 رائد اإلصالح االجتماعيg اإلمام السجاد
في العصر األموي
))(دراسة من خالل رسالته(الحقوق
Al-Sajad (PBUH)the Pioneer of the Social
Reform in the Umayyad Age
( A Studsy on His Al-Haquq)

 حيدر لفته سعيد.  د.م.أ
 جامعة الكوفة- كلية اآلداب-قسم التأريخ
Asst.Prof.Dr.Haider Lafta Sa`aed
Department of History ، College of Arts،
University of Kufa

alikofa74@yahoo.com
2015/7/15:تاريخ االستالم
2015/8/18 : تاريخ القبول
خضع البحث لبرنامج االستالل العلمي

Turnitin - passed research

اإلمام السجاد  gرائد اإلصالح االجتماعي في العصر األموي

ملخص البحﺚ :
لقد اتبع احلكام االمويني اساليب عديدة كان من شأهنا ارساء دعائم حكمهم  ،وبطبيعة

احلال كان هلذه االساليب انعكاساهتا اخلطرية عىل بنية املجتمع االسالمي الفكرية وادائه السيايس
والديني واالجتامعي بام بثه االمويون من انامط اللهو والطرب ودور امليرس وجمالس الغناء واجلواري
وبذل املال واستقدام الشعراء وجعل املجتمع يصطبغ بصبغة جاهلية بعيدة كل البعد عن املجتمع

االسالمي الذي ارساه النبي حممد  الذي كان العدل واملساواة والتمسك بأهداب الدين ابرز
اسسه  ،فاصبح يعيش متغريات كثرية ابتدأت من االنسان وانطلقت بقوة نحو تغيري املجتمع ككل ،

لذا انﱪى أئمة اهل البيت اىل مواجهة هذا االنحراف عن اخلط االسالمي تارة بالكلمة والسيف كام

حصل مع االمام احلسني gوالذي قمعت ثورته وتم االنتقام منه ومن اهل بيته ﴍ انتقام  ،وﱂ يبق
من البيت العلوي بعد واقعة الطف سوى ولده االمام عيل بن احلسني السجاد ، gوكان االصالح
بالسيف متعذرا عليه ألسباب عدة لذا سعى للدفاع عن حياض االسالم واصالح الفرد بل واملجتمع

االسالمي بالقول والفعل حتقيقا لقول جده النبي  كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته  فام
بالك وهو امام هذه االمة .

وتعد رسالة احلقوق احد ابرز مصاديق اجلهود االصالحية التي سعى من خالهلا االمام

حتقيق االصالح املنشود -الذي ابتغاه أبيه السبط gيف الفرد وانطالقا نحو املجتمع بل وحتى

االقليات املتعايشة معه سلميا .

لقد اخرتت موضوع البحث من اجل تسليط الضوء عىل النصوص االصالحية التي بثها

االمام لتقويم املجتمع من خالل رسالته يف احلقوق  ،وقد اقتضت طبيعة املوضوع تقسيمه اىل مقدمة
ومتهيد وﲬسة حماور وخامتة  ،تناول االول حق اهلل (جل جالله) عىل الفرد  ،اما الثاين فتناول حقوق

حواسه عليه  ،فيام درس الثالث احلقوق الدينية ( الرشعية) املرتتبة عليه  ،اما الرابع فعكف عىل

حقوق ارسته التي ولد ونشأ فيها فضال عن ارسته التي كوهنا وتوابعها  ،فيام اشتمل املحور اخلامس
واالخري حقوق املجتمع عليه  ،واختتمت البحث بثامر هذه الرسالة .
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Abstract
Ummayds take seizure of different machinations and policies to
dominate the state wreaking havoc of the society as they encourage
all the acts of abominations and vice: all kinds of amusement، singing،
gambling houses، singing meetings ، slaves، money extravagance and
poets summoning ; all these lead to dye the society primitive and
far distant from the Islamic community whose foundation stones of
justice and equality are erected by the prophet Mohammed . That is
why the imams plunge into confronting such violations sometimes by
word ، sometimes by sword . Al-Huquq as a thesis is considered as the
. most evident efforts in reforming the society
The current study focuses upon the reformative texts the imam
conveys to all and tends to be bifurcated into an introduction، five
axes and a conclusion ، the first tackles the rights of Allah on man، the
second does his senses on him، the third does the religious rights on
him ، the fourth does the rights of his family and relatives and the fifth
does the rights of the society on him ، finally the conclusion terminates
. at the results
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املقدمة
ال يغفل املتتبع لسرية أئمة أهل البيت  أن جزء ًا كبري ًا من حياهتم وظفوها

إلصالح جمتمعاهتم وتقويم سلوكها بفعل ما أصاهبا من انحرافات ومتغريات سلبية

بفعل تسلط أئمة الغلبة عليهم  ،و لعل اإلمام السجاد عاش أصعب فرتة كانت
تقتﴤ اإلصالح بعد استشهاد أبيه اإلمام احلسني  من أجل حتقيقه .

لقد سعى اإلمام السجاد  إلصالح أمة جده رسول اهلل استكام ً
ال

لرسالة أبيه  بالقول والفعل  ،فوقف بوجه املشبهة واملجسمة  ،واجلﱪية واملرجئة
 ،وقوم أئمة زمانه  ،وساعد الفقراء وحرر العبيد  ،ودعا إىل التكافل االجتامعي
وكان أبرز من طبقه قو ً
ال وعم ً
ال إال أن تقويم الفرد يف العرص األموي كان ﳛتاج
إىل حل أنجع واوقع وأشمل ﳑا قام به  فوضع رسالة احلقوق التي احتوت عىل

مضامني سابقة لعهده بﺂالف السنني لوضع اإلنسان املسلم عىل الطريق الصحيح
بعيد ًا عن مؤثرات ومتغريات الفكر األموي  .ومن أجل تسليط الضوء عىل جهود

اإلمام اإلصالحية من خالل رسالة احلقوق قمت بإعداد هذا البحث الذي احتوى

عىل مقدمة وأربعة مباحث وخامتة  ،ضم األول ،حقوق اهلل تعاىل عىل الفرد وشمل
حقوق األفعال (الرشعية) فيام درس املبحث الثاين حقوق اجلوارح يتقدمها حق
النفس ،واهتم الثالث بحقوق الرحم  ،فيام بحث الرابع حقوق اآلخرين وكان

أوسعها  ،واختتمت البحث بثامر الرسالة.
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ﲤهيد
إن انفراط أمر الشيعة بعد مقتل اإلمام احلسني  يف واقعة الطف األليمة

سنة 61هـ وتشتت قواهم كان من أعظم األخطار التي واجهها اإلمام السجاد

 - الناج الوحيد من الرجال يف تلك الوقعة بكربالء – وكان عليه بعد رجوعه
إىل املدينة – وهو اإلمام وقائد املسرية – أن ﳜطط الستجامع القوى وتكميل االعداد

من جديد  ،وكان هذا االمر بحاجة إىل إعداد نفيس وعقيدي وإحياء األمل يف
القلوب وبث العزم يف النفوس) )1خاصة وأن البناء السيايس والديني واالجتامعي

الذي أرساه األمويون يف دولة رسول اهلل  أخذ ينمو ويعلو عىل حساب الثلة
املؤمنة ﳑن ال يستطيعون الوقوف بوجه املتغريات التي أسست هلا السلطة وعملت

عىل تعميقها يف املجتمع اإلسالمي بام أشاعوه من أنامط اللهو وجمالس امليرس والغناء
واستقدام اجلواري والشعراء  ،وبذل املال الصطناع من يريدون وكيف يشاؤون

لصبغ املجتمع بصبغة جاهلية بعيدة كل البعد عن كل ما أسس له النبي  عىل
مدى ثالثة وعرشون عام ًا ،وال ريب ﱂ يكن من وراء ذلك حبهم الفاضح للملذات

حسب  ،بل كان اهلدف الكامن هو إماتة الروح اإلسالمية الصحيحة يف النفوس –

كام أسلفنا – فال ﳞم الناس بعد ذلك أمر اخلالفة واملطالبة برفع الظلم واالستهتار
طاملا أن املال ميسور أمام فراغ الشباب واجلواري وانتشار املوبقات واملحرمات).)2

لقد هيأ األمويون األذهان أيض ًا لقبول الرأي القائل بأن اخلالفة ليست

ملك ًا قيرصي ًا أو كرسوي ًا  ،بل أن اهلل تعاىل ﱂ ينص عىل إمام بعينه بل هي تؤخذ بالقهر

والغلبة). )3
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يف وسط هذا املجتمع املريض كان ال بد لﻺمام السجاد أن يداوي هذه

النفوس لتتخلص من أمراضها وتعرف حدودها وترجع إىل األخالق اإلسالمية
السامية التي تعيد لﻸمة اإلسالم السليم الذي كاد األمويون أن يقضوا عليه بأعامهلم

الباطلة وآرائهم املنحرفة وترصفاهتم التي ال تليق بأمة مرموقة  ،حتى أوشكت أن
هتدد بخطر عظيم ).)4

وبالفعل سعى اإلمام السجاد لتأسيس بناء جديد وفق رؤية مفادها أن بناء

جديد هو أسهل وأمتن من ترميم بناء متهرئ ) ، )5ونعني بذلك بناءية الفكر املسلم

نظري ًا وعملي ًا  ،ولتحقيق هذا اهلدف ﴍع اإلمام السجاد باﲣاذ عدة إجراءات

لتحقيق مبتغاه ففي جمال العقيدة والفكر كانت عقيدة اجلﱪ أخطر ما روجه األمويون

بني األمة اإلسالمية وذلك بام أشاعوه من فكرة اجلﱪ اإلهلي هبدف التمكن من
التسلط التام عىل مصري الناس واهليمنة عىل عقوهلم بعد أجسامهم فأوحوا للناس

بان ما يقوم به اخلليفة من فساد وظلم وجور وقتل وهنب وغصب هو من اهلل تعاىل
 ،فاخلليفة واألمري إنام ينفذون إرادة اهلل وهم يد اهلل عىل عباده  ،فكيف يرجى من
األمة أن تواجه سلطة الظاﱂ وهو مسدد – بحسب ما أشاعوه – من اهلل تعاىل ) )6وال

ريب أن معاوية أسس لذلك بشكل الفت وقد ظهر ذلك بخطبة له جاء فيها (( :أنا

لغريه))).)7
عامل من عامل اهلل أعطي من أعطاه اهلل وأمنع من منعه ولو كره اهلل أمر ًا ّ
وهذا ما أشار إليه الواﱄ األموي عبيد اهلل بن زياد يف الكوفة سنة 61هـ حني

دخل عليه موكب سبايا أهل البيت  يف جملسه فأظهر أن علي ًا األكﱪ ابن اإلمام
احلسني  قد قتله اهلل  ،فأجابه اإلمام السجاد بل قتله الناس ).)8
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فاإلمام السجاد  ﱂ يرتك هذه الفرصة دون أن يرد عىل أبن زياد  ،كام

أكد للزهري يف معرض رده عىل سؤاله (( أبقدر يصيب الناس ما أصاهبم  ،أم بعمل

؟ فأجابه (( : إن القدر والعمل بمنزلة الروح من اجلسد  ...وهلل فيه العون

لعباده الصاحلني  ،وأضاف  ،أال ان من أجور الناس َم ْن رأى جوره عد ً
ال ،وعدل
املهتدي جور ًا))).)9

كام تصدى اإلمام لالنحراف الفكري والعقائدي الذي روج له املشبهة

وامللحدين وعبأه واحتضنه رجال السلطة من االمويني  ،فنقرأ أنه  عندما سمع

ذات يوم يف مسجد جده رسول اهلل (ص) قوم ًا يشبهون اهلل بخلقه  ،بل وجتارسوا
عليه  حني قالوا أن هلل يد ًا وعين ًا يف املجالس العامة  ،وأمام صمت احلاﴐين

هنض اإلمام  وأتى قﱪ رسول اهلل ( )فوقف عنده ورفع صوته يناجي ربه
قائ ً
ال(( :إهلي بدت قدرتك  ،وﱂ تبد هيئة جاللك فجهلوك وقدّ روك بالتقدير عىل

غري ما أنت به شبهوك ،وأنا بريء يا إهلي من الذين بالتشبيه طلبوك ليس كمثلك

ﳾء – يا إهلي – ولن يدركوك  ...ولو عرفوك  ،ويف خلقك  -يا إهلي  -مندوحة

عن أن يتأولوك  ،بل ساووك بخلقك  ،فمن ثم ﱂ يعرفوك  ،واﲣذوا بعض آياتك رب ًا
 ،فبذلك وصفوك – فتعاليت – يا إهلي – عام به املشبهون نعتوك))).)10

وقد وقف اإلمام السجاد  بوجه ﲣرصات املرجئة الذي أرجأوا مرتبة

العمل عىل اإليامن وأرجأوا احلكم عىل مرتكب الكبرية إىل اهلل تعاىل عم ً
ال بقوله

تعاىل(( :وآخرون مرجون ألمر اهلل))) . )11وكان معاوية أول من أظهر االعتقاد هبذا
األمر وأشار بان اإليامن ال يﴬ معه ذنب ومعصية فتامدى يف املعاﴆ غري مكرتث

بﴚء قائ ً
ال :وثقت بقول اهلل تعاىل (( :إن اهلل يغفر الذنوب مجيع ًا))) )12بل أن هؤالء
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روجوا أهنم احلكام الذين جتب طاعتهم وأهنم مؤمنون ال جيوز احلكم عليهم بالكفر
وال التعرض هلم وال اخلروج عليهم ) )13فام كان من اإلمام إال أن أعلن قائ ً
ال(( :نحن

أئمة املسلمني  ،وحجج اهلل عىل العاملني  ،وسادة املؤمنني  ،وقادة الغر املحجلني ،
ومواﱄ املؤمنني  ،ونحن أمان اهل األرض كام أن النجوم أمان ألهل السامء  ،ولو ما

يف األرض منا لساخت األرض  ...ولوال ذلك ﱂ يعبد اهلل))).)14

كام ﱂ يبخل اإلمام  من إسداء النصيحة ألئمة عرصه وإرشادهم إىل طريق

احلق ال سيام يف بعض املناسك كام هو احلال مع احلسن البرصي ) )15ومواقفه 

الرائعة جتاه إمام البالط األموي (الزهري) ،ففض ً
ال عن األمور املتعلقة بالترشيع ،

نبهه إىل مفاسد احلكم االموي ووجوب تركه ). )16

وكام هو شان أبيه السبط  الذي قﴣ شهيد ًا من أجل حتقيق اإلصالح

يف امة جده رسول اهلل  هنج اإلمام السجاد نفس املسلك  ،إذ نقل أنه كان

جيلس يف مؤخرة مسجد النبي ( )بعد صالة العشاء آخر الليل وكان يتحدث عن
جور بني أمية  ،ناهيك عن أنه آثر البقاء يف املسجد دون بقية من أستاء من السلطة
وكان له رأي عﱪ عنه  بقوله (( :أن للحق دولة عىل العقل وللمنكر دولة عىل
املعروف  ،وللرش دولة عىل اخلري ،وللجهل دولة عىل احللم  ،وللجزع دولة عىل
الصﱪ ،وللخوف دولة عىل الرفق وللبؤس دولة عىل اخلصب ،وللشدة دولة عىل
الرخاء ...وللبيوت اخلبيثة دولة عىل بيوت الرشف ...فنعوذ باهلل من تلك الدول ،

ومن احلياة يف النقامت))). )17

وأخري ًا يف املجال النظري الذي ال ﳜرج عن مواجهة للسلطان وبناء املجتمع

املسلم عىل أسس متينة وسليمة نجده اﲣذ جانب املوعظة واإلرشاد واعتمدها
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ركن ًا أساسي ًا يف سريته احلياتية يف تبليغ األمة فنراه تارة يلقي اخلطب واملواعﻆ

وأخرى نجده ﳜصص وقت ًا ألصحابه يوجههم ويؤهلهم ويربيهم لتحمل األمانة

 ،والتكليف الرشعي والتزام املسؤولية االجتامعية مع توخي أن احلب والتقدير آلل
البيت  ال سيام لشخص اإلمام  جيب أن يكون حب ًا واقتدا ًء ب ّناء ًا ال غلو فيه

بقوله (( : أحبونا حب اإلسالم  ،فام زال حبكم لنا حتى صار شين ًا علينا))

))18

أي أحبونا بام يوافق قانون اإلسالم وال ﳜرجكم عنه حد اإلفراط.

وكان اإلمام  يركز يف لقاءاته وتوجيهاته عىل حتقيق املواساة واإلحسان

لﻶخرين بام ﳛفﻆ كرامتهم قائ ً
ال(( :من قﴣ ألخيه حاجة قﴣ اهلل له مائة حاجة

نفس عن أخيه كربة نفس اهلل عنه كربه يوم القيامة بالغ ًا ما بلغت  ،ومن
 ،ومن َّ

أعانه عىل ظاﱂ له ،أعانه اهلل عىل إجازة الرصاط عند دحض األقدام  ،و من سعى

له يف حاجته حتى قضاها له فرس بقضائها  ،كان كإدخال الرسور عىل رسول اهلل
 ، ومن سقاه من ظمأ  ،سقاه اهلل من الرحيق املختوم  ،ومن أطعمه من جوع
أطعمه من ثامر اجلنة ومن كساه من ُعري كساه اهلل من استﱪق احلرير ،ومن كساه

من غري عري ﱂ يزل يف ضامن اهلل  .)19)))...وقوله (( : أن أرفعكم درجات
وأحسنكم قصور ًا وأبنية  ،أحسنكم إجياب ًا للمؤمنني  ،وأكثركم مواساة لفقرائهم ،

أن اهلل ليقرب الواحد منكم إىل اجلنة بكلمة طيبة يكلم هبا أخاه املؤمن الفقري ))...
). )20وقوله (( :من أطعم مؤمن ًا حتى يشبع  ،ﱂ يدر أحد من خلق اهلل ما له من

األجر يف اآلخرة ال ملك مقرب وال نبي مرسل إال اهلل رب العاملني))) )21وقوله

(( : من موجبات املغفرة إطعام املسلم السغبان – أي اجلائع  )22))) -كام حض
رسه أن يمدَّ اهلل يف عمره  ،وأن يبسط له
اإلمام  عىل صلة األرحام فقال (( :من ّ
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يف رزقه  ،فليصل رمحه  ،فإن الرحم هلا لسان يوم القيامة ذلق تقول :يا رب ْ
صل من

وصلني واقطع من قطعني.)23)))...

وأمام هذا الوصايا التي حتض عىل التكافل االجتامعي نجد أن اإلمام ﱂ يأل

جهد ًا يف سبيل حتقيقها عملي ًا فقد كان يزاول عملية متوين الناس بدقة فائقة خاصة

عوائل الشهداء واملنكوبني يف معارك ضد السلطة  ،وكان يقوم بذلك برسية تامة ،
حتى أخفى ذلك – يف بعض األحيان – عن أقرب الناس إليه فعن ايب محزة الثامﱄ

قال ((إن عيل بن احلسني  كان ﳛمل اخلبز بالليل  ،عىل ظهره يتبع به املساكني يف

ظلمة الليل  ،ويقول(( :أن الصدقة يف سواد الليل تطفﺊ غضب الرب))).)24

ونقل انه ملا مات  وجدوا بظهره أثر ًا ،فسألوا عنه  ،فقيل :هذا ﳑا كان ينقل

اجلراب عىل ظهره إىل منازل األرامل ) )25وروي عن شيبة بن نعامة (( :كان عيل بن

احلسني يبخل فلام مات وجدوه يعول مائة أهل بيت باملدينة))) )26وأجد ابن نعامة

قالي ًا لﻺمام بوصفه بالبخل وهو الذي فك دين حممد بن أسامة بن زيد وقدره ﲬسة

عرش ألف دينار وهو الذي كان يؤكد عىل استثامر املال بام ﳛقق املرؤة وهو الذي

قاسم اهلل ماله مرتني).)27

كام سعى  حلل بعض القضايا االجتامعية الفاسدة ال سيام العصبية القبلية

والعنرصية التي شجع عليها األمويون طيلة فرتة حكمهم ) )28فقاومها  بكل

قوة وكان يقول ((ال يفخر أحد عىل أحد  ،فانكم عبيد  ،واملوىل واحد))) )29وعنه
قال الدكتور صبحي ((كان االمويون يقيمون ملكهم عىل العصبية العربية عامة فيام
كان زين العابدين (السجاد) يشيع نوع ًا من الديمقراطية االجتامعية بالرغم من أن

دم ًا أصي ً
ال كان جيري يف عروقه))) )30بل أنه تزوج من أمة رغم انتقاد عبد امللك بن
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مروان له) )31كام تصدى لظاهرة الرق ،وكان يعامل أحدهم معاملة انسانية مثالية

حتى وأن بدر منه إساءة ،وكان يشرتي العبيد واإلماء وال يبقي منهم أحد ًا أكثر من

ستة أشهر ) )32حتى ُرصد جتمع ًا من السودان كانوا يف املدينة من مريديه ) )33وعنه قال

سيد األهل (( :الزمن يمر وزين العابدين ﳞب احلرية يف كل عام  ،وكل شهر ،وكل
يوم ،وعند كل هفوة  ،وكل خطأ  ،حتى صار يف املدينة جيش من املواﱄ األحرار ،
واجلواري احلرائر  ،وكلهم يف والء زين العابدين))) )34ورغم كل هذه اجلهود نلحﻆ

أن اإلمام السجاد ﴍع بوضع عمل فكري جبار كان أشبه بالقانون يف جامعيته ودقته
وواقعيته ربام بعد أن وجد أن كل اجلهود املتقدمة كانت قاﴏة – إىل حد ما – يف

توجيه املجتمع عىل نحو أمثل أو ربام يف خطوة لبناء جمتمع وفق رؤية تكاملية تشمل
البعيد والقريب والعدو والصديق واملقلد لﻺمام  واملتمسك بأهداب السلطة

وبالط امللك لوضعه إمام حقوقه وواجباته أمام اهلل ونفسه واملجتمع  ،صاغها 
برسالة تدل عىل عمق اهتاممه بكل ما يدور من حوله يف املجتمع اإلسالمي وجنباته
النفسية والصحية والعقائدية واألخالقية  ،ورعاية ألمنه واستقراره  ،وحفاظ ًا عىل

تكوينه اإلسالمي  ،وفق ًا لرؤيتي القاﴏة فقد قسمت الرسالة إىل أربعة مباحث
تضمنت ﲬسون حق ًا أثبتها اإلمام السجاد وهي :

االول :حق اهلل تعاىل وقد أضفت إليه حقوق األفعال.
الثاين :حقوق اجلوارح ويتقدمها حق النفس.
الثالث حقوق الرحم.
الرابع حقوق اآلخرين.
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املبحﺚ األول :حق اﷲ تعاﱃ وحقوق األفعال:
أما حق اهلل وهو أول احلقوق فأشار اإلمام  قائ ً
ال(( :فأما حق اهلل االكﱪ

عليك فأنك تعبده ال ترشك به شيئ ًا  ،فإن فعلت ذلك بإخالص جعل لك عىل نفسه
أن يكفيك أمر الدنيا واآلخرة وﳛفﻆ لك ما حتب منها))).)35

وال ريب أن هذا احلق كان اإلمام  قد أرسى له يف مواجهة املشبهة واملجسمة

واجلﱪية واملرجئة – الذين أظهروا جتاوزات عديدة عىل الباري عز وجل – طمع ًا يف

تثبيت السلطة وتأسيس ًا ملجتمع يؤمن بذلك عىل حساب وحدانية اهلل تعاىل  ،فجاء
اإلمام  هبذا املبدأ وهو كجده رسول اهلل ( )ال ينطق عن اهلوى – بل بإرادة

اهلل تعاىل وتسديده ليؤكد أن وحدانية اهلل وعدم اإلﴍاك به أعظم احلقوق ،فض ً
ال

عن التأكيد عىل الرفض املطلق لكل اآلهلة التي صنعتها البرشية والتوجهات التي

تشجع لﻸفكار الضالة بام يزعزع إيامن املسلم بربه فاإلمام يؤكد أن يف مقابل هذه
العبادة بإخالص تكون كفاية اهلل لعبده يف أمري الدنيا واآلخرة  ،ففي الدنيا يشعر

بالسعادة النفسية واالطمئنان القلبي أما يف اآلخرة فيفوز – إذا متسك باهلل – باخللود
األبدي ورضوان من اهلل أكﱪ).)36
أما حقوق األفعال وهي
أ -حق الصالة  :وأوضح اإلمام  بشأهنا قائ ً
ال(( :وأما حق الصالة فإن

تعلم أهنا وفادة إىل اهلل ،وإنك قائم هبا بني يدي اهلل  ،فإذا علمت ذلك كنت خليق ًا
أن تقوم فيها مقام الذليل ،الراغب  ،الراهب ،اخلائف  ،املسكني  ،املتﴬع  ،املعظم
من كان بني يديه ،بالسكون واإلطراق  ،وخشوع األطراف  ،ولني اجلناح  ،وحسن
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املناجاة  ...والطلب إليه يف فكاك رقبتك التي أحاطت به خطيئتك واستهلكتها

ذنوبك))).)37

هذه صورة الصالة التي يريدها اهلل تعاىل من عبده أوضحها اإلمام لنا  ،صورة

العبد الكادح إىل ربه ،الوافد عليه  ،صورة اإلنسان الضعيف الصغري  ،يقف بني
يدي اهلل العزيز الكبري ،فاإلمام السجاد  هنا أعطانا لوحة مجيلة يف التعليم

والتوجيه التي جيب عىل املسلم أن يكون عليها وقت الصالة  ،من السكينة والوقار
 ،وخشوع األطراف  ،وحسن املناجاة  ،وأن يكون راغب ًا يف ثواب اهلل  ،راهب ًا ،
متﴬع ًا ،خاشع ًا ،خائف ًا ،كي تطاله رمحته).)38

ب -حق الصوم  :ووصفه اإلمام  بقوله (( :وأما حق الصوم عليك فإن

تعلم أنه حجاب ﴐبه اهلل عىل لسانك وسمعك وبرصك وفرجك وبطنك ليسرتك
من النار وهكذا نص احلديث الرشيف ((الصوم جنة من النار)) فإن سكنت
أطرافك رجوت أن تكون حمجوب ًا وأن أنت تركتها تضطرب يف حجاهبا وترفع

جنبات احلجاب ،فتطلع عىل ما ليس هلا بالنظرة الداعية للشهوة والقوة اخلارجة عن

حد التقية هلل  ،ﱂ تأمن من أن ﲣرق احلجب.)39)))...

إن الصوم من العبادات املهمة يف اإلسالم  ،وهو رياضة روحية يتجرد اإلنسان

فيه عن كل شهوات الدنيا وعليه كام أكد اإلمام صون اطرافه فيه  ،أي أن يمسك

لسانه عن الكذب وقول الباطل  ،ويمسك سمعه عن الغيبة  ،وفرجه ﳑا ال ﳛل
له  ،وبطنه عن أكل احلرام  ،وبذا يكون الصوم ُجنة من النار  ،ومنجى من عذاب
الرمحن).)40
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جـ  -حق الصدقة  :وحقها كام ورد عن اإلمام (( : أن تعلم أهنا ذخرك عند

ربك  ،ووديعتك التي ال حتتاج إىل األشهاد  ،فإذا علمت ذلك  ،كنت بام استودعته

رس ًا أوثق بام استودعته عالنية  ...ثم ﱂ متنن هبا عىل أحد الهنا لك فإذا امتننت هبا ﱂ
تأمن أن تكون مثل هتجني حالك منها إىل من مننت هبا عليه ألن ذلك دلي ً
ال عىل أنك

ﱂ ُت ِر ْد نفسك هبا. )41))) ...

لقد رغب اإلسالم بكل الصدقات واهلبات والعطايا التي ينفقها اإلنسان

ألهنا جتعله يتفاعل مع املجتمع ويتحول إىل عنرص عطاء  ،والعطاء إذا ما خرج عن
نفس طيبة تتحسس آالم الناس ومعاناهتم يتحول من عمل إىل عبادة تعادل الصوم

والصالة  ،وأكد اإلمام  ﴐورة اعطاءها بالرس ،وأن تكون خالية من املن حتى
ين ﹸي ﹺ
نف ﹸقونَ َأ ْم َو َ ﹸ
اهل ْم ﹺيف
يعود ثواهبا إىل منفقها وكي يكون مصداق ًا لقوله تعاىل(( :ا ﱠل ﹺذ َ
َسبﹺيلﹺ اﷲ ﹸث ﱠم َال ﹸي ْتبﹺ ﹸعونَ َما َأن َف ﹸقو ﹸا َم ﹼن ًا َو َال َأ ًذى ﱠ ﹸهل ْم َأ ْج ﹸر ﹸه ْم ﹺع َ
ند َر ِّﲠﹺ ْم َو َال َخ ْو ﹲف َع َل ْي ﹺه ْم
َو َال ﹸه ْم َ ْﳛزَ ﹸنونَ )) ).)42

د -حق اهلدي  ،وحقه بنص اإلمام (( : فإن ﲣلص هبا اإلرادة إىل ربك

والتعرض لرمحته وقبوله وال تريد عيون الناظرين إليه  ...واعلم أن اهلل يراد بالتيسري

وال يراد بالتعسري  ..وكذلك التذلل أوىل بك من التدهقن  -أي التكﱪ – ألن الكلفة
واملؤونة يف املتدهقنني  ،فأما التذلل والتمسكن فال كلفة فيهام  ،وال مؤونة عليهام ،

ألهنام اخللقة وﳘا موجودان يف الطبيعة  . )43)))...واهلدي فريضة من فرائض احلج
متتاز بطابع عبادي ،وهي ما يذبحه حجاج بيت اهلل احلرام من األنعام يف مكة أو منى
 ،وقد أكد اإلمام يف موضع النص بأن جيب أن يكون – اهلدي – خالص ًا لوجه اهلل

تعاىل غري مشفوع بأي مظهر من مظاهر الكﱪياء كالرياء وطلب السمعة  ،ألن اهلل
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تعاىل يقبل اليسري ال بالعسري وبالتذلل ال التكﱪ عم ً
ال بقوله تعاىل (( :يريد اهلل بكم

اليرس وال يريد بكم العرس)) ) )44واهلدي أخري ًا هو يرمز إىل العطاء الكريم والفداء
العظيم  ،وأن عىل املسلم أن يكون عىل استعداد دائم هلذا الطقس العبادي املتضمن
العطاء والفداء خالي ًا من الشوائب العالقة يف النفس.
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املبحﺚ الثاين /حق النفس وحقوق اجلوارح:
واستهل اإلمام  احلديث بحق النفس فقال (( :وأما حق نفسك عليك

فإن تستوفيها يف طاعة اهلل عز وجل فتؤدي إىل لسانك حقه وإىل سمعك حقه وإىل
برصك حقه وإىل يدك حقها )45)))...يف دعوة من اإلمام إىل إصالح النفس البرشية

إصالح ًا رباني ًا شام ً
ال كي تؤدي دورها املطلوب يف طاعة اهلل تعاىل الن منها املنطلق

وصفه رسول اهلل
لعملية اإلصالح الشاملة ) )46وجهادها يأﰐ باملرتبة األوىل كام
ُ
(ص) باجلهاد األكﱪ

))47

أما حقوق اجلوارح فأوهلا:
حق اللسان  ،وأورد اإلمام  عن حقه (( :إكرامه عن اخلنى – أي الفحشاء

 وتعويده عىل اخلري ،ومحله عىل األدب وإمجامه إال ملوضع احلجة واملنفعة للدينوالدنيا ،وإعفاؤه عن الفضول الشنعة القليلة الفائدة التي ال يؤمن ﴐرها مع قلة

عائدهتا  ...وتزين العاقل بعقله وحسن سريته يف لسانه  )48)))...واملعروف هنا أن

اللسان آلة النطق واملرتجم عنه الفعل وهو أهم اجلوارح يف بدن اإلنسان وأخطرها
عىل حياته فهو سالح ذو حدين لذا دعا اإلمام احلكيم  إىل سيطرة اإلنسان عىل

لسانه والزامه بمراعاة عدة أمور بام يعزز مكانته كـ :

البعد عن اخلنا – الفحشاء – ألهنا توجب املهانة.
إمساكه عن الكالم إال ملوضع احلاجة يف أمور الدين والدنيا.
تعويده عىل قول اخلري وما ينفع الناس.
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إبعاده عن اخلوض يف فضول القول بام ال يعود عليه باخلري ) )49تأسي ًا بقوله
تعاىلَ (( :ق ْو ﹲل ﱠم ْع ﹸر ﹲ
يم))). )50
وف َو َمغْ ﹺف َر ﹲة َخ ْ ﹲري ِّمن َص َد َق ﹴة َي ْت َب ﹸع َها َأ ًذى َواﷲ َغنﹺ ﱞي َح ﹺل ﹲ
حق السمع وعنه أشار اإلمام (( : وأما حق السمع فتنزﳞه عن أن جتعله

طريق ًا إىل قلبك إال لفوهة كريمة حتدث يف قلبك خري ًا ،أو تكسب خلق ًا كري ًام ،فإنه
باب الكالم إىل القلب )51)))...وهنا اإلمام  يشري أن السمع هو جهاز نقل

املعلومات إىل الدماغ وعىل أساسه يتبدل حال اإلنسان من حال إىل حال فإن سمع
فكرة رسالية تفاعل معها وحتول إىل عنرص خري ،عامل به  ،وأن رست الذنه فكرة
هدامة ملوثة باإلحلاد حتول إىل جمرم يعمل املحرمات دون وازع  ،وهي بالنتيجة

تقيس القلب وتفسده))) )52لذا أمرنا اهلل بمغادرة املكان اﱄ يستهزأ فيه بﺂياته بقوله
تعاىل(( :إﹺ َذا َس ﹺم ْعت ْﹸم آ َي ﹺ
ات اﷲﹺ ﹸي َك َف ﹸر ﹺ َﲠا َو ﹸي ْست َْهزَ ﹸأ ﹺ َﲠا َف َ
ال َت ْق ﹸعدﹸ و ْا َم َع ﹸه ْم َح ﱠتى َ ﹸﳜ ﹸ
وضو ْا
ﹺيف َح ﹺد ﹴ
يﺚ َغ ْري ﹺﹺه إﹺ ﱠن ﹸك ْم إﹺذ ًا ِّم ْث ﹸل ﹸه ْم )53)))...لذا علينا أن نجعل اجلهاز السمعي بريد ًا
صاحل ًا لنقل اآلداب الكريمة والفضائل احلسنة).)54

حق البرص وحقه (( :فغضه عام ال ﳛل لك  ،وترك ابتذاله إال ملوضع عﱪة

تستقبل هبا برص ًا أو تستفيد هبا عل ًام فإن البرص باب االعتبار))). )55

ومن هنا نفهم من كلمة اإلمام  أن للبرص حق عىل اإلنسان يف عدم إطالقه
رص َوا ْل ُفؤَ ا َد ُك ﱡل ُأولـئِ َك َك َ
ان
الس ْم َع َوا ْل َب َ َ
يف غري رحابه أو حدوده املسموح هبا ((إِ َّن َّ

َع ْن ُه َم ْسؤُ و ً
ال))) )56فهو حجة عىل اإلنسان إذا ما نظر إىل ما حرم اهلل ،وهو مفتاح
الولوج القرتاف اآلثام  ،فينبغي عىل املسلم غض البرص  ،واإلمام  يأمر

باالستفادة من نعمة البرص بالبحث يف العلوم النافعة بام يعود باخلري عىل جمتمعه ،

فعىل اإلنسان رعاية هذه النعمة وصوهنا عن االبتذال). )57
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حق الرجلني  ،وقد وجه اإلمام  بأن ((ال متﴚ هبام إىل ما ال ﳛل لك

وال جتعلهام مطيتك يف الطريق املستخفة بأهلها فيها  ،فإهنا حاملتك وسالكة بك
مسلك الدين والسبق  )58)))...وهنا اإلمام  يؤكد أن الرجلني أما أن تقود
صاحبها بإرادته إىل مسالك اخلري كإعانة مؤمن أو تنفيس الكربة عنه  ،أو أداء

احلج  ،أو يف اجلهاد يف سبيل اهلل والدفاع عن حقوق العباد  ،أو السري هبا إليقاع
املحرمات واآلثام فعىل اإلنسان أن ينظر مواطن الثواب فييمم وجهه نحوها ،
ويدرك مواطن الرش فيجنب قدميه عنها

))59

حق اليد  ،وحقها (( ...أن ال تبسطها إىل ما ال ﳛل لك  ،فتنال بام تبسطها

إليه من اهلل العقوبة يف اآلجل ومن الناس بلسان الالئمة يف العاجل وال تقبضها ﳑا
افرتض اهلل عليها ولكن توقرها بقبضها عن كثري ﳑا ال ﳛل هلا  ،وبسطها إىل كثري

ﳑا ليس عليها )60)))...ويعرض اإلمام هنا أن لليدين حقوق ًا فإن بسطها اإلنسان يف
الرش سمي سارق ًا وجمرم ًا ووسم بمسيم السارق الوضيع ،وكذا احلال أن امتدت يده

بايقاع األذى بالناس وظلمهم ،أما إذا مدت ملساعدة الناس واعانتهم بام هو متيرس

كان له عند اهلل حسن الثواب .

وأما حق البطن(( :فأن ال جتعله وعاء لقليل من احلرام وال لكثري  ،وأن تقتصد

له يف احلالل وال ﲣرجه من حد التقوية إىل حد التهوين  ،وذهاب املروءة  ،وضبطه
هم باجلوع والظمأ فإن الشبع املنتهي بصاحبه إىل التخم مكسلة  ،ومثبطة  ...وأن
إذا َ

الري املنتهي بصاحبه إىل السكر مسخفة وجمهلة.)61)))...
ويف النص دعوة من اإلمام إىل مجلة أمور:
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أن ال نجعل البطن وعاء للحرام فتتغذى بامل مغصوب فيؤدي باإلنسان إىل

االنحراف عن الطريق القويم .

االعتدال يف األكل وعدم اإلرساف به وعدم اإلرساف بالرشاب أيض ًا ألن ك ً
ال

منهام يعود بالﴬر عليه.

إشارة ضمنية إىل جعل الطعام وسيلة ملواصلة احلياة والعمل بام ﳛقق رضا

نفسه والناس واهلل تعاىل.

االنتهاء عن اكل امليتة وحلم اخلنزير واملسكرات واملخدرات ألهنا تقزز النفس

وتذهب باملروءة).)62

وحق الفرج (( :فحفظه ﳑا ال ﳛل لك واالستعانة عليه بغض البرص ،فإنه

من أعون األعوان  ،وكثرة ذكر املوت  ،والتهدد لنفسك باهلل  ،والتخويف هلا به ،
وباهلل العصمة والتأييد  )63)))...وهو نص يدلنا إىل عدة مفاتيح حتقق حتصني الفرج
وعفاف اإلنسان هي:

غض البرص ألنه أعون األعوان – بحسب قول اإلمام املعصوم – للوقوع يف

احلرام.

اإلكثار من ذكر املوت ،ألنه يزهد اإلنسان يف طلب امللذات  ،ويطفأ حب

الشهوات يف نفسه كام أن ذكر املوت يقﴤ عىل هيجان الشهوة اجلنسية.
التخويف من عقاب اهلل العظيم جراء ارتكاب الزنا.
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املبحﺚ الثالﺚ /حقوق الرحم
ولدى استعراضه  للحقوق وجه نظرة صائبة نحو األرحام وأدىل

بحقوقهم كام ييل وفق ترتيبه:

حق األم وقال  عنه(( :فحق امك أن تعلم أهنا محلتك  ،حيث ال ﳛمل أحدﹲ

أحد ًا ،وأطعمتك من ثمرة قلبها ما ال يطعم أحدﹲ أحد ًا ،وأهنا وقتك بسمعها وبرصها

 ،ويدها ورجلها  ،وشعرها  ،وبرشها  ،ومجيع جوارحها  ،مستبرشة بذلك  ،فرحة

موبلة – باستمرار –حمتملة ملا فيه مكروهها  ،وأملها  ،وثقلها ،وغمها  ،حتى دفعتها
عنك يد القدرة وأخرجتك إىل األرض  ،فرضيت أن تشبع وجتوع هي ،وتكسوك
وتعرى  ،وترويك وتظمأ  ،وتظلك وتضحي  ،وتنعمك لبؤسها  ،وتلذذك بالنوم

بأرقها  ،وكان بطنها لك وعاء ،وحجرها لك حواء – أي حافﻆ ﳛميك – وثدﳞا

لك سقاء ونفسها لك وقاء  ... ،فتشكرها عىل قدر ذلك .)64)))...

إن األم هذه الكلمة العذبة الطيبة التي تفيض عطف ًا وحنان ًا ،وحب ًا ،وإخالص ًا

إنام هي متثل العطاء بمدلوله اإلسالمي اإلنساين وتتجسد فيها كل معاين اخلري فض ً
ال

عن التضحية واإليثار وربام هذه الكلامت تلقي ضوء ًا عىل احلقائق التي ذكرها إمامنا

 يف رسالته الكريمة  ،وهو  بأمره لنا بإسداء الشكر هلا إنام هو تأكيد لقوله
نسانَ بﹺ َوالﹺ َد ْي ﹺه َمح ََل ْت ﹸه ﹸأ ﱡم ﹸه َو ْهن ًا َع َﲆ َو ْه ﹴن َو ﹺف َصا ﹸل ﹸه ﹺيف َعا َم ْ ﹺ
((و َو ﱠص ْينَا ْ ﹺ
ني َأ ﹺن
تعاىلَ :
اإل َ
))65
ْ
ري))
اش ﹸك ْر ﹺﱄ َولﹺ َوالﹺ َد ْي َﻚ إﹺ َ ﱠﱄ ْاملَ ﹺص ﹸ
أما حق األب ((فتعلم أنه أصلك  ،وأنك فرعه  ،وأنك لواله ﱂ تكن  ،فمنهام

رأيت يف نفسك ما يعجبك فاعلم أن أباك أصل النعمة عليك فيه وأمحد اهلل واشكره

عىل قدر ذلك))...

))66
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فاإلمام هنا يؤكد أن عىل الولد جتاه أبيه مراعاة ثالثة حقوق:
حقه عليك ألنه األصل وأنت الفرع ولوال الفرع ﱂ يكن األصل ألنه السبب

يف وجوده ونموه .

دعوة إىل عدم التكﱪ عىل األب النه هو من شقي وتعب وحتمل املصاعب كي

تنشأ وتصبح شخص ًا يشار لك بالبنان بقادم األيام.

شكر الباري عز وجل عىل هذه النعمة واإلحسان لﻸب بقدر اإلحسان لﻸم

ألهنام ركنا األرسة التي خرجت منها.

حق الولد ،فأكد اإلمام  حقه بقوله(( :وأما حق ولدك فتعلم أنه منك ،

ومضاف إليك يف عاجل الدنيا بخريه وﴍه  ،وإنك مسؤول عام وليته من حسن
األدب ،والداللة عىل أبيه واملعونة عىل طاعته فيك  ،ويف نفسه فمثاب عىل ذلك ،

ومعاقب ،فاعمل يف أمره عمل املتزين بحسن أثره عليه يف عاجل الدنيا املعذور إىل

ربه يف ما بينه وبينه بحسن القيام عليه ))...

))67

أشار اإلمام  هنا أن الولد هو امتداد حلياة أبيه  ،واستمرار لوجوده  ،فعىل

األب القيام بوجباته جتاه أوالده من توفري احلياة الكريمة هلم من مأكل ومطعم
وملبس وتربيتهم تربية حسنة وغرس األخالق احلميدة يف نفوسهم  ،واإليامن باهلل

والتقوى  ،فالولد أن كان صاحل ًا ُنسب ألبيه  ،وأن شقي ًا نسب إليه أيض ًا فهو كالزرع
كلام اعتنى به خرج نظر ًا طيب ًا

حق األخ وفيام ﳜصه أورد اإلمام (( :وأما حق أخيك فتعلم أنه يدك التي

تبسطها وظهرك الذي تلتجأ إليه وعزك الذي تعتمد عليه  ،وقوتك التي تصول هبا
 ،فال تتخذه سالح ًا عىل معصية  ...وال تدع نرصته عىل نفسه ومعونته عىل عدوه
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 ،واحلول بينه وبني شياطينه وتأدية النصيحة إليه  ،واإلقبال عليه يف اهلل . )68)))...
واإلمام هنا يعطينا درس ًا يف مراعاة األخ من عدة أوجه منها:
يف اﲣاذه سند ًا وقوة وعز ًا.
يف عدم جعله سالح ًا الرتكاب املعاﴆ والتقوي به عىل ظلم الناس واالعتداء

عليهم.

إرشاده إىل سبل اخلري واهلداية .
إعانته وحتذيره من وساوس الشيطان واصدقاء السوء.
الوقوف بجانبه ونرصته عىل عدوه  ،وإسداء النصيحة له يف الرساء والﴬاء

طلب ًا لوجه اهلل تعاىل
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املبحﺚ الرابع :حقوق اآلخرين وتشمل:

أو ً
ال :حقوق من جتمعك بينهم عالئق دنيوية عىل نحو تالزمي ،وهي كاآلﰐ:
حقوق األئمة وحقوق الرعية:
أما بالنسبة حلقوق األئمة فهي ثالثة (حق سائسك بالسلطان  ،وحق سائسك

بالعلم ،وحق سائسك بامللك).

أما حق األول( احلاكم) بحسب اإلمام (( أن تعلم أنك جعلت له فتنة ،

وأنه ابتيل فيك  ،بام جعله اهلل عليك من السلطان  ،وأن ﲣلص له النصيحة وأن ال

متاحكه – ﲣاصمه – وقد بسطت يده عليك فتكون سبب هالك نفسك وهالكه
وتذلل وتلطف إلعطائه الرﴇ ما يكف عنك وال يﴬ بدينك وتستعني عليه يف

ذلك باهلل  ،وال تعازه – تعارضه – وال تعانده  ،فإنك أنه فعلت ذلك حتققت نفسك
وحتققته ،فعرضتها ملكروهه )69)))...واإلمام هنا قصد باإلمام (احلاكم) الذي ال

يستمد سلطانه عن طريق الوالية اإلهلية  ،وإنام سلطته حاصلة بالقوة والقهر لذا

أوضح اإلمام السجاد  أن للحاكم عىل الرعية مجلة واجبات من إخالص

النصيحة له  ،والوالء  ،وعدم اجلارة إىل العداء والبغضاء خشية فتك احلاكم به ). )70
أما احلق الثاين  ،فهو حق املعلم وعنه قال اإلمام (( وأما حق من ساسك

بالعلم ،فالتعظيم له  ،والتوقري ملجلسه  ،وحسن االستامع إليه  ،واإلقبال عليه ،
واملعونة له عىل نفسك  ...يف أن تفرغ له عقلك  ،وحتﴬه فهمك  ،وتذكي له قلبك
 ،وجتيل له برصك ،برتك اللذات  ...والشهوات))). )71

ال شك أن املعلم هو أكرم رجال األرض الذين ساﳘوا يف نرش العمل وفك

عقال اجلهل ،فض ً
ال عن كونه صانع احلضارة لذا أوجب عدة أمور عىل املتعلمني
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من تعظيمه وتقديره  ،وتوقري جملسه  ،واإلقبال عليه برغبة واهتامم تام  ،واستحضار
الفكر و القلب والبرص وهذا ال ﳛصل إال برتك امللذات والشهوات ال سيام عند
حتصيل العلوم الدينية).)72

أما احلق الثالث فهو حق املالك وقد وصفه اإلمام السجاد  بقوله (( :وأما

حق سائسك بامللك فنحو من سائسك بالسلطان إال أن هذا يملك ما ال يملكه ذاك

 ،تلزمك طاعته يف دق ما جل منك  ،إال أن ﲣرجك – طاعته – من وجوب حق

اهلل.)73)))...

لقد عمل اإلمام السجاد  عىل إنقاذ اإلنسان من العبودية  ،وعامل األرقاء

كام يعامل ابناءه بمنتهى اللطف والرمحة ) )74لذا ومن هذا املنطلق فإنه كام أمر العبد

بطاعة سيده فإنه اشرتط أن ال ﳜرجه ذلك عن طاعة اهلل.

وفيام ﳜص حقوق الرعية عىل السلطان  :فهي أربعة حقوق (( :حقهم عليك

بالسلطان  ،وبالعلم  ،وملك النكاح  ،وملك اليمني)) ويمكن إجياز مضامينها
املرتتبة عىل احلاكم بحسب ما أورده اإلمام  من احلقوق كام ييل :

بالنسبة للحق األول ،فأوجب اإلمام  معاملة الرعية بالرمحة واحلياطة

– احلامية – واألناة – احللم – طاملا كفاك اهلل مؤنتهم بان جعلهم ضعفاء أذلة ال

يمتنعون منك إال باهلل  ،لذا أوجب اإلمام عىل السلطان إسداء للشكر هلل تعاىل عىل

ما أنعم عليه ). )75

أما احلق الثاين فطاملا آتاك اهلل مقاليد العلم وخزائنه فعليك أن حتسن الترصف

اجتاه العلامء واملتعلمني وتكون هلم بمثابة الناصح  ،الراغب يف نرش العلم  ،الباذل يف
سبيل ذلك  ،وخري عون وليس العكس).)76
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أما احلق الثالث فحق (رعيتك بملك النكاح) وطاملا يتعلق األمر باملرأة

والزواج هبا  ،فقد أوجب اإلمام  هلا حقوق ًا مفادها:

أهنا سكن ،ومسرتاح ،وأنس ،ومحاية لك من املوبقات وارتكاب الفواحش.
أهنا نعمة انعم هبا اهلل عليك ،عليك إكرامها ،والرفق هبا ،مع أن حق الرجل

عىل املرأة أعظم.

هلا أيض ًا احلق عليك يف مؤانستها ،وتوفري الطمأنينة هلا ،والدخول هبا بام يرﴈ

اهلل كام أكدت الرشيعة ).)77

أما احلق الرابع للرعية فهو حق رعيتك بملك اليمني  ،وقول اإلمام

بشأنه أعظم من أن يوجز ونصه ((...إن تعلم أنه خلق ربك وحلمك ودمك وأنك

متلكه ال أنت صنعته دون اهلل وال خلقت له سمع ًا وال برص ًا ،وال أجريت له رزق ًا
 ،ولكن اهلل كفاك ذلك بمن سخره لك وائتمنك عليه واستودعك إياه لتحفظه فيه
وتسري فيه بسريته  ،فتطعمه ﳑا تأكل وتلبسه ﳑا تلبس وال تكلفه ما ال يطيق  ،فإن

كرهته خرجت إىل اهلل به واستبدلت به وﱂ تعذب خلق اهلل  .)78))) ...واإلمام 

قصد مراعاة الترصف مع اجلواري من األماء  ،فعىل السلطان معاملتهن بإحسان
وإنصاف فيطعمهن ﳑا يأكل ويكسوهن ﳑا يلبس  ،وأن كره معاﴍهتن فله تركهن

دون إحلاق األذى هبن فهن خلق اهلل ال لعبة ابتدعها متى ما شاء ﲣلص منها.
حق املوىل وحق املنعم عليه بالوالء:

أما االول فعن حقه قال اإلمام السجاد (( : وأما حق موالك  ،اجلارية عليه

نعمتك فأن تعلم أن اهلل جعلك حامية عليه  ،وواقية وناﴏ ًا  ،ومعق ً
ال ،وجعله لك
وسيلة  ...فاحلري أن ﳛجبك عن النار فيكون لك يف ذلك ثواب منه يف اآلجل ،
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وﳛكم لك بمرياثه يف العاجل إذا ﱂ يكن له رحم مكافأة ملا أنفقته من مالك عليه

وقمت به من حقه بعد إنفاق مالك .)79)))...

فاإلمام هنا دعا إىل مراعاة حقوق األسياد ألرقائهم الن اهلل قد جعلهم عليهم

وكالء  ،فالالزم مراعاة حقوقهم  ،ومعاملتهم معاملة كريمة  ،واإلحسان إليهم ،

وثواب ذلك عند اهلل تعاىل.

أما حق املنعم عليك بالوالء (( :فتعلم أنه أنفق فيك ماله  ،وأخرجك من ذل

حق الرق ووحشته إىل عز احلرية وأنسها  ،واطلقك من أرس امللكية  ،وفك عنك

رق العبودية  ...وأخرجك من سجن القهر ،ودفع عنك العرس  ،وأباحك الدنيا
فملكك نفسك  ،وحل أرسك  ،وفرغك لعبادة ربك  ...فتعلم أنه أوىل اخللق بك

بعد أوﱄ رمحك يف حياتك وموتك .)80)))...

فاإلمام هنا عنى أن اإلنسان الذي عادت إليه حريته عليه أن يشعر هبذه النعمة

الكبرية التي حصلت عىل يد هذا املنعم وأن عليك أﳞا اإلنسان املتحرر أن ال تؤثر

نفسك عليه ألنه هو من أطلقك من سجن العبودية وملكك نفسك ،فهو أوىل بﱪه
واإلحسان إليه بعد أهلك .

حق الكبري وحق الصغري :أما الكبري فقال يف حقه اإلمام (( توقري سنه ،

وإجالل إسالمه إذا كان من أهل الفضل يف اإلسالم بتقديمه فيك  ،وترك مقابلته عند

اخلصام  ،وال تسبقه إىل طريق ،وال تؤمه يف طريق – أي ال تتقدمه – وال تستجهله ،

وأن جهلك عليك حتملته وأكرمته بحق إسالمه مع سنه))...

))81

ومظاهر التكريم

الوارد يف النص من ترك مقابلته عند اخلصام  ،وتوقريه  ،وعدم سبقه أو التقدم

عليه يف الطريق ،وحتمله وأن اعتدى وغريها ،توطد العالئق االجتامعية بني الناس
٨٧
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وتصفي قلوهبم وتطهر نفوسهم ،ناهيك عن أهنا آداب إنسانية يمدح فاعلها يف
الدنيا واآلخرة ). )82

وفيام ﳜص حق الصغري (( :فرمحته  ،وتثقيفه  ،وتعليمه  ،والعفو عنه  ،والسرت

عليه ،والرفق به  ،واملعونة له  ،والسرت عىل جرائر حداثته ،فإهنا سبب للتوبة واملداراة

وترك ﳑاحكته فإن ذلك أدنى لرشده.)83)))...

إن هذه الركائز الرتبوية اإلسالمية التي نص عليها اإلمام  من رمحة

الصغري ،والعطف عليه وعدم استعامل الشدة والقسوة معه  ،وتعليمه وتثقيفه
والرفق به والسرت عىل أفعاله السيئة ومداراته توجب بمجملها إصالح النﴚء
وهتذيبهم وإصالح املجتمع ورقيه عىل الوجه األكمل واألفضل.

و -حق السائل وحق املسؤول وعنهام قال اإلمام (( : وأما حق السائل

فإعطاؤه إذا هتيأت صدقه  ،وقدرت عىل سد حاجته  ،والدعاء له يف ما نزل به ،
واملعاونة عىل طلبته وأن شككت يف صدقه وسبقت إليه التهمة  ،وﱂ تعزم عىل ذلك

ﱂ تأمن من أن يكون من كيد الشيطان أراد أن يصدك عن حظك ،وﳛول بينك وبني
التقرب إىل ربك ،تركته بسرته ورددته رد ًا مجي ً
ال )84)))...واإلمام زين العابدين 

هنا يعلم املسؤول كيف جيب أن يتعامل مع السائل  ،ويعلمه كيف يواجه املوقف

بنفس راضية  ،فحق السائل إعطائه إذا توفرت صدقة  ،أما إذا شك يف صدقية
السائل فعليه أن ال يعامله بجفاء بل بالروية والكلمة الطيبة).)85

وأما حق املسؤول (( :فحقه أن أعطي قبل منه ما أعطى بالشكر له واملعرفة

لفضله وطلب وجه العذر منه وأحسن به الظن وأعلم أنه أن منع فامله منع  ،وأنه

ليس التثريب يف ماله  ...وأن كان ظامل ًا.)86)))...
٨٨

اإلمام السجاد  gرائد اإلصالح االجتماعي في العصر األموي

فاإلمام يوضح أن من أولويات حقوق السائل أن يقابل املسؤول بالشكر

والدعاء له باخلري إذا ما أكرمه وأعطاه  ،وإذا منعه فليحسن الظن به  ،أما املقتدر وﱂ

تطاوعه نفسه عىل دفع الصدقة  ،فإنام حرم نفسه ما عند اهلل من عظيم الثواب وﱂ
ﳛرم السائل.

ثاني ًا :حق من جتمعك هبم منافع مادية:
وقبل احلديث عن أركان هذه احلقوق جتدر اإلشارة إىل املحور الذي تدور

يف فلكه هذه العالقة أال وهو (حق املال) والذي أشار إليه اإلمام السجاد  بقوله
(( :وأما حق املال فأن ال تأخذه إال من حل  ،وال تنفقه إال يف حل  ،وال حترفه عن

مواضعه  ،وال ترصفه عن حقائقه  ،وال جتعله إذا كان من اهلل إال إليه  ،وسبب ًا إىل اهلل ؛
وال تؤثر به عىل نفسك من لعله ال ﳛمدك  ،وباحلري أن ال ﳛسن خالفته يف تركتك
وال يعمل فيه بطاعة ربك  ...فيذهب الغنيمة وتبوء باألثم واحلرسة والندامة مع

التبعة .)87)))...

واإلسالم هنا يريد أن يكون املال الذي جينيه اإلنسان من الطرق الرشعية

املحللة  ،وأن ينفق فيام ﳛل له فض ً
ال عن املشاريع اخلريية كإنشاء املستشفيات ،
املكتبات  ،املساجد  ،أما إذا ادخره لورثته فانفقوه يف معصية اهلل فإثمه عليه إلعانته

إياهم عىل فعل املعاﴆ.

بعد هذا التقديم عن حق املال جيب الوقوف عند حقوق من جتمعك معهم

عالئق مادية

حق الرشيك  :وحقه بحسب اإلمام (( إن غاب كفيته  ،وأن حﴬ ساويته

 ،وال تعزم عىل حكمك دون حكمه  ،وال تعمل رأيك دون مناظرته  ،وحتفﻆ عليه
٨٩
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ماله  ،وتنفي عنه خيانته  ،فيام عز وهان فأنه بلغنا أن يد اهلل عىل الرشيكني ما ﱂ

يتخاونا.)88)))...

لقد حدد اإلمام زين العابدين  صفات الرشيك وواجباته ففض ً
ال عن

األمانة والعزة والنزاهة والورع عليه االلتزام بعدة أمور:

إذا غاب عليه أن يكفيه عمله وينوب عنه يف أداء حقه وأن يساويه بنفسه.
ال يمﴤ رأي ًا دون مشورته وعلمه.
عىل الرشيك أن ينفي هتمة اخليانة عن ﴍيكه فال يتهمه بعد أن كان مصدر ثقة

وال يترصف إال وفق موازين الرشع واحلق

))89

حق الغريم (الطالب لك) فحقه ((أن كنت مورس ًا أوفيته وكفيته وﱂ ترده ،

ومتطله – تسوفه  ... ، -وأن كنت معرس ًا ،أرضيته بحسن القول  ،وطلبت منه طلب ًا

مجي ً
ال ،ورددته عن نفسك رد ًا لطيف ًا  ،وﱂ جتمع عليه ذهاب ماله  ،وسوء معاملته ،

فإن ذلك لؤم وال قوة إال باهلل))).)90

لقد جاء اإلسالم لينظم كل ما ﳛتاجه اإلنسان يف حياته الدنيا تنظي ًام شام ً
ال

ال سيام مجيع املعامالت واهلدف من ذلك متتني روابط الرشاكة ملا تؤديه من تقوية

وتوثيق الروابط االجتامعية  ،وقد أشار اإلمام  هنا أن عىل املستدين أن يتلطف
إىل أرباب األموال الذين استدان منهم ويقابلهم بالكلمة الطيبة  ،ويردهم بالرد

اجلميل  ،ال باملامطلة والتسويف فيظلم صاحبه مرتني مرة بأخذه ماله دون إرجاعه

وأخرى بسوء معاملته رغم أنه يطالب بحقه  ،وعد اإلمام هذا الترصف لؤم ًا .

٩٠
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حق اخلليط :وأكد اإلمام حقه يف ((أن ال تغره وال تغشه وال تكذبه وال

تغفله وال ﲣدعه وال تعمل يف انتقاصه عمل العدو الذي ال يبقي عىل صاحبه ،وأن
اطمأن إليك استقصيت عىل نفسك وعلمت أن غبن املسرتسل رب ًا.)91)))...

أن اخلليط كالرشيك ومن ﴍوط املخالطة يف اإلسالم أن يكون اخلليط قوي

اإليامن  ،صادق اللهجة ،حمب للخري ،ملتزم ًا بأوامر اهلل  ،واإلمام ﳛذر هنا من اﲣاذ

املغفل واملخادع خليط ًا ويطلب إلينا أال نعيبه وال ننقصه ألن ذلك ليس من فعل
اخللطاء بل األعداء  ،وأن تفضيل اخلليط عىل ﴍيكه يعد نمط ًا من أنامط الربا).)92
سادس ًا :حق القضاء ويشمل ثالثة حقوق هي:
حق اخلصم :وعنه يقول اإلمام (( : وأما حق اخلصم املدعي عليك فإن كان ما

يدّ عيه حق ًا ﱂ تنفع يف حجته وﱂ تعمل يف إبطال دعوته وكنت خصم نفسك له واحلاكم

عليها والشاهد له بحقه دون شهادة الشهود فإن ذلك حق اهلل عليك وإن كان ما يدّ عيه

باط ً
ال رفقت به  ،وردعته  ،وناشدته بدينه  ،وكرست حدّ ته عنك بذكر اهلل وألقيت

حشو الكالم ولغطه الذي ال يرد عنك عادية عدوك بل تبوء بإثمه وبه يشحذ عليك

بسيف عداوته ألن لفﻆ السوء تبعث الرش واخلري ،مقمعة للرش .)93)))...واإلمام زين
العابدين  يف رسالته هذه يريد أن يدخل إىل أعامق النفس ليحررها من الشذوذ
ويعود هبا إىل طاعة اهلل ورسوله  ،فيذكر اإلنسان الذي أقيمت عليه الدعوة إن كانت

صادقة من صاحبها فعليه أن ال يبطلها ويبطل احلق الذي تعلق هبا فريده إىل أهله،
دون أن ينظر إىل الشهود ريثام يدلوا بشهاداهتم عليه  ،ألن ذلك هو حق اهلل وال جيوز

للمسلم أن ينقض حق ًا من حقوق اهلل  ،أما من يأخذ أموال الناس بالباطل مستغ ً
ال
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فصاحة لسانه فإنه سيحاسب عىل فعله الشنيع ويعاقب عىل ترصفه ألن كل حق

يأخذه من الناس إنام هو قطعة من النار حترقه يوم القيامة ).)94

أما حق اخلصم املدعى عليه (( فإن كان ما تدعيه حق ًا أمجلت يف مقاولته بمخرج

الدعوى  ،فأن للدعوى غلظة يف سمع املدعى عليه  ،وقصدت قصد حجتك بالرفق
 ،وأمهل املهلة  ،وأبني البيان  ،وألطف اللطف  ،وﱂ تتشاغل عن حجتك بمنازعته

بالقيل والقال فتذهب عنك حجتك وال يكون لك يف ذلك درك))...

))95

لقد شدد اإلسالم عىل منع الرتافع إىل الظلمة الذين انحرفوا عن العدل واحلق

وسلكوا طرق ًا فاسدة تﱪأ منها الدين  ،واإلمام زين العابدين  يعطينا درس ًا مفيد ًا

يف رسالته يف كيفية الرتافع وكيف نقدم حجتنا  ،فإن كان املدعي عىل حق يف دعواه
 ،عليه أن يتجنب الكلامت النابية مع خصمه  ،بل يقابله بالبيان الواضح  ،واحلجة
الظاهرة  ،والكلمة الطيبة  ،كام أن عليه أن يتجنب القيل والقال ألهنام ال جيديان

نفع ًا وال يرجعان حق ًا بل ربام يذهبان باحلق فيضيع اهلدف الرئييس للدعوة ويفقد

مساره).)96

حق من أساء القضاء :وعنه قال االمام  ما نصه (( :وأما من سائك القضاء

عىل يديه بفعلٍ أو قول فإن كان تعمدها  ،كان العفو أوىل بك  ،ملا فيه من القمع
َرص َب ْعدَ ُظ ْل ِم ِه
((و َملَ ِن انت َ َ
وحسن األدب مع كثري أمثاله من اخللق  ،فإن اهلل يقولَ :

((وإِ ْن َعا َق ْب ُت ْم َف َع ِ
اق ُبو ْا بِ ِمثْلِ َما
َف ُأ ْو َلئِ َك َما َع َل ْي ِهم ِّمن َسبِيلٍ ))) )97وقال تعاىل أيض ًاَ :
ُع ِ
رين))) )98وهنا يتعرض اإلمام  إىل القضاة
لصابِ َ
ﱪ ُت ْم َ ُهل َو َخ ْ ﹲري ِّل َّ
وق ْب ُتم بِ ِه َو َلئِن َص َ ْ
فيبني اهنم إذا جاروا عىل أحد بقول أو فعل  ،وكان ذلك عن عمد  ،فاألوىل النصح

والعفو عنهم عم ً
ال باآلداب اإلسالمية العالية التي حثت عىل العفو عن امليسء ،
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أما إذا صدرت اإلساءة منهم عن خطأ فال ينبغي موآخذهتم الهنم ﱂ يقصدوا اجلور

والظلم). )99

ثالث ًا :حق من تنتفع به وينتفع بك:
حق املستشري وحق املشري :أما حق املستشري فقال اإلمام بشأنه (( :أن

حﴬك له وجه رأي جهدت له يف النصيحة وأﴍت عليه بام تعلم أنك لو كنت

مكانه لعملت به وذلك ليكن منك يف رمحة ولني فإن اللني يؤنس الوحشة  ...وأن ﱂ

ﳛﴬك له رأي  ،وعرفت له من يثق برأيه  ،وترﴇ به لنفسك دللته عليه وأرشدته

إليه فكنت ﱂ تأله – تقرص – خري ًا وﱂ تدخره نصح ًا))...

))100

لقد ورد عن النبي  قوله ((ما خاب من استخار)) وعن اإلمام عيل 

قوله (( :ما خاب من استشار)) وقوله(( :من استبد برأيه هلك ومن شاور الرجال
شاركها يف عقوهلا))) )101فاالستشارة جيب أن تكون من رجل قد اجتمعت فيه

ﴍوط (العقل ،واخلﱪة  ،واإللتزام الديني وغريها) وتأسيس ًا عىل ما سبق فاإلمام
السجاد  يطلب من املستشري عىل املشري أن يؤدي له النصيحة بل ٍ
ني ولطف ألن

الشدة ت ّنفر اآلخر وأن هو ﱂ يكن لديه ما يمليه عليه من رأي فأحرى به أن يدله عىل

من يثق به ليتم معروفه له.

أما حق املشري عليك ((فال تتهمه فيام ال يوافقك عليه من رأيه إذا أشار عليك

فإنام هي اآلراء وترصف الناس فيها واختالفهم فكن عليه يف رأيه باخليار إذا اهتمت

رأيه  ...وال تدع شكره عىل ما بدا لك من أشخاص رأيه وحسن مشورته ،فإذا

وافقك محدت اهلل )102)))...فاإلمام هنا يطلب من املشري عدم اهتام املستشري يف رأيه
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 ،وهو غري ملزم لﻸخذ هبذا الرأي وأن تطابق الرأيان فعليه أن ﳛمد اهلل ويشكر
املستشري.

حق املستنصح وحق الناصح:
أما حق االول بحسب اإلمام (( :أن تؤدي إليه النصيحة عىل احلق الذي

ترى له أنه ﳛمل ،وﳜرج املخرج الذي يلني له مسامعه  ،وتكلفه  ....بام يطيقه عقله

 ،فإن لكل عقل طبقه من الكالم يعرفه وجيتنبه  ،وليكن مذهبك الرمحة.)103)))...
ويف النص يريد اإلمام  أن يعطي درس ًا للمستنصح كيف يكون اسلوبه الذي

يصوغ به النصيحة ،فطلب أن نقابل املستنصح بمر احلق والرصاحة القاسية وال
نسايره بام يتفق مع حاجاته ورغباته مع االخذ بنظر االعتبار أن لكل شخص أسلوبه

الواجب التعامل عىل أساسه معه بحسب ثقافته ).)104

أما حق الناصح (( :فأن تلني له جناحك  ،ثم ترشئب له قلبك  ،وتفتح له

سمعك  ،حتى تفهم عنه نصيحته  ،ثم تنظر فيها  ،فإن وفق فيها للصواب محدت اهلل

عىل ذلك وقبلت منه  ...وأن ﱂ يكن وفق هلا فيها  ،رمحته  ،وﱂ تتهمه  ،وعلمت أنه ﱂ
يألك نصح ًا إال أنه أخطأ  ،إال أن يكون عندك مستحق ًا للتهمة  ،فال تعبأ بﴚء من

أمره))). )105

ال شك أن الناصح هو إنسان حكيم صقلت فكره التجارب واكسبته

األيام خﱪة واسعة  ،واإلمام  يطلب من الناصح عىل املستنصح أن يكون معه

لني اجلانب متواضع ًا  ،ويسمع منه بقلب منفتح وأن يسمعه بموضوعية تامة فإن
أفاده رأيه محد اهلل وأن ﱂ يوفق لذلك ليس عليه أن يتهمه بﴚء فكل إ نسان ﳜطﺊ
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يتقص مجيع حيثيات املوضوع وأنه ال يريد
ويصيب  ،أما إذا حتريت عدم دقته وأنه ﱂ
َ
لك اخلري  ،فعليك أن هتمله وحسابه عىل اهلل .

رابع ًا :حق من جتمعك معهم منافع أخروية وتتضمن:
حق املؤذن  ،وحقه بحسب ما جاء عن اإلمام (( : أن تعلم أنه مذكرك

بربك وداعيك إىل حظك  ،وأفضل أعوانك عىل قضاء الفريضة التي أفرتضها اهلل
عليك ،فتشكره عىل ذلك شكرك للمحسن إليك وأن كنت يف بيتك مته ًام لذلك ،ﱂ

تكن هلل مته ًام يف أمره ،وعلمت أنه نعمة من اهلل عليك  ،ال شك فيها فأحسن صحبة

نعمة اهلل .)106)))...

الصالة ترفع باملصيل إىل أرقى درجات الكامل والفضيلة وهي التي تنهاه عن

الفحشاء واملنكر والرافع لذكر النشيد الساموي »اهلل أكﱪ ،أشهد أن ال إله إال اهلل

 ،حي عىل الصالة  ،حي عىل الفالح  ،حي عىل خري العمل ،هو املؤذن املذكر باهلل

تعاىل  ،وهو املحرك لﻺنسان نحو الصالة  ،فاحلق له أن يشكر وﳛسن إليه).)107

حق إمامك يف صالتك  :وحقه كام نص اإلمام ((فأن تعلم أنه تقلد السفارة

فيام بينك وبني اهلل  ،والوفادة إىل ربك  ،وتكلم عنك وﱂ تتكلم عنه ،ودعا لك وﱂ

تدع له  ،وطلب فيك  ،وﱂ تطلب فيه  ،وكفاك هم املقام بني يدي اهلل  ،واملسألة له
ُ

فيك  ،وﱂ تكلفه ذلك ،فإن كان يف ﳾء من ذلك تقصري كان به دونك  ،وأن كان

آثام ًا ﱂ تكن ﴍيكه فيه  ،وﱂ يكن لك عليه فضل  ،فوقى نفسك بنفسه  ،ووقى

صالتك بصالته  ،فتشكر له عىل ذلك))

))108

ال شك أن صالة اجلامعة فيها أجر كبري ورس دقيق وباخلصوص إذا كانت

خلف إمام اكتملت فيه ﴍوط اإلمامة  ،وهذه الصالة حتمل مضامني عدة أوهلا
٩٥
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املساواة بني املسلمني وإلمام اجلامعة فضل كبري عىل املؤمنني به  ،وذلك ملا يرتتب

من الثواب اجلزيل عىل اجلامعة فض ً
ال عام تضمنه النص من أفضال عىل املصلني  ،لذا
أوجب اإلمام  عىل املؤتم الشكر والثناء إلمام الصالة.

ج – حق من رسك اهلل به وعىل يديه  :فأوضح اإلمام زين العابدين حقوقه

بقوله (( :فإن كان تعمدها لك محدت اهلل أو ً
ال ثم شكرته عىل ذلك بقدره يف موضع
اجلزاء  ،وكافأته عىل فضل االبتداء  ،وأرصدت له املكافأة  ،وأن ﱂ يكن تعمدها

محت اهلل وشكرته  ،وعلمت أنه منه توحدك هبا –أي اختصك هبا.)109)))...

واإلمام  هنا يرتفع بنفسية املسلم عن اإلساءة ألخيه املسلم ليدخل يف

عداد العاملني عىل مرسته وﳑن يبادر يف إدخال الرسور عىل قلوب الناس بل هو من
خيار الناس ،والواجب عىل املرسور تقبل ذلك بالشكر وذكر فضل اإلحسان  ،وإن

كان اهلل قد اختص املسلم هبذه املرسة عىل يد أحد عباده دون تعمد من األخري  ،فعىل
املسلم شكر اهلل وبالشكر تدوم النعم). )110

د -حق صاحب املعروف عليك  :فبحسب اإلمام (( إن تشكره وتذكر

معروفه وتنرش له املقالة احلسنة وﲣلص له الدعاء فيام بينك وبني اهلل سبحانه ،
فإنك إذا فعلت ذلك كنت قد شكرته رس ًا وعالنية  ،ثم أن أمكن مكافأته بالفعل

كافأته.)111)))...

ال شك أن فاعل اخلري واملعروف رجل صالح طابت نفسه وسخت كفه حتى

أصبح فعل اخلري سجية من سجاياه يبادر إىل فعله عندما يعلم به دون سؤال وال
التامس  ،واإلمام هنا يوجب علينا تقديم الشكر للمحسن بل ونرش معروفه بني
أفراد املجتمع حتى يتسابق أهل اخلري إىل فعله فيام بينهم فض ً
ال عن مبادرة املحسن
٩٦
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إليه بالدعاء ملن أحسن إليه اعرتاف ًا باجلميل فض ً
ال عن ترقب الفرصة لرد اإلحسان

واملعروف أن متكن ).)112

خامس ًا :حقوق من جيمعك معهم مكان :
حق الصاحب ،وحقه بنصه (( : أن تصحبه بالفضل ما وجدت إليه سبي ً
ال

وإال فال أقل من اإلنصاف  ،وأن تكرمه كام يكرمك ،وحتفظه كام ﳛفظك  ،وال

يسبقك فيام بينك وبينه إىل مكرمة  ،فإن سبقك كافأته  ،وال تقرص به عام يستحق من
املودة  ،تلزم نفسك نصيحة وحياطته  ،ومعاضدته عىل طاعة ربه ومعونته عىل نفسه

فيام ال ﳞم به من معصية ثم تكون عليه رمحة وال تكونه عليه عذاب ًا.)113)))...

يف الواقع ليست الصحبة يف اإلسالم تعارف ًا عابر ًا جانبي ًا بل هلا حقوقها اﱄ

جيب مراعاهتا عىل كل صاحب جتاه صاحبه  ،فالصاحب يكتسب من صاحبه عاداته
وأخالقه  ،وتقاليده وأفكاره  ،لذا عىل اإلنسان أن يتمهل يف اﲣاذ الصديق  ،وعليه

أن يلتزم بام حدده اإلمام السجاد  من حقوق كي يبني الصداقة اجلادة احلقة
املبنية عىل املعروف ال الغايات).)114

حق اجلليس  .وحقه بحسب نص اإلمام ...(( : أن تلني له كنفك وتطيب

له جناحك وتنصفه يف جماراة اللفﻆ وال تغرقه يف نزع اللحﻆ إذا حلظت  ،وتقصد يف
اللفﻆ إىل إفهامه إذا نطقت  ،وأن كنت اجلليس إليه كنت يف القيام عنه باخليار ،وإن

كان املجالس إليك كان باخليار وال تقوم إال بأذنه  .)115)))...واإلمام هنا ينبهنا إىل
عدة آداب يمكن إجيازها بام ييل:

أن يلني اجلليس جانبه جلليسه وال يتلفﻆ بكالم فيه غلظة وشدة.
أن يظهر تقديره وتكريمه.
٩٧
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أن ينصفه إذا خاض احلديث معه وال يظهر أنه أعىل شأن ًا منه.
أن يقتصد بإفهامه عندما يوجه الكالم.
إذا جاء قبله فعليه االستئذان منه إذا أراد القيام أما إذا جاء بعده فله اخليار يف

املقام.

ج -حق اجلار  ،وحقه كام ورد عنه ...(( : حفظه غائب ًا  ،وكرامته شاهد ًا ،

ونرصته ومعونته يف احلالني مجيع ًا ،وال تتبع له عورة وال تبحث له عن سوءة لتعرفها
 ،فإن عرفتها منه عن غري إرادة منك وال تكلف كنت ملا علمت حصن ًا حصين ًا وسرت ًا

ستري ًا ،لو بحثت األلسنة عنه ﱂ تتصل إليه النطوائه عليك  ،ال تستمع إليه من حيث

ال يعلم  ،ال تسلمه عند شديدة – أي ال تنال منه عند املصيبة – وال حتسده عند

نعمة ،وتقبل عثرته  ،وتغفر زلته  ،وال تدخر – تبخل – حلمك عنه إذا جهل عليك
 ،وال ﲣرج أن تكون سل ًام له  ،ترد عنه الشتيمة  ،وتبطل فيه كيد حامل النصيحة ،

وتعاﴍه معاﴍة كريمة  ،وال حول وال قوة إال باهلل))).)116

لقد اهتم اإلسالم باجلار اهتامم ًا بالغ ًا وجعل له حقوق ًا كثرية تنطلق من حب

((و ْاع ُبدُ و ْا اهلل
التعاون بني اإلنسان وأخيه اإلنسان  ،وقد أوﴅ اهلل تعاىل به يف قوله َ
رش ُكو ْا بِ ِه َش ْيئ ًا َوبِا ْل َوالِدَ ْي ِن إِ ْح َسان ًا َوبِ ِذي ا ْل ُق ْر َبى َوا ْل َيتَا َمى َو ْاملَ َس ِ
ني َو ْ َ
َو َ
اك ِ
ال ُت ْ ِ
اجلا ِر ِذي

ا ْل ُق ْر َبى َو ْ َ
اجلا ِر ْ ُ
اجلن ِ
ُب))) )117أما بخصوص حقوقه يف رسالة اإلمام  فهي جاءت

لتلقي األضواء عليها وهي ﲬسة عرش حق ًا كلها بحسب النص الرشيف مهمة وال
يمكن إغفال أﳘية أحدها عىل اآلخر ،لذا دعانا اإلمام  بﴬورة التمسك هبا
ألهنا من تعاليم الدين اإلسالمي احلنيف وﴍيعته السمحاء  ،وبحسب ما جاء يف

٩٨
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القرآن ،ووصايا النبي ، وآل البيت  ،فنحن ال نظن أن هناك ﴍيعة أعطت

للجار من احلقوق ما أعطاه اإلسالم العظيم.

د .حق أهل امللة :فنص عليه اإلمام بقوله(( :وأما حق ملتك عامة فإضامر

السالمة  ،ونرش جناح الرمحة والرفق بمسيئهم وتﺂلفهم  ،واستصالحهم  ،وشكر

حمسنهم إىل نفسه وإليك فإن إحسانه إىل نفسه إحسانه إليك  ،إذ كف عنك أذاه،
وكفاك مؤونته  ،وحبس عنك نفسه  ،فعمهم مجيع ًا بدعوتك  ،وانرصهم مجيع ًا

بنرصك  ،وأنزهلم مجيع ًا منازهلم كبريهم بمنزلة الوالد  ،وصغريهم بمنزلة الولد،

وأوسطهم بمنزلة األخ ،فمن أتاك تعاهدته بلطف ورمحة  ،وصل أخاك بام جيب

لﻸخ عىل أخيه .)118)))...

ﱪ
((و َل َقدْ َك َّر ْمنَا َبنِي آ َد َم َو َ َ
مح ْلن ُ
لقد كرم اهلل تعاىل اإلنسان بقوله َ :
َاه ْم ِيف ا ْل َ ِّ
الط ِّي َب ِ
َاهم ِّم َن َّ
ري ِّﳑ َّْن َخ َل ْقنَا َت ْف ِضي ً
َاه ْم َع َىل َكثِ ٍ
ال))) )119فهذا
ات َو َف َّض ْلن ُ
َوا ْل َب ْح ِر َو َر َز ْقن ُ

التفضيل من الباري عز وجل يوجب عىل اإلنسان املسلم مراعاة حقوق أخيه املسلم
اآلخر  ،وقد أوجب اإلمام زين العابدين عليه مجلة حقوق هي:

إظهار السالمة وترمجتها بدرجة أعىل فض ً
ال عن املودة واإلخاء.
عىل املسلم أن ينرش للمسلمني جناح الرمحة فال يتكﱪ عليهم وال يأخذهم

بالعنف بل يعفو عنهم .

أن يرفق بمسيئهم وال يقسو عليه من أجل إصالحه وتقويمه.
أن يعمد إىل تﺂلفهم ووحدة كلمتهم ورص صفوفهم.

٩٩
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أن يشكر كل حمسن منهم عىل إحسانه ويشجعه عىل هذه البادرة الكريمة التي

تعود بالفائدة عىل املجتمع بأرسه.

أن يعمد عىل نرصهتم والدفاع عنهم عند احلاجة  ،فض ً
ال عن احرتام اجلميع

وإنزال كل واحد منهم عىل حسب قدره ومكانته ،فالكبري بمنزلة الوالد واألوسط

بمنزلة األخ والصغري بمنزلة الولد ).)120

هـ  -حق أهل الذمة  ،وحقهم بحسب ما جاء عنه (( أن تقبل منهم ما قبل

اهلل  ،وتفي بام جعل اهلل هلم من اهلل به عىل نفسك فيام جرى بينك وبينهم من معاملة

 ،وليكن بينك وبني ظلمهم من رعاية ذمة اهلل  ،والوفاء بعهده  ،وعهد رسول اهلل

(ص) حائل فإنه بلغنا أنه قال(( :من ظلم معاهد ًا كنت خصمه)) فاتق اهلل ))...
).)121

لقد رعى اإلسالم أهل الذمة من اليهود والنصارى من الذين دخلوا يف

ذمة اإلسالم فعاملهم باحلسنى كام عامل سائر املسلمني فامرسوا حرياهتم الفكرية
والدينية وعاشوا بأمن ورخاء واستقرار ضمن ﴍوط معينة ودخلوا يف عهد مع

اإلسالم وبموجب هذا العهد أصبحوا أهل ذمة جتري عليهم أحكام معينة  ،ورغم

أن اإلمام  قد أكد هذه احلقوق التي أعطاها رسول اهلل  ربام ملا أصاب
العديد منهم من ظل جور  ،إبان تسلط احلكام األمويني ) )122فإن هناك التزامات

أوجب العهد التزامهم هبا وهي:
دفع اجلزية للحاكم.

عدم األتيان بعمل ينايف األمان للدولة اإلسالمية مثل إمداد املرشكني أو العزم

عىل حرب املسلمني.
١٠٠
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عدم إيذاء املسلمني برسقة امواهلم والتعرض لنساءهم وإيواء املرشكني

والتجسس هلم.

عدم التظاهر باملنكرات علن ًا يف بالد املسلمني كالزنى وﴍب اخلمر وأكل حلم

اخلنزير ألن املجتمع العريب يرفض املنكرات وﳛرمها).)123

١٠١
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اخلامتة  /يف ضوء ما تقدم نثبت ما ييل:
أن اإلمام السجاد  كان رائد اإلصالح بالفعل – بعد أبيه احلسني الشهيد

– إذ ﱂ يدخر جهد ًا من أجل إعادة بناء املجتمع اإلسالمي الذي شهد متغريات
ومفاسد كثرية إبان احلكم األموي فسعى جاهد ًا بالقول والعمل إىل حتقيق إصالح

شامل يف املجتمع اإلسالمي وعىل ﳐتلف األصعدة فنراه تارة يواجه الفكر املنحرف
من املجسمة ومن املرجئة واجلﱪية واملشبهة وتارة يوجه علامء عرصه – وحتى من

وعاظ السالطني – إىل جادة الصواب وطريق احلق ناهيك عن توجيه أتباعه والنﴚء

املسلم إىل التحيل باألخالق واملبادئ السياسية التي سنها جده الرسول األكرم حممد

(ص) وآبائه الطاهرين  فض ً
ال عام إرساه من مبادئ املساواة والرقي باإلنسان

املسلم من خالل إنعاش مبدأ التكافل االجتامعي والقضاء  -ما استطاع سبي ً
ال –
عىل ظاهرة الفقر والرق والعصبية القبلية .

إن اإلمام سعى إلجياد وثيقة أسامها رسالة احلقوق تعد أضخم تراث فكري

إنساين سبقت وثيقة حقوق اإلنسان العاملية بأربعة عرش قرن ًا أراد من خالهلا الرقي

باإلنسان نحو الكامل واخلري والفضيلة وهي فوق ذلك ُعدَّ ت دستور ًا أمثل حلقوق
اإلنسان ،وهي كام وصفت مشدودة إىل العروة الوثقى ال انفصام هلا بام تضمنت من

مفاهيم  ،وبعد كل ذلك فهي متيزت بأهنا:

هي رائدة الفكر اإلنساين وسجل املعرفة وفوق ذلك كله هي الوسيلة لفهم

اإلنسان نفسه وما فطرت عليه من مواهب ونزعات  ،وهي كذلك مقومة لﻸخالق
ومقدرة للقيم  ،واملرشف األعىل عىل مجيع منازع الناس وما احتوت عليه معارفهم

وسلوكهم وسائر اجتاهاهتم العقلية والسياسية واالجتامعية .
١٠٢
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أهنا رسالة هتدي للتي هي أقوم يف عالقات الناس بعضهم ببعض  ،أفراد ًا

وأزواج ًا  ،حكومات وشعوب ًا  ،دو ً
ال واجناس ًا  ،تقيم هذه العالقات عىل األسس

الوطيدة الثابتة التي ال تتأثر بالرأي واهلوى  ،وال تستميل مع املودة وال ترصفها
 ،وتوجه الطاقات البرشية الصاحلة إىل العمل والبناء ،وتربط بني نواميس الكون

والفطرة البرشية يف تناسق واتساق.

هي منبع غزير للعلوم اإلنسانية ومنهج أمثل للقيم األخالقية  ،ومرشف أعىل

عىل مجيع التطورات االجتامعية واحلضارة البرشية فهي أم الرساالت تنسق تنسيق ًا
كام ً
ال بني عقائد املسلم وأعامله ومشاعره وسلوكه فتطلق روحه من عقاب األوهام

 ،وتوجه نفسه نحو االعامل الصاحلة .

وهي أشبه بالغيث حتيي النفوس بعد موهتا وتبعث عىل طاعة اهلل والبعد عن

معصيته وبمقدار ما يبلغ اإلنسان من علوم اإلمام زين العابدين  يبلغ حد ًا بعيد ًا
من العظمة مع اخلالدين.

هـ  -هي أم الرساالت وملهمة احلضارات تكون للحاكم أساس عدله يف

حكمه  ،وللعامل أساس صدقه يف عمله  ،وللمسلم طمأنينة وإيامن ًا  ،وللمؤمن
هبجة ورضا ،ولﻸمة نور ًا وحق ًا وعد ً
ال  ،وحسبها قيمة وفخر ًا أن غارس بذرهتا
اإلمام زين العابدين بن احلسني .
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اهلوامش
 -1اجلالﱄ ،جهاد اإلمام السجاد  ،ص73
 -2البالذري  ،أنساب األﴍاف  ،ج ،3ص ،283ج ،5ص312 ،1-1 ،22؛ ابن عبد ربه ،

العقد الفريد ،ج ،1ص362؛ األصفهاين ،األغاين ،ج ،7ص50 ،47 ،5؛ احلاج حسن  ،اإلمام

السجاد  ،ص208- 207؛ وهيب ،احلياة االجتامعية  ،ص156؛ مال اهلل  ،أساليب الدولة
األموية  ،ص45-41؛ ص.507

 -3اجلاحﻆ  ،رسائل اجلاحﻆ ،ج ،2ص11؛ القمودي ،سيكلوجيا السلطة  ،ص60
 -4احلاج حسن  ،اإلمام السجاد  ،ص.208
 -5اجلالﱄ  ،جهاد اإلمام السجاد  ،ص.73
 -6ينظر :احلسن البرصي وآخرون  ،رسائل العدل والتوحيد  ،ص ،315-314ابن أيب احلديد

 ،ﴍح هنج البالغة  ،ج ،5ص232؛ ج ،16ص13؛ الكوراين ،جواهر التأريخ  ،ج.227 ،2

 -7اجلالﱄ ،جهاد اإلمام السجاد ،ص .86ينظر أيض ًا :اخلطيب البغدادي ،الفقيه واملتفقه  ،جـ،1

ص.15

 -8ينظر :ابن طاووس ،اللهوف ،ص.103
 -9الصدوق ،التوحيد ،ص.366
 -10األربيل ،كشف الغمة  ،جـ  ،2ص89؛ اجلالﱄ ،جهاد اإلمام السجاد  ،ص.92
 -11سورة التوبة  ،آية 106؛ ينظر :البغدادي ،الفرق بني الفرق ،ص151؛ الريس  ،النظريات

السياسية  ،ص.71

 -12سورة الزمر ،آية 53؛ ينظر :كذلك :ابن أيب احلديد  ،ﴍح هنج البالغة  ،جـ  ،6ص.254
 -13اجلالﱄ ،جهاد اإلمام السجاد  ،ص.96
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اإلمام السجاد  gرائد اإلصالح االجتماعي في العصر األموي

 -14الصدوق  ،األماﱄ  ،ص112؛ الطﱪيس ،االحتجاج  ،ص.317
 -15املجليس ،بحار األنوار ،جـ  ،46ص132؛ احلاج حسن  ،اإلمام السجاد  ،ص.176-175
 -16املصدر واملرجع نفسهام.
 -17ابن منظور ،ﳐترص تاريخ دمشق ،جـ  ،17ص55؛ اجلالﱄ ،جهاد اإلمام السجاد ،ص.133
 -18املجليس ،بحار االنوار ،ج ،46ص73؛ احلاج حسن  ،اإلمام السجاد ،ص.179
 -19الصدوق  ،ثواب األعامل ،ص.81
 -20البحراين ،الﱪهان يف تفسري القرآن ،جـ  ،1ص.44
 -21احلاج حسن  ،اإلمام السجاد ،ص.192-191
 -22القرﳾ ،حياة اإلمام زين العابدين  ،ص.81
 -23املجليس ،بحار األنوار ،جـ  ،46ص137؛ احلاج حسن  ،اإلمام السجاد ،ص.193
 -24الكليني  ،الكايف ،جـ  ،4ص9؛ ابن عساكر  ،تأريخ مدينة دمشق ،جـ  ،4ص383؛ ابن
منظور  ،ﳐترص تاريخ دمشق ،جـ .238 ،17

 -25ابن منظور ،ﳐترص تاريخ دمشق ،جـ  ،17ص.238
 -26ابن عساكر  ،تاريخ مدينة دمشق ،ج ،41ص.385
 -27ابن منظور  ،ﳐترص تاريخ دمشق ،جـ  ،17ص.238
 -28الدوري  ،مقدمة يف التاريخ ،ص  70وما بعدها؛ مال اهلل  ،أساليب الدولة األموية،
ص ،90-64ص 487وما بعدها.

 -29احلائري ،بالغة عيل بن احلسني عليه السالم  ،ص.217
 -30اجلالﱄ ،جهاد اإلمام السجاد  ،ص.137
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 -31ابن سعد ،الطبقات الكﱪى ،جـ  ،5ص.110
 -32ابن طاووس  ،اإلقبال ،ص.447
 -33املجليس  ،بحار األنوار ،جـ 105-104 ،46؛ اجلالﱄ ،جهاد اإلمام السجاد ،ص.147
 -34ينظر :زين العابدين  ،ص47
 -35ابن شعبة احلراين ،حتف العقول ،ص.183
 -36احلاج حسن  ،اإلمام السجاد  ،ص.210-209
 -37ابن شعبة  ،احلراين ،حتف العقول ،ص.184
 -38احلاج حسن  ،اإلمام السجاد  ،ص.221
 -39ابن شعبة احلراين ،حتف العقول ،ص184
 -40احلاج حسن  ،اإلمام السجاد ،ص.222
 -41ابن شعبة احلراين ،حتف العقول ،ص.185-185
 -42احلاج حسن  ،اإلمام السجاد ،ص223
 -43ابن شعبة احلراين ،حتف العقول ،ص185
 -44احلاج حسن  ،اإلمام السجاد ،ص.225-224
 -45ابن شعبة احلراين ،حتف العقول ،ص.183
 -46احلاج حسن  ،اإلمام السجاد ،ص.211
 -47الكليني ،الكايف ،جـ  ،5ص.9
 -48ابن شعبة احلراين ،حتف العقول ،ص.183
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اإلمام السجاد  gرائد اإلصالح االجتماعي في العصر األموي

 -49احلاج حسن اإلمام السجاد ،ص.212
 -50سورة البقرة  ،آية .263
 -51ابن شعبة احلراين ،حتف العقول ،ص.183
 -52احلاج حسن  ،اإلمام السجاد ،ص.213
 -53سورة النساء ،آية .140 ،
 -54احلاج حسن ،اإلمام السجاد ،ص.213
 -55ابن شعبة احلراين ،حتف العقول ،ص.183
 -56سورة األرساء  ،آية .36
 -57احلاج حسن  ،اإلمام السجاد ،ص.215
 -58ابن شعبة احلراين ،حتف العقول ،ص.183
 -59احلاج حسن  ،اإلمام السجاد  ،ص.215
 -60ابن شعبة احلراين ،حتف العقول ،ص.184
 -61املصدر نفسه.
 -62احلاج حسن  ،اإلمام السجاد ،ص.218-217
 -63ابن شعبة احلراين ،حتف العقول ،ص.184
 -64املصدر نفسه  ،ص.187
-65سورة لقامن  ،آية .14
 -66ابن شعبة احلراين ،حتف العقول ،ص.187
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 -67املصدر نفسه.
 -68املصدر نفسه.
 -69املصدر نفسه  ،ص.185
 -70اجلالﱄ ،جهاد اإلمام السجاد ،ص.153
 -71ابن شعبة احلراين ،حتف العقول ،ص.186
 -72احلاج حسن  ،اإلمام السجاد ،ص.228
 -73ابن شعبة احلراين ،حتف العقول ،ص.186
 -74اجلالﱄ  ،جهاد اإلمام السجاد  ،ص.145
 -75ابن شعبة احلراين ،حتف العقول ،ص.186
 -76املصدر نفسه.
 -77املصدر نفسه  ،ص.187-186
 -78املصدر نفسه  ،ص.187
 -79املصدر نفسه ،ص.188
 -80املصدر نفسه.
 -81املصدر نفسه ،ص.192
 -82احلاج حسن  ،اإلمام السجاد ،ص.260
 -83ابن شعبة احلراين ،حتف العقول ،ص.192
 -84املصدر نفسه.
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اإلمام السجاد  gرائد اإلصالح االجتماعي في العصر األموي

 -85احلاج حسن  ،اإلمام السجاد ،ص.262
 -86ابن شعبة احلراين ،حتف العقول ،ص.192
 -87املصدر نفسه ،ص.190
 -88املصدر نفسه.
 -89احلاج حسن  ،اإلمام السجاد ،ص.250-249
 -90ابن شعبة احلراين ،حتف العقول ،ص.190
 -91املصدر نفسه.
 -92احلاج حسن  ،اإلمام لسجاد  ،ص.254
 -93ابن شعبة احلراين ،حتف العقول ،ص.190
 -94احلاج حسن  ،اإلمام السجاد ،ص.256
 -95ابن شعبة احلراين ،حتف العقول ،ص.191
 -96احلاج حسن  ،اإلمام السجاد ،ص.256
 -97سورة الشورى  ،آية 43-41؛ ينظر :ابن شعبة احلراين ،حتف العقول ،ص.193
 -98سورة النحل ،آية .126
 -99احلاج حسن  ،اإلمام السجاد ،ص.265
 -100ابن شعبة احلراين ،حتف العقول ،ص.191
 -101احلاج حسن  ،اإلمام السجاد ،ص.257-256
 -102ابن شعبة احلراين ،حتف العقول ،ص.191
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 -103املصدر نفسه .
 -104احلاج حسن  ،اإلمام السجاد  ،ص.258
 -105ابن شعبة احلراين ،حتف العقول ،ص.192-191
 -106املصدر نفسه ،ص.189-188
 -107احلاج حسن  ،اإلمام السجاد ،ص.243-242
 -108ابن شعبة احلراين ،حتف العقول  ،ص.192
 -109احلاج حسن  ،اإلمام السجاد ،ص.264
 -110املصدر نفسه.
 -111ابن شعبة احلراين ،حتف العقول ،ص.188
 -112احلاج حسن  ،اإلمام السجاد  ،ص.242-241
 -113ابن شعبة احلراين ،حتف العقول ،ص.190-189
 -114احلاج حسن  ،اإلمام السجاد ،ص.249-248

 -115ابن شعبة احلراين ،حتف العقول ،ص.189
 -116املصدر نفسه.
 -117احلاج حسن  ،اإلمام السجاد ،ص.247-246
 -118ابن شعبة احلراين ،حتف العقول ،ص.193
 -119سورة اإلرساء ،آية .70
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 -120احلاج حسن ،اإلمام السجاد  ،ص.266
 -121ابن شعبة احلراين ،حتف العقول ،ص.193
 -122البالذري ،أنساب األﴍاف ،جـ  ،13ص426؛ مال اهلل  ،أساليب الدولة األموية ،

ص.535

 -123املاوردي ،األحكام السلطانية  ،ص186؛ احلاج حسن  ،اإلمام السجاد  ،ص.267

١١١

أ.م .د  .حيدر لفته سعيد

املصادر واملراجع
.1

أو ًال :املصادر:

ابن أيب احلديد ،عز الدين أيب حامد

عبد احلميد بن هبة اهلل املعتزﱄ (656هـ) ،

ﴍح هنج البالغة  ،حتقيق  :حممد أبو الفضل
ابراهيم ،دار الكتاب العريب( ،بغداد –

2005م)
.2

األربيل ،أيب الفتح عيل بن عيسى

(ت693 :هـ) ،كشف الغمة يف معرفة
أحوال األئمة  ،مكتبة عيل هاشمي( ،تﱪيز

– 1381هـ)
.3

االصفهاين ،ابو الفرج عيل بن

احلسني (ت356هـ) ،األغاين ،حتقيق :احسان
عباس وابراهيم السعافني وبكر عباس ،دار

صادر ،ط( ،3بريوت – 2008م).
.4

البغدادي ،عبد القادر بن طاهر

(ت429هـ)  ،الفرق بني الفرق ،دار الكتب
العلمية  ،ط( ،3بريوت – 2005م)
.5

البالذري ،ايب احلسن أمحد بن ﳛيى

(ت279هـ)  ،مجل من أنساب األﴍاف،
حققه وقدم له  :د .سهيل زكار ،ود .رياض

زركيل ،دار الفكر ،للطباعة والنرش( ،بريوت
– 2000م)

١١٢

.6

اجلاحﻆ  ،أبو عثامن عمرو بن بحر

البرصي (ت255هـ) ،رسائل اجلاحﻆ،
حتقيق :عبد السالم حممد هارون ( ،القاهرة

– 1964م)
.7

احلسن البرصي ،رسائل العدل

والتوحيد ،حتقيق :حممد عامرة  ،دار الرشوق،

ط( ،2بريوت – 1988م)
.8

اخلطيب البغدادي ،أبو بكر أمحد

بن عيل (ت463هـ) ،الفقيه واملتفقه  ،كتاب
مطبوع آلي ًا.
.9

ابن سعد  ،حممد بن سعد بن منيع

(ت230هـ) ،الطبقات الكﱪى ،دار إحياء
الرتاث العريب( ،بريوت1995 -م).

.10

الصدوق ،ابو جعفر حممد بن عيل

بن بابويه القمي (ت381هـ) ،األماﱄ ،
مؤسسة األعلمي ( ،بريوت1400 ،هـ)

.11

ـــــــــــ ،التوحيد ،صححه  :السيد

هاشم احلسيني  ،مكتبة الصدوق( ،طهران
– 1398هـ)

.12

ـــــــــــ ،ثواب األعامل ،منشورات

.13

ابن طاووس  ،عيل بن حممد بن

األعلمي( ،بريوت )2000-

موسى (ت664هـ) ،اإلقبال ( ،قم – د.ت )

اإلمام السجاد  gرائد اإلصالح االجتماعي في العصر األموي

.14

اللهوف يف قتىل الطفوف ،مطبعة

.20

.15

الطﱪيس ،ايب منصور أمحد بن عيل

األطهار ،مؤسسة الوفاء للطباعة  ،ط،3

تعليق :حممد باقر املوسوي ،منشورات

ابن منظور  ،مجال الدين أبو الفضل

اهلادي( ،قم – 2003م)

(ت560هـ) ،االحتجاج عىل أهل اللجاج،
األعلمي( ،بريوت – 1403هـ)

.16

ابن عبد ربه  ،أمحد بن حممد

األندليس (ت328هـ) ،العقد الفريد ،
حتقيق :بركات يوسف ،دار االرقم للطباعة
والنرش( ،بريوت – 1999م)

.17

املجليس ،حممد باقر (ت1111هـ)

بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة
(بريوت 1983-م).

.21

حممد بن مكرم (ت711هـ) ،ﳐترص تاريخ
دمشق البن عساكر ،حتقيق :روحية النحاس
وحممد مطيع احلافﻆ( ،بريوت – 1990م)

املراجع:

.22

البحراين ،هاشم سليامن  ،الﱪهان

ابن عساكر  ،ابو القاسم عيل بن

يف تفسري القرآن  ،مؤسسة اسامعيليان ( ،قم

حتقيق :جمد الدين ايب سعيد العمروي ،دار

اجلالﱄ ،حممد رضا احلسيني،

احلسني (ت571هـ) ،تأريخ مدينة دمشق،

– د.ت)

الفكر للطباعة والنرش ( ،بريوت – 1995م)

جهاد اإلمام السجاد  ،مطبعة شمشاه ( ،قم

.18

الكليني ،ايب جعفر حممد بن يعقوب

.23

1418-هـ)

(ت329هـ) ،الكايف ،صححه وعلق عليه

.24

اإلسالمية  ،ط( ،2طهران – 1968م)

(كربالء – 1385هـ)

احلائري ،جعفر عباس ،بالغة

 :عيل أكﱪ غفاري ،مؤسسة دار الكتب

عيل بن احلسني  ، ط ،2مطبعة كربالء،

املاوردي ،ابو احلسن عيل بن حممد

احلاج حسن  ،حسني (الدكتور) ،

.19

بن حبيب (ت 450هـ)  ،األحكام السلطانية
والواليات الدينية ،دار الكتب العلمية ،

(بريوت -د  .ت)

.25

اإلمام السجاد جهاد وأجماد  ،دار املرتﴣ ،
(بريوت – د.ت)
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.26

الدوري ،عبد العزيز  ،مقدمة

يف التأريخ االقتصادي العريب( ،بريوت
2007م).27

الريس ،حممد ضياء الدين ،

النظريات السياسية اإلسالمية  ،ط ،3القاهرة

– 2000م
.28

سيد األهل ،عبد العزيز  ،زين

العابدين عيل بن احلسني ( ، بريوت –
1953م)
.29

القرﳾ ،باقر ﴍيف ،حياة اإلمام

زين العابدين  دار الكتاب اإلسالمي
(قم 1409-هـ)
.30

القمودي ،ساﱂ  ،سيكلوجيا السلطة

.31

الكوراين ،عيل الكوراين العاميل،

 ،دار املدى للنرش( ،بريوت – 2000م)

جواهر التأريخ  ،دار اهلادي( ،قم

1428-هـ).

ثالث ًا :الرسائل واألطاريح:

.32

مال اهلل  ،حيدر لفته سعيد  ،أساليب

الدولة األموية يف تثبيت السلطة  ،أطروحة

دكتوراه – قيد النرش  ، -كلية اآلداب،
جامعة البرصة2011 ،م.
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.33

وهيب  ،فاروق عباس ،احلياة

االجتامعية يف دمشق خالل العرص األموي ،

رسالة ماجستري  ،غري منشورة  ،كلية اآلداب،
جامعة بغداد 1986 ،م.

.34

