
 ةاألسرة المسلمة في الثقافة العاشورائي  

 أمرية برغل

 الرتبية. اإلمام احلسني، عاشوراء،كربالء،   اإلسالم، األسرة، الكلمات المفتاحي ة:

عكس ما  ، اجاتا  احلياةيف شت   انا نستطيع أن نستفيد منها دروس  ز مدرسة كربالء وعاشوراء أن  ما ميي   من أهم  
 ،دروس عاشوراء منحصرة يف جانب من جوانب احلياة أو يف اجلانب الثوري   بأن  ره اإلنسان ميكن أن يتصو  

 أو ما شابه. اجلهادي  و 

ومن  ،وبعدها ،قبل املعركة ،ثني يف كربالء أثناء املسريةل يف النصوص اليت ورد  عن املتحد  من خالل التأم  
حول األسرة وارتأيت  ات أن أستفيد أفكار  استطع ،سةل يف السرية للمشاركني يف هذه املسرية املقد  خالل التأم  

 مها حتت عنوانني:أن أقد  

 .ةزا  األسرة املسلمة الكربالئي  يل: ماألو  

 )تربية األبناء(. داخل األسرة الثاين: القواعد اليت ميكن أن نستفيدها للعمل الرتبوي  

 ةميزات األسرة المسلمة الكربالئي  

 زا  اليت رأيتها من خالل مسرية عاشوراء هل هي احلد  هذه املي   ألن   ،ةآثر  وضع األسرة املسلمة الكربالئي  
ة ويبقى ذين شاركوا يف هذه املسرية الكربالئي  ز  به ُأسر ال  ا شيء يمي  ة أم أن  ب من مجيع األسر اإلسالمي  و املطل

 ة:زا  لألسرة الكربالئي  مي   استطعت أن أتلم س أربع ،علينا أن نقرتب قدر اإلمكان

ة اهلدف من تأسيس األسرة الكربالئي   فالحظت أن   ،هي على صعيد اهلدف من تأسيس األسرة: األولى
فتاة هلم دافع  شاب وأي   أي   ،بشكل عام   ،ةة اتاعتيادي  ة الغرائزي  من أجل أهداف أعلى من األهداف الفطري   يتم  

ة واليت صلة بالغريزة اجلنسي  احلاجا  املت   ة املباشرة اليت نقصد هبا مثال  حنو تأسيس األسرة بدافع احلاجا  الغرائزي  
اتامتداد  البقاء وحب   حب   اأيض   ،فتاة للتفتيش عن الشريك واتاقرتان به من اجلنس اآلخر شاب وكل   تدفع كل  

 فيها ة عند اإلنسان يشرتك حت  لي  ة أو  ها حاجا  فطري  التملك وكل   واليت ميكن أن ختتلط ببعض جوانبها حبب  
 زوج إلجناب األبناء من أجل إكفاء هذه احلاجة. فرد وكل   تدفع كل   ،بها مع احليوانيف بعض جوان



  تا أقصد أن  ست من أجل أهداف هي أعلى من هذه األهداف مع أين  ة تأس  األسرة الكربالئي   تاحظت أن  
ى أعلى وهي هناك أهداف من مستو  رتم. ولكن  أن حتُ  األهداف اليت ذكرهتا تا مسح اهلل هابطة أو تا تستحق  

ة حينما تتضارب هاتني احلاجتني تستطيع ق باحلاجة للتكامل وباحلاجة للخالفة اإلهلي  ة تتعل  أهداف فطري   اأيض  
يف   اجد   اكان واضح    ماوهذا  ،ة العاليةة املباشرة لصاحل األهداف الفطري  ي باألهداف الغرائزي  األسرة أن تضح  

 كربالء.

 عليه السالم على نصرة اإلمام احلسني ام  )رض( الذي كان مصم   مظاهرومثال لنا نأخذه أسرة حبيب بن 
ا األمر ث هبذحبيب مل يأ  ومل يتحد   وامللفت بأن   ،ه مل يفصح يف هذا األمر لزوجته كما تروي لنا السريةولكن  

ك ريب أن  من الكوفة ومن الغ ااحلسني نزل قريب   فسألت: مسعت بأن   ،دأته باحلديثامع زوجته ولكن هي اليت ب
فتجيبه: دعنا  ،م أوتادي وتفتقدينينه إن أنا ذهبت يتيت  ه أجاب زوجته بأن  ولكن   ،ة لنصرة احلسنيمل جتهِّز العد  

  .احلصى ونأكل الرتاب واذهب لنصرة ابن بنت رسول اهلل منتص  

ة لغرائزي  ي حباجتها اة أن تضح  كانت مستعد    ،ة من نوع أعلىهذه اإلنسانة كان هلا طموح حلاجا  فطري  
ت بذلك لصاحل حاجا  هي من ضح   ،ة لوجود الشريك اآلخر جبانبها ومن يعيل أوتادها وحيفظهمالفطري  

 مستوى أعلى.

بعد  ،كان هلا ولد امسه عمر مل يكن قد جتاوز اإلحدى عشر سنة  ،عمر بن جنادة اخلزرجي ومثال آخر: أم  
ت حاجة ختط   ،اتل بني يدي اإلمام احلسنيهي اليت نادته وطلبت منه أن يذهب ليق ،استشهاد والده

ة عن ز األسرة الكربالئي  حاجة من مستوى أعلى وهو الذي مي  اتاستئناس بالولد واتامتداد بالولد يف سبيل 
تا تثكلين  ،زوجة تذهب وتطالب زوجها بأن دعنا ما لنا والسالطني عندما كانت كل   ،ةة العادي  األسرة الكوفي  

 م أوتادي.وتا تيت  

 وتعترب امتداد طبيعي   ،ة وهي مرتبطة بامليزة األوىلاليت أتاحظها من خالل السرية العاشورائي   ميزة الثانيةال
سيها بعد تفكري ودراسة ودراسة تا عن اختيار مؤس   سني هلذه األسرة. فقد ت  هلا وهي على صعيد اختيار املؤس  

 يه باتاستلطاف.ة والصدفة وما نسم  طريق املزاجي  

كذلك املرأة عندها هذا اتاستعداد لكن من   ،تاستلطاف فتاة ما لتكون شريكته دافع فطري   ب  شا لكل  
 خيتار؟



جه حنو من يعتقد اتاختيار يت   ،ةة الغرائزي  د األهداف الفطري  إذا كان اهلدف من تأسيس األسرة هو اجر  
وإذا   ،ر باملالمرتفة ميكن أن يفك   حياة اإلنسان بأنه يشبع هذه احلاجة عنده مبستواه األعلى فإن كان هو حيب  

اه املقاييس واتاستلطاف حيصل نتيجة إحساسا  جه باجت  ر باجلمال سوف يت  اجلمال ميكن أن يفك   كان حيب  
ها ه أحب  د فتاة أحالمه سوف يعتقد بأن  ا جتس  ل فتاة يعتقد بأن  عندما يلتقي بأو   ،سابقة موجودة يف الرأس

ق ق بتكوين أسرة لتحق  ولكن عندما تكون املسألة تتعل   ،وكذلك العكس ،ة معهااه بناء أسر جه باجت  وسوف يت  
ف و الفتاة املوجود عندهم هذا اهلدفالشاب أ ،على مستوى خالفة اهلل على مستوى األرض ،أهداف أعلى

 وغريه. ى باحلب  ا يسم  وعم   ،ةلي  بكثري وبعيدة عن املشاعر األو   سوف يدرسون خياراهتم بطريقة أدق  

كزوج وانتقاء   صل ى اهلل عليه وعلى آلهاهلل  )ع( لرسول دة خدجيةكانتقاء السي    احسيني   اسوف آخذ شاهد  و 
على أساس النظرة  مل يتم   ،أو انتقاء أمري املؤمنني للزهراء أو انتقاء الزهراء ألمري املؤمنني ،الرسول خلدجية كزوجة

ة فيمكننا أن ا عن السرية الكربالئي  أم   ،عد تفكري ودراسةا كان بإمن   ،األوىل أو اتاستلطاف أو مبحض الصدفة
صفون ه وأقربائه بانتقاء له امرأة من قوم يت  )ع( عندما أوصى عم   البنني )ع( من أم   نستشهد بزواج أمري املؤمنني

 امدروس  كان اتانتقاء   ،)ع( يف كربالء لولدي احلسني ايكون ناصر   اقال أريد أن أجنب منها ولد   ،نةبصفا  معي  
 ر.ل وتفك  وبعد تأم  

والتعامل داخل  ،ة هي على صعيد األداءا تظهر من خالل املسرية العاشورائي  اليت أعتقدها أن   الميزة الثالثة
 ع فيه.التوس   هذه األسرة. وهذا املوضوع الذي أحب  

اليت ميكنهم من خالهلا ا الساحة األوىل ة ينظرون إىل األسرة على أن  سي األسرة العاشورائي  مؤس   أعتقد أن  
 ابوا فيها عملي  ة اليت ميكنهم أن يتدر  أو فلنقل الساحة األساسي   ،حنو اهلل سبحانه وتعاىل بدء سريهم التكاملي  

 على التقوى.

 من خالل امتحان وعالقا . إتا   ولكن كتطبيق تا ميكن أن يتم   ،ث عنهاالتقوى كشعار ميكن التحد  
 وقبائل لتعارفوا إن   اها الناس إن ا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب  ا أي  ي}عندما يقول اهلل سبحانه: 

ة والتعامل  من خالل احلياة اإلنساني  إتا   ه اختبار التقوى تا يتم  ة على أن  إشارة حقيقي   {أكرمكم عند اهلل أتقاكم
ذين آمنوا ها ال  يا أي  } سبحانه وتعاىل:يقول اهلل اأيض   ،ج إىل اجملتمع بأكملهالذي يبدأ بالعائلة ويتدر   اإلنساين  



قوا اهلل الذي ونساء ات   اكثري    فيها رجاتا   كم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث  قوا رب  ات  
 .{اتساءلون به واألرحام إن اهلل كان عليكم رقيب  

 ،ةمن خالل احلياة األسري   حقيقة إتا   باختبار التقوى تا يتم   السري التكاملي   إشارا  واضحة إىل أن  
إىل اهلل سبحانه وتعاىل. لذا جيب أن ينظر  يف السري التكاملي   الزواج هو ركن أساسي   ري يقول أن  والشهيد مطه  

 اه اهلل سبحانه وتعاىل.باجت   التكاملي   ة مقابل الرهبنة وهي ليست السري احلقيقي  إليه بإجيابي  

ومسألة  ،اهيجت خر أكثر من التفكري بواجب اآلخرالتقوى تقتضي التفكري بالواجب جتاه اآل ما أعتقده أن  
 ما أريد قوله أن   ،)خريكم خريكم ألهله وأنا خريكم ألهله( ،التقوى تقتضي التفكري بالواجب قبل التفكري باحلق  

 أهله" اجلبابرة مل يكونوا دمدوحني وتا ميلك إتا   اار  احلديث الذي يقول: "قد يكتب اإلنسان جب   ،هناك ثقافتان
وثقافة  ،إذا كانت الثقافة ثقافة العطاء أو ثقافة األخذ اإىل األداء داخل األسرة خيتلف يمام   . النظرالقرآنيف 

أن حيصل   بعد أخذه. من الطبيعي  إتا   وليست ثقافة التمن ع عن إعطاء احلق   عرب املبادرة بإعطاء احلق   أخذ احلق  
متنع عن أوأن  ،اآلخر شيء ي عرب إعطاء حق  ه ولكن كيف أحصل عليه؟ أن آخذ حق  لى حق  اإلنسان ع
 ي شيء آخر.اآلخر قبل أن آخذ حق   إعطاء حق  

ا فرصة إلدارة أسرة ُيسعدها فرق عن إدارة أسرة ُتسعده فرق كبري. ة على أن  الزوج الذي ينظر للقيومي  
ة الوحيدة اليت نستطيع أن نفهم من هذه هي األرضي   ،ر أكثرالعالقة عندما تكن تنافس بني من ُيسعد اآلخ

 ا،وخلق لكم من أنفسكم أزواج  }سبحانه ة إحدى الرباهني على وجود اهلل خالهلا كيف تصبح احلياة الزوجي  
 .{رونيف ذلك آليا  لقوم يتفك   ة ورمحة إن  وجعل بينكم مود  

ا نعندما يكون عند ،ت فيها هذه املسألة بأعلى صورهاة جتل  ة العاشورائي  األسرة الكربالئي   أنا أجد بأن  
 ة وسعادة إتا  مستوى عاٍل من العطاء والتفاين من أجل األسرة بعضها البعض هذا الشيء مل يصبح عادة وسجي  

 دا هذا العطاء أمام األوتاد.قطبني والدين جس    يف لل  هذا اإلنسان ترب   ألن  

تفاىن يمل يروا أمامهم أب  ،الكايف نا مل نعطهم احلب  ر أن  أنا أتصو   ،أوتادنا يقسون علينا حنن نشتكي بأن  
س داخل هذا القلب د وتبىن وتؤس  مل تتول   ومشاعر التفاين والعطاء حبب   ،تتفاىن إلسعاد أب وأم   ،إلسعاد أم  

دها ثقافة اه القسوة والذي ول  والقلوب باجت   ،املستقبل أب املستقبل وأم   عند الولد والذي سيصبح مستقبال  
د التفاين ه ليتول  ها وللزوج حق  يفرتض أن يُعطى للزوجة حق   ،وليس السؤال عن الواجب السؤال عن احلق  



ه ويقول هلا أنت من جعلت أيب يفعل فيك كذا د على سلوك أم  عندنا اليوم جيل من البنا  متمر   ،والعطاء
د املظاهر املرأة هي إنسان جيس   أعتقد بأن   ،حبب   ء  ااتج من قهر واستغالل مل يروا عطم يرون عطاء  نوكذا. ألن  

 ،إذا كان احرتم هذا اجلمال عندها وهذه األحاسيس عندها اة أن تعطي كثري  وهي مستعد   ،وجل   ة هلل عز  اجلمالي  
  ال من مظهر جلمال اهلل إىل مظهر جلالله وهذا خالف فطرهتا وخالف املطلوب واملسؤول طبع  وبالقهر تتحو  

ة هلذه فله القيومي   ،الرجل هو رأس األسرة فاملبادرة جيب أن تأيت من عنده نسني الرجل واملرأة وألن  كال اجل
 األسرة.

أن يصل  غري طبيعي   اس حب  مع احلسني والعب   عليها السالم الذي تتبادله زينب ذاك احلب   ،يف عاشوراء
 ايا نفس من بعد احلسني هوين" وليس تكليف  ل: "ويقو  يرميه إىل املشرعة وحيمل املاء ث   عليه السالم اسالعب  

ه شرب تاستقوى على مقاومة األعداء لو أن   اف مل يكن صحيح  هذا التصر   كنت لفرتة طويلة أقول أن    ا،شرعي  
هو مل يصطنع هذا العمل فهو تا يستطيع الشرب وأخيه  ،املوجود داخله  مل أكن أفهم ذلك احلب  أكثر ولكين  

كذلك   ،؟ من مشاهد أروع رآها وتعل م منها. لكن من أين أتى هذا احلب  ل على احلب  فهو اجبو  اعطشان  
ه آخر من استشهد من عبد اهلل بن احلسن وهو مل يبلغ احلادية عشر من عمره وتروي الرواية أن   عندما نرى أن  
أن يُعطى اإلذن بالرباز  اارد  ه هذا الفت كان مع النساء ومل يأخذ اإلذن بالرباز ومل يكن و أن   ،)ع( اإلمام احلسني

 ة ناجتة عن حب  عنه حبركة تلقائي   فخرج ليصد   ،ل ذلكض للقتل مل يتحم  ه احلسني يتعر  ه عندما رأى عم  لكن  
 فون من خالل إسعاد اآلخر. اإلمام زين العابدينة أعضاؤها يتصر  األسرة العاشورائي   ،على العطاء مبين   حقيقي  

ها  من أمامها لعل   اأ أن أمدَّ يدي آلكل شيئ  نت أجلس حبضور والديت مل أكن أجتر  يقول: عندما ك عليه السالم
ألخيك ما  ا عندنا يف األحاديث )أحب  يدها إىل الشيء نفسه. هل ختتلف هذه الرتبية عم   كانت تنوي أن يمد  

 اوبالتايل األوتاد أيض   املشكلة لزوج والزوجة هذه املسألة ُحلَّتواحد يف األسرة ا ق كل  ه لنفسك(؟ إذا طب  حتب  
 ون هبذه املسألة.سيتحل  

ة العملي  حتتاج  ،ةة الرتبوي  العملي   عناصرها يتقنون إدراك فن   بأن   ،ةالنقطة األخرية من ميزا  األسرة الكربالئي  
اذج ى هذا الشيء بالنموقد جتل   ،من تا ميلك الصرب تا حيتاج إىل أن يربه ،ا  ومبادئ وإعدادإىل آلي   ةالرتبوي  

النماذج اليت وجد  يف كربالء كانت  ،والشجاعة ى باحلب  ا مل تكن فقط تتحل  اليت وجد  يف كربالء ألن  
 ، خربا  احلياة اليت كانت موجودة يف حياهتمكانت يمتلك خربا  يف شت    ،بذروة العلم املوجود يف عصرهم

)ع(   يها بعد عن األوطان. أصحاب احلسنية وفة الشاق  خربا  القتال والسفر والتعاون يف احلياة اتاجتماعي  



على  ،ا يفعلملوغري مدرك  ا وجاهال  والعلوم مل يكن أحد فيهم غوغائي   القرآنم أصحاب كانوا معروفني بأن  
ه تا نفقه ما تقول. لقد  )ع( بأن   ذين كانوا جييبون اإلمام احلسنيالعكس. مبا كان يف معسكر عمر بن سعد ال  

ز األسرة هذا هو ما ميي   ة. أعتقد أن  ة الرتبوي  ة يدركون أسرار وقواعد العملي  لكربالئي  األسرة ا وسكان مؤس  
 ة.الكربالئي  

وميكن  ، منهم أن يفيدوين بأفكارهم ونقاشاهتمة وأيمىن  ة الرتبوي  ا  بالعملي   من األخوا  املهتم  أيمىن  
تا أ)ع(: "  قول اإلمام احلسني عنيُت بالنص  وسأكتفي فقط بتعداد القواعد. ة اتاستفادة من األسرة العاشورائي  

ة وهيها  من ا الذلة يأب اهلل ذلك لنا ورسوله واملؤمنون ة والذل  قد ركز بني اثنتني بني السل   بن الدعي   الدعي   وإن  
 ة من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام". ة ونفوس أبي  وحجور طابت وطهر  وأنوف محي  

ة ومن خالل ما تاحظته ة ونفوس أبي  وطهر  وأنوف محي   بتية انطلقت من حجور طاالرتب أن   دلقد حد  
 استشهاد حوهلم: قواعد سوف أذكرهم دون أي   ة ألبطال كربالء أستطيع أن أستنتج ست  من السرية العملي  

ب طي   –قرتان واإلجناب ويُكمل العمل بعد اإلجناب الذي هو من اتالتفا  إلعداد يسبق اتا تا بد   -1
 .–ألعراق ا

 طهارة النسب والنشأة. -2

 ة منذ الصغر.  الرتبية اإلمياني   -3

 املبالغة يف التعليم والتأديب والتدريب. -4

 والتقدير. إلهار احلب   -5

 التأديب مع اتاحتفاظ والكرامة أو التعامل باحرتام. -6

وكالمها  ،ةة وهناك طهارة معنوي  ي  طهارة النسب والنشأة هناك طهارة ماد   ،قاعدة عندنا ،ب األعراقطي  
ة ونستطيع ة والرتبية الغربي  خالف بني الرتبية اإلسالمي   ة منذ الصغر وهي مسألة يف حمل  الرتبية اإلمياني   ،مطلوب

 .اعليها بأمور كثرية جد   أن نستدل  



ل ا من قبإم   ون مباشرة  ا هم يتول  إم   ،ف من قبل الوالدينيم والتأديب. املبالغة بشكل مكث  املبالغة يف التعل
يفهم   إذا حتو ل لسلوك ولكن بشكل عام  إتا   اوالعلم علم   االواسطة. التعليم والتدريب وتا يعترب التعليم تعليم  

 ه فقط اكتساب املفاهيم.الناس من التعليم أن  

ة حباجة إلعداد وحياة اليوم أعقد من حنن هبذه العملي   ،والتأديب مع الكرامة ،والتقدير للولد إلهار احلب  
وا دورا  هلم أن يتلق   س أسرة تا بد  ا  السابقة ومن أراد اليوم أن يؤس  ا  أذكى من اآللي  هلا آلي   ،األمسحياة 

 وتراجع أوتادهم.  تا تكون هذه األسرة مدعاة لرتاجعهم التكاملي  على هذا العمل حت   اللرتبية قبل أن يقدمو 


