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 احلديث األول: 
ذكُر القرآن الكريم الليايل العرش

الشفع يف اللغة: هو الفرد الذي إذا أضيف إىل 
مثله كان به زوجًا.

القسم   ﴾ َعرْْشٍ َويََلاٍل   * ﴿َوالَْفْجرِ  وقوله تعاىل: 
بفجر يوم العارش من ذي احلجة، والقسم بالليايل 
العرش التي سبقته، وبقيت فردًا يف التاريخ مدة 
)الفجر  مثلها  تكرر  حتى  تقريبًا  سنة   2790
  ولياٍل عرش( بإذن اهلل تعاىل ووصيته للنبي
يف احلسني  حني هنض سنة 60 ـ 61 هـ، ثم 
سفك بنو أمية دم احلسني  ظلاًم وعدوانًا ألنه 
هنض آمرا باملعروف ناهيا عن املنكر إلحياء دين 

. جده النبي
  لذلك أفرد اهلل تعاىل يف السورة دم احلسني
﴿َوالَْوتْرِ﴾، وهو يف اللغة: الدم  بالذكر يف قوله: 

املسفوك ظلاًم.
وقد جاءت الرواية عن النبي : »ان السورة 

)1( .» كلها يف احلسني
)1( قد فصلنا احلديث عن ذلك يف تفسرينا لسورة الفجر املنشور 
ضمن كتاب بحوث يف النهضة احلسينية وكراس تفسري سورة 

الفجر.
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إذنالليايلالعرشمناملحرمهيالّشفعاملذكور
يفالقرآنلليايلالعرشمنذياحلجة.

فكام عّمر إبراهيم  واحلجيج معه الليايل 
العرش األوىل من ذي احلجة بالصالة والدعاء 

واالستغفار وأحيوا ليلة العارش إىل الفجر.

  بيته  وأهل    احلسني  ر  عمَّ كذلك 
بـ)تالوة  املحرم  من  العرش  الليايل  وأصحابه 
القران الكريم والصالة والدعاء واالستغفار( 
يف  املستقرة  الشام  أهل  خيل  حارصهتم  حني 
الكوفة منذ سنة 50 هجرية، وحني ُسِجَن أنصار 

احلسني  فيها عىل الظن والتهمة.
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التاسع  عشية  األموي  اجليش  حترك  وملا 
وموقفه  رأيه  يبني  أن    احلسني  من  يطلبون 
طلب منهم أن يؤخروه ــ يؤجلوه ــ ليلة يتزود 
فيها من قراءة القران الكريم والصالة والدعاء 
بيته  وأهل    احلسني  وإحياء  واالستغفار. 
وأصحابه )رض( ليلة العارش من املحرم بذلك 
اهلل  ولقاء  للشهادة  استعدادا  الفجر  طلوع  اىل 

تعاىل.  
ذرية  من  التاسع  )عج(  املهدي  كذلك 
احلسني  وأنصاره يف آخر الزمان أيام الظهور 
سوف يعمرون الليايل العرش من املحرم بذلك 
استعدادا  الفجر  إىل  منها  العارش  ليلة  وحييون 

. ألخذ الثأر من الراضني بقتل احلسني
كذلك الشيعة يف عرص األئمة التسعة من ذرية 
أيامنا هذه  الغيبة وهي   ويف عرص  احلسني 
 يف إعامر هذه الليايل ويف  يقتدون باحلسني 

إحياء ليلة العارش بالعزاء والعبادة إىل الفجر.
وقد وصف أمري املؤمنني  طريقة املتقني 
يف قراءة القران الكريم يف الليل قائال: »أّما الليل 
فصافون أقدامهم تالني ألجزاء القرآن يرتلونه 
نون به أنفسهم، ويستثريون به دواء  ترتيال، حُيزِّ
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إليها  فيها تشويق ركنوا  بآية  مروا  فإذا  دائهم، 
طمعا، وتطلعت نفوسهم إليها شوقا، وظنوا أهنا 
نصب أعينهم، وإذا مروا بآية فيها ختويف أصغوا 
جهنم  زفري  أن  وظنوا  قلوهبم  مسامع  إليها 
عىل  حانون  فهم  آذاهنم  أصول  يف  وشهيقها 
أوساطهم، مفرتشون جلباهبم، وأكفهم وركبهم 
وأطراف أقدامهم، يطلبون إىل اهلل تعاىل يف فكاك 

رقاهبم، وأما النهار فحلامء علامء، أبرار أتقياء«. 
أقول: وليس من شك أهنم ال يكونون علامء 
بالقرآن الكريم إال إذا كانوا يقرؤونه قراءة علم، 
وهي قراءة الفهم والتدبر باآلية من خالل اللغة 
هبا  وتفسريها  القران  عىل  ردها  خالل  ومن 
ومن خالل الرواية الواردة عن النبي  وأهل 
تأسيسا  ال  تأكيدا  التوراة  خالل  ومن    بيته
ومن خالل احلقائق العلمية املكتشفة يف الطبيعة 

والتاريخ تأكيدا ال تأسيسا.
  احلسني  شيعة  يا  الفرصة  اغتنموا 
واملهدي    حني أنعم اهلل علينا فأدركنا هذه 
  األيام العظيمة لنعّمرها بام عمرها احلسني
وأصحابه ريض اهلل عنهم سنة 60ـ  61 للهجرة 

وسيعمرها املهدي   وأنصاره عند ظهوره.
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  يا من أدخلتم الرسور عىل قلب رسول اهلل
التسعة  واألئمة  واحلسن  وعيل  فاطمة  وقلب 
من ذرية احلسني  بمواساتكم هلم وتقيُِّدُكم 
اإلمام  بسرية  وعملتم  املحرم  أيام  يف  بآداهبم 
  التي رواها ولده اإلمام الرضا  الكاظم
قائال: »كان أيب إذا دخل املحرم ال ُيرى ضاحكا، 
يوم  إذا كان  تغلب عليه، حتى  الكآبة  وكانت 
وحزنه  مصيبته  يوم  اليوم  ذلك  كان  العارش 

وبكائه«.
صىل اهلل عليك يا أبا عبد اهلل.

عايَنَتُهــم لَــو  اهَلَلِ  َرســوَل  يــا 
َوِســبا َقتلــى  بَيــَن  مــا  َوُهــُم 

َوِمــن الــِذلَّ  ُيمَنــُع  َرميــٍض  ِمــن 
الَقنــا أَنابيــَب  ُيســقى  عاِطــٍش 

بِــِه ُيســعى  عاثِــٍر  َوَمســوٍق 
َخلــَف َمحمــوٍل َعلــى َغيــِر َوطــا

َعلــى الَســيِر  أَذى  يَشــكو  ُمتَعــٍب 
الَمطــا َمجــزوِل  الَمنِســِم  نَقِــِب 

َمنَظــراً ِمنُهــم  َعينــاَك  لَــَرأَت 
َقــذى َولِلَعيــِن  َشــجواً  لِلَحشــى 
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يــا اهَلَلِ  لَِرســوِل  َهــذا  لَيــَس 
َجــزا َوالَبغــِي  الُطغيــاِن  ـَة  أُمَـّ

َجــَزروا َجــزَر اأَلضاحــي نَســلَُه
اإلِمــا َســوَق  أَهلَــُه  ســاقوا  ُثــمَّ 

فاِطَمــٌة لَــُه  تَبكــي  ـٌت  َميِـّ
الُعلــى ذو  َوَعلــيٌّ  َوأَبوهــا 

بَعــَدُه يَحيــا  اهَلَلِ  َرســوُل  لَــو 
لِلَعــزا َعلَيــِه  الَيــوَم  َقَعــَد 
نأمل من املؤمنني أال ينسونا من صالح الدعاء.
مع  فرجنا  واجعل  وليك  فرج  اللهم عجل 
فرجه، واجعلنا من جنده وأنصاره والذابني بني 

يديه.
السيد سامي البدري
النجف األرشف/  حمرم احلرام 
1444هـ

اضغط هنا لالنتقال اىل املوقع االلكرتوين 
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a<]
ÖÁ

ç^
¬<

k
Èœ

e

<Ç€¶<Ÿa<]ÖÁç^¬<ª
<^„◊n⁄<ÖÜ”i<Óju

٦٤

الحسين  في سورة الفجر

�َْم تََر َكيَْف َ�َعَل َرُ�َّك 
َ
� 

بِـَعــاد ٦>إَِرَم َذاِت الْعَِمادِ ٧ الَِّ� �َْم ُ�ْلَْق ِمثْلَُها ِ� اْ�َِ�دِ>٨>
ْخَر بِا�َْوادِ ٩  ِيَن َجابُوا ا�َصّ َوَ�ُمـوَد  اَ�ّ

ْوتَادِ ١٠ 
َ
َوفِرَْعْوَن ذِي اْ�

وا �ِيَها الَْفَساَد ١٢  ُ�َ�ْ
َ
اّ�يَن َطَغْوا ِ� اْ�َِ�دِ ١١ فَأ

فََصَبّ َعلَيِْهْم َرُ�َّك َسوَْط َعَذاٍب ١٣>
<Í“à÷]<‰⁄Å<Í” ^âÊ<D<<∞ä£]<Ì◊jœ÷E<D١٤< إَِنّ َرَ�َّك َ�ِا�ِْمرَْصادِ

<<<h]Ñ¬<ΩÁâ<‹„È◊¬<gíË<ÕÁâ<‰fid <#ÖÇŒÊ<‹„iÁŒ<k«◊e<^€„⁄

سورة غافر

اٍب  َوّ
َ
أ  ّ

لُِ�ِ تُوَعُدوَن  َما  هذا  بَعِيٍد ٣١   َ�ْ�َ �ِلُْمَتّقَِ�  َنُّة  اْ�َ ْزلَِفِت 
ُ
َوأ  

نِيٍب ٣٣ اْدُخلُوَها  ْن َخِ�َ ا�رَّْحَ�َٰن بِالَْغيِْب وََجاَء بَِقلٍْب ُمّ َحفِيٍظ ٣٢ َمّ
ْ�َنا َ�زِ�ٌد ٣٥ ا �ََشاُءوَن �ِيَها َوَ�َ �َِسَ�ٍ�ۖ  َ�ٰ�َِك يَوُْم اْ�ُلُودِ ٣٤ �َُهم َمّ

سورة ق

ŸÊ˜]<ƒ�œπ]

Ífi^n÷]<ƒ�œπ]

o÷^n÷]<ƒ�œπ]

ƒe]Ü÷]<ƒ�œπ]
ã⁄^§]<ƒ�œπ]

https://fajrashura.com/
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JÎÖÇf÷]<Í⁄^â<ÇÈä÷]<–œ-]<Ì⁄¯√◊÷<DÎÊÇ„π]<Õ]Üéjâ˜]<‹◊¬E<où<Üøfi]<D٢E JÎÖÇf÷]<Í⁄^â<ÇÈä÷]<–œ-]<Ì⁄¯√◊÷ <∞ä£]<ÏÖÁâE<ÜrÀ÷]<ÏÖÁâ<où<Üøfi]<D١E

َرٰى ِ� ا�َْمَناِم 
َ
ْ�َ قَاَل يَا ُ�َ�َّ إِِ�ّ أ ا بَلََغ َمَعُه ا�َسّ  (فَلََمّ

َما  اْ�َعْل  بَِت 
َ
� يَا  قَاَل   ۚ تََرٰى  َماَذا  فَانُظْر  ذَْ�َُك 

َ
أ  ّ�ِ

َ
�

ا  ابِرِ�َن ١٠٢ فَلََمّ تُْؤَ�ُر ۖ َسَتِجُدِ� إِن َشاَء اَ�ُّ ِمَن ا�َصّ

ْؤَ�ا ۚ إِنَّا َكَ�ٰ�َِك  قَْت ا�ُرّ ن يَا إِبَْراهِيُم ١٠٤ قَْد َصَدّ
َ
ْسلََما َوتَلَُّه �ِلَْجبِِ� ١٠٣َونَاَدْ�َناهُ أ

َ
أ

َ�ْزِي ا�ُْمْحِس�َِ� ١٠٥ إَِنّ َ�َٰذا �َُهَو اْ�ََ�ُء ا�ُْمبُِ� ١٠٦ َوفََدْ�َناهُ بِِذبٍْح َعِظيٍ� ١٠٧ َوتََرْ�َنا 

َعلَيْهِ ِ� اْ�ِخرِ�َن ١٠٨) [سورة ا�صافات]

٢ Ú̇شرÛع ÚالÛيÛ Û̇جرِ ١ وÛل ّ̇فِع وÛال̇ف ÛالشÛ̇سِر ٤  وÛ Ûّ̇يِل ِإذÛا ي  وÛالل
َهْل ِ� َ�ٰ�َِك 
ِي  قََسٌم ِ�ّ
ِحْجٍر ٥

‹ÈøfliÊ –Èœ†Ê où
ÎÖÇf÷] Í⁄^â ÇÈä÷] –œ-] Ì⁄¯√÷]

ÍfiÊ3”÷˝]<ÑÈÀflj÷]<<
ÌâÇœπ]<ÌÈflÈä£]<Ìfj√◊÷<ƒe^j÷]<ª^œn÷]<]ÖÁç^¬<Ür <à“Ü⁄ 
Ü¶E<ÌæÁÀ¶ ƒf�÷] —Áœu‹>1444هـ - 2022م)  >

<‡e <·^{{{€È◊â <Ç{{Ë <Ó◊¬ <I
<ÍÀœn÷] <Ö^{{{j~π]Ê <ÅÜë

<J‡ËÜç^fπ]<Ì◊jœ÷]<ÿjŒ<∞u

<∞u<∞Èâ^f√÷]<ÇË<Ó◊¬Ê<I
<Jÿi^œ÷]<›^øfl÷]<]Á�œâ_

<∞u< <ÎÇ„π] <ÇË <Ó◊¬Ê <I
<ÌÈï]Ü÷] <Ì€øfi˘] <ºœäi

J<∞ä£]<ÿjœe

<Á‚<Ì«◊÷]<ª<

J^€◊æ<’ÁÀäπ]<›Ç÷]

<›Å<Á‚<ÌË˚]<ªÊ

<ÎÑ÷]<∞ä£]

<›ÁË<^€◊æ<‘Àâ

<›Ü-]<‡⁄<Üç^√÷]

J<{‚٦١<Ìflâ

<<ÜrÀ÷]<Á‚<VÌ«◊÷]<ª

<ÌË˚]<ªÊ
<›ÁË<Ür <‰e<Å]ÜË
<›Ü-]<‡⁄<Üç^√÷]
<·^⁄à÷]<Ü}a<ª

<ÎÇ„π]<ÖÁ„æÊ

<∞ä£]<Ö`ne<Ñ}˙÷<

Ûتِ̇ر٣ وÛال̇و

^ÈfiÇ÷]<ª

 ٢٤ ِ�ََياِ�  ْمُت  قََدّ  �َِ�ْ�َ يَا  َ�ُقوُل 
 ٢٥ َحٌد 

َ
أ َعَذابَُه  ُب  ُ�َعِذّ  ّ�َ َ�َيوَْم�ٍِذ 

َحٌد ٢٦ 
َ
َوَ� يُوثُِق َوثَاقَُه أ

<J^ñË]<‰◊jœ÷<º�}<‡⁄Ê<<∞ä£]<ÿi^Œ<·^äfi˝]<]Ñ„e<Å]Ü �Ë<ÏÖÁä÷]<ÿ}]Å<‡Ò]ÜŒ<ÏÇ√÷

ا ٢٢  ا َصًفّ رُْض َدً�ّ َدً�ّ ٢١ وََجاَء َرُ�َّك َوا�َْملَُك َصًفّ
َ
ِت اْ�  َ�َّ إَِذا ُدَكّ

ÏÜ}˜]<ªÊ

^ÈfiÇ◊÷<‰fu<·^äfi˜]<Õ]Ü©]<ÌË]Çe
DÌÚÈ�}<ÿ“<å_Ö<^ÈfiÇ÷]<guE

َرُ�ُّه  ا�َْتَ�هُ  َما  إَِذا  �َساُن  اْ�ِ ا  َمّ
َ
فَأ

ْ�َرَمِن 
َ
َمُه َ�َيُقوُل َرِ�ّ أ ْ�َرَمُه َوَ�َعّ

َ
فَأ

ا إَِذا َما ا�َْتَ�هُ َ�َقَدَر َعلَيْهِ رِزْقَُه  َمّ
َ
١٥ َوأ

 ّ�َ بَل   ۖ  َّ�َ  ١٦ َهانَِن 
َ
أ َرِ�ّ  َ�َيُقوُل 

 ٰ وَن َ�َ تُْ�رُِ�وَن اْ�َ�ِيَم ١٧ َوَ� َ�َاُضّ
َاَث  ُ�لُوَن ا�ُ�ّ

ْ
َطَعاِم ا�ِْمْسِكِ� ١٨ َوتَأ

ا١٩َوُ�ُِبّوَن ا�َْماَل ُحًبّا َ�ًّا ٢٠ ْ�ً� �ًَّمّ
َ
أ

ْدِخلُــــــــوا 
َ
أ

ـَـْوَن  آَل فِـــرْعـ
َشـَدّ الَْعـــَذاِب 

َ
ُتَها ا�َّْفُس ا�ُْمْطَم�َِنُّة ٢٧ ارِْجِ� أ ّ�َ

َ
يَا �

فَاْدُخِ�  رِْضَيًّة ٢٨  َمّ َراِضَيًة  ِِّك  َر� إَِ�ٰ 
ِ� ِعَبادِي ٢٩ َواْدُخِ� َجَنِّ� ٣٠

<<∞ä£]<^„fi_<ÌË]ÊÜ÷]<ª<^q

ُر  وَِ�َء يَوَْم�ٍِذ ِ�ََهَنَّم يَوَْم�ٍِذ َ�َتَذَكّ
ْكَرٰى ٢٣  ٰ َ�ُ اِ�ّ ّ�َ

َ
�َساُن َو� اْ�ِ

(١)(٢)

<Ì«◊÷]<ª
ÃÈï_<]É]<ÎÑ÷]<ÅÜÀ÷]<Á‚

J�̂qÊá<Ö^ë<‰◊n⁄<±c<

<ÌË˚]<ªÊ
›Ü-]<]ÖÁç^¬<Ür <Á‚

<DÇ€¶<Ÿa<]ÖÁç^¬E<
J‰jœfâ<:÷]<Üé√÷]<Í÷^È◊÷]Ê

ÜrÀ÷]<]Ñ‚Ê

<Ç€¶<9fl÷]<^ËıÜe<ºfiÜË<
<‰j⁄^⁄cÊ<∞ä£]<ª

J‰jËÖÉ<‡⁄<Ì√äi<Ì⁄^⁄cÊ

<Üç^√÷]<›ÁÈ÷]<Á‚
Ìr£]<ÎÉ<‡⁄

D‹È‚]Üe]<Ÿa<]ÖÁç^¬E
‰œfäi<:÷]<Üé√÷]<Í÷^È◊÷]Ê

ÜrÀ÷]<]Ñ‚Ê
<ª<<‹È‚]Üec<9fl÷]<^ËıÜe<ºfiÜË<

<ÿÈ¬^5c<ÂÇ÷Ê<ª<›^flπ]

JÌÈ7˝]<Ì⁄^⁄˝]<Ì÷`ä⁄Ê

<Ìflâ
 2790<{÷<�ËÖ^j÷]<ª< �]ÅÜ <‹È‚]Üe]<Ÿ

a<]
ÖÁ

ç^
¬<

k
Èœ

e

<Ç€¶<Ÿa<]ÖÁç^¬<ª
<^„◊n⁄<ÖÜ”i<Óju

٦٤

الحسين  في سورة الفجر

�َْم تََر َكيَْف َ�َعَل َرُ�َّك 
َ
� 

بِـَعــاد ٦>إَِرَم َذاِت الْعَِمادِ ٧ الَِّ� �َْم ُ�ْلَْق ِمثْلَُها ِ� اْ�َِ�دِ>٨>
ْخَر بِا�َْوادِ ٩  ِيَن َجابُوا ا�َصّ َوَ�ُمـوَد  اَ�ّ

ْوتَادِ ١٠ 
َ
َوفِرَْعْوَن ذِي اْ�

وا �ِيَها الَْفَساَد ١٢  ُ�َ�ْ
َ
اّ�يَن َطَغْوا ِ� اْ�َِ�دِ ١١ فَأ

فََصَبّ َعلَيِْهْم َرُ�َّك َسوَْط َعَذاٍب ١٣>
<Í“à÷]<‰⁄Å<Í” ^âÊ<D<<∞ä£]<Ì◊jœ÷E<D١٤< إَِنّ َرَ�َّك َ�ِا�ِْمرَْصادِ

<<<h]Ñ¬<ΩÁâ<‹„È◊¬<gíË<ÕÁâ<‰fid <#ÖÇŒÊ<‹„iÁŒ<k«◊e<^€„⁄

سورة غافر

اٍب  َوّ
َ
أ  ّ

لُِ�ِ تُوَعُدوَن  َما  هذا  بَعِيٍد ٣١   َ�ْ�َ �ِلُْمَتّقَِ�  َنُّة  اْ�َ ْزلَِفِت 
ُ
َوأ  

نِيٍب ٣٣ اْدُخلُوَها  ْن َخِ�َ ا�رَّْحَ�َٰن بِالَْغيِْب وََجاَء بَِقلٍْب ُمّ َحفِيٍظ ٣٢ َمّ
ْ�َنا َ�زِ�ٌد ٣٥ ا �ََشاُءوَن �ِيَها َوَ�َ �َِسَ�ٍ�ۖ  َ�ٰ�َِك يَوُْم اْ�ُلُودِ ٣٤ �َُهم َمّ

سورة ق

ŸÊ˜]<ƒ�œπ]

Ífi^n÷]<ƒ�œπ]

o÷^n÷]<ƒ�œπ]

ƒe]Ü÷]<ƒ�œπ]
ã⁄^§]<ƒ�œπ]
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