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الملخ�ض
ُتعدُّ هنضة اإلمام احلسني املباركة منظومة متسعة متعددة اجلوانب املعرفية والتوعوية، التي تدعو 

إىل تكامل اإلنسان وإستقامته.

والنضالية  البطولية  جوانبه  مجيع  دراسة  يف  احلسيني  الشأن  يف  واملتخصصون  الكتاب  تشعب  لقد 
ُكلََها ُكَّ ِحنٍي سورة ابراهيم -25، فإجته البحث إىل دراسة 

ُ
وغريها... إذ أن النهضة احلسينية تُْؤِت أ

اجلانب احليوي الروحي املتمثل يف حمبة وعشق اهلل تعاىل من جهة، وجتيل تلك السامت الروحية البناءة يف 
قائد النهضة احلسينية اإلمام احلسني، ومن إتبعه ويف املسار اإلصالحي، وال سيام وأن مرشوع االمام 
احلسني حمفوف بالفضائل واملعطيات اإلصالحية الروحية، إذ يتمكن كل مصلح وناهض أن ينهل 

كل ما حيتاجه من معاجلات توعوية يف قاموس هنضته.

وطاملا أن هذا اجلانب ذو مزية مقومة وحمورية يف ترسيخ التعاليم اإلسالمية من جانب، ومما له من 
أثر يف إيقاظ الروح املعنوية املتينة التي تكون كالدعامة والدرع الواقي أمام كل مغريات احلياة، حيث له 
تأثري مبارش يف هتذيب السلوك اإلنساين ومتده بالسامت اليقينية التي تؤهله أن يكون منتجًا وفعاالً يف مجيع 

أدواره يف احلياة.

الكلامت املفتاحية: العشق، هنضة، منظومة، املعرفية، احلب األهلي.
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Abstract

The blessed uprising of Imam Al-Hussein (peace be upon him) is an expansive 
system with multiple aspects of knowledge and awareness, which calls for the integrity 
and probity of the human being. The writers and specialists in the Husseini affairs have 
studied all the aspects of his heroic struggle, as the Husseini renaissance (gives its 
fruit at all times) - Ibrahim (25). This research sheds light on the vital spiritual aspect 
represented in the love and adoration of His Almighty Allah, and the manifestation of 
those constructive spiritual features of the Husseini uprising leader; Imam Al-Hussein 
(peace be upon him) and of those who followed him and in the reform path, especially 
when the project of Imam Al-Hussein (peace be upon him) is fraught with virtues and 
spiritual reformist outputs as every reformer and rebel can receive all what he needs 
from the educational values of the uprising. 

This aspect has an essential and pivotal significance in the consolidation of the Islamic 
law and has an influential role in awakening a strong moral that shaped like a pillar and 
a protective shield against all life temptations. It has a direct impact on refining human 
behavior and providing faith features that qualify the human being to be productive and 
effective in all of his duties.

Keywords: love, uprising, system, knowledge, divine love.
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المقدمة

عندما يقبل املؤمن عىل  عتبة باب من أبواب اهلل 
والتي  املقدسة،  أنواره  بحار  مشارف  عىل  أو  تعاىل، 
يمكنه  ال  إذ   ،احلسني ــام  اإلم بشخصية  تتمثل 
وصفاته  كفاحه  معاين  سلسبيل  هنول  من  األكتفاء 
املباركة، وال اإلرتواء بغرفة من عباب مكارم هنضته 

اخلالدة.

إن هنضة اإلمام احلسني تتسم بمنظومة معرفية 
تتعدى  التي  التكاملية  متعددة اجلوانب واإلجتاهات 
إستقامة  إىل  وتسعى  واملكانية،  الزمانية  ــدود  احل
فضاًل  وهتذيبه،  اإلصالحية  املجتمع  مــســارات 
العدالة  حتقيق  يف  املتفانية  اإلنسانية  الذات  بناء  عن 

واملبادئ القيمية الثمينة.

ــون  ــف ــؤل فــقــد تــعــمــق احلـــكـــامء واخلـــــرباء وامل
اجلوانب  حول  املعرفية  دراساهتم  يف  املتخصصون 
البطولية والنضالية يف قضية يوم عاشوراء، ودرسته 
من جوانب عدة، ونحن سنتجه إىل جانب اإلرتقاء 
املؤمن،  اإلنسان  ذات  يف  النفيس  والسمو  الروحي 
العشق اإلهلي عامة، واحلسيني خاصة،  وهو جانب 
مّلا له من تأثري كبري يف توطيد جذور التعاليم واملبادئ 
العقائدية  الروح  إيقاظ  وعىل  جهة،  من  اإلسالمية 
كل  أمام  الواقي  والدرع  الدعامة  متثل  والتي  املتينة، 

اهلفوات، ومغريات احلياة الفانية.

وهذا اجلانب بدوره يؤثر تأثريًا مبارشًا عىل تثبيت 
فكلام   ،املنتظر لألمام  املمهدة  املتينة  األرضية 
الرتبوي واألخالقي يف ذات اإلنسان  الوعي  ترسخ 

كل  تستقبل  التي  اخلصبة  كاألرض  نفسه  أصبحت 
تتأصل  والتي  ــذايت،  ال واإلرتقاء  السمو  معطيات 
أوارص  جتتاح  هجمة  أي  تثنيها  ال  ومبادئ  قيم  فيها 
املقيتة  اإلشكاليات  بنبذ  وذلك  اإلنساين،  التالحم 

التي هتزل متانة  النسيج اإلجتامعي املتحرض.

إطاللته  يف  األول  املبحث  يف  البحث  اجته  وقد 
تطبيقات  وذكر  االسالمية  الرشيعة  يف  العشق  حول 

حول ذلك.

بني  التمييز  إىل  إجته  فقد  الثاين:  املبحث  يف  أما 
بعض  إجابة  معرفة  يتم  حتى  واخلوف،  احلب  واعز 
اهلل  بإن  املتلقي  ذهن  عىل  ختطر  قد  التي  التساؤالت 
اإلنــذار  فلامذا  يش،  كل  رمحته  وسعت  الــذي  تعاىل 
الدعاة  أغلب  ومل  والرتهيب!  والوعيد  باخلوف 
بصورة  العذاب  وهتويل  األنذار  آيات  إىل  يتجهون 
يف  والرتغيب  األهلــي  احلــب  جانب  ــرك  وت وافــرة، 

اجلانب اجلزائي املفعم بالرمحة واملغفرة.

وما هو تاثري حتفيز اجلانب الرمحاين واحلب األهلي 
ذلك  تأثري  ومدى   احلسني اإلمام  ومسار  عامة، 

عىل عاشقيه من أنصاره وحمبيه خاصة.

أما املبحث الثالث: فقد كان نتاج ما تم هتيئته يف 
وجتسدات  متثالت  نجد  وحيث  السابقني،  املبحثني 
العشق  شهيد  يف  متجسدة  واحلسيني  األهلي  العشق 
بصورة  املنتجبني  وأنصاره   احلسني اإلمام  األهلي 

موجزة حسب متطلبات البحث.

وقد إستند البحث إىل مصادر عدة، منها:
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العقول  وحتف  األميني،  ملحسن  الشيعة  أعيان 
ملحمد  حلسينية  والنهضة  البحراين،  شعبة  البــن 
ترحيني العاميل، ومن أخالق اإلمام احلسني لعبد 
العظيم املهتدي البحراين، وتأريخ الطربي ملحمد بن 
جرير الطربي، واألمايل للشيخ الصدوق وغريها من 

املصادر واملراجع األخرى.

المبحث الأول

الع�شق في ال�شريعة الإ�شالمية 

لو تتبعنا كلمة عشق يف املعاجم العربية، لوجدنا 
)فرط  وهو  واحــد  مفهوم  يف  تنصب  معانيها  مجيع 
هِويه  اليشء:  عشَق  تعشيقًا،  يعشق،  ق  عشَّ احلب(، 

وتعلَّق قلبه به وأحبه حبًا شديدًا)1(.

هناك تباين قليل بني كلمة العشق دون احلب، ألن 
العشق يمثل الذروة يف كل مرحلة من مراحل املحبة 
حمبة  من  األخــرى  وجتلياهتا  معانيها  بكل  اإلنسانية 
وعطف ورأفة ومودة، حيث يصل فيها العاشق الفناء 
والذوبان يف رحاب مقام املعشوق السامي، متخطيًا 
الصفات السطحية واهلامشية يف املسار االصالحي، 
هادفًا إىل الثبات والتمسك يف مبادئ وقيم املعشوق.

ونجد أّن كتاب اهلل الكريم حافل بدرر ومعطيات 
احلب واملودة والرمحة، التي هي من جتليات العشق، 
مرقاة   تعد  بأمجعها  هي  مسبقًا،  وضحناه  كام  أو 
احلب  أن  سيام  وال  ــي،  اإلهل العشق  إىل  للوصول 
اإلهلي هو تشذيب أخالقيات اإلنسان لتندرج بعدها 

الكاملية يف سبيل الوصول إىل رضا اهلل  كل اخلصال 
تعاىل، حيث أنه يتمحور يف صلب العقيدة اإلسالمية 
احلقة، فهو الطاقة احلثيثة الفاعلة لسعي اإلنسان نحو 

التكامل والتطور الذايت.

ومن املؤسف أننا مل نستثمر طاقة املحبة والرتاحم 
والتسامح يف كثري من مواطن التبليغ وأساليب الرتبية 
الرمحن  الوجود  خالق  من  إبتداًء  البناءة،  الدينية 
ج مجيع سوره القرآنية املباركة باسمه  الرحيم، الذي توَّ
الرتبية  وسائل  أغلب  نجد  إذ  الرحيم(،  )الرمحن 
الرتهيب  تتجه عىل وجه اخلصوص نحو  اإلرشادية 
يف  التهويل  عىل  والتشخيص  النفيس،  والتخويف 
اجلانب  بيان  عن  غافلني  الصارم،  العذاب  جــزاء 
اإلكراه  ستار  يزيل  الذي  املرشق  اإليــامين  الرمحاين 
والتهديد  بالرتهيب  املربمج  التلقني  ومبدأ  القلبي، 
كام تربمج اآللة اجلامدة! دون املرور بتجليات الرمحة 
متثل  الصفات  هذه  أن  حيث  فالغفران....  والرأفة 
السامد الواقي واملثمر خلصوبة الرتبة النامية بجذورها 
تواقة  وتكون  بيرس،  املعلومات  تنهل  والتي  املتينة، 
الكتساب كل التعاليم الساموية واإلرشادية، فالعبادة 
آلية  كحركة  تصبح  العبادي  احلب  دافع  رغبة  بدون 
والسمو.  والوعي  احليوية  فيها  تتوقد  ال  سمجة 
فكيف لو وصل اإلنسان إىل مرحلة العشق العبادي 
الذي يؤدي بدوره إىل ديمومة ورفعة كل عمل يقوم 
به، بل يرقيه يف سلم التكامل الروحي، ففي ))العشق 
تثقل  ال تسمى اخلدمة تكليفًا،  بل وصاًل، فالصالة 
َها  ِإَونَّ َلةِ  َوالصَّ ْبِ  بِالصَّ ﴿َواْسَتعِيُنوا  املكلفني  عىل 
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بساط  هي  ))فتكن  اْلَاِشعِني﴾)2(  َعَ  إِلَّ  لََكبرَِيةٌ 
اإلنس واحلديث مع املعشوق األزيل(()3(.

اجلانب  ذلك  يــؤدي  ال  أن  جيب  احليثية  وبتلك 
العاطفي أو الروحي إىل التامدي واإلتكال عىل الرمحة 
يدعم  األمــر  ذلك  جيعل  ما  وإنــام   السلبي،  باملعنى 
بالرغبة والتشويق  العبادة  إذًا آزرت  الروحية  الرتبية 
وصوالً إىل العشق اإلهلي، ومن ثم بيان اجلزاء العقايب 

يف اجلانب اآلخر.

املحبة   ملشتقات  مــوجــزًا   تــعــدادًا   أجرينا  ولــو 
والرمحة يف كتاب اهلل العزيز لوجدناها تفوق ثالثامئة 
لفظة. بينام نجد كلامت االنتقام وردت أربع مرات، 
واحدة،   مرة  والبطش  مرة،  عرشة  تسع  والغضب 
باحلب  املفعمة  احلسنى  تعاىل  اهلل   أسامء  عن  فضاًل 
ــرؤوف،  ال الرحيم،  )الرمحن،  كـ  والرمحة  والرأفة 

العطوف، املجيب،  احلبيب.....(.

كتاب  من  املباركة  النصوص  بعض  أقتبسنا  ولو 
اهلل احلبيب لوجدنا آياته الرمحانية ترشق عىل القلوب  
بأنوار رمحته الواسعة، وتطرق أبواب املذنبني بالتوبة 
َنْفِسهِ   ٰ َعَ ﴿َكَتَب  املباركة:  اآلية  منها  واإلنابة، 

الرَّْحََة﴾)4(.
تعاىل  بأنه  العظمى  رمحته  فيها  تعاىل  اهلل  بنّي  التي 
كتب عىل نفسه الرمحة، ولو قال تعاىل كتب عىل نفسه 

العدل ملا بقي عىل األرض من أحد لكثرة الذنوب.

 يبلغ احلبيب املصطفى حممد فاهلل )عّز وجّل( 
الرمحة  بمعاين  السابقة  اآلية  سبقت  التي  اآليات  يف 

بِالَْغَداةِ  َربَُّهم  يَْدُعوَن  ِيَن  الَّ َتْطُردِ  ﴿َوَل  والرأفة: 
ن  َوالَْعِشِّ يُرِيُدوَن وَْجَهُه َما َعلَيَْك ِمْن ِحَسابِِهم ِمّ
ٍء َفَتْطُرَدُهْم  ن َشْ ٍء َوَما ِمْن ِحَسابَِك َعلَيِْهم ِمّ َشْ
ِيَن يُْؤِمُنوَن  الِِمنَي ... ِإَوَذا َجاَءَك الَّ َفَتُكوَن ِمَن الظَّ
ٰ َنْفِسهِ  بِآيَاتَِنا َفُقْل َسَلٌم َعلَيُْكْم َكَتَب َربُُّكْم َعَ

الرَّْحََة﴾)5(.
حماربة  تعاىل  اهلل  أراد  املباركة  اآليــات  هذه  ففي 
باملجتمع  يفتك  الــذي  والعنرصي  الطبقي  التاميز 
يتهمون  كــانــوا  املــرشكــني  أن  حيث  ــي،  ــالم اإلس
اهلل  عن  باالبتعاد  الفقراء   اهلل رســول  أصحاب 
بسبب فقرهم زاعمني أهنم لو كانت أعامهلم مقبولة 
وجيب  ورفههم،  معيشتهم  يف  عليهم  لوسع  اهلل  عند 
طردهم، بل ويتهموهنم بأهنم مل يؤمنوا، فريد القران 
فإن  كذلك  أهنم  فرضنا  لو  حتى  إننا  مبينا  ذلك  عىل 
حساهبم عىل اهلل، فال جيوز طردهم، ولتعلن أن الفقر 
ليس نقصًا يف اشخاص مثل سلامن وأيب ذر واخلباب 

و بالل)6(.

بشأن  نزلت  اآلية  أن  املفرسين)7(  بعض  ويرى 
املذنبني  فريق  يف  وإبعادهم  طردهم  عن  هنت  الذين 
أذنبوا ومهام  قدموا عىل رسول اهلل وقال أهنم قد 
يكن فإن سبب نزول اآلية معناه عام وشامل، ألهنا 
يطرد  ال  أن   اهلل رســول  من  بالطلب  أوالً  تبدأ 
يتقبلهم.  أن  عليه  بل  ذنوهبم،  عظمت  مهام  املؤمنني 
من  إذ  والتعهد.  ــزام  اإلل عن  كناية  تأيت  و)كتب( 
نتائج الكنابة توكيد األمر وثبوته، بأنه سبحانه عاهد 
البرشية مجعاء بالرمحة هلم وال يطرد منهم أحدًا وهو 
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الذي تكفل )عّز وجّل( بحساهبم! ﴿َما َعلَيَْك ِمْن 
ن  ِمّ َعلَيِْهم  ِحَسابَِك  ِمْن  َوَما  ٍء  َشْ ن  ِمّ ِحَسابِِهم 
الِِمنَي﴾)8(، ثم يبني  ٍء َفَتْطُرَدُهْم َفَتُكوَن ِمَن الظَّ َشْ
الرأفة  العزيز بخطاب  الرمحن الرحيم ويدعو بكتابه 
َعِمَل  َمْن  نَُّه 

َ
﴿أ العظمى  رمحته  برحب  والعطف 

ْصلََح 
َ
َوأ َبْعِدهِ  ِمن  تَاَب  ُثمَّ  ِبََهالٍَة  ُسوًءا  ِمنُكْم 

يعملون  الذين  من  فاملراد  رَِّحيٌم﴾)9(  َغُفوٌر  نَُّه 
َ
فَأ

السوء بجهالٍة، الكافر والفاسق إذا مل يكونا معاندين 
عمل  ويرتك  يتوب  أن  أي  واملعصية)10(  الكفر  يف 
السوء دون عناد وطغيان، وسنعرج إىل آيات قرآنية 
الرمحانية  اآليــات  ومــدرار  فيض  من  خمتارة  أخرى 
العظيمة  اهلل  رمحة  وحتنن  سطوع  منها  تشع  آيــات 
خاصة  والتائبني  عامة  املؤمنني  قلوب  خترتق  التي 
َيِْملُوَن  ِيَن  ﴿الَّ غافر  سورة  يف  الرمحن  ذكر  فقد 
َوُيْؤِمُنوَن  ِِّهْم  َرب ِبَْمِد  يَُسبُِّحوَن  َحْوَلُ  َوَمْن  الَْعرَْش 
ٍء  َشْ ُكَّ  وَِسْعَت  َربََّنا  آَمُنوا  ِيَن  لِلَّ َويَْسَتْغفُِروَن  بِهِ 
َبُعوا َسبِيلََك َوقِِهْم  ِيَن تَابُوا َواتَّ رَّْحًَة وَِعلًْما فَاْغفِْر لِلَّ

َعَذاَب اْلَِحيِم﴾)11(.
الناطقة  الرمحانية  اآليات  من  وغريها  اآلية  هذه 
أي  حتدها  ال  تعاىل  رمحته  أن  ُتبني  تعاىل  اهلل  بحب 
جتليات  يف  العرش  رحاب  حتى  بلغت  بل  حــدود، 

ملكوته األعىل.

 ِيَن َيِْملُوَن الَْعرَْش - الَّ

  - َوَمْن َحْوَلُ

 ِيَُسّبُِحوَن ِبَْمِد َرّبِِهْم َوُيْؤِمُنوَن بِه-

ُكَّ  وَِسْعَت  َربََّنا  آََمُنوا  ِيَن  لِلَّ -َويَْسَتْغفُِروَن 
 ٍء رَْحًَة وَِعلًْما َشْ

ِيَن تَابُوا -فَاْغفِْر لِلَّ

.َبُعوا َسبِيلََك َوقِِهْم َعَذاَب اْلَِحيِم - َواتَّ

للذين  وتوكل  أمل  وجرعات  طاقات  من  فياهلا   
تابوا استغفروا رهبم.

فسمي  الكالم،  أول  بقرينة  آمنوا  للذين  ))فرييد 
َعلَيِْهْم﴾)12(  تَاَب  ﴿ُثمَّ  تعاىل  وقال  توبة  اإليــامن 
تكون  أن  من  أعم  التوبة  هي  املراد  أن  عىل  والدليل 
من الرشك او املعصية، التعميم املوجود يف اآلية التي 
واملؤمن  الكافر  حلال  تتعرض  فإهنا  الخ  بعدها... 

معًا(()13( وبناًء عىل ما مرَّ تفصيله يتبنّي لنا أنه:

العرش ومن حوله( هم  الذين حيملون  )إذا كان 
واللطف  الرأفة  من  الواسع  والرحب  الفيض  هبذا 
يطيعون  الذين  وهم  التائبني،  املؤمنني  اهلل  عباد  عىل 
بمن هو  أبدًا، فكيف  أوامره  تعاىل، وال يعصون  اهلل 

فوق العرش!! 

﴿تََكاُد  الشورى  آية  يف  ذكر  ما  ذلك  وجيانس 
ْرَن ِمن فَوْقِِهنَّ َوالَْمَلئَِكُة يَُسبُِّحوَن  َماَواُت َيَتَفطَّ السَّ
َل إِنَّ اللَّـَه 

َ
رِْض أ

َ
ِِّهْم َويَْسَتْغفُِروَن لَِمن ِف اْل ِبَْمِد َرب

اَمَواُت َيَتَفطَّْرَن( يف  ُهَو الَْغُفوُر الرَِّحيُم﴾)14( )َتَكاُد السَّ
نَزْلَا 

َ
احلقيقة داللتها أشبه بام جاء يف سورة احلرش ﴿لَْو أ

ًع﴾)15(. َتَصِدّ ْيَتُه َخاِشًعا مُّ
َ
ََّرأ ٰ َجَبٍل ل ـَٰذا الُْقْرآَن َعَ َه

إنه كالم عظيم من خالق حكيم وعىل الرغم ذلك 
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بسبب  عناده وتكربه وكفره!  العباد يرص عىل  بعض 
املوضوع،  عن  كناية  سبحانه  فّبني  املرشكني  جحود 
كأنام  عظيمة  كانت  الفالنية  احلادثة  إنَّ  قائل:  قال 

إنطبقت معها السامء عىل االرض)16(.

واملالئكة يسبحون بحمد رهبم 

ويستغفرون ملن يف األرض 

إالّ أن اهلل هو الغفور الرحيم.

دائــاًم  تعاىل  اهلل  وحيــمــدون  يسبحون  فاملالئكة 
النواقص  مجيع  من  وينزهونه  الــكــامالت؛  بجميع 
تقوم  أحيانا  املؤمنون  ينحرف  أو  يذنب،  وعندما 
املالئكة بنرصهم، ويطلبون املغفرة هلم من اهلل تعاىل 
)يستغفرون ملن يف االرض(، وعندما تستغفر املالئكة 
 - حتاًم  فهي  املؤمنني  لدى  العظيم  الذنب  هذا  ملثل 
ومن باب أوىل تستغفر جلميع ماهلم من ذنوب أخرى 

إن مل يرصوا عليها)17(.

ثم ختتتم اآلية املباركة: إاّل إن اهلل هو الغفور الرحيم 
املالئكة  دعاء  إستجابة  إىل  لطيفة  إشارة  هنايتها  ويف 
الرمحة  إذ  يضيف  بخصوص إستغفارهم للمؤمنني، 

إىل صفة الغفور، مما يدل عىل عظيم فضله()18(.

اإليامن،  هو  اإلستغفار  رشط  أن  ذلك  عىل  وبناًء 
َُذوا ِمن ُدونِهِ  ِيَن اتَّ ودليل هذا الرشط إن عداه ﴿َوالَّ
إِنَّ  ُزلَْفٰ  اللَّـهِ  إَِل  ُبونَا  ِلَُقرِّ إِلَّ  َنْعُبُدُهْم  َما  ْوِلَاَء 

َ
أ

اللَّـَه َيُْكُم بَيَْنُهْم ِف َما ُهْم فِيهِ َيَْتلُِفوَن إِنَّ اللَّـَه 
اٌر﴾)19(. َل َيْهِدي َمْن ُهَو َكذٌِب َكفَّ

وما أكثر النصوص الروائية التي تبني ذلك الشأن 

ومنها:

))وعن النبي حممد: قال اهلل : يا حممد لو أن 
اخلالئق نظروا إىل عجائب صنعي ما عبدوا غريي، 
ولو أهنم وجدوا حالوة ذكري يف قلوهبم لزموا بايب، 
بيشء  إشتغلوا  ما  بري  لطائف  إىل  نظروا  أهنم  ولو 

سواي(()23(.

))عن اإلمام عيل: العارف شخصه مع اخللق 
وقلبه مع اهلل تعاىل ولو سها قلبه عن اهلل تعاىل طرفة 

عني ملا ت شوقا إليه...(()20(.

))وعن االمام عيل: الشوق شيمة املوقنني(()21(.

))ويف حديث آخر: الشوق خلصان العارفني(()22(.

))وعن االمام احلسن: من عرف اهلل أحبه(()23(.

المبحث الثاني

اإبانة التمييز بين وازع الحب والخوف في 
البناء الن�شاني

املؤثر،  املوضوع  هذا  إىل  التطرق  من  اهلدف  إنَّ 
الذات  بناء  يف  وحمورية  مقومة  مزية  ذات  ُيعد  ألنه 
يف  الداخلة  والسامت  املبادئ  وترسيخ  اإلنسانية 
اإلنساين  السلوك  هتذب  بدورها  والتي  االستقامة. 
بأدواره  فعاالً  يكون  أن  تؤهله  يقينية  صبغة  وتعطيه 

القيمية يف الدارين.

فقد وضحنا يف املبحث األول باعث احلب اإلهلي 
مجيع  يف  الرتبوي  اجلانب  عىل  ذلــك  تأثري  وكيفية 

التصنيفات اإلرشادية.



م. د. فاطمة يون�ض البديري

25المجلد الثامن - العدد الثالث - ال�شنة الثامنة، ذو الحجة 1443هـ/ تموز 2022ممجلة علمية ن�شف �شنوية ُمحَكمة24

فقد خيطر عىل بال بعضهم حول كيفية اجلمع بني 
حافزي اخلوف واحلب، أو التفريق بينهام يف الرتبية أو 
التنشئة اإلنسانية، أو أن أحدمها يكمل حلقة اآلخر 
يف تكامل سلسلة اإلصالح وتلقي التعاليم الدينية يف 
ميدان احلياة، وسوف نقدم بعض الرؤى والتطلعات 
املوجزة يف هذا املجال، وذلك ملا هلام األثر الكبري يف 
تعد  التي  والروحية  الوجدانية  الرتبية  دافع  تفعيل 

احلافز األقوى واملسري لطاقات اإلنسان املتعددة. 
اأوًل: وازع الحب: 

إنَّ احلب اإلهلي هو األرضية اخلصبة التي حتتفي 
االصالحية  الساموية  ــادات  واإلرش التعاليم  بغزير 
املدركات  جلميع  فطنة  يقظة  نفسًا  ن  يكوَّ بحيث 

العلمية.

أشد  فهم  لِّلَّـهِ﴾)25(،  ُحبًّا  َشدُّ 
َ
أ آَمُنوا  ِيَن  ﴿َوالَّ

حبًا هلل تعاىل، ألهنم أصحاب عقل وإدراك يدركون 
الالئق  وحده  وهو  الكامالت،  مصدر  تعاىل  اهلل  بأن 
باملحبة، وقد غمر احلب اإلهلي قلبهم التقي، فاإلنسان 
دومًا  يسعى  بل  والنقص،  بالعدم  يتسم  من  حيب  ال 
وراء الوجود والكامل)26(، فهذا احلب ناتج عن عقل 
مجيع  فيه  فتزول  يتزلزل،  ال  عميق  حب  وبصرية، 

حجب الزيغ والضاللة والشبهات.

ُيْبِبُْكُم  فَاتَّبُِعوِن  اللَّـَه  ُتِبُّوَن  ُكنُتْم  إِن  ﴿قُْل 
َغُفوٌر  َواللَّـُه  ُذنُوَبُكْم  لَُكْم  َوَيْغفِْر  اللَّـُه 
اتباع  هو  تعاىل  اهلل  حمبة  آثار  من  فإن  رَِّحيٌم﴾)27(، 
املحبوب وله آثار عملية جتعل اإلنسان أشد ارتباطًا 

ما  للسعي يف كسب رضاه وحتقيق  بمحبوبه وحتفزه 
أن  له  وجتعل  ألوامره،  الطاعة  دائم  ويكون  يطلبه، 
يقيم حدًا للعصيان والذنوب )فأتبعوين حيببكم اهلل( 
اتباع رسوله وحبيبه  فعليه  اهلل،  يدعي حب  َمْن  فإن 
املصطفى وآل بيته املنتجبني ومنهم سيد الشهداء 

.اإلمام احلسني

القاسية  تعاىل   اهلل  وذم  أبغض  ذلك  قبال  ويف 
فَِهَ  َذٰلَِك  َبْعِد  ن  ِمّ قُلُوُبُكم  قََسْت  ﴿ُثمَّ  قلوهبم: 
لََما  اْلَِجاَرةِ  ِمَن  ِإَونَّ  قَْسَوةً  َشدُّ 

َ
أ ْو 

َ
أ َكْلَِجاَرةِ 

احلب  إسرتاتيجية   فإن  نَْهاُر﴾)28(، 
َ
اْل ِمنُْه  ُر  َيَتَفجَّ

بأوليائه الصاحلني  املتمثلة  والعشق هلل تعاىل  وأبوابه 
روحه  سلم  الذي   احلسني اإلمام  الشهداء  كسيد 
احلقة  والتضحية  العظمى  بالشهادة  تعاىل  هلل  عشقًا 
هذه االسرتاتيجية هي منهاج تربوي ذو تأثري مبارش 
عىل هتذيب العباد وهدايتهم، إذ يكون كل ما يعمله 
أعامله  وخطوات  وحركاته  سكناته  من  اإلنسان 
اليومية تكون متبعة برغبة وقبولية خالصة نتيجة حلبه 

هلل تعاىل.

إاّل ورأيت  فعن اإلمام عيل: ))ما رأيت شيئًا 
اهلل قبله، وبعده ومعه وفيه(()29(، فهذه املعية اإلهلية 
فراغ،  من  تتأتى  ال  وربه  العبد  بني  الربانية  واملتابعة 

وإنام نتيجة غرس ثامر املحبة والتودد إىل اهلل تعاىل.

))إن  يقول:   اهلل عبد  أيب  عن  بصري  أيب  وعن 
روح املؤمن ألشد إتصاالً بروح اهلل من اتصال شعاع 
الرتبوية  والطريقة  املنهج  الشمس هبا..(()30(، وهذا 
هي ما أوىص هبا األئمة  يف أغلب أحاديثهم وذلك 
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باتباع سريهتم وأهدافهم فيها:

نقل عن اإلمام العسكري: )اتقوا اهلل وكونوا 
زينًا، وال تكونوا شينًا، جروا إلينا كل مودة، وادفعوا 

عنا كل قبيح()31(.

ورواية أخرى عن اإلمام الصادق: ))رحم اهلل 
عبدًا إستجر مودة الناس إىل نفسه وإلينا(()32(.

إليهم(()33(،  تبغضونا  وال  الناس  إىل  ))حببونا 
يف  األحاديث  هذه  مضامني  أغلب  تتمحور  حيث 
وألئمته  تعاىل،  هلل  واملــودة  باحلب  والطاعة  االتباع 

:اهلادين

- جروا إلينا كل مودة.

نفسه  إىل  الناس  مودة  أستجر  عبدًا   اهلل  رحم   -
وإلينا.

- حببونا إىل الناس وال تبغضونا اليهم.

.)34( وروي عن اإلمام الصادق

تعصي االله وأنت تظهر حبه

هذا لعمرك في الفعال بديع

لو كان حبك صادقًا ألطعته

إن المحب لمن يحب مطيع

ثانيًا: وازع الخوف:

التهذيب  يف  اخلــوف  واعــظ  صــوب  إىل  سنتجه 
الرتبوي القرآين فقد ذكر اخلوف يف مواقع عديدة يف 
القرآن الكريم، ولكنه ذكر بدالالت ومعاين متعددة 

ويف إطار املنهاج الرتبوي لإلنسان.

َبْعَد  رِْض 
َ
اْل ِف  ُتْفِسُدوا  ﴿َوَل  تعاىل:  قــال 

اللَّـهِ  رَْحََت  إِنَّ  َوَطَمًعا  َخوْفًا  َواْدُعوهُ  إِْصَلِحَها 
﴿َتَتَجاَفٰ  الُْمْحِسننَِي﴾)35(، وقال تعاىل:  َن  ِمّ قَرِيٌب 
َوَطَمًعا  َربَُّهْم َخوْفًا  يَْدُعوَن  الَْمَضاِجِع  َعِن  ُجُنوُبُهْم 
ْو 

َ
﴿أ تعاىل:  وقال  يُنفُِقوَن﴾)36(،  َرزَْقَناُهْم  ا  َوِممَّ

ٰ َتَوٍُّف فَإِنَّ َربَُّكْم لََرُءوٌف رَِّحيٌم﴾)37(  ُخَذُهْم َعَ
ْ
يَأ

عباده  تعاىل  اهلل  يدعو  اآليات..فعندما  من  وغريهم 
خوفًا من ناره وسخطه وعذابه.. فام تلك املرحلة إال 

نتيجة من نتائج احلب والعشق اإلهلي.

كاألب  ما  شخصًا  ويود  حيب  عندما  فاإلنسان 
سبل  كل  له  يوفر  ذلك،  شابه  وما  العائلة  أو  واألخ 
وباملقابل  وأوامره،  طلباته  لكل  واالستجابة  الرعاية 
الغضب  من  عليه  ــاف  وخي يؤذيه  ما  كل  يتجنب 
والسخط خوفًا عىل حمبوبه، ويطمع يف مرضاته وعىل 
وجه اخلصوص إذا بني له أسباب ذلك، فكيف لو كان 
املحبوب واملعشوق هو اهلل تعاىل! فاخلوف هنا حممود 
ال خوف الظلم والتسلط، كام يف اخلوف من احلكام 
والسالطني، وإنام خوٌف من غضب وسخط احلبيب 
لَُهم  ْخِفَ 

ُ
أ ا  مَّ َنْفٌس  َتْعلَُم  ﴿فََل  األعىل! وجزاؤهم 

ْعنُيٍ َجَزاًء بَِما َكنُوا َيْعَملُوَن﴾)38(.
َ
ةِ أ ن قُرَّ ِمّ

عدة  العزيز  كتابه  حمكم  يف  تعاىل  اهلل  أبــان  وقد 
اآلخــرة  يف  اجلــزائــي  والــذخــر  األطمئنان   وسائل 
فقد  للعباد،  واإلنــابــة   للتحفيز  وذلــك  للمؤمنني، 
َيَْزنُوَن﴾)39(  ُهْم  َوَل  َعلَيِْهْم  َخوٌْف  ﴿فََل  ذكرت 
واحدة  ومرة  مرة  عرشة  ثالث  يقارب  ما  القرآن  يف 
نُتْم 

َ
أ َوَل  اْلَوَْم  َعلَيُْكُم  َخوٌْف  َل  ِعَبادِ  ﴿يَا  بلفظ 
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َتَْزنُوَن﴾)40( فتصبح أربع عرشة آية.
مقام  يف  األحيان  أغلب  يف  اخلــوف  كلمة  وتــأيت 
حدود   عن  اخلارجني  العباد  إىل  والرتهيب  التحذير 
اهلل وعن جادة الصواب، وتلك مزية من مزايا حب 
من  وحتذيرهم  إلنذارهم  وذلك  لعباده،  تعاىل   اهلل 
اهلالك  طريق  هو  الذي  الكفر،  طريق  اتبعوا  الذين 
﴿َتَتَجاَفٰ  القرآنية:  اآلية  سبقت  فقد  العاقبة  وسوء 
َوَطَمًعا  َربَُّهْم َخوْفًا  يَْدُعوَن  الَْمَضاِجِع  َعِن  ُجُنوُبُهْم 

ا َرزَْقَناُهْم    يُنفُِقوَن﴾)41(. َوِممَّ
حتى  املجرمني  وجــزاء  صفات  بذكر  سبقتها 
إذ  ترى  ولو  اخلطر،  الطريق  ذلك  املؤمنون  يتجنب 
نَا  بَْصْ

َ
املجرمون نكسوا رؤوسهم عند رهبم ﴿َربََّنا أ

ُموقُِنوَن﴾)42(  إِنَّا  َصاِلًا  َنْعَمْل  فَارِْجْعَنا  وََسِمْعَنا 
ابرامًا،  نلغي حافز اخلوف  اجلانب ال  ونحن يف هذا 
الكريم،  القرآن  آيات  يف  كثرية  مواقف  يف  ذكر  ألنه 
ولكن   اهلل طاعة  إىل  النفوس  إرشاد  يف  دور  له  مما 
كام وضحنا سابقًا، إن إختاذ هذا املنهاج بنظرة ُأحادية 
والتهويل  التخويف  هيئة  عىل  والتنشئة  الرتبية  يف 
إىل  الرتبوية  ــوار  األط أغلب  يف  يــؤدي  قد  الفائض 
إىل  املحركة  والطاقات  االجيابية  املعنويات  ضمور 

السعي واكتساب املعارف بشغف وحمبة ناهضة.

للعصاة ال  اهلل  تعذيب  أن  إىل  نلتفت  أن  ))ينبغي 
فيه  الذي يكون  الوقت  يتناىف مع صفة رمحانية، ويف 
الرامحني، فإن عدالته وحكمه تقتيض  اهلل  هو أرحم 
جمازاة األرشار والظاملني يف هذه الدنيا ويف األخرة... 

ولو دققنا النظر لوجدنا أن العقاب والعذاب اإلهليني 
مها أيضًا مظهر رمحة اهلل(()43(.

فاإلجتاه إىل صوب املحبة اإلهلية وبدورها تؤدي 
إىل اتباع ومودة أوصيائه الدالني عليه واملرشدين إىل 

اهلدايا املثىل.

ومناجاة  أدعية  من  ذكر  ما  بعض  إجيازًا  وسنذكر 
 عن اإلمام عيل بن احلسني السجاد ، املعصومني
املحبني،  آمــال  غاية  ))يــا  تعاىل:  لربه  مناجاته  عند 
عمل  كل  وحب  حيبك،  من  وحب  ُحبَك  أسأُلَك 
يوصلني إىل قربك... وأن جتعل حبي إياك قائدًا إىل 

رضوانك، وشوقي ذائدًا عن عصيانك..(()44(.

معاين  أهداف  كل  يبني   السجاد اإلمام  فكأنام 
احلب والعشق اإلهلي، بأنه العمل الذي يوصل إليه 
سبحانه ويكون حبه قائدًا إىل رضوانه وشوقه، ذائدًا 

عن معاصيك: أي صائنًا وحافظًا من العصيان.

بني  فقاموا  املؤانسة  حالوة  أحباءه  أذاق  من  ))يا 
أصل  حتى  برمحتك،  أطلبني  إهلي   – متملقني  يديه 

إليك، واجذبني بمنك حتى أقبل عليك....

كام أن خويف ال يزايلني وأن أطعتك فقد رفعتني 
عىل  اإلهلي  احلب  وطد  حيث  إليك..(()45(،  العوامل 
ذلك  بعد  ثم  عليه،  لإلقبال  واجلذب  املؤانسة  نحو 
فقد  أطعتك  وأن  يزايلني  ال  خــويف  أن  ))كــام  بني 
إليه  والتوجه  املحبة  رسوخ  بعد  وذلك  رفعتني..(( 
الطاعة  إىل  املحفزة  الذهبية  العبارات  بتلك  تعاىل 

بعمق.
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المبحث الثالث

العنوان: معطيات الع�شق الح�شيني واإنجاز 
الأهداف

توقد  مرأى  من  عاشوراء  واقعة  استقىص  من  إن 
املعامل املعرفية املعنوية املفعمة بمعاين األرواح السامية 
التي ترتقى وترتفع عن مجيع املطامع والغايات املادية 
والتي  إنسانية خالدة،  بزوغ وإطالالت  الفانية، جيد 
متثل اللبنة الذهبية الناصعة يف بناء التكامل الروحي 
لإلنسان، التي انبثق منها منذ البداية قبسات العشق 
وجتسده  األصيلة  معرفته  أثيل  يتمثل  والتي  اإلهلي، 
احلبيب  سبط  فهو   احلسني ــام  اإلم ملقام  املثايل 
من  وأنــا  مني  ))حسني  فيه:  القائل  وهو   حممد
ودالالت  معاين  فيه  احلديث  أن  وبام  حسني(()46( 
عدة، إالّ أننا نقترص عىل ذكر بعض السامت اإليامنية 
أجر  هي  مودهتم  وجعل   ،بيته أهل  إهنم   فيه. 
ةَ  الَْمَودَّ إِلَّ  ْجًرا 

َ
أ َعلَيْهِ  لُُكْم 

َ
ْسأ

َ
أ لَّ  ﴿قُل  الرسالة: 

)47(﴾ ِف الُْقْرَبٰ
ْهَل 

َ
َما يُرِيُد اللَّـُه ِلُْذهَِب َعنُكُم الرِّْجَس أ ﴿إِنَّ

اآليات  من  وغريها  َتْطِهرًيا﴾)47(  َرُكْم  َوُيَطِهّ اْلَيِْت 
الكريمة.

النبي  ــرشوع  ملـ اســتــمــرار  ــي  ه واليــتــهــم  وإن 
دعوهتم  وإن  رسالته  لتطبيق  وامتداد  اإلصالحي 
املجتمع  مسار  تصحيح  ــة  ــادي واإلرش التقويمية 
والفساد  اجلهل  اختالقه وتضليله يف  بعد  اإلسالمي 
املدقع، حيث كانت رسالة هنضوية توعوية واحدة، 

شأهنا شأن حديث: ))يا عيل أنت مني بمنزلة هارون 
من موسى إال أنه ال نبي بعدي(()49( بمعنى أن مفاد 
احلديثني هو استبانة متاثل وجتانس املقامات الرسالية 
املنزلة  يف  حظوة  منهام  لكل  أن  حيث  واملنهجية، 

والشأن.

القتىل وأنني  نستلهم من بني اشالء  أن  وبإمكاننا 
العشق  معاين  املقدس  الكفاح  ــاء  ودم الــرصعــى، 
اإلهلي، وإن نستنشق عبق العشق احلسيني من مهج 
الشهداء الزكية، وإن نقتبس من إشعاع األفكار النرية 
وهي تتألأل تباعًا من وحي العقيدة اإليامنية الروحية 
قيم   احلسني عاشوراء  من  تولدت  حيث  املتينة، 
الدنيا  مغريات  بحجب  وخمبؤة  ساكنة  كانت  عليا، 
وعدم  اإلتكالية  بزوايا  ومسترتة  الظلمة،  ومغريات 

اإلكرتاث.

أرواح  يف  السامي  احلسيني  العشق  بتدفق  لكن 
املثىل  ثورته  معامل  ــع  دواف جعلت  وأنــصــاره،  حمبيه 
تتبارى بني عقول وأهداف  النقية  راسخة، ومبادئها 
األرواح  وهذه  واملبادئ،  الفكر  حسيني  إنسان  كل 
هي التي تسعى إىل التحرر من مجيع عبوديات الدنيا 

الفانية.

َفَتُكوَن  رِْض 
َ
اْل ِف  يَِسرُيوا  فَلَْم 

َ
﴿أ تعاىل:  قال 

َها  فَإِنَّ بَِها  يَْسَمُعوَن  آَذاٌن  ْو 
َ
أ بَِها  َيْعقِلُوَن  قُلُوٌب  لَُهْم 

ِف  الَِّت  الُْقلُوُب  َتْعَم  ـِٰكن  َولَ بَْصاُر 
َ
اْل َتْعَم  َل 

القلوب  يف  أبلغ  واحلكمة  فاملوعظة  ُدورِ﴾)50(  الصُّ
احلقائق  خــالهلــا  مــن  يـــدرك  الــتــي  البصرية  ونـــور 
))إضافة إىل أن القلب مظهر العواطف، وكلام تأثرت 
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أثرها  أول  فإن  الروحية،  واإلدراكـــات  العواطف 
نشاطًا  اجلسم  يمنح  حيث  القلب...  عىل  ينعكس 
ألفاظ )القلوب(  وحيوية جديدة(()51( فقد تكررت 
التدبر  جمال  يف  كثريًا  الكريم  القرآن  يف  و)قلوب( 

واإلنابة، ويف موارد وصفات كثرية أخرى...

ــرات)52(  م ست  )القلوب(  لفظة  تكررت  فقد 
و)قلوب( مائة وأربعون مرة)53(.

فهو  املضامر،  هذا  يف  العقل  دور  نلغي  ال  ونحن 
واحلقائق،  األحكام  إدراك  يف  أساسيًا  جانبًا  ُيعدُّ 
املؤثر  اجلانب  عىل  األضـــواء  تسليط  نريد  ولكن 
الوطيدة،  التوعوية  اإلنسان  حلركة  املحفز  والباعث 
وهو اجلانب الذي تطرقنا إليه يف هذا البحث، ودونه 
يكون العقل كتلة جامدة، حيث كل جهة منهام تكمل 

وتآزر األخرى.

احلب  عىل  وينشأ  ينتهج  أن  للمجتمع  بد  وال 
اإلهلي عامة وأسس ومبادئ القضية احلسينية والنهج 
الرسايل التوعوي خاصة، فعند حمبة سجايا وفضائل 
النهضة  معامل  العقول  يف  ترتسخ   احلسني اإلمام 

اإلنسانية والقيم العليا  للبرشية مجعاء.

اإلمام  ومبادئ  قيم  إحياء  أساليب  كانت  فكلام 
احلسني بصورة مجحة ومنفرة، حيث ال تنصب يف 
ابتعدنا  قد  فنكون  اإلنساين؛  والوعي  الضامئر  إحياء 
عىل  راهنّا  قد  ونكون  التغيريي،  منهاجه  عن  كثريًا 
ينا مقومات احلب والعشق  قضيته املباركة، وكلام َوعَّ
من  انتقاهلا  سالسة  كانت  كلام  املمنهج  احلسيني 

التغيري  يتم  وحينها  أكثر  النرية  العقول  إىل  القلوب 
بصورة متجذرة وراسخة.

فكام هو معلوم أن مرشوع عاشوراء هو مرشوع 
للقيم  وأحــيــائــي  والــفــســاد  الظلم  ضــد  هنــضــوي 
وهو  انتقاميًا،  أو  ثأريًا  مرشوعًا  وليس  واملبادئ، 
الروحية  اإلصالحية  واملعطيات  بالفضائل  حمفوف 
منها  ينهل  أن  وناهض  مصلح  كل  يستطيع  حيث 
كل ما حيتاجه من معاجلات توعوية ملجتمعه وواقعه 
املعارص، إضافة لذلك أهنا كانت ثورة متسمة بطابع 
إمام معصوم من ساللة  القديس فزعيمها  اإلصالح 
احلسينية  والقيم  املبادئ  حصيلة  هم  واتباعه  الوحي 
الذين  القادة  بعض  كثورات  وليست  الوهاجة، 
سبيل  يف  املهزوم   الواقع  بتغيري   ثوراهتم  اتسمت 
الوصول إىل أهداف  وأماكن عليا متعددة الشؤون.

كاموتيس)54( وكاسرتو)55( وغريهم من الثائرين.

قضية  هي   احلسني ــام  اإلم قضية  جوهر  إن 
طابع  ذات  مغيبة،  دينية  مبادئ  وأحياء  فكر  يقظة 
السامية،  التوعوية  اإلنسانية  بالفضائل  حمفوف 
بعيدة عن الدوافع املادية البائدة، شأنه شأن أبيه أمري 
عندما   الرسول بيت  آل  ديدن  وهذا   ،املؤمنني
أنه  تعلم  إنك  )اللهم  منى:  يف  خطبه  بإحدى  هتف 
التامسًا  وال  سلطان،  يف  تنافسًا  منا  كان  ما  يكن  مل 
دينك  من  املعامل  لنري  ولكن  احلطام،  فضول  من 
من  املظلومون  ويأمن  بالدك،  يف  اإلصالح  ونظهر 
عبادك، ويعمل بفرائضك وسنتك وأحكامك، وإن 
وعملوا  عليكم  الظلمة  قوي  وتنصفونا  تنرصونا  مل 
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الكالم  هذا  أن  حيث   ،)56(نبيكم نور  إطفاء  يف 
املبارك، تتمحور أهدافه اإلنسانية التغيريية يف:

وجه . 1 عىل  السلطة  يف  التنافس  عن  االبتعاد 
املفاخرة واملباراة.

رد املعامل املغيبة عن الدين إىل مواضعها بعد حكم . 2
السلطويني الفاسدين.

إظهار اإلصالح وتنميته يف البالد، لريتع الناس . 3
وإعادة  احلدود،  وإقامة  العادل،  األمان  ظل  يف 

احلقوق املسلوبة إىل أصحاهبا املضطهدين.
إقامة احلدود املعطلة، وتطبيق قوانني الرشع، وإن . 4

الظلمة  فسيعمل  عنهم،  بالذود  النرص  يؤزر  مل 
ستخبو  وبذلك   ،حممد نبيهم  نور  إطفاء  عىل 

أهداف احلبيب حممد الرسالية اخلالدة.

باملعطيات  وزاخرة  مفعمة  عاشوراء  مدرسة  إنَّ 
البنائي  الروحي  بالطابع  اتسمت  التي  السامقة 
من  خمتارات  وسنقتبس  اإلنسان،  إلنسانية  واملقّوم 
الدرر اإلصالحية والتي ال يمكن حرصها من غزارة 

بحره الوافر بالعطاء:

منظومة املعطيات املعنوية: . 1

لقد وسمت دعوة اإلصالح يف مدرسة عاشوراء 
الطابع  الباطنية ذات  املعنوية  املعطيات  بمنظومة من 

اإلرشادي الرتبوي يف مجيع أبعاده.

وخلدت  أحــيــت  الــتــي  هــي  املعطيات  وهـــذه 
عاشوراء، إذ ال طائل من النرص الظاهري واملغانم، 
الدنيوية دون وعي روحي، وبصرية  املراكز  وكسب 
األنوار  جذوة  يمثل  ذاته  بحد  اجلانب  وهذا  نافذة 

الوقادة يف جادة النرص اإلهلي املؤزر يف ميادين احلياة. 
مستقبلية  أبعاد  إىل  خيطط   احلسني اإلمــام  فكان 
وقضايا  مسائل  تشاكل  وآنية  حالية  فقط  وليست 
عرصه فقط، بل كان يستقرأ مسارات األجيال واألمم 

الالحقة يف تطبيق اإلصالح والعدل وأحقاق احلق.

وهذه املعطيات واملعاين واألبعاد الروحية ال تتأتى 
الظاهري  بالتلقني  اإلنسان  نفس  قرارة  يف  وتستقر 
ألفاظ  دون  الرسدية  املواعظ  أو  الوشيك  والتلقي 
للمبادئ  والعشق  احلب  لوازع  واعية  قلبية  صحوة 
احلسينية بالرتغيب واجلذب الروحي حتى تتأصل يف 
بعض  وسنذكر  الرصينة،  عقيدته  وجنبات  مشاعره 
اإلصالحية  اليقظة  شهيد  كالم  من  املثمرة  املفردات 
املوت(،  )سعادة  )اإلصــالح(،  )احلــق(،  ذكر  منها: 
)النرص - الفتح املبني(، وغريها من املعاين اجلسيمة 
الزاهرة والتي ال تعدَّ وال حتىص لزخم املضامني العليا 

فيها.

تطبيق احلق واإلحرتاز من الباطل:. 2

ال  الباطل  وإىل  به  يعمل  ال  احلق  إىل  ترون  ))أال 
ينتهى عنه، لريغب املؤمن يف لقاء اهلل حمقًا...(()57(.

سعادة املوت: . 3

مع  واحلياة  سعادة،  إالّ  املــوت  أرى  ال  ))وأين 
الظاملني إالّ برما(()58(.

وكان يوجه املوعظة من جانبها الروحي، ويعمق 
العالقة ويوطدها مع اهلل تعاىل واآلخرة، وحيببها إىل 
وهذا  الدنيا  خساسة  يدركون  جيعلهم  مما  املؤمنني، 
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تتسم  املواعظ  هذه  أغلب  أن  يبني  أيضًا  الكالم 
املوت، وتزيينه  الروحية، وذكر سعادة  السمة  هبذه 
جيد  عىل  القالدة  خمط  آدم  ولد  عىل  املوت  ))خط 
إىل  يعقوب  اشتياق  أساليف  إىل  أوهلني  وما  الفتاة، 
يتحرر  حتى  زينة  املوت  فأعترب  ــف...(()59(  ــوس ي
وزخارفها  ومغرياهتا  احلياة  موبقات  من  اإلنسان 
من  كثري  وغريها  والنقاء،  الرمحة  عامل  إىل  وينتقل 
املواعظ التي ُتشوق إىل الشهادة والرتغيب إىل املوت 
يف سبيل اهلل تعاىل، وهذا من الدالئل الساطعة عىل أن 
اإلمام احلسني لو كان يسعى إىل الدنيا ومراكزها 
سياسية  ومواعظه  خطبه  مضامني  أغلب  لكانت 
وحتريض  النفوذ  إىل  تسعى  واقتحامية  واقتصادية 

الناس عىل مغريات الدنيا وتربجها.

حماربة األحلاد والضالة ومروق الفكر:. 4

كان اإلمام احلسني يمثل احلصن الواقي لصيانة 
األحداث  استشف  وقد  املحمدي،  الدين   رشيعة 
املستقبلية بمجريات األمور احلالية، بمبدأ مفاده، أن 
الظاملني،  ومواجهة  بالتضحية  إالّ  يدوم  ال  اإلسالم 
الظاهري  واألحلــاد  اجلاهلية،  البدع  عىل  والقضاء 
بن  يزيد  شعر  يف  ُذِكــر  ما  ذلك  يثبت  وما  واملسترت، 

معاوية وهو عىل منصب اخلالفة اإلسالمية)60(.
فا بالملك  هــاشــم  لعبت 

نــزل ــي  ــاء وال وحـ خــبــر جـ

عقيدته  عن  اهلجينة  الكلامت  هبــذه  أفشى  لقد 
اجلاحدة، فهو مل يؤمن بكتاب وال وحي، وال جنة وال 

 :نار وال معاد، وما يؤكد ذلك قول اإلمام احلسني
الظاملني،  الكفرة  يقاتل  فريدًا  وحيدًا  أصبح  عندما 
فحالوا بينه وبني رحيله الذي فيه عياله وثقله فصاح 
اإلمام احلسني: ))وحيكم يا شيعة آل سفيان! إن 
فكونوا  املعاد،  ختافون  ال  وكنتم  دين،  لكم  يكن  مل 
إن  احسابكم  إىل  وأرجعوا  هذه  دنياكم  يف  أحــرارًا 

كنتم عربًا كام تزعمون(()61(.

باملعاد  ذّكرهم  ألنه  الدين،  أحكام  خالفوا  لقد 
اهلل  عبادة  عن  ــرار  وأح وخالفوه،  الدين  ومبادئ 
لدنياه  عبدًا  يصبح  اإلنسان  فهنا  حــدوده،  وإقامة 
الفانية!  حيث أدرك اإلمام احلسني أن ترك اخلالفة 
االنحراف  من  الشكل  هبــذا  اإلسالمية  والعقيدة 
عدم  وأن  واملجون  الكفر  واستفحال  الوعي  وإبادة 
مقاومة  ذلك اجلنوح سيؤدي إىل االستئثار به واقتفاء 
منهجه جياًل بعد جيل، حيث يكونوا ال إرادة هلم وال 
عزم خانعني حتت وطأة جربوت األمويني ونفوذهم 
إذا مل ينهض باحلفاظ عىل أصول ومبادئ اإلسالم 

السامية واألصيلة.

حرية االختيار واحتواء مجيع رشائح املجتمع:. 5

بميزات   احلسني اإلمام  ثورة  أهداف  اتسمت 
مبادئ  تواكب  خالدة،  وتربوية  واجتامعية  إنسانية 
ببناء  هتتم  ألهنا  العصور،  من  عرص  كل  ومتطلبات 
مل  حيث  حريته،  وتوقري  كرامته،  وحفظ  اإلنسان 
هنضته  اتباع  يف  واإلجبار  ــراه  اإلك أسلوب  يقتف 
املباركة، عىل رغم قداسة ونزاهة أهدافها، فقد أعطى 
 اخليار يف الرتاجع واإلنسحاب  بيته  اتباعه وأهل 
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الليل  ))هذا  الرمحانية:  اإلنسانية  مقولته  خالل  من 
قد غشيكم فاختذوه مجاًل، ثم ليأخذ رجل منكم بيد 
بيتي، وتفرقوا يف سوادكم ومدائنكم  رجل من أهل 

حتى يفرج اهلل،....(()62(.

 :ويف رواية أخرى عن اإلمام عيل بن احلسني
يريدوين  هــؤالء  ))إن  قــال:  قد  احلسني  اإلمــام  ))إن 
دونكم، ولو قتلوين مل يقبلوا إليكم فالنجاة النجاة، وأنتم 
يف ِحل – فإنكم أن أصبحتم معي قتلتم كلكم(()63( ويف 
ذلك  منكم  كره  ))فمن  منه:  نذكر  طويل  آخر  قول 
خطري....  غري  والسبيل  ستري،  فالليل  فلينرصف، 
ومن واسانا بنفسه كان معنا غدًا يف اجلنان، نجيًا من 

غضب الرمحن....(()64(.

اآلخرين،  الثوار  ألغلب  مغاير  األمر  هذا  ونجد 
نراهم  بل  واالتــبــاع،  االختيار  حرية  نــرى  ال  فال 
واقعة  أن  لذلك  إضافة  عنوة،  ذلك  عىل  يرغموهم 
من  النبالء  االنــصــار  مــن  مجهرة  احــتــوت  كــربــالء 
حيمل  من  ومنهم  الصغري،  الطفل  إىل  الكبري  الشيخ 
القداسة من ساللة آل بيت الرسول، حيث قدموا 
مقرونة  شهادهتم  وكانت  طلعة،  بأهبى  تضحياهتم 
ــالق،  واألخ النبل  املرشفة،من  الفضائل  بجميع 
هي  وغريها  الصفات  ــذه  وه ــار،  واإلثـ واجلــهــاد، 

حصيلة العشق اإلهلي، ومنه يتفرع احلب احلسيني.

حيث كان يناشد احلرية حتى يف مناشدة أعدائه.

))إن مل يكن لكم دين أو كنتم ال ختافون يوم املعاد، 
فكونوا أحرارًا يف دنياكم وأرجعوا إىل أحسابكم(()65( 

وإن  الفكر،  بحرية  يتسم  أن  الواعي  لإلنسان  بد  فال 
يرفدها ألتباعه يف كل املجاالت، حتى يميز بني احلق 
موبقات  كل  عن  يرتفع  املتزن  واإلنسان  والباطل، 
احلياة، وعندما حيجم فكرُه ويقبع حتت تأثري عبودية 
مسلوب  سيكون  املغريات،  وطأة  وحتت  الطغيان 
والنهضة  احلركة  ومأسور  حبيس  ويكون  احلرية، 

الظافرة بالنرص.

أغلب  مشاطرة  إىل  نتطلع  إننا  ذلك  إىل  أضف 
ال  حيث  األنصار،  من  املجتمع  ومذاهب  رشائــح 
طائفية وال تعصب ديني، كأسلم بن عمرو الرتكي، 
الكلبي  حباب  بن  وهب  قزوين،  قرب  الديلم  من 
حوى،  بن  وجون  الكوفة،  نصارى  من  املسيحي، 
كانت  التي  القديمة،  السودان  بالد  من  أنه  يقال 

تسودها ممالك املسيحية....)66(.

النرص والفتح اخلالد:. 6

ضد  خروجه  إن   احلسني ــام  اإلم تيقن  لقد 
الطاغية والظلم ال يكتمل إالّ بتحقيق أهدافه السامية 
بعزة ورفعة وما يقدمه من تضحية وإيثار، فقد عزم 
عىل املوت والفداء، وعلم أن النرص سيتحقق ويبقى 
متأجج الفكر واملبادئ عىل مرَّ العصور، فلم يرتعب 
التي  ومعداهتا  اجليوش  حجم  كرب  مهام  يرتكس  ومل 
اهلدف  ألن  جانب؛  كل  من  وبرهطه  به  أحاطت 
اهلدف  من  تأثريًا  وأشــد  أرقــى  والروحي  املعنوي 
بني  إىل   اإلمام كتب  فقد  واملـــادي،  العسكري 
هاشم يقول: )).. فمن حلق يب منكم استشهد، ومن 

ختلف عني مل يبلغ الفتح(()67(!



م. د. فاطمة يون�ض البديري

33المجلد الثامن - العدد الثالث - ال�شنة الثامنة، ذو الحجة 1443هـ/ تموز 2022ممجلة علمية ن�شف �شنوية ُمحَكمة32

ودالالهتــا  معانيها  يف  مبجلة  كلامت  من  فياهلا 
الشهادة،  فمصريه  بِه  اللحاق  أراد  فمن  العظمى، 
عنه  انرصف  فقد  الفتح،  يبلغ  لن  به  يلحق  مل  ومن 
بعدم  يوحي  قد  الكالم  فظاهر  والثبات،  النرص 
تطابق املغزى، وحاشى اإلمام أن يقول هذا الكالم 
عبثًا وهو إمام البالغة، حيث أن املوت والشهادة ال 

ينسجامن مع النرص والفتح الظاهري املادي.

ما  لعلم  الغايات،  بواطن  حتويه  بام  يتمعن  فمن 
يسعى إليه اإلمام احلسني فكالمه املرشق تدركه 

القلوب املبرصة بنور املعرفة والبصرية احلاذقة.

وأرتوت  اإلهلي  بالعشق  أفعمت  التي  فالقلوب 
يف  تتجه   ،احلسني اإلمام  األحــرار  أيب  عشق  منه 

مسار ذات أبعاد روحية خالدة.

من رغب باللحاق به فقد إنضم إىل مرشوع إحياء 
دين اهلل  وإحياء وراثة األنبياء القدسية، التي أراد 

الطغاة طمسه وإبادته.

فالنرص والفتح معاين تفوق معنى الغلبة والنرص 
تتخطى  أهداف  املعنوي  فالبعد  العسكري،  امليداين 
رشيعة  بقيت  ما  فلوالمها  واملكان،  الزمان  حدود 
مر  عىل  صامدة  عقيدة  بقيت  وال  اإلسالمي،  الدين 

العصور.

فالنرص هو الغلبة، غلبة أحد الطرفني عىل اآلخر 
دون االقناع واحلجة)68(.

باحلجة  األطـــراف  أحــد  غلبة  فهو  الفتح:  أمــا 
يكون  أن  املقابل  الطرف  إىل  يــؤدي  مما  والربهان، 

مؤمنًا ومعتقدًا بام هيدف إليه اآلخر)69(.

فمن معاين النرص، انتصار اهلدف وثبات العقيدة 
بالغلبة  ينحرص  ال  فهو   ،اإلمام هلا  يدعو  التي 
شابه  وما  العدو  واقتحام  الغنائم  ونيل  العسكرية 
بعني  األمور  إىل  نظر  من  يدركه  األمر  وذلك  ذلك، 
البصرية، والتي تقتبس معانيها احلقة من قلب عاشق 
وعارف بمبادئ وأهداف الثورة احلسينية، وإذا تأملنا 
النرص باملعنى العسكري واملادي، فإن أغلب األنبياء 
 واملرسلني، ومن سار عىل هنجهم اإلمام احلسني
وإذا  ــارسون،  خ املــادي  باملعنى  فهم  هلم،  ــوارث  ال
الثبات واالستقامة، واملحافظة  إنه  النرص عىل  فهمنا 
عىل أصالة الرسالة، فهو النرص احلقيقي ﴿إِنَّا َلَنُصُ 

نَْيا﴾)70(. ِيَن آَمُنوا ِف اْلََياةِ ادلُّ رُُسلََنا َوالَّ
ومنهم  قتل،  من  منهم  الرسل  أن  نعلم  ))ونحن 
من  ومنهم  مطرودًا،  مكذوبًا  أرضه  من  هاجر  من 
وشدة  كرب  يف  عاش  من  ومنهم  باألخدود،  ألقي 

واضطهاد(()71(.

فنجد اإلمام احلسني قد تعرض ألشنع حادثة 
شهدهتا اإلنسانية! لكنه انترص بتحقيق اسمى مبادئ 
املعرفة اخلالدة برشائع الدين، وترسيخ الثوابت احلرة 
فمن  املرشوع  وغلبة  اإلنسانية،  النفس  يف  الكريمة 
والفاتح  املنترص  فهو  العليا  القيمية  أهدافه  حتققت 

ألبواب أفكار وقلوب األجيال القادمة.

أيقونات العشق اإلهلي:. 7

احلسيني،  ــي  اإلهل العشق  صــور  أنصع  من  إن 
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وصاغ تطبيقه عىل الواقع اليقيني يف الوفاء واملؤازرة 
هم أنصار اإلمام احلسني، حيث أن كل فرد منهم 
ذاق صبابة العشق املقدس، ما بني زعامة امللهم اإلمام 
نقاوة  وبني  والنبوة،  الوحي  ساللة  ابن   احلسني
ورفعة األهداف اإلصالحية السامقة من ذلك امللهم 
تسابق  واإليثار  التضحية  يف  يتسابقون  فهم  اجلليل. 
واألرض،  الساموات  عرضها  التي  اجلنة  إىل  املؤمن 

كام إهنا أعدت للمتقني فمن أتقى سواهم!

وهو القائل فيهم: ))أما بعد فإين ال أعلم أصحابًا 
أوىل وال خريًا من أصحايب.. إالّ وإين قد أذنت لكم، 
فانطلقوا مجيعًا يف حل ليس عليكم حرج مني وال ذمام 

هذا الليل قد غشيكم فاختذوه مجالً...()72(.

ما أعظمها من كلامت متعددة املضامني من حرية 
القوم  ))إن   :هلم قال  حيث  كبري  وإيثار  وتفاين 
مقصد  هلم  ليس  واآلن  وجــدوين...  وقد  يطلبونني 
حريمي،  وسبي  يدي  بني  جياهد  من  وقتل  قتيل  إال 
وتستحيون  تعلمون  أو  تعلمون  ال  أنكم  وأخشى 
واخلداع عندنا أهل البيت حمرم! فمن كره ذلك منكم 

فلينرصف...(()73(.

يا هلا من كلامت قدسية نابعة من جوهر اإلنسانية 
ولباب الرمحة اإلهلية احلقة، حيث تتمحور يف:

- فإين ال أعلم أصحابًا أوىل وال خريًا من أصحايب.
- أال وأين قد أذنت لكم فانطلقوا مجيعًا.

- ليس عليكم حرج مني وال ذمام.
- أخشى أن ال تعلمون أو تعلمون وتستحيون!

- اخلداع عندنا أهل البيت حمرم!
- من كره منكم ذلك فلينرصف!

روح  رصــانــة  متثل  التي  هــي  املــحــاور  هــذه  إن 
سموق  يف  العليا  والقمة  اإلنسان،  إنسانية  وصميم 
النابعة  التضحية  األخالق وتوحي إىل اإلرشاد وإىل 
إكراه  ال  حيث  االجتباء،  وحرية  ثابت،  اعتقاد  عن 
بقضية إصالحية  قانت وموقن  بل قلب  إجبار،  وال 
فيها تثبيت مبادئ قيمة وإعادة بناء أصالة الدين بعد 

اكتساحه من قبل الظلمة.

معصوم  إمام  هو  املبادئ  هذه  يتوج  وإن  وكيف 
القيم  وسبط الرسول حممد. وال بد من بث هذه 
العلمية  املجاالت  خمتلف  يف  احلياة  ميادين  شتى  يف 
الكلامت  هــذه  وإن  العصور،  كافة  يف  والعملية 
يعتقد أن  التوعوية هي متثل أكرب رادع ملن  واخلطب 
جلمع  وإالّ  دنيوية،  غاية  له  كانت   احلسني اإلمام 
ولكنه  باإلجبار،  أو  وكرهًا  طوعًا  هائلة  أعـــدادًا 
املقصودة  الغاية  ووضــوح  احلرية  مطلق  أعطاهم 
ذمام(،  وال  مني  حرج  عليكم  )ليس  تام،  بوضوح 
بطش  من  االنتهازيني  القادة  بعض  يفعل  كام  وليس 

وإجبار بأهداف مزدوجة الغايات.

الغيورة  النقية  أفعال أصحابه  ردود  تدفقت  لقد 
بالعهد  والوفاء  مرافقته  تام عىل  بإرصار  لالستجابة 
األعداء.  رشاسة  تطاولت  مهام  املبدأ  عىل  والثبات 
نخليك  ال  ))واهلل  السنيم:  بقوهلم  ينادون  وتراهم 
 اهلل رســول  غيبة  حفظنا  قد  أنا  اهلل  يعلم  حتى 
أصحاب  أقـــوال  مــن  نبذة  وسنذكر  ــك()74(،  ــي ف
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احلسني األحرار)75(:

فقال سعيد احلنفي: ))يا أبا عبد اهلل لو علمت أين 
أقتل فيك ثم أحيى، ثم أحرق حيًا ثم أذرى – يفعل 
ألقى محامي  فارقتك حتى  ما  ذلك يب سبعني مرة - 

من دونك((.

وقال برير اهلمداين: ))يا ابن رسول اهلل، لقد َمنَّ 
اهلل بك علينا أن نقاتل بني يديك، تقطع فيك أعضاؤنا 

حتى يكون جدك يوم القيامة شفيعًا لنا((.

وقول زهري بن القني: ))أأترك ابن رسول اهلل أسريًا 
يف أيدي األعداء وأنجو أنا! ال أراين اهلل ذلك اليوم يا أبا 
عبد اهلل، وددت أن أقتل، ثم أنرش حتى يفعل يب ذلك 
يرفع يب عنك((. فمن هيمن عليه  ألف مرة وأن اهلل 
حب وعشق اهلل تعاىل، فال يبايل من الدنيا مهام كرشت 
اهلل  بمحبة  قلبه  أفعم  وَمْن  رضاوهتا،  وزادت  أنياهبا، 
تعاىل، فلن جيد فسيحًا للغدر والتخاذل والضعف أبدًا، 
املرتعة  القلوب  مع  تنسجم  ال  البغيضة  السامت  ألن 
بكل معاين العشق اإلهلي واحلسيني، التي استوطنت 
يف قرارة أرواحهم الشائقة هلذا املرشوع اإلهلي الفخم! 
وإىل عرتة احلبيب املصطفى، وهم يقتدون هبم يف 
التضحية والفداء، فهذه العقيلة زينب عندما رأت 
جسد أخيها سبط الرسول مقطع األعضاء قالت: 
تعيش  فهي  الــقــربــان(()76(،  هذا  منا  تقبل  ))اللهم 
الروحي  والبذل  الشهادة  حيث  سامية،  ربانية  عبادة 
أي  مني!  وليس  )منا(  قالت  أهنا  حيث  واجلسدي 
  األنبياء  حتى  بل  وأخوهتا،  وأبيها  جدها  قربان 

.وكذلك يقتدون بأخيه أيب الفضل العباس

ملا نزل إىل ساحة الوغى وهو يردد مهيبًا)77(:

يا َنْفُس من بعد الحسين ُهوني
َتكوني أْن  ُكنِت  ال  وبــعــدُه 

الَمنوِن وارُد  الحسيٌن  هــذا 
المعيِن بــــاِرَد  ــَن  ــي ــرب ــْش وَت

ــاُل ِديــنــي ــع ــا هـــذا فِ ــِه م ــل وال
اليقيِن ــاِدُق  ــ َص ــعــاُل  فِ وال 

صدق  عن  ناتج  هو  الذي  املطلق  التسليم   فهذا 
 احلسني اإلمام  ألخيه  حمدودًا  ليس  فهو  اليقني، 
املرشوع  لنهضة  والتسليم  التصديق  وإنام  وحسب، 
األرواح  إالّ  املرتبة  هذه  ينال  وال  الكبري،  اإلهلــي 
قال   .احلسني اإلمام  بعشق  الوافرة  التقية  النقية 
َمن يََشاُء َواللَّـُه ُذو  تعاىل: ﴿َواللَّـُه َيَْتصُّ بِرَْحَتِهِ 

الَْعِظيِم﴾)78(. الَْفْضِل 
ــوار  أن تــأجــج  إهلــيــة مــرشقــة  العشق طــاقــة  ــإن  ف
واملبادئ  التعاليم  واردات  بكل  لتحتفي  البصرية، 
أي  يزعزعها  ال  صلدة  وقناعة  راســخ  بيقني  احلقة 
اإلنسان  روح  من  جيعل  حيث  أخفاق،  أو  تثبيط 
املعشوق  ألوامر  ومتبعة  واإليثار،  بالعطاء  تتصف 
بالتطبيق واالمتثال لكل التعاليم املطلوبة، فكيف لو 
كان الرمحن الرحيم )جل جالله( ولسبط حبيب اهلل 
الرسول حممد والذي قال فيه ))حسني مني وأنا 
من حسني أحب اهلل من أحب حسينًا، حسني سبط 
 احلسني اإلمــام  ظل  حيث  ــاط(()79(،  األســب من 
منارًا وقادًا لألحرار ودام مرشوع كربالء األحيائي، 
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وإنام  فحسب   احلسني لإلمام  ليس  خالدًا،  رمزًا 
للفكر واملبادئ اإلسالمية، وإمتدادًا ألهداف  إحياًء 

.احلبيب املصطفى حممد

الخاتمة

بعد ذكر خطوات مباحث هذا البحث نتوصل إىل 
إستنتاجات موجزة أمهها:

بمنظومة . 1 تتسم   احلسني اإلمام  هنضة  إن 
والتكاملية  التوعوية  األبعاد  متعددة  معرفية 
التي تتعدى احلدود الزمانية واملكانية ومنها هذا 

اجلانب الذي تطرقنا إليه.
بالفضائل . 2 حمفوف  احلسني  اإلمام  مرشوع  إن 

واملعطيات اإلصالحية الروحية، حيث يستطيع 
ينهل منه كل ما حيتاجه  أن  كل مصلح وناهض 

من معاجلات توعوية يف قاموس هنضته.
الشأن . 3 يف  واملتخصصون  تاب  الكُّ تعمق  لقد 

احلسيني من مجيع اجلوانب البطولية والنضالية، 
ونحن إجتهنا إىل جانب السمو النفيس واإلرتقاء 
جانب  وهو  املؤمن،  اإلنسان  ذات  يف  الروحي 
احلسيني  واملسار  عامة،  بصورة  اإلهلي  العشق 

خاصة.
املعرفة . 4 جمال  يف  كانت  إذا  اإلنسانية  الروح  إن 

ومتلقية  مستلمة  والعرب  الدروس  وأكتساب 
الروحية هلا،  العشق والرغبة  التامس  فقط، دون 
أية  منها  تثمر  وال  تتولد  ال  عميقة،  روح  تكون 
نجده  ما  وهذا  األصعدة،  مجيع  عىل  انجازات 

متمثاًل يف مرشوع االصالح احلسيني.
العبادي، . 5 احلب  ودافع  رغبة،  دون  العبادة  إن 

تكون كحركة آلية سمجة، ال تتوقد فيها احليوية، 
والوعي األبلج بنور املعرفة الرمحانية، فكيف لو 
وصل اإلنسان إىل مرحلة العشق العبادي، الذي 
يؤدي بدوره إىل ديمومة ورفعة كل عمل إجتهد 
يف  بالروح  التضحية  إىل  به  يؤدي  قد  والذي  به 

سبيل إحقاق احلق.
التطرق إىل هذا اجلانب، ألنه كونه . 6 الغاية من  إن 

ذو َمِزّية مقومة وحمورية يف بناء الذات اإلنسانية، 
وتثبيت املبادئ واالستقامة، والتي بدورها هتذب 
السلوك اإلنساين، وتعطيه صبغة يقينية تؤهله أن 

يكون فعاالً بأدواره القيمية يف الدارين.
أرواح . 7 يف  السامي  احلسيني  العشق  تدفق  إن 

ثورته  معامل  دوافع  جعلت  وأنصاره،  حمبيه 
عقول  بني  تتبادل  النقية  ومبادئها  راسخة،  املثىل 
واملبادئ،  الفكر  حسيني  إنسان  كل  وأهداف 
األهلي  باحلب  العقيدة  متازج  عن  ناتج  وهذا 

عامة، واملنهج احلسيني خاصة.
يف . 8 الكريم  القرآن  يف  اخلوف  وكلمة  منهج  يأيت 

مقام التحذير والرتهيب إىل العباد اخلارجني عن 
َمزّية من مزايا حب اهلل تعاىل  حدود اهلل، وتلك 
وإتباعهم  الضاللة،  عن  إنذارهم  ألجل  لعباده. 

طريق احلق واهلداية يف مقام اإلرشاد والتنبيه.
عدم إختاذ مبدأ التخويف والتهويل بنظرة أحادية . 9

مما  اإلنسانية،  والتنشئة  الرتبية  يف  وافرة  بصورة 
ضمور  إىل  الرتبوية  األطوار  أغلب  يف  يؤدي 
املعنويات اإلجيابية والطاقات املحفزة إىل السعي 
اجلاد، واكتساب املعارف بشغف ورغبة ناهضة.

إجته بحثنا إىل التمييز بني احلب واخلوف؛ وألنه . 10
بيان  بعد  هو:  سؤال  االنسان  فكر  إىل  يتبادر  قد 
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سعة رمحة اهلل تعاىل، ولطفه الكريم، فلام اخلوف 
من  أنّه  معرفة  يتم  حتى  ؟  والرتهيب  والوعيد 
والرتهيب  اخلوف  منهج  تعاىل  اهلل  رمحة  فيض 
هو يف صالح وتكامل وردع اإلنسان، فهو أيضًا 

نموذج من نامذج املحبة األهلية الوافرة.
الهوام�ض

ظ: لسان العرب، حممد بن مكرم أبو الفضل بن منظور ( 1)
األنصاري، ج10، حرف العني، ظ: القاموس املحيط، 

جمد الدين الفريوز آبادي، باب العني، ج3، 4-1.

البقرة، 45.( 2)

ظ: لقائي بصاحب الزمان، فالح القرييش، 66.( 3)

األنعام، 54.( 4)

األنعام، 54-52.( 5)

ظ: التبيان يف تفسري القران، حممد بن احلسن الطويس، ( 6)
حممد  القرآن،  تفسري  يف  امليزان  ظ:   ،49-85 ج4، 
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ظ: غرر احلكم ودرر الكلم، أبو الفتح عبد اهلل التميمي ( 21)
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املصدر نفسه.( 22)

بن ( 23) النواظر، )جمموعة ورام(  تنبيه اخلواطر ونزهة  ظ: 
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ج27، 166.

آل عمران، 31.( 27)

البقرة، 74.( 28)

ظ: الكايف، حممد بن يعقوب الكليني، ج1، 138؛ ظ: ( 29)
بحار األنوار، حممد باقر املجليس، ج4، 24.

ظ: الكايف، ج2، 166، وبحار األنوار، ج58، 148.( 30)

الربوجردي، ( 31) حسني  الشيعة،  أحاديث  جامع  ظ: 
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السجدة، 16.( 36)

النحل، 47.( 37)

السجدة، 17.( 38)

آل ( 39)  ،277  ،274  ،262  ،112  ،62  ،38 البقرة، 
األعراف،   ،48 69،االنعام،  املائدة،   ،170 عمران، 

35، االعراف، 49، يونس، 62، األحقاف، 13.

الزخرف، 18.( 40)

 السجدة، 16.( 41)

 السجدة، 16-12.( 42)

ظ: وصايا إهلية، حممد تقي مصباح اليزدي،30.( 43)

املناجاة ( 44) رشح  ظ:  148؛  األنوار،ج91،  بحار  ظ: 
عيل  حممد   ،العابدين زين  لإلمام  عرش  اخلمس 

احللو، مناجاة املحبني.

البلد ( 45) نقال عن  يوم عرفة،   اإلمام احلسني دعاء  ظ: 
العاميل  إبراهيم  الدين  تقي  احلصني،  والدرع  األمني 
 ،الكفعمي، 60؛ ظ: موسوعة كلامت اإلمام احلسني

جلنة احلديث يف معهد باقر العلوم، 96.

ظ: بحار األنوار، ج43، 271؛ ظ: مسند أمحد، أمحد ( 46)
بن حنبل، ج4، 172.

الشورى، 23؛ وظ: تفسري االمثل، ج15، 511.( 47)

األحزاب، 33.( 48)

ظ: األمايل، أبو جعفر حممد بن عيل الصدوق، 491؛ ( 49)
فضائل  كتاب  ظ:  253؛  ج38،  األنوار،  بحار  ظ: 
ظ:  954؛  ح:   ،70 ج2،  حنبل،  بن  أمحد  الصحابة، 
باب  البخاري،  إسامعيل  بن  حممد  البخاري،  صحيح 
ظ:  306؛  ح:   ،659  ،9 باب   ،النبي أصحاب 
سنن ابن ماجة، حممد بن يزيد بن ماجة القزويني، باب 
115؛  ح:   ،242 باب11،  طالب،  أيب  بن  عيل  فضل 
ج4،  هشام،  بن  امللك  عبد  حممد  النبوية،  السرية  ظ: 

163، وغريها... 

احلج، 46.( 50)

تفسري األمثل، ج10، 368.( 51)

ظ: الرعد، 28، احلج، 32و46، النور،37، األحزاب، ( 52)
10، غافر، 18.

آل ( 53)  ،225  ،118  ،88،93  ،74  ،10  ،7 البقرة، 
 ،156  ،154  ،151  ،126  ،103  ،8  ،7 عمران، 

167، النساء، 63، 155 وغريها.

ومؤسس ( 54) شيوعي  صيني  ثوري  هو  تونغ:  ماوتيس 
خالل  من  حكمها  والتي  الشعبية،  الصني  مجهورية 
 1949 عام  تأسيسه  منذ  الشيوعي  للحزب  قيادته 
وحتى وفاته 1976، عندما دخل الصينيون يف حرب 
ماوتيس  أصبح  القوميني،  هبزيمة   1949 عام  أهلية 
ورئيس  الصيني،  الشيوعي  احلزب  رئيس  تونج 
اللجنة  ورئيس  الوليدة،  الشعبية  الصني  مجهورية 
وعام  الشعبي،  التحرير  جيش  تقود  التي  العسكرية 
الصني  يف  الصناعة  تطوير  ملحاولة  خطط   1958
مل تؤت  الغرب،  إنجاز  لتجاوز  الزراعة؛  بالتوازي مع 
أكلها وفشلت يف أواسط الستينات؛ ظ: اخلالدون مائة، 
وأهم   .57-5 منصور،  انيس  ترمجة:  هارت،  مايكل 
السبعينات، دونالد روبنسون،  مائة شخصية عاملية يف 
اليوم،  الصني  جملة  الرشق((  ))أمحر  ومقال   45-30

العدد: 1، 1964، بقلم: مي الن فانغ.

كاسرتو: هو فيدل اليخاندرو كاسرتو رئيس كوبا عام ( 55)
بثورة  باتيستا  فولغينسو  بحكومة  إطاحته  بعد   1959
عسكرية ليصبح رئيس الوزراء حتى عام 2008، عند 
أخيه  وانتخاب  جديدة،  لوالية  ترشحه  عدم  اعالنه 
راؤول كاسرتو مكانه، وكان كاسرتو يف 1965 أمني 
مايكل  مائة،  اخلالدون  كوبا؛ ظ:  الشيوعي يف  اخلزب 
مائة  وأهم   .57-5 منصور،  أنيس  ترمجة:  هارت، 
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شخصية عاملية يف السبعينات، دونالد روبنسون، 30-
45 ومقال ))أمحر الرشق(( جملة الصني اليوم، العدد: 

1، 1964، بقلم: مي الن فانغ.

ظ: حتف العقول، ابن شعبة احلراين، 237-239؛ ظ: ( 56)
املهتدي  العظيم  عبد   ،احلسني اإلمام  أخالق  من 

البحراين، 276.

احلسينية، حممد ( 57) النهضة  العقول، 245؛ ظ:  ظ: حتف 
ترحيني العاميل، 137، 144، 163، 181، 372.

ظ: تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر )جمموعة ورام( بن أيب ( 58)
فارس احليل، ج2، 102.

ظ: ( 59)  ،367 ج44،   ،347 األنوار،ج3،  بحار  ظ: 
األمايل، للشيخ الطويس، 217.

ظ: بحار االنوار، ج45، 21؛ ظ: تاريخ الطربي، حممد ( 60)
بن جرير الطربي، ج4، 334؛ ظ: مقاتل الطالبني، أبو 

الفرج االصفهاين،120.

أبن ( 61) املناقب  ظ:  300؛  ج45،  األنوار،  بحار  ظ: 
اإلمام  كلامت  وموسوعة   ،110 ج4،  آشوب،  شهر 

.607 ،احلسني

الطربي، ( 62) تاريخ  األنوار، ج 44، 315؛ ظ:  بحار  ظ: 
العاميل،  ج3، 315؛ ظ: أعيان الشيعة، حمسن األمني 
ج5،  أعثم،  بن  أمحد  الفتوح،  كتاب  ظ:  600؛  ج1، 
 ،105 -110؛ ظ: موسوعة كلامت اإلمام احلسني

.482

املصدر نفسه.( 63)

الثورة ( 64) كربالء،  ظ:  315؛   ،44 ج  األنوار،  بحار  ظ: 
واملأساة، امحد حسني يعقوب، 296.

ظ: بحار األنوار، ج45، 51؛ ظ: أعيان الشيعة، ج1، ( 65)
.609

وج45، ( 66)  383 ج44،   ،568 ج2،  األنوار،  بحار  ظ: 

23؛ ظ: ابصار العني يف انصار احلسني، حممد طاهر 
الساموي، ج1، 196؛ ظ: اعيان الشيعة، ج1، 605.

احلكمة، ( 67) ميزان  ظ:  330؛  ج44،  األنوار،  بحار  ظ: 
اإلمام  كلامت  موسوعة  ظ:  805؛  ح:   ،151 ج1، 

.292 ،احلسني

النون، ( 68) باب  القادر،  عبد  بن  حممد  الصحاح  خمتار  ظ: 
355؛ ظ: القاموس املحيط، حممد بن يعقوب الفريوز 
آبادي، ج4، 274؛ ظ: معجم مقاييس اللغة، امحد بن 

فارس، ج2، 96.

القاموس ( 69) ظ:  254؛  الفاء،  باب  الصحاح،  خمتار  ظ: 
املحيط، ج4، 28.

غافر، 51.( 70)

ظ: اإلمام احلسني شمس لن تغيب، مجيل الربيعي، ( 71)
.565

 ظ: كتاب مجهرة األمثال، أبو هالل العسكري، ج1، ( 72)
88، ج2، 181 -182؛ ظ: ليلة عاشوراء يف احلديث 

واألدب، عبد اهلل احلسن، 182-23.

ظ: ( 73) 89؛  ج45،   ،315 ج44،  األنوار،  بحار  ظ: 
البالذري،  جابر  بن  حييى  بن  أمحد  األرشاف،  أنساب 
ج3، 185؛ ظ: أعيان الشيعة، ج1، 600؛ ظ: تاريخ 

الطربي، ج3، 315.

اإلمام ( 74) العوامل،  ظ:  272؛  ج98،  األنوار،  بحار  ظ: 
احلسني، عبد اهلل البحراين، 338.

ظ: ( 75) 23؛  ج45،   ،383 ج44،  االنوار،  بحار  ظ: 
تاريخ الطربي، ج3، 312، ج5، 427؛ ظ: الكامل يف 

التاريخ، ابن االثري اجلزري، 568.

(76 ) ظ: بحار األنوار، ج45، 133؛ ظ: مقتل احلسني
اخلوارزمي؛ ظ: املؤيد املوفق، أمحد املكي، ج2، 47.

ج3، ( 77) قندوزي،  ابراهيم  بن  سلامن  املودة،  ينابيع  ظ: 
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200-252؛ ظ: مقتل احلسني أبو خمنف األزدي، 
.179

ظ: البقرة، 105، وآل عمران، 74.( 78)

ج1، ( 79) السيوطي،  الدين  جالل  الكبري،  اجلامع  ظ: 
1731؛ ظ: املستدرك عىل الصحيحني، حممد بن عبد 
اهلل احلاكم النيسابوري، ج3، 194؛ ظ: موارد الظمآن 
اهليثمي، ج1، 554؛  الدين  نور  ابن حبان،  زوائد  إىل 

ظ: بحار األنوار، ج43، 271، وج98، 342.

الم�شادر والمراجع
مكارم . 1 نارص  املنزل،  اهلل  كتاب  تفسري  يف  األمثل 

 طالب أيب  بن  عيل  اإلمام  مدرسة  الشريازي، 
للنرش والتوزيع، قم – ايران، 1421هـ- ط1.

االمايل، أبو جعفر حممد بن عيل الصدوق)381هـ(، . 2
 – قم  البعثة،  مؤسسة  اإلسالمية،  الدراسات  تح 

إيران، 1417هـ، ط1.

املهتدي . 3 العظيم  عبد   ،احلسني اإلمام  أخالق 
الريض،  رشيف  استشارات  البحراين)1980م(، 

قم، 1421هـ، ط1.

بحار االنوار، حممد باقر املجليس)1110هـ(، مؤسسة . 4
الوفاء، بريوت – لبنان، 1403هـ - 1983م.

ابراهيم . 5 الدين  تقي  احلصني،  والدرع  األمني  البلد 
األعلمي  مؤسسة  )905هـ(،  الكفعمي  العاميل 

للمطبوعات، بريوت – لبنان، 1418هـ. ط1.

دونالد . 6 السبعينات،  يف  عاملية  شخصية  مائة  أهم 
روبنسون، مكتبة مدبويل، القاهرة – مرص، ط1.

أعيان الشيعة، حمسن االمني العاميل )1371هـ(، دار . 7
التعارف للمطبوعات، بريوت – لبنان، 1403هـ - 

1983م، ط1.

طاهر . 8 حممد   ،احلسني أنصار  يف  العني  أبصار 
النجف،  احليدرية،  املطبعة  )1370هـ(،  الساموي 

1341هـ، ط1.

اإلمام احلسني شمس ال تغيب، مجيل الربيعي، دار . 9
البالغة، لبنان، 1427هـ- 2016م، ط1.

أنساب األرشاف، أمحد بن حييى بن جابر البالذري . 10
)892هـ(، دار الفكر، بريوت، 1417هـ- 1996م، 

ط2.

الطويس . 11 احلسن  بن  القران، حممد  تفسري  التبيان يف 
دار  العاميل،  قصري  حبيب  أمحد  تح:  )460هـ(، 

احياء الرتاث العريب، 1419هـ، ط2.

تاريخ الطربي، حممد بن جرير الطربي )923هـ(، . 12
دار الرتاث، بريوت، 1387هـ، ط2.

املطبعة . 13 أبن شعبة احلراين)381هـ(،  العقول،  حتف 
احليدرية، نجف، 1382، ط3.

فراس . 14 ايب  بن  ورام  النواظر،  ونزهة  اخلواطر  تنبيه 
لبنان،   – بريوت  التعارف،  دار  )605هـ(،  املالكي 

1376هـ، ط2.

الربوجردي . 15 حسني  الشيعة،  أحاديث  جامع 
املعزي  اسامعيل  الشيخ  النارش:  )1961م(، 

املاليدي، الطبعة العلمية، 1423هـ، ط1.

مجهرة األمثال، أيب هالل العسكري )369هـ(، تح: . 16
أمحد عبد السالم حممد سعيد بن بسيوين زغلول، دار 

اجليل، بريوت، 2010م، ط2.

جرير . 17 بن  حممد  القرآن،  تفسري  يف  البيان  جامع 
الطربي )923هـ(، تح: أمحد حممد شاكر، مؤسسة 

الرسالة، بريوت، 1420هـ - 2000م، ط1.
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أنيس . 18 ترمجة:  هارت،  مايكل  مائة،  اخلالدون 
 ،Citadei; Revised- edition ،)منصور )2011م

1978م، ط1.

ماجة . 19 بن  يزيد  بن  حممد  ماجة،  ابن  سنن 
القزويني)273هـ(، تح: حممد فؤاد عبد الباقي، دار 

إحياء الكتب العربية + فيصل عيسى البايب، ط2.

بن . 20 هشام  بن  امللك  عبد  بن  حممد  النبوية،  السرية 
الكتاب  دار  )218هـ(،  املعافري  احلمريي  أيوب 

العريب، 1410هـ -1990م، ط3.

21 . ،رشح املناجاة اخلمس عرش لإلمام زين العابدين
حممد عيل احللو، مركز علوم القران وتفسريه وطبعه 
العباسية  العتبة  الكريم يف  القران  التابع إىل معهد   –

املقدسة، كربالء – العراق، 2010م، ط2.

البخاري . 22 اسامعيل  بن  حممد  البخاري،  صحيح 
 – البغا  ديب  مصطفى  وتعليق:  رشح  )256هـ(، 

جامعة دمشق، دار طوق النجاة، 1422هـ، ط1.

البحراين . 23 اهلل  عبد   ،احلسني اإلمام  العوامل، 
 ،املهدي اإلمام  مدرسة  تح:  )1107هـ(، 

1407هـ - 1365ش، ط1.

غرر احلكم ودرر الكلم، أبو الفتح عبد اهلل التميمي . 24
دار  الطرحيي،  تح: حممد سعيد  اآلمدي )550هـ(، 

القاري، بريوت – لبنان، 1425هـ، ط1.

تح: . 25 حنبل)241هـ(،  بن  أمحد  الصحابة،  فضائل 
القرى،  أم  جامعة  عباس،  حممد  بن  اهلل  ويص 

1403هـ - 1983م، ط1.

الفتوح، أمحد بن أعثم )314هـ(، تح: عيل شريي، . 26
دار االضواء، لبنان، 1421هـ، ط1 

آبادي . 27 الفريوز  الدين  جمد  املحيط،  القاموس 
الرسالة،  مؤسسة  يف  الرتاث  تح:  )1415هـ(، 
لبنان،   – بريوت  والنرش،  للطباعة  الرسالة  مؤسسة 

1426هـ - 2005م، ط1.

)328هـ(، . 28 الكليني  يعقوب  بن  حممد  الكايف، 
للنرش  االسالمية  املكتبة  الرتاث،  احياء  قسم  تح: 

والتوزيع، قم – ايران، 1962م.

)637هـ(، . 29 اجلزري  االثري  ابن  التاريخ،  يف  الكامل 
تح: أبو الفداء عبد اهلل القايض، دار الكتب العلمية، 

1407هـ-1987م، ط1.

يعقوب . 30 حسني  أمحد  واملأساة،  الثورة  كربالء 
االسالمية،  للدراسات  الغدير  مطبعة  )2007م(، 

بريوت – لبنان، 1418هـ - 1997م، ط1.

لسان العرب، حممد بن مكرم ابو الفضل ابن منظور . 31
لبنان،   – بريوت  صادر،  دار  االنصاري)630هـ(، 

1405هـ - ط3.

لقائي بصاحب الزمان ، فالح القرييش، مؤسسة . 32
 - 1440هـ  االرشف،  النجف  االصيل،  االسالم 

2018م، ط1.

اهلل . 33 عبد  واالدب،  احلديث  يف  عاشوراء  ليلة 
قم،   الصادق االمام  مؤسسة  )680هـ(،  احلسن 

1425هـ، ط1.

الطباطبائي . 34 حسني  حممد  القرآن،  تفسري  يف  امليزان 
للمطبوعات،  األعلمي  مؤسسة  )1402هـ(، 

بريوت – لبنان، 1977م، ط1.

ميزان احلكمة، حممد الريشهري )غري مؤرخ(، دار . 35
احلديث، قم، 1422هـ، ط1.
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لإلمام . 36 املنسوب  احلقيقة،  ومفتاح  الرشيعة  مصباح 
جعفر الصادق، تح: يوسف امحد، 2017م،ط1.

السبزواري . 37 حسني  بن  حسن  القلوب،  مصابيح 
)1329هـ( )خمطوطات(، مشهد – ايران، 1375هـ.

احلديث . 38 جلنة   ،احلسني اإلمام  كلامت  موسوعة 
االسالمي،  االعالم  منظمة  العلوم،  باقر  معهد  يف 

1416هـ - 1995م، ط3.

حنبل . 39 بن  حممد  بن  امحد  اهلل  عبد  أبو  امحد،  مسند 
الرسالة،  مؤسسة  )241هـ(،  الشيباين  هالل  بن 

1421هـ، ط1.

)356هـ(، . 40 االصفهاين  الفرج  أبو  الطالبني،  مقاتل 
بريوت،  االعلمي،  مؤسسة  صقر،  أمحد  تح: 

1307هـ، ط3.

مناقي آل أيب طالب، أبو جعفر حممد عيل بن شهر . 41
النجف  أساتذة  من  جلنة  تح:  )588هـ(،  اشوب 

االرشف، 1376هـ - 1956م، ط1.

)660هـ(، . 42 القادر  عبد  بن  حممد  الصحاح،  خمتار 
 – العرصية  املكتبة  حممد،  الشيخ  يوسف  تح: 
 - 1420هـ  صيدا،   – بريوت  النموذجية،  الدار 

1999م،ط2.

القزويني . 43 فارس  بن  أمحد  اللغة،  مقاييس  معجم 
)395هـ(، تح: عبد السالم حممد هارون، دار الفكر 

للنرش، بريوت، 1399هـ - 1979م، ط2.

مكي . 44 أمحد  املؤيد  اخلوارزمي،   احلسني مقتل 
قم  املفيد،  مكتبة  منشورات  )232هـ(،  اخلوارزمي 

– إيران، 2018، ط1.

)157هـ(، . 45 األزدي  خمنف  أبو   ،احلسني مقتل 

مكتبة االلفني، الكويت، 1419هـ، ط1.

املستدرك عىل الصحيحني، حممد بن عبد اهلل احلاكم . 46
القادر  عبد  مصطفى  تح:  )405هـ(،  النيسابوري 
 - 1411هـ  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  عطا، 

1990م، ط1.

الدين . 47 نور  حبان،  ابن  زوائد  إىل  الظمآن  موارد 
أسد  سليم  حسني  تح:  اهليثمي)807هـ(،  عيل 
1411هـ  دمشق،  العربية،  الثقافة  دار  الداراين، 

-1990م،ط1.

العاميل . 48 ترحيني  حسن  حممد  احلسينية،  النهضة 
االرشف،  النجف  اهلادي،  دار  )1430هـ(، 

2015م، ط1.

وصايا اهلية، حممد تقي مصباح اليزدي  )1442هـ(، . 49
دار املعارف احلكمية، قم – أيران، 2018م، ط1.

القندوزي . 50 ابراهيم  بن  سلامن  املودة،  ينابيع 
)1276هـ(، دار الكتب العراقية – مكتبة املحمدي، 

كاظمية – العراق، 1385هـ، ط1.
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