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ســورة الفجر هي ســورة الحسني
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عليه السالم

العالمة السيد سامي البدري
ﭑ ﭒﭓﭔ
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚﭛ ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣ
ﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦ ﭧﭨﭩ
ﭪﭫﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭼ
روى عيل بن ابراهيم القمي قال :حدثنا جعفر بن
أمحد قال :حدثنا عبد اهلل بن موسى عن احلسن بن عيل
ابن أيب محزة عن أبيه عن أيب بصري عن أيب عبد اهلل
عليه السالم يف قوله :يا أيتها النفس املطمئنة ارجعي إىل
ربك راضية مرضية فادخيل يف عبادي وادخيل جنتي
يعني احلسني بن عيل عليهام السالم.
و روى رشف الدين النجفي يف كتابه تأويل اآليات:
قال :قال أبو عبد اهلل  :اقرءوا سورة الفجر يف
فرائضكم و نوافلكم ،فإهنا سورة احلسني بن عيل ،و
ارغبوا فيها رمحكم اهلل ،فقال له أبو أسامة و كان حارضا
املجلس :كيف صارت هذه السورة للحسني 
َ َّ
خاصة؟ فقال :أال تسمع إىل قوله تعاىل﴿ :يا أيتُها
َ ً َ َّ ً
ُ
رضية فادخيل
ىل َر ِّب ِك راضية م
ارجيع ِإ 
انلفس املطمئنة ِ
ُ
ادخيل َج َّنيت﴾؟ إنام يعني احلسني بن
يف ِعبادي َو
عيل  ،8فهو ذو النفس املطمئنة الراضية املرضية ...و
هذه السورة [نزلت] يف احلسني بن عيل  و شيعته،
و شيعة آل حممد خاصة ،من أدمن قراءة الفجر كان مع
احلسني  يف درجته يف اجلنة ،إن اهلل عزيز حكيم.

التفسير االجمالي للسورة:

قوله تعاىل ﴿والفجر :﴾...قسم و جوابه﴿ :إن ربك

بلاملرصاد﴾.
قال العالمة الطباطبائي " :املراد به مطلق الفجر
وال يبعد أيضا أن يراد به فجر يوم النحر وهو عارش
ذي احلجة .و قيل :املراد فجر ذي احلجة ،و قيل :فجر
املحرم أول السنة و قيل :فجر يوم اجلمعة ،و قيل
﴿و َل َ
فجر ليلة مجع  ،و قولهَ :
رش﴾ لعل املراد هبا
ٍ
ال ع ٍ
الليايل العرش من أول ذي احلجة إىل عارشها و التنكري
للتفخيم .وقيل :املراد هبا الليايل العرش من آخر شهر
رمضان ،وقيل :الليايل العرش من أوله ،وقيل الليايل
العرش من أول املحرم".
أقول :نحن نرجح انه فجر ليلة العارش من ذي
احلجة اي فجر يوم العارش من ذي احلجة وهو يوم
النحر والليايل العرش هي الليايل التي سبقت هذا الفجر
من ذي احلجة ،إذ البد ان يكون املقسم به اساسا قضية
حمسوسة وحرمتها واضحة كل الوضوح ألهل مكة ،
وليست هي اال الليايل العرش من ذي احلجة وفجر

عارشها ففيها وقعت اعظم قضية يف اجلزيرة العربية
ويف تاريخ ابراهيم و اسامعيل قبل بعثة النبي املكي
االسامعييل املوعود وهي قضية بناء البيت احلرام من
قبل ابراهيم واسامعيل سنة 2100ق .م واآليات
االهلية التي ارتبطت بذلك  ،إذ فيها ُبني البيت احلرام
حل َجر الذي انطبعت عليه اقدام ابراهيم
واختتم با َ
وهو ابن مائة سنة وبقي احلجر واالثر اىل زمن نزول
القرآن بل اىل زماننا هذا تتناقل خربه االجيال ويشهده
زوار البيت حقيقة قائمة ،وفيها وقعت قصة ابتالء اهلل
ابراهيم بذبح ولده اسامعيل وفداء اهلل له بكبش عظيم
عىل مرأى ومشهد من الناس وصار الناس يتناقلها كل
سنة يف موسم احلج.
(((
مدونة
وقصة ابراهيم وابتالئه بذبح ولده اسامعيل
َّ
يف سفر التكوين 17-16/من التوراة بل ويعرف
هؤالء ان اهلل تعاىل أكرم اسامعيل بان جعل من ذريته
النبي واثني عرش عظيام من اهل بيته التكوين :17
ِ
«[َ ]20أ ّما إِ
ُ
بت لِطِل َبتِ َك من
سامعيلَ ،ف َق ِد است ََج ُ
بار ُكه ح ّق ًا ،و َأجع ُله م ِ
ِِ
ثمر ًاَ ،و ُأ َك ِّث ُر ُذ ّر َّي َت ُه ِجدّ ًا
َأجلهَ .س ُأ ِ ُ َ
َ َ ُ ُ
َف َي ُ
َبريةً».
ش َرئيس ًاَ ،و ُيصبِ ُح ُأ َّم ًة ك َ
كون َأب ًا الثنَي َع َ َ
ويعرف ذلك اهل مكة ،ألهنم ذرية اسامعيل التي
استوطنت البيت منذ نشأته تنتظر حتقق الوعد االهلي
إلسامعيل ،قال احلرب كنعان يل ت 1055م:
«نالحظ من هذه النبوءة يف هذه اآلية ان  2337سنة
مضت((( قبل ان يصبح العرب /ساللة إسامعيل /أمة
عظيمة [بظهور اإلسالم سنة 624م] يف هذه الفرتة
انتظر "بنو" إسامعيل بشوق حتى حتقق الوعد اإلهلي
أخريا وسيطر العرب عىل العامل»(((.
قوله تعاىل ﴿والشفع والوتر﴾:
قال العالمة الطباطبائي « :يقبل االنطباق عىل
يوم الرتوية ويوم عرفة وهو األنسب عىل تقدير أن
يراد بالفجر وليال عرش فجر ذي احلجة والعرش األول
من لياليها .وقيل :املراد صالتا الشفع والوتر يف آخر
الليل ،وقيل :مطلق الصالة فمنها شفع ومنها وتر،
وقيل :الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة».
اقول «الشفع» يف اللغة هو ضم اليشء اىل مثله ويقال
للمشفوع َ
فع» .والسياق يفرض ان حيمل املعنى
«ش ٌ
عليه فيكون املراد ب «الشفع» هو «ليال عرش اخرى
من شهر اخر وفجر عارشها» نظري الليايل االوىل من

((( يف التوارة ان الذبيح هو اسحاق وهو حتريف متعمد من كتبة
التوراة بعد عزير كانت وفاته الثانية سنة 443ق .م.
((( هذا التقدير مبني ان ظهور اسامعيل كان يف سنة 1713ق .م
ونحن نقدره يف سنة 2100ق .م

(3) The stone edtion , The chumash , by R. Nosson scherman, R.
meir ziotowitz , Third edtion first impression 1994. p. 76.

ذي احلجة تناظرها يف التعظيم وتساندها يف اهلدف.
«الوتر» ،فهو الظالمة يف الدم اي الدم املسفوك
واما َ
ظلام وعدوانا ،ويرد ايضا بكرس الواو فيقالِ :
الوتر.
اما «الليل» إذا ِ
يرس :فهو زوال الليل وجميء
النهار وبحسب السياق حيمل عىل اخذ ويل الدم بثأره
والغم.
اهلم
َ
فينتهى َ
وال نجد من الناحية التارخيية بعد ألفني وسبعامئة
ومخسني سنة تقريبا نظريا شافعا شبيها ونارصا لرسالة
ابراهيم واسامعيل وامامتهام االهلية اهلادية غري رسالة
حممد  التي استهدفت حترير دين ابراهيم  من بدع
خزاعة حني جاءت باألصنام ونصبتها عىل الكعبة،
وبدع قريش بعد وفاة عبد املطلب حني ادعت لنفسها
اهنا آل اهلل بدال من عبد املطلب وآبائه وايب طالب.

وهنضة ولده احلسني  التي استهدفت حترير دين
حممد / وهو دين ابراهيم /من بدع قريش املسلمة
وبدعة معاوية يف حرص خالفة النبي واالمامة االهلية
وخ ِّي بني
اهلادية يف معاوية وولده يزيد وذرية يزيد ة ُ
البيعة لتكريس البدعة او القتال والقتل ،فاختار القتل
عىل تكريس البدعة قال :
«لو مل يكن يل يف الدنيا ملجأ ما بايعت يزيد»
نظري قول جده النبي لعمه ايب طالب:
«واهلل لو وضعوا الشمس يف يميني والقمر يف شاميل عىل
(((
ان اترك هذا االمر ما تركته او اهلك دونه».
ولوال احلسني  ما عرف املسلمون احلج االبراهيمي
وسنن حممد  فيه وال عرفوا امامة اهل البيت التي
دعا اليها النبي  .وبذلك تطابق املشهدان من حيث
اهلدف ومن حيث الشكل تطابقا عجيبا.

لقد بقيت جتربة ابراهيم واسامعيل  والليايل
العرش من ذي احلجة وعاشورائها وما افرزته من
تكريس التوحيد واالمامة االهلية اهلادية يف ابراهيم
وذريته الطاهرة «فردا» يف التاريخ حتى شفعها اهلل
تعاىل ببعثة نبيه حممد  ثم هنضة ولده احلسني 
َ ً
ُ َ َ َّ
َ
ُ
هؤال ِء فقد َوكنا بِها قوما
بأمره تعاىل ﴿ف ِإن يَكفر بِها
لَيسوا بها بكافِ َ
رين﴾ األنعام ، .89/ومن الطريف ان
ِ ِ
اهلل تعاىل ارى ابراهيم يف الرؤيا انه يذبح ولده ،وان اهلل

ً
ً َّ َ
ُ َّ َ
ب إىل صاط ُمستَ
َ
َ
براهيم
قيم دينا قيَما ِملة ِإ
ِ ٍ
((( ﴿قل إِنين هداين ر ّ ِ
َ
ٍ ُ َّ َ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ ً َ
رشكني ﴾ األنعام﴿ 161/ثم أوحينا ِإلك أ ِن ات ِبع
ح َّنيفا وما اكن ِم ًن الم ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
رشكني ﴾ انلحل﴿ 123/و جا ِهدوا يف
ِملة ِإبراهيم حنيفا وما اكن ِمن الم ِ
َ
َّ َ
َ
ُ
ُ
هو اجتَباكم َوما َج َعل َعليكم يف ّ
هلل َح َّق جها ِدهِ َ
ين ِمن َح َر ٍج ِملة
ادل
ا ِ
ِ
ِ َ َ َّ ُ
َ ُ
َ َ َ ّ ُ
َ ُ
َ
ُ
ُ
َ
أبيكم إِبراهيم هو سماكم المس ِلمني ِمن قبل ويف هذا يلكون الرسول
ََ
ُ َ َ ََ
َ
ً َ ُ َ
َّ َ
َّ َ
ع ّ
الزاكة
الصالة َوآتوا
اس فأقيموا
شهيدا َعليكم َوتكونوا شهداء
انل ِ
ُ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َّ
َ
هلل هو موالكم ف ِنعم الموىل ونِعم انلصري﴾ احلج.78/
واعت ِصموا بِا ِ
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تعاىل ارى حممدا  يف الرؤيا فتنة الشجرة امللعونة بني
امية التي تستلزم ان ينهض ولده احلسني  ملواجهتها
وحينئذ ال بد من ان يقتل مظلوما ويفتح الطريق
لإلمامة اهلادية التي جعلها اهلل ورسوله يف عيل واهل
بيته.

وشاء اهلل تعاىل ان جيعل من قرب احلسني مثابة للناس
يقصدونه يف الليايل العرش وعاشورائها وكل ايام السنة
كام جعل بيت ابراهيم مثابة للناس يف الليايل العرش
وعاشورائها وهو يوم النحر وكل ايام السنة.
نعم الفارق االساس هو ان اسامعيل مل يذبح بيد
ابيه الرؤوف الرحيم الن القضية كانت اختبارا للوالد

﴿وولده ووا ٍدل وما ودل﴾ ،بينام ذبح احلسني  عىل
يد شمر رش خلق اهلل وفصل رأسه ورؤوس أهل
جمزرين كاألضاحي يف رمضاء
بيته واصحابه ليرتكوا َّ
كربالء ال ليشء اال ألهنم قالوا ال للمنكر وأرصوا عىل
موقفهم ودافعوا عن أنفسهم فقاتلوا وقتلوا.
ويف الروايات عن اهل البيت  ما يفيد ان اهلل تعاىل
اوحى لنبيه ابراهيم بعيد الواقعة بخرب حبيبه حممد 
ومصيبة سبطه احلسني  وكان اهلل تعاىل جعل الرؤيا
لالختبار من جهة ولتهيئة ابراهيم لتلقي خرب مصيبة
احلسني  وهي عزيزة عىل جده حممد بل عزيزة عىل
جده ابراهيم.
روى الشيخ الصدوق عن الفضل بن شاذان قال:
سمعت الرضا  يقول :أوحى اهلل عز وجل إليه :يا
إبراهيم من أحب خلقي إليك؟ فقال :يا رب ما خلقت
خلقا هو أحب إيل من حبيبك حممد صىل اهلل عليه وآله
فأوحى اهلل تعاىل إليه أ فهو أحب إليك أم نفسك قال:
بل هو أحب إيل من نفيس ،قال :فولده أحب إليك أم
ولدك :قال :بل ولده ،قال :فذبح ولده ظلام عىل أيدي
أعدائه أوجع لقلبك أو ذبح ولدك بيدك يف طاعتي؟
قال :يا رب بل ذبح ولده ظلام عىل أيدي أعدائه أوجع
لقلبي ،قال :يا إبراهيم فان طائفة تزعم أهنا من أمة حممد
ستقتل احلسني  ابنه من بعده ظلام وعدوانا كام يذبح
الكبش ،و يستوجبون بذلك سخطي ،فجزع إبراهيم
عليه السالم لذلك ،وتوجع قلبه ،وأقبل يبكي(((.
ويف ضوء ذلك نستطيع القول:
ان «الشفع» هو الليايل العرش وعاشوراؤها من شهر
املحرم سنة 61هـ وفجرها هو فجر يوم العارش الذي
قتل فيه احلسني  واهل بيته واصحابه بسبب هنضتهم
إلحياء دين حممد  وهي دين ابراهيم ،شفع اهلل هبا
الليايل العرش وعاشورائها يف رسالة ابراهيم للحفاظ
عليها.
وأن «الوَتر» او ِ
«الوتر» هو ظالمة احلسني  ،وهي
ظالمة تستحق ان يقسم اهلل تعاىل هبا ملا حققته من حفظ
لدين حممد ودين ابراهيم دين اهلل تعاىل من التحريف،
هذه الظالمة التي جعلت املوتور فيها هو اهلل تعاىل
(السالم عليك يا ثار اهلل) الن اهلل تعاىل هو الذي كلف
احلسني  بالنهضة عن طريق نبيه حممد  ووىف
احلسني  بنهضته كام وىف اسامعيل وصرب عىل حز
((( اخلصال ـ الشيخ الصدوق ـ ص  58ـ .59
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املدية وفداه اهلل بذبح عظيم وجعل االمامة يف ذريته.
وكذلك جعل اهلل تعاىل االمامة يف ذرية احلسني  ملا
صرب عىل حز الشفار ملا اعياه نزف الدم والعطش بعد
ان قاتل اشد قتال.
َّ
َ
رس﴾ :قسم باملهدي بن
يل ِإذا ي ِ
قوله تعاىل ﴿والل ِ
احلسني  الذي سيأخذ واخذه بثأر جده احلسني 
من الراضني بقتله بعده ممن استضعف شيعته وأوغل
يف سفك دمائهم وعاوهنم ،وبذلك يزول به ليل الظلم
كليا وترشق االرض بنور عدله وعلمه.
َ
َ َ َ ٌ
جر﴾ :معنى
قوله تعاىل ﴿هل يف ذلِك قسم ِلي ِح ٍ
االستفهام هنا التفخيم و التعظيم لألمور املقسم هبا(((،
َّ
املقسم به يف السورة كان بعضه حدثا مىض
ان
َ
والبعض االخر حدث سيأيت بعد النبي ،وهو نبوءة
قرآنية لئن جاءت هنا جمملة فقد جاءت مفصلة يف أكثر
من مورد يف القرآن الكريم.
وقد أخرب اهلل تعاىل انبياءه ورسله بقتل احلسني 
وبولده املهدي  صاحب العمر الطويل بشكل
تفصييل يف الكتب التي انزهلا عليهم(((.
َ َ
َ
قوله تعاىل﴿ :هل يف ذلِك ق َس ٌم ِلي ِحجر﴾
الفجر :5/جواب القسم :قال العالمة الطباطبائي:
"واالستفهام للتقرير ،و املعنى :أن يف ذلك الذي
قدمناه قسام كافيا ملن له عقل يفقه به القول و يميز احلق
من الباطل".
اقول :اي خياطب اهلل تعاىل اهل مكة وهم ذرية
ابراهيم واسامعيل يذكِّرهم بفجر أعظم يوم يف
تاريخ البيت احلرام وتاريخ ابراهيم واسامعيل (والد
وما ولد) ،وبوعد اهلل تعاىل هلام بمحمد  واهل
َ
ُ َ
بيته يف قوله تعاىل َ
براهيم القوا ِع َد ِم َن
﴿وإِذ يَرف ُع ِإ
َ
ُ
ّ َّ َ
ََ
ك أ َ
الس ُ
نت َّ
َ
ميع
يت َوإِسماعيل َر َّبنا تق َّبل ِمنا إِن
ابل ِ
ُ
َ ُ َ َ َ
َ َّ
َ ُ
ني لك َو ِمن ذ ّر َّيتِنا
العليم ( )127ربنا واجعلنا مس ِلم ِ
َ ً
ُ َّ ً ُ َ ً َ َ
سوال م ُ
َ
َ َّ
نهم
فيهم ر
ِ
أمة مس ِلمة لك )128( ...ربنا وابعث ِ
ََ ََُّ
ََ
َ
َ ُ َ ِّ ُ ُ
َ
يهم
كتاب وا ِ
يهم آياتِك َويعلمه ُم ال ِ
حلكمة ويزك ِ
يتلوا َعل ِ
َّ َ
نت َ
كأ َ
زيز احل َ ُ
الع ُ
كيم ( ﴾)129البقرة.129-127/
ِإن
ثم يعلن هلم انه قد اتم وعده إلبراهيم حني بعث
نبيه حممدا رسوال ومعه وزيره عيل قال تعاىل َ
﴿وإِ ِذ
َ ّ
ُ َ
َََ
َ َ ُّ ُ َ
َ
مات فأت َّم ُه َّن قال ِإن جا ِعلك
ابتىل ِإبراهيم ربه بِك ِل ٍ
َ
ً َ
ُ
ُ
ّ
اس ِإماما قال َو ِمن ذ ّر َّييت قال ال يَنال َعهدي
لِلن ِ
ّ
الظال َ
ني ( ﴾)124البقرة124/
ِ
والكلامت :هي الوعد االهلي إلبراهيم يف اسامعيل.
امتهن :اي انجزهن حني بعث حممدا  معه شاهد
من اهل بيته وهو عيل واالئمة االحد عرش من ذريته.
ويف تفسري العيايش ،بأسانيد عن صفوان اجلامل
قال :كنا بمكة فجرى احلديث يف قول اهللَ :
﴿وإِ ِذ ابتَىل
َََ
َ َ ُّ ُ َ
مات فأت َّم ُه َّن﴾ قال :فأمتهن بمحمد و
ِإبراهيم ربه بِك ِل ٍ
ُ
﴿ذ ّر َّي ًة بَ ُ
عيل واألئمة من ولد عيل يف قول اهلل:
عضها ِمن
((( إعراب القرآن وبيانه ،ج ،10ص.469 :
((( انظر بحثنا حول مصيبة احلسني  يف كتب االنبياء السابقني.

اهلل َس ٌ
ميع َع ٌ
بَعض َو ُ
ليم﴾.
ٍ
قال العالمة الطباطبائي  :و الرواية مبنية عىل كون
املراد بالكلمة :اإلمامة كام فرست هبا يف قوله تعاىل:
« َفإِ َّن ُه َس َي ِ
هدين َو َج َع َلها ك َِل َم ًة باق َي ًة يف َع ِقبِ ِه» اآلية
َ َ ُّ ُ َ
فيكون معنى اآليةَ :
مات﴾
﴿وإِ ِذ ابتَ 
ىل ِإبراهيم ربه بِك ِل ٍ
هن إمامته ،و إمامة إسحاق و ذريته ،و أمتهن بإمامة
حممد ،و األئمة من أهل بيته من ولد إسمعيل ثم بني
ِ
جاع ُل َك لِلن ِ
األمر بقولهَ :
ّاس إِمام ًا إىل آخر
قال إِ ّن
اآلية).
اقول :بل املراد بالكلامت :الوعد بمحمد ص وعيل
واالحد عرش اماما من ذريته ،واالبتالء :هو اإلنعام،
اي وإذ أنعم اهلل عىل ابراهيم بوعد فامتَّه له حني بعث
حممدا ص ومعه عيل ،وكان الوعد هبام إلسامعيل ملا
طلب ابراهيم ان يبارك يف اسامعيل الستجابته ألمر
ابيه ان يذبحه وقد َ
وف كام قال تعاىل (واسامعيل الذي
َ
وف) وقد وعد اهلل تعاىل ابراهيم بان بارك اسامعيل
بمحمد واثني عرش اماما قبل ان يبرشه بإسحاق ومن
بعد اسحاق يعقوب فال يمكن تفسري قوله تعاىل «
فامتهن» بإضافة امامة اسحاق وذريته بل هي تعني
فأنجزهن حني بعث حممدا رسوال ومعه عيل وزيرا.
ورواية العيايش من غرر الروايات.
ََ َ َ َ َ َ
َ
قوله تعاىل﴿ :ألم ت َر كيف ف َعل َر ُّبك بِعا ٍد (ِ )6إ َر َم
َّ َ ُ َ
ُ
ابلال ِد ()8
ِ
ذات ال ِعما ِد ( )7اليت لم يلق ِمثلها يف ِ
َ َ َ َّ
َ َ َ
َّ
َ
َ
وثمود الين جابوا الصخر بِالوا ِد ( )9وفِرعون ذي
َ
ََ َ
َّ َ َ َ
ابلال ِد ( )11فأكثوا فيها
األوتا ِد ( )10الين طغوا يف ِ
َ َ َّ َ َ
َ َ
َ ُّ َ َ َ َ
ذاب (﴾)13
يهم ربك سوط ع ٍ
الفساد ( )12فصب عل ِ
الفجر7/ـ14
اآليات مجلة اعرتاضية بني القسم وجوابه ،تبني فعل
رب السموات واالرض بقوم عاد وثمود وفرعون ملا
طغوا واكثر الفساد بسفك الدماء إذ اهلكهم.
َ َ
َّ
قوله تعاىل ﴿ ِإن َر َّبك ِلال ِمرصا ِد﴾ :جواب القسم،
اي :ان ربك سوف هيلك بني امية عىل سعة ملكهم
وقدرهتم لقتلهم احلسني  واهل بيته وصحبه
وهيلك بني العباس عىل سعة ملكهم وكذلك هيلك
ملك كليهام حني يتجدد يف اخر الزمان ـ كام اهل
أشياعهم من قبل.
ََ
ُ
َ ُ َ ُّ ُ َ َ َ َ ُ
قوله تعاىل ﴿فأ ّما األِنسان ِإذا ما ابتاله ربه فأكرمه
َ
َ َ َّ َ ُ َ َ ُ
َ ُ ََ
قول َر ّب أَ َ
اله فق َد َر
كر َم ِن (َ )15وأ ّما ِإذا ما ابت
ونعمه في
َ ََّ
ََ
َ
َُ ََ ُ َّ َ َ
ُ
كرمون
علي ِه ِرزقه فيقول رب أهان ِن ( )16كال بل ال ت ِ
َ ّ َ َ
ايلَ َ
سكني ()18
تيم (َ )17وال تاضون ع َطعامِ ال ِم
ِ
َ
ُ
َ
َ ُ َ ُّ َ
َ
ً َ ًّ
ت ّبون املال ُح ًّبا
َوتأكلون التاث أكال لما (َ )19و ِ
َ ًّ
جا(﴾)20
َ
ُ
مون ايلَ َ
تيم﴾ :اليتيم الطفل هو
كر
قوله تعاىل﴿ :ال ت ِ
ال ّطفل ا ّلذي ال أب له ،أي :ال تعطوهنم ممّا أعطاكم اهلل
حتّى تغنوهم عن ّ
ألنم ال
ذل السؤال.
ّ
وخص اليتيم ّ
كافل هلم يقوم بأمرهم .وقد قال النبي  أنا وكافل
اليتيم كهاتني .وأشار بالس ّبابة والوسطى.
َ َ ُ َ ُّ َ َ ً َ
قوله تعاىل
﴿وتأكلون التاث أكال ل ًّما﴾ :يقال ذا
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والصبيان
ملّ ،أي مجع بني احلالل واحلرام ،معناه كانوا ال يورثون النّساء
ّ
ويأكلون أنصباءهم ،أو يأكلون ما مجعه املورث من حالل وحرام عاملني
بذلك.
َ ُ ّ َ َ ُ ًّ ًَّ
تبون املال حبا جا﴾ :اجلم الكثري.
قوله تعاىل ﴿و ِ

وكأن اآليات تلمح اىل ان قمة الفساد وهي سفك الدماء الذي ينتج
بوار الظاملني أصله فساد النفس بحب املال وهو الدنيا وهو راس كل
خطيئة .فعن أيب عبد اهلل عليه السالم قال :رأس كل خطيئة حب الدنيا.
وعن أيب جعفر عليه السالم قال :ما ذئبان ضاريان يف غنم ليس هلا راع،
هذا يف أوهلا ،وهذا يف آخرها بأرسع فيها من حب املال والرشف يف دين
املسلم (الضاري املعتاد احلريص الشبعان) ،وعن أيب عبد اهلل عليه السالم
قال :إن الشيطان يدبر ابن آدم يف كل يشء فإذا أعياه جثم (أي لزم) عند
املال فأخذ برقبته .وعن احلرث األعور ،عن أمري املؤمنني عليه السالم
قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله إن الدينار والدرهم أهلكا من كان
قبلكم ومها مهلكاكم.
ُ َّ
َ َّ
َ ُ َ ًّ َ ًّ
َ َ َ ُّ َ
ََ ُ
ت األرض دك دك ( )21وجاء ربك والملك
قوله تعاىل﴿ :كال إِذا دك ِ
َ َ َّ َ َ َ َ َ َّ
ُ َ َّ َ ِّ
ء يَ َ
َص ًّفا َص ًّفا (َ )22ويج َ
وم ِئ ٍذ يتَذك ُر األِنسان َوأن ُل اذلكرى
وم ِئ ٍذ ِبهنم ي
َ ُ
قول يا َلتَين قَ َّد ُ
مت ِلَيايت ( ﴾)24الفجر15/ـ. 26
( )23ي
وليس من شك ان عالج حب الدنيا هو ذكر االخرة وأهوال يوم
احلساب.
َ َ َ َُّ
ُ َ َ َّ َ ُ ِّ
قوله ﴿يتذكر األِنسان وأن ل اذلكرى﴾ أي :يتذكّر معاصيه .أو يتّعظ،

ألنّه يعلم قبحها فيندم عليها .وقيل وقيل :أريد إنسان معني ،فقيل عتبة
بن ربيعة أو أبو حذيفة بن الغرية عن ابن عباس،
اقول :بل هو قاتل احلسني  واهل بيته وهو يزيد واهل بيته
وجالوزهتم .
َ
ِّ
ُ َ َُ
َ
ُ
ٌ
ُ
قوله تعاىل﴿ :فيَ َ
وم ِئ ٍذ ال ي َعذ ُب َعذابَه أ َحد (َ )25وال يوثِق وثاقه
َ
أ َح ٌد ( . ﴾)26
﴿و َي َ
وم تَ ُ
اي سوف يعذبه اهلل تعاىل اشد عذاب كام قال يف ال فرعون َ
قوم
ّ َُ َ
َ َ َ
ون أَ َش َّد َ
ذاب﴾ غافر.46/
الع
رع
ف
آل
لوا
دخ
الساعة أ
ِ
ِ
ِ
ًَ
َّ ُ ُ َ َّ ُ
َ َّ
ُ
ِّ
َ
ارجيع إِىل رب ِك راضية
قوله تعاىل﴿ :يا أيتها انلفس المطمئِنة (ِ )27
َ َّ ً
ُ
ُ
وادخيل َج َّنيت ( ﴾)30هذه النفس
رضية ( )28فادخيل يف ِعبادي ()29
م

يف يوم العارش وقد وصفه تعاىل له
املطمئنة باهلل تعاىل هي احلسني
بالنفس املطمئنة الهنا الصفة البارزة يف احلسني فجر يوم العارش من املحرم
ملارآى كثرة عدوه رفع يده اىل السامء وقال« :اللهم أنت ثقتي يف كل كرب،
ورجائي يف كل شدة وأنت يل يف كل أمر نزل يب ثقة وعدة ،كم من هم
يضعف فيه الفؤاد ،وتقل فيه احليلة ،وخيذل فيه الصديق ،ويشمت فيه
العدو ،أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك ،ففرجته
وكشفته ،وأنت ويل كل نعمة ،وصاحب كل حسنة ،ومنتهى كل رغبة».
لقد كانت نفسا سلمت امرها اىل اهلل تعاىل واطاعته كام سلم ابراهيم
واسامعيل امرمها اىل اهلل واطاعاها ﴿ فلما اسلما وتله للجبني﴾.
هذا االطمئنان الذي نتج عنه الثبات عىل املوقف (أال وإن الدعي بن
الدعي قد ركز بني اثنتني :بني السلة والذلة ،وهيهات منا الذلة ،يأبى
اهلل لنا ذلك ورسوله واملؤمنون ،وحجور طابت وطهرت ،وأنوف محية،
ونفوس أبية من أن تؤثر طاعة اللئام عىل مصارع الكرام)،
حيد بن مسلم( :فواهلل ما رأيت
ونتج عنه االداء الكفوء يف العمل ،قال ُ َ
مكثورا قط قد قتل ولده وأهل بيته وأصحابه أربط جأشا وال أمىض
جنانا منه عليه السالم ،إن كانت الرجالة لتشد عليه فيشد عليها بسيفه،
فتنكشف عن يمينه وشامله انكشاف املعزى إذا شد فيها الذئب) .
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يحســــــــــــين بضـــــمايرنه
ال صيحــة عواطــف هــاي
بادئنــــــه
هــاذي مــن َم ِ

ِصحنـــــــه بيــك آم ّنــه
جــرد راي
ال َد َ
عــوه و ُم َّ
ِصحنــه بيــك آم ّنــه

عــن ســابق علــم يحســين
حبينــــــــاك وتبعنـــــــاك
ونتوقــع َوقــت محــدود
مــا بيــن إل يكيــد ِإل َنــه
ومــع احساســنه هــا َذه
َآمنـــــــه و ِت َوطَــــــ ّنه
معلــوم اليشــم أزهــار
علــى ريحتكــم شــنو أ
الزهــار
تُربــة كربــا تشــهد
ويــوم العاشــر بعاشــور
ــت ُرمــح ِتشــهد
وكل طَع َن ْ
كلهــا أتصيــح آم ّنــه
حقيقتنــه و طبيعتنــه
إح َنــه وكل ِدمــه َمهــدور
بســاحات الشــرف كُل َنــه
علــى ســيرة عقايدنــه
َف َّتشــ َنه بمحبتكــم و مــا
ال ُحــب محتــرف طامــع
ُحــب المحتــرف عنــده
و ُحــب الهــاوي يتنقــل
الفطــره
ُ
الحــب ُحب َنــه ْإل علــى ِ
أ
رواة الصــول تكــول
ْاو احنــه
حبيناكــم
علــى هــاي العقيــده نســير
علــى كل صــوت مــن عدكــم
بصوتــك من صحت يا حســين
مــا بيــن أ
الصــاب احنــه

4

يز
تركــ� بالفكــره
و عــن
ــره
و نتوقــع غصــص ُم َّ
و ســاعات إل تُمــر خطــره
و ين
ــك الغَ ــد َره
حب ِ
بــ� ِي ِ
ِو لشفــــــنه وننتظـــــــره
ش
جــره
� بعــد ِي َ
عــى كل ي
يوخــزه الشــوك بالشــجره
نتحمــل ادى جمــره
لمــن دمنــا أصبحــت حمــره
الذكــره
هــم يشــهد مــع ِ
ــره
ــر طَ ب
و كل ســيف إل طَ ب
ت
بمحبتــك يبــو العــره
كتبناهــا عــى الفطــره
و كل طعنــه وجــرح ونحــور
َآم ّنــا
ِصحنــه بيــك

انحبكــم يابــن داحــي البــاب
ين
العــ� احجــاب
ظــل عــى
ــب ْاوغــاب
ال ُحــب هــاوي شَ ْ
بتحقيــق أ
الربــاح احســاب
ويــه هــواه إعلــه ســاعه وغاب
ْإل عــل المعتقَــد أ
باللبــاب
َ
ُ

عــل يعتقــد مــا ينعــاب
ين
بــ� الرحــم و االصــاب
ض
الحــا� وليجــي ولغــاب
نرفــع صوت َنــه ِبإيجــاب
هــل مــن نــارص ِإ ْل هالديــن
ِص ْح َنــه بيــك آم ّنــه

مــر بينــه ِإعلــه حبــك جــور
ّ
مــن عدوانــك أل چانــت
علينــه أفرضــوا أحــكام
ِثبتنــه بثقــه وبَره ّنــه
حتــى مــن نجــي نــزورك
يتحجــج علينــه يريــد
گال ال ّلــي يــزور حســين
َعليــه م ّيــة ذهــب يدفــع
ِد َفع َنــه و كل شــخص ِم ّنــه
شــنهو الذهــب شــنهو المــال
ر ّد گال إلـــ ِيــ ُزور حســين
انطينــه چفوفنــه بالحــال
ع َّنــك مــا منعنــه الخــوف
مــن أ
اللــم مــا ِصحنــه
ِ ِّ

ال ينســه و ال ِيخفَــه
بينــا تريــد تتشــفى
بــا رحمــه و ال رأفــه
للظالــم رغــم انفــه
عــى العــاده المأتلفــه
يمنعنــه بألــف ِحرفــه
و لــه َم ْه َمــه يكُــن ظرفــه
رســم أزيارتــه تكلفــه
يشــعر بعــده مــا و َّفــه
ـ� يحــب يتوطّــن إل حتفــه
الـ ي
مــن ِإيــده ينگطــع چفــه
و ركضنــا نــزورك أبلهفــه
قطعــوا مــن ِإيدينــه چفــوف
ِصحنــه بيــك آم ّنــه
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نشرة يصدرها مركز فجر عاشوراء الثقافي التابع للعتبة الحسينية المقدسة
تعنى بتيسير الثقافة االسالمية برواية أهل البيت  للمواكب الحسينية في العراق

تقرير مصور :عن اقامة مركز هيئات إحياء ليلة العاشر التابع للعتبة الحسينية
"اإلحياء املركزي" لليلة العاشرة من محرم الحرام  1436يف املخيم الحسيني يف كربالء املقدسة

شهد املخيم احلسيني يف كربالء املقدسة هذه السنة
إحياء ًا لليلة العارش من حمرم احلرام بالعزاء والرثاء مع

العبادة وقراءة القران إقتداء ًا باالمام احلسني عليه السالم
ٍ
مصل
واهل بيته واصحابه الذين احيوا تلك الليلة بني
ٍ
وتال للكتاب العزيز إذ استمهل عليه السالم اجليش

االموي تلك الليلة معل ً
ال ذلك بقوله:
ّ
نصل لربنا الليلة وندعوه ونستغفره فهو
«لع َّلنا

يعلم أين أحب الصالة له وتالوة كتابه وكثرة الدعاء
واالستغفار».

وبدأ برنامج االحياء يف املخيم احلسني بمجلس نعي شمل ايض ًا عىل فقرة نداء وقف فيها مجيع من حرض

حسيني ومن بعده كانت حمارضة للعالمة املحقق لسيد

سامي البدري بعنوان "احلسني يف سورة الفجر" ،تطرق

فقرات من دعاء الندبة كان والتي منها "اين الطالب بدم

فيها سامحته اىل سبب تسمية اهل البيت عليهم السالم املقتول بكربالء".
تلك السورة بسورة احلسني عليه السالم.

يمكن مشاهدة املحارضة من خالل الرابط التايل:

https://www.youtube.com/watch?v=ICuj-024k0w

واجلدير بالذكر ان العتبة احلسينية املقدسة عملت عىل

انشاء مركز هيئات احياء ليلة العارش الذي يرعى اهليئات

التي تعمل عىل إحياء ليلة العارش بالقرآن والعبادة اضافة
اىل العزاء  ،وقد شهدت هذه السنة إنشاء العرشات من

وبعد املحارضة جاء وقت جملس اللطم اذ شارك فيه
من كان حارض ًا من الشباب احلسيني  ،ثم بعد ذلك انت

اهليئات يف املحافظات العراقية لذلك الغرض وقد تابع

اهدي ثواهبا اىل االمام احلسني عليه السالم.

ما يزيد عن  1650شخص بإحياء تلك الليلة ضمن

وقد ارتأت العتبة احلسينية ان ختتار املخيم احلسيني مكان ًا

فقرة تالوة القران وكان جمموع ما قري اربع ختامت

أحيا فيه االمام احلسني عليه السالم ومن معه تلك الليلة.

وقد استمر برنامج االحياء اىل مطلع فجر كام وقد

لذلك اإلحياء ملا له من خصوصية إذ انه ذات املكان الذي

االحياء ونادوا بصوت واحد (لبيك يا حسني) مع قراءة

املركز من خالل من يمثله عمل تلك اهليئأت إذ شارك
الربنامج املعد من قبل املركز.

نشرة يصدرها مركز فجر عاشوراء الثقافي التابع للعتبة الحسينية المقدسة
تعنى بتيسير الثقافة االسالمية برواية أهل البيت  للمواكب الحسينية في العراق
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املهدي هو ّ
الطالب بدم الحسني

عليه السالم

عليه السالم

العالمة السيد سامي البدري
يفهم من مجلة روايات وردت يف تراث اهل
البيت  اهنم كانوا يربون شيعتهم عىل التطلع
لألخذ بثأر احلسني مع وليه املهدي  الذي سيظهره
اهلل تعاىل يف آخر الزمان ويمأل به االرض قسطا وعدالً
كام ملئت ظلام وجور ًا.
قال االمام الباقر  حني سألـه مالك اجلهني عن
كيفية عزاء االخ ألخيه يوم العارش من املحرم قال
تقولون:

«اعظم اهلل اجورنا بمصاب احلسني
وجعلنا
واياكم من الطالبني بثأره مع وليه االمام املهدي من
آل حممد .»
وروى عيل بن مهزيار عن االمام الباقر  ايضا
قال:
«كأين بالقائم يوم عاشورا يوم السبت قائام بني
الركن واملقام بني يديه جربئيل ينادي البيعة هلل فيألها
قسطا وعدال كام ملئت ظلام وجور ًا».
وعن سالم بن املستنري عن االمام الباقر  ايضا
قال يف قوله تعاىل( :ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه
سلطانا فال يرسف يف القتل انه كان منصورا ) قال :
«هو احلسني بن عيل  قتل مظلوما ونحن اولياؤه
والقائم منا إذا قام طلب بثأر احلسني فيقتل حتى يقال
قد ارسف يف القتل ،وقال املسمى املقتول احلسني
ووليه القائم ،واالرساف يف القتل ان يقتل غري قاتله،
(انه كان منصورا) فانه ال يذهب من الدنيا حتى ينترص
برجل من آل الرسول  يمأل االرض قسطا وعدال
كام ملئت جورا وظلام»(((.
وعن الـهروي قال قلت اليب احلسن عيل بن موسى
الرضا :
«يا ابن رسول اهلل ما تقول يف حديث روي عن
الصادق  انه قال:
إذا قام القائم قتل ذراري قتلة احلسني  بفعال
آبائها ؟!

فقال  :هو كذلك.
قلت :فقول اهلل عز وجل (وال تزر وازرة وزر
اخرى) ما معناه؟
فقال :صدق اهلل يف مجيع اقوالـه لكن ذراري قتلة
احلسني  يرضون بفعال آبائهم يفتخرون هبا ،ومن
ريض شيئا كمن اتاه ،ولو ان رجال قتل يف املرشق
((( تفسري العيايش ج. 291/2

فريض بقتله رجل يف املغرب لكان الرايض عند اهلل
عز وجل رشيك القاتل وانام يقتلهم القائم اذا خرج
لرضاهم بفعل آبائهم.
قال فقلت لـه باي يشء يبدأ القائم فيهم؟ قال
يبدأ ببني شيبة ويقطع ايدهيم الهنم رساق بيت اهلل
احلرام» (((.
ورس االمر يف قتل ذراري قتلة احلسني  بفعال
آبائها انام هو يف رضاهم وافتخارهم هبا وقوله 
ومن ريض شيئا كمن اتاه هي القاعدة وتشمل من
ليس ذرية ،لقوله  ولو ان رجال ُقتِل يف املرشق
فريض بقتله رجل يف املغرب لكان الرايض عند اهلل عز
وجل رشيك القاتل ،ولقول عيل « إنّام جيمع الناس
الرضا والسخط ،فمن ريض أمر ًا فقد دخل فيه ،ومن
سخطه فقد خرج منه»(((.
والذي نفهمه من هذه الروايات وروايات اخر
تتحدث عن السفياين الشامي اخر الزمان ان خط
بني امية سوف يعود يف آخر الزمان وقد رصحت
الرواية بذلك قال يف معاين األخبار :ابن الوليد عن
حممد العطار وأمحد بن إدريس معا عن األشعري عن
السياري عن احلكم بن سامل عمن حدثه عن أيب عبد
اهلل  قال :إنا وآل أيب سفيان أهل بيتني تعادينا يف اهلل
قلنا صدق اهلل وقالوا كذب اهلل قاتل أبو سفيان رسول
اهلل صىل اهلل عليه وآله وقاتل معاوية عيل بن أيب طالب
وقاتل يزيد بن معاوية احلسني بن عيل  والسفياين
يقاتل القائم عليه السالم.
واذا اضفنا اىل ذلك ان انحراف بني العباس
وظلمهم ألهل البيت  قتال وسام وسجنا وترشيدا
وادعائهم اخلالفة االهلية كانوا قد اقتدوا بأسالفهم يف
احلكم بني امية ومن مهد هلم.
وتفيد الروايات ايضا ان حكم بني العباس سيتجدد
يف اخر الزمان ويتحالفون مع السفياين فاهنم حني
ينهض احلسني واخوه وحيتالن املسجد احلرام يقتالهنام
اهل مكة ويبعثان براسيهام اىل السفياين وهو الذي
كتب عليهام ،وحني يفاجئهم املهدي  باحتالله
املسجد احلرام بعد ذلك بخمسة عرش يوما وحيتل
املسجد احلرام ويعتصم به يبعث السفياين بجيشه اىل
((( علل الرشائع ج ،229/1عيون اخبار الرضا  ج. 273/1
((( الوسائل  ، 411 / 11الباب  5من أبواب األمر والنهي ،
احلديث . 9

مكة نجدة لبني العباس فيخسف به.
يتضح من ذلك ان يف هناية التاريخ سيكون خطان
للرصاع:
األول :خط شيعة احلسني  واهل بيته الذين
عرفوا طوال تارخيهم اهنم يبكون احلسني 
ويعملون بفقه ابنائه التسعة ومعهم مستضعفون من
السنة واملسيحيني واليهود والشعوب االخرى يقوده
املهدي  التاسع من ذرية احلسني .
الثاين :خط يقوده طاغية بني امية السفياين الشامي
وحتالف معه بنو العباس يساندهم االرسائيليون
والسفياين الغريب العاملي وقد اوغلوا يف دماء االبرياء
والصلحاء من شيعة الكوفة وغريهم.
وهنا ينرص اهلل تعاىل وليه املهدي ويأخذ بثأر
احلسني  الذي جتددت ظالمته بسفك دماء من
ذريته وبنيه ودماء اخرى سفكت من غري حق.
هذه هي ثارات احلسني  التي يأخذها املهدي
ممن سفكها فعال اومن ريض بسفكها والرضا جيمع
االولني واالخرين وجيمع من كان ذرية ومن مل يكن.
فاملهدي ثائر بدم احلسني  معناه طالب بكل تلك
الدماء التي سفكت يف غري حق من نسل احلسني 
ومن شيعته ومن االبرياء من املسلمني واحلسني 
عنوان لكل ظالمة يف البرشية واملهدي ويل الدم دم
احلسني  ودماء شيعته ودماء االبرياء قال تعاىل
َّ َ َّ َ َّ َ ُ َّ
ُ َ
َ
اهلل إِال بِاحل َ ِّق َو َمن ق ِتل
﴿ َوال تقتُلوا انلفس ال ِت حرم
َ
َم ْظلوما ً َف َقد َج َعلنا ل َولِّه ُسلطانا ً فَال ي ُ
تل
الق
ف
ف
رس
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ُ َ َ ُ ً
نصورا﴾ اإلرساء 33/وقد وردت الرواية ان
ِإنه اكن م
هذه الويل هو املهدي .

َ
َ َ ّ ُ َ َ
ك َ
رب َ
الء،
أين الطا ِلب بِدمِ الم ِ
قتول بِ
َ
َ
َ
َ َ ّ ُ ُ
حول األنبيا ِء وأبنا ِء األنبياءِ،
ب بِذ ِ
أين الطا ِل
ُ ُّ َ
َ َ ُ ُّ َ
أين م ِعز األويلا ِء وم ِذل األعداءِ،
الم َؤ َّم ُل لحياء الكتاب ُ
ين ُ
أَ َ
وحدو ِدهِ،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّ َ
َ
َ َ ُ َّ َ
َ
ن،
المدخ ُر ِل
أين
ِ
جديد الفرائِ ِض والس ِ
المرتَ َج لزالَة اجلَور ُ
ين ُ
أَ َ
دوان،
والع
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ َ َ ََ
َ
َ َ
َّ
الكم ِة ع اتلقوى،
أين جا ِمع ِ
َّ
ُ َ
أَ َ ُ
هلل الي ِمنه يُؤت.
ين باب ا ِ
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فضل زيارة الحسني 
زيارة احلسني 
كحج بيت اهلل احلرام يف التأثري عىل
ِّ
النفس واملجتمع ،وهي تتكفل بالبناء الصالح االقرب
اىل اهلل عز وجل ورسوله  واهل بيته .
وفيام ييل طائفة من الروايات يف ثواب احلج واخرى
يف ثواب زيارة احلسني .

روايات في ثواب الحج:

روى الكليني يف الكايف :عن عيل بن أيب محزة ،عن
إبراهيم بن ميمون قال :قلت أليب عبد اهلل  :إين
أحج سنة ورشيكي سنة ،قال :ما يمنعك من احلج يا
إبراهيم؟ قلت :ال أتفرغ لذلك جعلت فداك أتصدق
بخمسامئة مكان ذلك؟ قال :احلج أفضل ،قلت :ألف؟
قال :احلج أفضل ،قلت :فألف ومخسامئة؟ قال :احلج
أفضل ،قلت :ألفني؟ قال :أيف ألفيك طواف البيت؟
قلت :ال ،قال :أيف ألفيك سعي بني الصفا واملروة؟
قلت :ال ،قال :أيف ألفيك وقوف بعرفة؟ قلت :ال،
قال :أيف ألفيك رمي اجلامر؟ قلت :ال ،قال :أيف ألفيك
املناسك؟ قلت :ال ،قال :احلج أفضل.
ويف الكايف عن صفوان عن الكاهيل قال :سمعت
أبا عبد اللَّ  يقول ويذكر احلج فقال قال رسول
اللَّ  هو أحد اجلهادين هو جهاد الضعفاء ونحن
الضعفاء ،...،ال تدع احلج وأنت تقدر عليه ،أما ترى
أنه يشعث فيه رأسك ويقشف فيه جلدك ومتتنع فيه من
النظر إىل النساء وإنا نحن هاهنا ونحن قريب ولنا مياه
متصلة ما نبلغ احلج حتى يشق علينا فكيف أنتم يف بعد
البالد وال من ملك وال سوقة يصل إىل احلج إال بمشقة
يف تغيري مطعم أو مرشب أو ريح أو شمس ال يستطيع
ردها.

ثواب زيارة قبر الحسين كثواب
زيارة بيت اهلل بل اعظم:

روى جعفر بن قولويه يف كامل الزيارات عن أيب
عبد اهلل  قال :من أراد اهلل به اخلري قذف يف قلبه حب
احلسني  وحب زيارته ،ومن أراد اهلل به السوء قذف
يف قلبه بغض احلسني  وبغض زيارته .
وروى منصور بن حازم عن ايب عبد اهلل  قال:
سمعته يقول :من أتى عليه حول مل يأت قرب احلسني 
نقص اهلل من عمره حوال ،ولو قلت :إن أحدكم
يموت قبل أجله بثالثني سنة لكنت صادقا ،وذلك
أنكم ترتكون زيارته فال تدعوها يمد اهلل يف أعامركم
ويزيد يف أرزاقكم وإذا تركتم زيارته نقص اهلل من
أعامركم وأرزاقكم فتنافسوا يف زيارته وال تدعوا ذلك،
فإن احلسني بن عيل  شاهد لكم عند اهلل تعاىل وعند
رسوله وعند عىل ،وعند فاطمة صلوات اهلل عليهم
أمجعني .
وعن احللبي عن أيب عبد اهلل  قال:قلت له جعلت
فداك :ما تقول فيمن ترك زيارة احلسني  وهو
يقدر عىل ذلك قال :إنه قد عق رسول اهلل  وعقنا
واستخف بأمر هو له ،ومن زاره كان اهلل من وراء
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حوائجه وكفى ما أمهه من أمر دنياه ،وأنه جيلب الرزق
عيل العبد وخيلف عليه ما ينفق ويغفر له ذنوب مخسني
سنة ويرجع إىل أهله وما عليه وزر ،وال خطيئة إال وقد
حميت من صحيفته فإن هلك يف سفرته نزلت املالئكة
تغسله وفتح له باب إىل اجلنة يدخل عليه روحها حتى
ينرش وإن سلم فتح له الباب الذي ينزل منه رزقه.
جيعل له بكل درهم أنفقه عرشة آالف درهم ،إن اهلل
نظر لك فذخرها لك عنده.
وعن رفاعة النحاس عن أيب عبد اهلل  قال:
وإذا مشى إىل احلسني  فرفع قدما ووضع أخرى
كتب اهلل له عرش حسنات.
وعن أيب عبد اهلل  قال :إذا زرت احلسني صىل اهلل
عليه فزره وأنت حزين ،مكروب أشعث ،مغرب ،جائع،
عطشان ،واسأله احلوائج وانرصف.
عن هارون بن خارجة ،قال :قلت أليب عبد اهلل :
اهنم يرون انه من زار احلسني  كانت له حجة
وعمرة ،قال يل :من زاره واهلل عارفا بحقه غفر له ما
تقدم من ذنبه وما تأخر.
عن أيب عبد اهلل احلراين قال :قلت أليب عبد اهلل :
ما ملن زار قرب احلسني  قال :من أتاه وزاره وصىل
عنده ركعتني كتب له حجة مربورة .وعن النبي :
اما ان أمتي ستقتله ،فمن زاره بعد وفاته كتب اهلل له
حجة من حججي ،قالت عائشة :يا رسول اهلل حجة
من حججك ،قال :نعم حجتني من حججي ،قالت:
يا رسول اهلل حجتني من حججك ،قال :نعم وأربعة،
قال :فلم تزل تزاده ويزيد ويضعف حتى بلغ تسعني
حجة من حجج رسول اهلل  بأعامرها.
و عن حممد بن مسلم ،عن أيب جعفر  ،قال :لو
يعلم الناس ما يف زيارة احلسني  من الفضل ملاتوا
شوقا ،وتقطعت أنفسهم عليه حرسات ،قلت :وما
فيه ،قال :من أتاه تشوقا ،كتب اهلل له الف حجة متقبلة
والف عمرة مربورة واجر الف شهيد من ،شهداء بدر
واجر الف صائم ،وثواب الف صدقة مقبولة وثواب
الف ،نسمة أريد هبا وجه اهلل ،ومل يزل حمفوظا سنته من
كل آفة أهوهنا ،الشيطان ،ووكل به ملك كريم حيفظه
من بني يديه ومن خلفه ،وعن يمينه ،وعن شامله ،ومن
فوق رأسه ومن حتت قدمه  .فان مات سنته حرضته
مالئكة الرمحة حيرضون غسله واكفانه ،واالستغفار له،
ويشيعونه إىل قربه باالستغفار له ،ويفسح له يف قربه مد
برصه ،ويؤمنه اهلل من ضغطة القرب ومن منكر ونكري ان
يروعانه ،ويفتح له باب إىل اجلنة ،ويعطى كتابه بيمينه،
ويعطى له يوم القيامة نورا يضئ لنوره ما بني املرشق
واملغرب ،وينادي مناد :هذا من زوار احلسني شوقا
إليه ،فال يبقى أحد يوم القيامة اال متنى يومئذ انه كان
من زوار احلسني .

احلسن  اىل بيت اهلل مخس وعرشين حجة .وثواب
السري عىل االقدام اىل قرب احلسني كثواب السري اىل بيت
اهلل بل هو اعظم ملن وجد الصحة والفراغ .
وحيالف التوفيق كثريا من الناس وبخاصة العراقيني
كل سنة يف السري عىل االقدام من مناطقهم او من قرب
امري املؤمنني  اىل قرب ولده احلسني  ،كام يوفق
الكثري منهم ايضا اىل خدمة الزائرين يف مراكز اخلدمة
املنترشة ثم االلتحاق بركب الزائرين يف اخر املطاف
وقد شكل ظاهرة منذ سنة  2003م يف العراق اجلديد.
وليس من شك فان هذه الظاهرة سوف تفعل فعلها يف
بناء الفرد العراقي والشعب العراقي بشكل سيكون فيه
االقرب اىل اهلل تعاىل واىل رسوله واىل اهل بيته ويفوز
هبجرة املهدي  عند ظهوره من مكة واستقراره بني
ظهرانيهم كام فاز اهل املدينة هبجرته اليهم واستقرار
النبي  بني ظهرانيهم .

دعاء االمام الصادق  لزوار
قبر ابي عبد اهلل 

دعاء االمام الصادق  وهو ساجد يف مصاله لزوار
قرب ايب عبد اهلل  برواية معاوية بن وهب :
«امهلل يا من َّ
خصنا بالكرامة  ،ووعدنا بالشفاعة،
وخصنا بالوصية ،وأعطانا َ
علم ما مىض وعلم ما بيق،
ً
وجعل أفئدة من انلاس تهوي إيلنا  ،اغفر يل وال
خواين ،وزوار قرب أيب عبد اهلل احلسني ،اذلين انفقوا
َ
أمواهلم  ،واشخصوا أبدانهم  ،رغبة يف بِ ِّرنا  ،ورجاء ملا
عندك يف صلتنا  ،ورسورا أدخلوه ىلع نبيك ،وإجابة
منهم ألمرنا ،وغيظا أدخلوه ىلع عدونا ،أرادوا
بذلك رضوانك .فاكفِهم عنا بالرضوان ،واكأل هم
بالليل وانلهار ،واخلف ىلع أهايلهم وأوالدهم اذلين
َّ
خلفوا بأحسن اخللف ،واصحبهم ،واكفهم رش لك
جبار عنيد ،ولك ضعيف من خلقك وشديد ،ورش
شياطني اإلنس واجلن ،وأعطهم أفضل ما َّ
أملوا منك
َ
يف غربتهم عن أوطانهم ،وما آثرونا به ىلع أبنائهم
وأهايلهم وقراباتهم .امهلل ان أعداءنا اعبوا عليهم
خبروجهم ،فلم ينههم ذلك عن الشخوص إيلنا خالفا
منهم ىلع من خالفنا ،فارحم تلك الوجوه اليت غريتها
الشمس ،وارحم تلك اخلدود اليت تتقلب ىلع حفرة
أيب عبد اهلل احلسني عليه السالم ،وارحم تلك
االعني اليت جرت دموعها رمحة نلا ،وارحم تلك
القلوب اليت جزعت واحرتقت نلا ،وارحم تلك
الرصخة اليت اكنت نلا .امهلل إين أستودعك تلك اال
بدان وتلك األنفس ،حىت ترويهم من احلوض يوم
العطش».
قال معاوية :فام زال يدعو وهو ساجد هبذا الدعاء،
فلام انرصف قلت :جعلت فداك لو أن هذا الدعاء
الذي سمعت منك كان ملن ال يعرف اهلل عز وجل
لظننت ان النار ال تطعم منه شيئا ابدا ،واهلل لقد متنيت
اين كنت زرته ومل أحج ،فقال يل :ما أقربك منه فام الذي
ظاهرة المشي الى قبر الحسين 
يمنعك من زيارته .ثم قال :يا معاوية ومل تدع ذلك،
في العراق:
قلت :جعلت فداك مل ادر ان االمر يبلغ هذا كله ،فقال:
السري اىل بيت اهلل تعاىل عىل االقدام اكثر ثوابا يا معاوية من يدعو لزواره يف السامء أكثر ممن يدعو هلم
من الركوب ملن هو يف صحة وفراغ وقد مشى امامنا يف األرض .
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عليه السالم

بن عدي الكندي غمه ذلك ،فدعا باملوت فسقط من
منافقو اهل الكوفة وجيش اهل الشام هم
يومه ،ومات سنة ثالث ومخسني.
الذين حاصروا الحسين وقتلوه:
ويف تاريخ ابن خلدون (( )14/3وكان) زياد قد
روى ثقة االسالم اللكيين يف الاكيف ( )147/4عن وىل الربيع بن زياد احلارثي عىل خراسان سنة احدى
أبان عن عبد امللك قال سالت أبا عبد اهلل  عن ومخسني وبعث معه من جند الكوفة والبرصة مخسني
ألفا فيهم بريدة بن احلصيب وأبو برزة األسلمي من
صوم تاسوعاء وعاشوراء من شهر املحرم فقال:
ني َ وأَصحابُ ُه َريض الصحابة.
«تاسواعء يَ ٌ
حوص فيه احل ُ َس ُ
ُ
وم
ِ َ ِ
َ
َ َ َ َ َََ ََ َ ُ
ّ
ُ َ ُ
خطة معاوية بعد شهادة الحسن 
هل الشامِ
اهلل عنهم بِكربالء واجتمع علي ِه خيل أ ِ
ُ
ابن َمرجانَ َة َو ُع َم ُر ُ َ
َوأَناخوا َعلَي ِه َوفَر َح ُ
عد بِتَواف ِر مالحقة شيعة علي  في كل بلدة،
بن س ٍ
ِ
ُ َ َ َ َ ُ
َ
َ
اخلَيل َو َك َ
رثتِها َواستضعفوا في ِه احلسني صلوات ا ِ
هلل وتفريغ العشائر الكوفية خاصة
ِ
اهلل َع ُ
َعلَيه َو أَصحابَ ُه َريض ُ
م.
نه
ِ
من الشيعة وتسييرهم الى خراسان
َ َ َ َ
َ
َ
ناص َو ال يُم َّدهُ
ٌ
ُ
و أيقنوا أن ال يأيت احلسني عليه السالم ِ
ِ باسم الجهاد وملئها بشيعة عثمان
َ ُ
َ ُ َ َُ َ
الغ ُ
ريب».
راق بِأيب المستضعف
ع
ال
هل
أ
ِ
ِ
 من اخواتها من عشائر اهل الشام:
ويف أمايل الطويس(ص )667عن أيب عبد اهلل
ُ ُ َ
ليس من شك ان الذين سريهم معاوية اىل خراسان
قال :سأتله عن صوم يوم اعشورا فقال« :ذاك يوم ق ِتل هم جنود من عشائر مهدان وكندة وم ِ
ذحج وبني اسد
َ
فيه احلسني  فان كنت شامتا فصم.
وغريها ممن عرف بوالئه لعيل  واسكن مكاهنم
ثم قال :إن آلل أمية لعنهم اهلل ومن أاعنهم ىلع قتل جنودا من العشائر نفسها من الشام التي والت معاوية
احلسني من أهل الشام نذرا إن قتل احلسني  وس ِلم وحاربت معه عليا  يف صفني.
قال الطربي( )9/4يف ذكر صفني :وبات عيل 
من خرج إىل احلسني ،وصارت اخلالفة يف آل أيب سفيان
أن يتخذوا ذلك ايلوم عيدا هلم يصومون فيه شكرا ،ليلته يعبىء الناس حتى إذا أصبح زحف هبم ،وخرج
إليه معاوية يف أهل الشام فجعل يقول :من هذه القبيلة
فصارت يف آل أيب سفيان سنة إىل ايلوم يف انلاس،
ومن هذه القبيلة ؟ يعنى قبائل أهل الشام حتى إذا
واقتدى بهم انلاس مجيعا ذللك ،فذللك يصومونه
عرفهم ورأى مراكزهم
ويدخلون ىلع عياالتهم وأهايلهم الفرح يف ذلك ايلوم».
قال لألزد :اكفوين األزد .وقال خلثعم :اكفوين
اقول :رواية الكايف رصحية بان الذي قتل احلسني 
خثعام .
هم خيل اهل الشام ،وهؤالء هم املوالون ملعاوية
وأمر كل قبيلة من أهل العراق أن تكفيه أختها من
من اهل الشام الذين نقل معاوية سكنهم اىل الكوفة أهل الشام ،إال قبيلة ليس منهم بالشام أحد ،مثل
ليسكنوا دور ابناء عمومتهم املوالني لعيل الذين بجيلة مل يكن بالشام منهم إال عدد يسري ،فرصفهم إىل
سريهم معاوية بعوائلهم اىل خر اسان.
خلم (االخبار الطوال للدينوري.)181/
قال الطربي :وكان معاوية حني أمجع عليه أهل
وقال ابن ايب احلديد يف رشح النهج ( )58/4قال
(((
العراق بعد عيل خيرج من الكوفة املستغرب يف نرص جعل معاوية عىل كندة دمشق حسان بن حوى
أمر عيل  وينزل داره املستغرب يف أمر نفسه من أهل السكسكي ،وعىل كندة محص يزيد بن هبرية السكوين،
الشأم وأهل البرصة وأهل اجلزيرة وهم الذين يقال هلم وعىل سائر اليمن يزيد بن أسد البجيل ،وعىل محري
وحرض موت اليامن بن غفري ،وعىل م ِ
النواقل يف األمصار(((.
ذحج األردن
َ
قال البالذري يف فتوح البلدان ( )507/3ثم وىل املخارق بن احلارث الزبيدي ،وعىل مهدان األردن
زياد بن أيب سفيان الربيع بن زياد احلارثي سنة إحدى محزة بن مالك اهلمداين.
ومخسني خراسان ،وحول معه من أهل املرصين
اقول :وهكذا فان الكوفة منذ سنة  51هـ قد تشكل
(الكوفة والبرصة) زهاء مخسني ألفا بعياالهتم .جيشها من صنفني من الناس:
وكان فيهم بريدة بن احلصيب األسلمي أبو عبد اهلل،
الصنف االول :جند الشام املوالني ملعاوية من القبائل
وأسكنهم دون النهر .وملا بلغ (الربيع) مقتل حجر الشامية املناظرة ألخواهتا يف الكوفة (كندة ،بنو اسد،
م ِ
ذحج ،متيم ،االزد ،خثعم مهدان ،هوازن )...وكان
((( اقول كان ذلك بعد وفاة احلسن . 
َ
معجم
يف
ياقوت
قال
،500
((( الطربي :تاريخ الطربي ج  2ص
هؤالء ال يقل عددهم عن مخس وعرشين الف مقاتل
االدباء  289/19يف ترمجة هشام بن حممد بن السائب الكلبي يف ذكر
كتبه :كتاب النواقل فيه نواقل قريش وكنانة وأسد ومتيم وقيس وإياد يف الكوفة سنة احدى ومخسني وقد تضاعف عددهم
وربيعة ،كتاب املناقالت.
بعد عرش سنني من خالل اطفاهلم الذين اصطحبوهم
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معهم من الشام واجلزيرة .وهذا لوحده يعرب عن
احتالل غري مبارش للكوفة من قبل الشام.
الصنف الثاين :وهم املوالون للشيخني وعثامن
ومعاوية من شيوخ القبائل الكوفية واتباعهم املناظرة
ألخواهتا يف الشام من زمن عيل  وقد كانت هلؤالء
مساجد خاصة هبم معروفة وقد هنى عيل  عن
الصالة فيها (الكايف  )490/3نظري هني القرآن عن
الصالة يف مسجد رضار ،وهذه املساجد هي:
مسجد االشعث بن قيس الكندي يف حي كندة.
مسجد الصحايب جرير بن عبد اهلل البجيل يف حي
بجيلة .
مسجد شبث بن ربعي التميمي يف حي متيم.
مسجد سامك بن خمرمة االسدي يف حي بني اسد.
وقد اختار زياد ومن بعده ولده عبيد اهلل قادة اجليش
ورؤساء االرباع من هؤالء منذ سنة مخسني.
ويف قبال ذلك مل يبق من شيعة عيل  يف الكوفة
معروف بعد تسيري مخس وعرشين الف بعوائلهم اىل
خراسان ومالحقة من بقي منهم وعرضهم عىل لعن
عيل  او انزال العقوبة ،وكانت خطة احلسني  بعد
قتل حجر  سحب البقية الباقية منهم من الساحات
العامة وحثهم عىل التزام بيوهتم منرصفني اىل العبادة
اقتداء به  حلني موت معاوية وقد عقد احلسني 
لرؤسائهم قبل موت معاوية بسنتني مؤمتر مكة
االول لبيان تكليفهم وتوضيح اخلطة العامة للعمل
بشكل رسي مع فتح بابه الستقبال الزوار العراقيني
من شيعته .وكان هؤالء املمحصون عدته يف هنضته
لفتح باب اجلهاد ضد بني امية ولتحرير الكوفة من
االحتالل االموي واحباط خطة معاوية فيها.
والذي جرى يف كربالء سنة 61هـ من حمارصة
احلسني  واهل بيته واصحابه وقتلهم ومنعهم من
املاء وقطع راسه الرشيف ورؤوس اهل بيته واصحابه
وتقاسمها بينهم ومحل نسائه سبايا اىل الشام انام كان
من قبل خيل بني امية من كندة الشام ومهداهنا ومتيمها
وهوازهنا (كالهبا) وبنو اسدها معهم مجلة من رؤساء
وافراد عشائر الكوفة املتمرسني عىل النفاق من زمن
عيل  كقيس وحممد ابني االشعث الكندي وشبث
بن ربعي التميمي وعمرو بن احلجاج الزبيدي
وغريهم ومل يكن هؤالء شيعة لعيل  متاما بل كانوا
شيعة آل ايب سفيان وجندهم وانصارهم.
وبنهضة احلسني  وشهادته احبط اهلل خمطط
معاوية فدمرت دولته واطروحته وعادت الكوفة اىل ما
كانت عىل عهد عيل واحلسن  حتمل الوالء لعيل 
وتعمل بمنهج الكتاب والسنة وتقتدي باهل بيت
النبي  . 

