1412هـ 1991 -م.

٢٠٢٠الطربيس ،أبو عيل الفضل بن احلسن ( ت  548هـ ) ،جممع البيان
يف تفسير الق�رآن ،دار املعرف�ة ،بيروت  -لبن�ان ،الطبع�ة األوىل
1406هـ 1986 -م.

٢١٢١الطبري ،أب�و جعف�ر حمم�د ب�ن جري�ر ب�ن يزي�د بن كثير بن
غال�ب (ت  310هـ 923 /م) ،تاريخ الطبري :تاريخ األمم
واملل�وك  ،دار الكت�ب العلمية ،بريوت  -لبن�ان ،الطبعة الثانية

1424هـ 2003 -م.

٢٢٢٢الفيض الكاشاين ،حممد بن مرتىض (ت 1091هـ) ،كتاب الوايف،

حتقي�ق :الس�يد عيل عبداملحس�ن بحر العل�وم ،دار إحي�اء الرتاث
العريب ،بريوت – لبنان ،الطبعة األوىل 1432هـ 2011 -م.

٢٣٢٣القريش ،باقر رشيف ،نفحات من سرية أئمة أهل البيت  ،دار
اهلدى ،قم ،الطبعة األوىل 1424هـ.

٢٤٢٤الكليني ،حمم�د بن يعقوب ( ت 329هـ ) ،أصول الكايف ،ضبطه
وصحح�ه وع َّل�ق عليه :الش�يخ حممد جعفر ش�مس الدي�ن ،دار
التع�ارف للمطبوع�ات ،بيروت  -لبنان ،طبع ع�ام 1419هـ -
1998م.
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٢٥٢٥الكلين�ي ،حمم�د بن يعقوب ( ت 329هـ ) ،ف�روع الكايف ،ضبطه
وصحح�ه وع َّل�ق عليه :الش�يخ حممد جعفر ش�مس الدي�ن ،دار
التع�ارف للمطبوع�ات ،بيروت  -لبنان ،طبع ع�ام 1413هـ -
1992م.

٢٦٢٦املتق�ي اهلندي ،عالء الدين عيل بن حس�ام الدي�ن (ت 975هـ /
1567م) ،كنز العامل يف سنن األقوال واألفعال ،مؤسسة الرسالة،
بريوت  -لبنان  ،طبع عام 1409هـ 1989 -م.

٢٧٢٧املجلسي ،حممد باقر بن حمم�د تق�ي (ت 1111م) ،بحار األنوار
ل�درر أخب�ار األئمة األطهار ،مؤسس�ة أه�ل البيت ،ق�م ،الطبعة
الرابعة 1409هـ 1989 -م.
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