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روى شرف الدين النجفي يف كتابه تأويل اآليات  :قال :

قال أبو عبد اهلل : اقرءوا سورة الفجر يف فرائضكم و نوافلكم ،
فإنها سورة الحسني بن عيل  ،و ارغبوا فيها رمحكم اهلل  ،فقال له

أبو أسامة و كان حاضرا املجلس  :كيف صارت هذه السورة
للحسني خاصة ؟

ْس الْ ُمطْ َم ِئ َّن ُة
فقال  :أال تسمع إىل قوله تعاىل ﴿ :يا َأيَُّت َها ال َّنف ُ
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ىل َربِّ ِك ِ
راضَي ًة َم ْر ِضَّي ًة فَا ْد ُخلِي فِي ِعبادِي َو ا ْد ُخلِي
ْار ِجعِي ِإ 
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َجَّنتِي﴾ ؟ إمنا يعني الحسني بن عيل  ، فهو ذو النفس املطمئنة
الراضية املرضية و أصحابه من آل حممد (صلوات اهلل عليهم)
الراضون عن اهلل يوم القيامة و هو راض عنهم  ،و هذه السورة
[نزلت] يف احلسني بن علي  و شيعته  ،و شيعة آل حممد
خاصة  ،من أدمن قراءة الفجر كان مع احلسني يف درجته يف
اجلنة  ،إن اهلل عزيز حكيم. 

الرؤية االجاملية للسورة

املقسم به يف يف قوله تعاىل ﴿والفجر وليال عشر﴾ البد ان
االمر َ
يكون قضية واضحة كل الوضوح ألهل مكة  ،وغريهم وكوهنا
قضية تكشف عن امر اهلي يرتبط باهلداية ال ينكره احد. 
ان اعظم مشهد يف اجلزيرة العربية قبل البعثة هي قضية ابراهيم
وامساعيل يف الليايل العشر من ذي احلجة وفجر اليوم العاشر منه ،
حيث بين البيت احلرام واختتم باحلجر الذي طبعت عليه اقدام
ابراهيم وهو ابن مائة سنة اثرها وقد بقي احلجر واالثر اىل زمن
نزول القرآن بل اىل زماننا هذا تتناقل خربه االجيال ويشهده زوار
البيت حقيقة قائمة  ،كما تتناقل االجيال قصة ابتالء اهلل ابراهيم
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بذبح ولده امساعيل وفداء اهلل له بكبش عظيم على مرأى ومشهد
من الناس. 
مدونة يف سفر التكوين من
وقصة ابراهيم وابتالئه بذبح ولده َّ
التوراة بل ويعرف هؤالء ان اهلل تعاىل اكرم امساعيل بان جعل من
ذريته النيب واثين عشر عظيما من اهل بيته  ،ويعرف ذلك اهل
مكة  ،الهنم ذرية امساعيل اليت استوطنت البيت منذ نشأته تنتظر
حتقق الوعد االهلي إلمساعيل. 
واالمر املقسم به يف قوله تعاىل (والشفع والوتر والليل اذا يسر)
اختلف فيها املفسرون على اراء شىت مل تثبت بدليل وغاب عنهم
الرأي الباده الذي تفرضه اللغة والسياق ،
اما (الشفع) يف اللغة فهو ضم الشيء اىل مثله ويقال للمشفوع
شفع  ،ومعىن ذلك يقسم اهلل تعاىل بفجر وليايل عشر من شهر آخر
تشابه تلك اليت من شهر ذي احلجة بكوهنا تكشف عن امر اهلي
يرتبط باهلداية. 
واما (الوتر)  ،فهو الظالمة يف دم. 
يسر فهو كناية عن اخذ الثأر وزوال اهلم الذي
اما (الليل) اذا ِ
انتجته الظالمة. 
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ويف ضوء الرواية اليت اوردناها يف صدر البحث يتضح ان
الليايل العشر هي العشر االول من شهر املحرم سنة 61هـ وفجرها
هو يوم العاشر الذي قتل فيه احلسني واهل بيته واصحابه ،
والوتر هي ظالمة احلسني ، والليل اذا يسر هو ظهور املهدي
واخذه بثأره. 
ويتضح من ذلك ايضا ان اهلل تعاىل اقسم بقضية واضحة لدى
قريش واهل الكتاب ترتبط بالليايل العشر وفجر عاشورائها من
ذي احلجة وهي قصة ابراهيم وامساعيل وبناء البيت ورؤيا ابراهيم
يف ذبح ولده  ،وتصديق ابراهيم واستجابة امساعيل لطلب ابيه يوم
العاشر يوم النحر وفداء اهلل تعاىل له بذبح عظيم وما رتب اهلل
تعاىل على ذلك من االمامة االهلية إلبراهيم وامساعيل والطاهرين
من ذريته  ،مث انطلق منها لألخبار عن قضية مشاهبة (والشفع
والوتر والليل اذا يسر) تربز فيها العناصر نفسها الليايل العشر ،
وفجر عاشرها  ،ورؤيا للرسول بذبح ولده على يد شر خلقه دون
ان يفدي اهلل تعاىل هذا الولد البار بابيه ليكون دمه وترا (ظالمة)
اهليا يأخذ اهلل تعاىل بثأره باستئصال كل قوى الظلم والفساد من
على االرض فيتحول اهلم والغم اىل سرور. 
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فيكون القسم بشيء مضى وبشيء سوف يقع  ،وهو اسلوب
ال ميارسه اال اخلالق القدير على كل شيء  ،الذي يستوي عنده
املاضي واملستقبل. 
(((
وقد اخرب انبياءه هبذا االمر املستقبلي بشكل تفصيلي . 
وهذا اإلخبار املستقبلي عند حتققه سيكون من اهم االدلة على
أحقية هذه القضية يف نفسها فضال عن دليل جديد على أحقية
القرآن الكرمي وانه وحي اهلي. 
مث تذكر السورة بعد ذلك مناذج ممن االمم اليت ظلمت واسفت
يف ظلمها كيف انتقم اهلل تعاىل منها  ،وهم قوم عاد ومثود وفرعون. 
كأن السورة تريد ان تقول  :ان الذين يظلمون احلسني
َّ
وصحبه سوف يكون مصريهم مصري قوم عاد ومثود وفرعون. 
مث تتحدث السورة بعد ذلك عن االنسان وحبه للمال واحلياة
الدنيا وايثارهم الدنيا على االخرة. 
وهددهتم بالعذاب األخروي مث اختتمت السورة بتوجيه
اخلطاب اىل احلسني ووصفه بكونه صاحب النفس املطمئنة
املسلمة ألمر اهلل  ،مهما كان االبتالء عظيما ومل تر عني مثل ما
جرى يف كربالء. 
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نظري اطمئنان وتسليم ابويه ابراهيم وامساعيل . ولكن ذلك

كان اختبارا وما جرى يف كربالء كان حقيقة. 

تفسري العالمة الطباطبايئ رحمه الله

قال العالمة الطباطبائي رمحه اهلل :
َج ِر﴾ املراد به مطلق الفجر و ال يبعد أيضا أن يراد
﴿و الْف ْ
قوله َ :

به فجر يوم النحر و هو عاشر ذي احلجة. 
﴿و لَ ٍ
يال َع ْش ٍر﴾ لعل املراد هبا الليايل العشر من أول
و قوله َ :
ذي احلجة إىل عاشرها و التنكري للتفخيم. 
ْع َو الْ َوْت ِر﴾ يقبل االنطباق على يوم التروية و
﴿و َّ
الشف ِ
و قوله َ

يوم عرفة و هو األنسب على تقدير أن يراد بالفجر و ليال عشر
فجر ذي احلجة و العشر األول من لياليها. 
«و َّ
﴿و َّ
الل ْي ِل
الل ْي ِل ِإذا يَ ْس ِر﴾ أي ميضي فهو كقوله َ :
و قوله َ :
ِإ ْذ َأ ْدبَ َر»  :املدثر  33 :و ظاهره أن الالم للجنس فاملراد به مطلق
آخر الليل. 
و قوله َ ﴿ :ه ْل فِي ذل َ
َس ٌم ل ِ
ِذي ِح ْج ٍر﴾ االستفهام للتقرير ،
ِك ق َ
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القول و مييز احلق من الباطل  ،و إذا أقسم اهلل سبحانه بأمر -و ال
يقسم إال مبا له شرف و مزنلة -كان من القول احلق املؤكد الذي
ال ريب يف صدقه. 

و جواب األقسام املذكورة حمذوف. 

(((

انتهى كالم العالمة الطباطبائي رمحه اهلل تعاىل. 

فهمنا ملصداق اآليات

َج ِر َو لَ ٍ
َجر ضوء الصباح و
يال َع ْش ٍر﴾  :الف ْ
﴿و الْف ْ
قوله تعاىل َ

َجر :
هو ُح ْمرة الشمس يف سواد الليل وهو الفجر الصادق  ،و الف ْ
َج َر :
َتفْج ُ
السيال و َتف َّ
ري َك املاء . و اْنف َ
َجر ُ
املاء و الد ُم و حنومها من ّ
ً (((
انبعث سائل. 

ليس من شك ان اهلل تعاىل حني يقسم مبخلوقاته فهو يريد ان

يلفت نظرنا اىل امهية خاصة بذلك املقسم به  ،وقد اقسم بالليل

والنهار والسماء واالرض والشمس والقمر ؛ لكوهنا آيات اهلية

تبني حكمة صنعه تعاىل  ،فهل يا ترى الفجر املقسم به هنا هو

((( امليزان يف تفسري القرآن ،ج ،20ص. 280 :
www.albadri.info
((( لسان العرب مادة فجر .
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مطلق ظاهرة الفجر اليومية او فجر يوم خاص  ،والظاهر هو انه
اراد فجر يوم خاص ملكان الليايل العشر اليت اعقبته  ،فإهنا ليايل
مبهمة ال يزيل اهبامها اال فجر يومها العاشر الذي يأيت بعدها ،
وغري خفي على احد من املطلعني على تاريخ اقوام اجلزيرة
العربية من عهد ا براهيم واىل اليوم ان فجر يوم العاشر من ذي
احلجة هو فجر يوم تقدمي القرابني هلل تعاىل من احلجاج وايضا ممن
مل يوفق للحج إذ يستحب له ان يذبح اضحية يف بلده . فهو فجر
اعظم يوم يف ايام السنة كلها على االطالق . وهو فجر اقدام
ابراهيم ليذبح ولده امساعيل لرؤيا رآها واستجاب له امساعيل
وصرب ألبيه يذحبه ،
ويف ضوء ذلك فان الليايل العشر هي الليايل العشر من ذي
احلجة وفجر عاشورائها  ،ويبدو ان االيام التسعة كانت لبناء
البيت من امساعيل وابراهيم فقط  ،وانتهى البناء بآية اهلية وهي
تأثر احلجر بقدمي ابراهيم على كربه وضعفه فهو ابن مائة سنة
ولكن شاء اهلل تعاىل ان جيعل احلجر يلني عند قدمي ابراهيم ليطبع
صورة قدميه املباركتني  ،وهي باقية اىل اليوم رغم مرور اربعة
االف سنة عليها. 
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قدرنا ان ابراهيم كان قد اعلن عن فريضة احلج منذ ان
وإذا َّ
شرع يف بناء البيت  ،واراه اهلل تعاىل ان قربانه يوم العاشر من
الس ْع َي َ
قال يا بَُن َّي
ذي احلجة هو ولده امساعيل ﴿َفَل َّما بََل َغ َم َع ُه َّ
نام َأنِّي َأ ْذبَ ُح َك فَاْن ُظ ْر ما ذا َترى َ
قال يا َأبَ ِت
ِإنِّي َأرى فِي الْ َم ِ
ين ﴾ الصافات102/
ِن َّ
الصاب ِِر َ
شاء اهللُ م َ
اف َْع ْل ما ُت ْؤ َم ُر َسَت ِج ُدنِي ِإ ْن َ
واعلن اخلرب للمسلمني آنذاك  ،ومن مث صارت الليايل العشر
ليايل عبادة مركزة من ابراهيم وامساعيل ليستقبال االبتالء برحابة
صدر  ،وحني حياورمها الناس الذين من حوهلما ال جيدون منهما
اال الثبات على التسليم ألمر اهلل واالستعداد ا لتام إلنفاذ امره. 
واقدم ابراهيم على ذبح ابنه َ
وأ َم َّر السكني على رقبته جادا
يف ذحبه والناس يضجون تاملًا ورق ً
ّة  ،ومل تؤثر السكني وفدى
اهلل تعاىل امساعيل بكبش عظيم نزل من اجلبل امام احلجيج يقصد
امساعيل ورمى بنفسه اىل جنبه وادرك الناس اهنم امام اية اهلية
الن الكبش الوحشي عادة يشرد من الناس وهذا الكبش قصدهم
ورمى بنفسه عند امساعيل  ،ونزل الوحي ليكرم ابراهيم وامساعيل
باإلمامة االهلية اهلادية مث اكرمه بان جعل اعظم االنبياء وخامتهم
واهل بيته االثين عشر من صلبه. 
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وهكذا فان فجر يوم العاشر من ذي احلجة هو اعظم يوم يف

تاريخ الرساالت االهلية ويف تاريخ ايب االنبياء ابراهيم ويرتبط

ايضا بالنيب واالمة املسلمة اليت جعلها اهلل تعاىل شاهدة على الناس

بعده وهم اهل بيته. 

ويف ضوء ذلك فان هذه الليايل وفجر عاشورائها تستحق

اهتمام اهلل تعاىل ليقسم هبا وقد اضافها اىل اهلل تعاىل اىل موعد

موسى فقد كان واعده ثالثني ليلة من ذي القعدة وامتها بعشر من
ذي احلجة(((. 

ضم الشيء إىل مثله  ،و
ْع﴾ َّ :
﴿و َّ
الشف ُ
الشف ِ
قوله تعاىل َ
ْع ّ :
الشفَا َع ُة  :االنضمام إىل آخر ناصرا له
ْع  ،و َّ
ُوع َ :شف ٌ
يقال لِْل َم ْشف ِ

َع َشفا َع ًة
﴿و َم ْن يَ ْشف ْ
﴿وم ْن يَ ْشف ْ
َ
َع َشفا َع ًة َح َسَنةً﴾ النساءَ ، 85 /
انضم إىل غريه و عاونه  ،و صار
َسِّيَئةً﴾ النساء ، 85 /أي  :من ّ

قواه  ،و
َشفْعًا له  ،أو َشفِيعًا يف فعل اخلري و ّ
الش ّر  ،فعاونه و ّ
ضره(((. 
شاركه يف نفعه و ّ

حممد بن علي عن أيب عبد ّ
الل  يف قوله:
اشي  :عن ّ
((( يف تفسري ّ
ّ
العي ّ
َ
ٍ
َ
َ
ً
ِ
احلجة. .
ذي
بعشر
قال:
،
ر
ش
ِع
ب
ناها
م
م
ت
أ
و
ة
ل
ي
ل
ني
ث
َال
ث
ى
َو وا َع ْدنا ُموس 
َْ
ّ
َ ْ َ َْ ْ
((( مفردات الراغب االصفهاين مادة شفع .

www.albadri.info
ـ  12ـ

وال جند نظريا شافعا شبيها وناصرا لرسالة ابراهيم وامساعيل
وامامتهما االهلية اهلادية خالل الفني ومخسمائة سنة غري رسالة
حممد اليت استهدفت حترير دين ابراهيم من بدع خزاعة حني
جاءت باألصنام ونصبتها على الكعبة  ،وبدع قريش بعد وفاة
عبد املطلب حني ادعت لنفسها اهنا ال اهلل وليس هاشم وعبد
املطلب وولده ابو طالب. 
وهنضة ولده احلسني اليت استهدفت حترير دين حممد
وهو دين ابراهيم من بدع قريش املسلمة وبدعة معاوية يف حصر
خالفة النيب واالمامة االهلية اهلادية يف معاوية وولده يزيد وذرية
وخِّير بني البيعة لتكريس البدعة او القتال والقتل  ،فاختار
يزيد ة ُ
القتل على تكريس البدعة (لو مل يكن يل يف الدنيا ملجأ ما بايعت
يزيد) نظري قول جده النيب لعمه ايب طالب (واهلل لو وضعوا
الشمس يف مييين والقمر يف مشايل على ان اترك هذا االمر ما تركته
(((
او اهلك دونه). 
ُل ِإنَّنِي َهدانِي َربِّي ِإىل ِص ٍ
((( ﴿ق ْ
راط ُم ْسَتق ٍ
ِيم
ِيم دِينًا قَِيمًا مَِّل َة ِإْبراه َ
َ
َ
ْ
ِع
ِن ال ُم ْش ِر ِك َ
َحنِيفًا َوما َ
ُم أ ْو َح ْينا ِإلَْي َك أ ِن َّاتب ْ
كان م َ
ني ﴾ األنعام﴿ 161/ث َّ
ْ
ِ
ِدوا
ه
جا
﴿و
النحل123/
﴾
ني
ك
ر
ش
م
ل
ا
ِن
م
كان
ما
و
ِيفًا
ن
ح
َ َ ُِْ َ
ُ
ِيم َ
َ
َ
مَِّل َة ِإْبراه َ
فِي ا ِ
ِن َح َر ٍج مَِّل َة
الد ِ
هلل َح َّق ِجها ِدِه ُه َو ْاجَتبا ُك ْم َوما َج َع َل َعَل ْي ُك ْم فِي ِّ
ين م ْ
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ولوال احلسني ما عرف املسلمون احلج االبراهيمي وسنن

حممد فيه وال عرفوا امامة اهل البيت اليت دعا اليها النيب. 

وبذلك تطابق املشهدان من حيث اهلدف ومن حيث الشكل تطابقا

عجيبا ،

لقد بقيت جتربة ابراهيم وامساعيل والليايل العشر من ذي احلجة

وعاشورائها وما افرزته من تكريس التوحيد واالمامة االهلية

اهلادية يف ابراهيم وذريته الطاهرة فردا يف التاريخ حىت شعفتها
جتربة حممد وولده احلسني ، ومن الطريف ان ابراهيم رأى

يف الرؤيا انه يذبح ولده  ،وان حممدا يرى فتنة بين امية يف

الرؤيا اليت تستلزم ان ينهض ولده احلسني ملواجهتها وحينئذ ال

بد من ان يقتل مظلوما ويفتح الطريق لإلمامة اهلادية اليت جعلها

اهلل ورسوله يف علي واهل بيته. 

وشاء اهلل تعاىل ان جيعل من قرب احلسني



مثابة للناس

يقصدونه يف الليايل العشر وعاشورائها وكل ايام السنة كما جعل
َأب ُ
الر ُس ُ
ول
ِيم ُه َو َس َّما ُك ُم الْ ُم ْسِل ِم َ
ِن ق َْب ُل َوفِي هذا لَِي ُك َ
ني م ْ
ِيك ْم ِإْبراه َ
ون َّ
الزكا َة
الن ِ
داء َعَلى َّ
الصال َة َوآُتوا َّ
ِيموا َّ
اس ف ََأق ُ
َشهِيدًا َعَل ْي ُك ْم َوَت ُكونُوا ُش َه َ
َو ْاعَت ِص ُموا بِا ِ
ري ﴾ احلج،78/
هلل ُه َو َم ْوال ُك ْم َفِن ْع َم الْ َم ْوىل َوِن ْع َم َّ
الن ِص ُ
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بيت ابراهيم مثابة للناس يف الليايل العشر وعاشورائها وهو يوم
النحر وكل ايام السنة. 
نعم الفارق االساس هو ان امساعيل مل يذبح بيد ابيه الرؤوف
الرحيم الن القضية كانت اختبارا للوالد وولده  ،بينما ذبح
احلسني على يد مشر شر خلق اهلل وفصل راسه ورؤوس اهل
بيته واصحابه ليتركوا جمزرين كاألضاحي يف رمضاء كربالء ال
لشيء اال الهنم قالوا ال للمنكر واصروا على موقفهم ودافعوا عن
انفسهم فقاتلوا وقتلوا. 
ويف الروايات عن اهل البيت ما يفيد ان اهلل تعاىل اوحى
لنبيه ابراهيم بعيد الواقعة خبرب حبيبه حممد ومصيبة سبطه
احلسني وكان اهلل تعاىل جعل الرؤيا لالختبار من جهة ولتهيئة
ابراهيم لتلقي خرب مصيبة احلسني وهي عزيزة على جده حممد
بل عزيزة على جده ابراهيم. 
روى الشيخ الصدوق عن الفضل بن شاذان قال  :مسعت
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 صلى اهلل عليه وآله فأوحى اهلل تعاىل إليه أفهو أحب إليك
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أم نفسك قال  :بل هو أحب إيل من نفسي  ،قال  :فولده أحب
إليك أم ولدك  :قال  :بل ولده  ،قال  :فذبح ولده ظلما على
أيدي أعدائه أوجع لقلبك أو ذبح ولدك بيدك يف طاعيت ؟ قال :
يا رب بل ذبح ولده ظلما على أيدي أعدائه أوجع لقليب  ،قال :
يا إبراهيم فان طائفة تزعم أهنا من أمة حممد ستقتل احلسني
ابنه من بعده ظلما وعدوانا كما يذبح الكبش  ،و يستوجبون
بذلك سخطي  ،فجزع إبراهيم عليه السالم لذلك  ،وتوجع قلبه ،
وأقبل يبكي(((. 
الت َرُة  :الظالمة يف
الوْت ُر و ِ
الوْت ُر و ِّ
قوله تعاىل َ
﴿والْ َوْت ِر﴾ َ :
َّ
الذ ْحل((( واملوتر الذي قتل له قتيل ومل يأخذ بثأره . ولن جند
وِترا يف تاريخ االسالم بل يف تاريخ البشرية له امهية خاصة يف
حفظ الدين كدم احلسني وقد ادخر اهلل تعاىل التاسع من ذرية
احلسني ليأخذ بثأره يف آخر الزمان من كل الظاملني الراضني
بقتل احلسني وبذلك يزول الظلم من على وجه االرض كليا
ويرث الصاحلون االرض. 

((( اخلصال  -الشيخ الصدوق  -ص . 59 – 58
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وهكذا يكون القسم بالوتر قسما بظالمة احلسني وهي
ظالمة تستحق ان يقسم اهلل تعاىل هبا ملا حققته من حفظ لدين
حممد ودين ابراهيم دين اهلل تعاىل من التحريف هذه الظالمة اليت
جعلت املوتور فيها هو اهلل تعاىل (السالم عليك يا ثار اهلل والوتر
املوتور) الن اهلل تعاىل هو الذي كلف احلسني بالنهضة عن
طريق نبيه حممد ووىف احلسني بنهضته كما وىف امساعيل وصرب
على حز املدية وفداه اهلل بذبح عظيم وجعل االمامة يف ذريته. 
وكذلك جعل اهلل تعاىل االمامة يف ذرية احلسني ملا صرب على
هذه النهضة. 
ل ِإذا يس ِر﴾  :قسم باملهدي بن احلسني
قوله تعاىل َّ
﴿والل ْي ِ َ ْ
الذي يزول به ليل الظلم كليا وتشرق االرض بنور عدله وعلمه. 
قوله تعاىل ﴿ َه ْل فِي ذل َ
َس ٌم ل ِ
ِذي ِح ْج ٍر﴾  :معىن االستفهام
ِك ق َ
هنا التفخيم و التعظيم لألمور املقسم هبا((( ،
لب من الناس علم ان
و حاصل معىن اآليات  :ان من كان ذو ّ
قصة ابراهيم وامساعيل وبقاء البيت الذي رفعا قواعده وبقاء احلجر
الذي حيمل اثر قدمي ابراهيم وبقاء زمزم فياضة باملاء وحتقق
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دعاء ابراهيم من استمرار أناس مسلمني يف ذريته وبعثة احدهم
وهو حممد اليهم خاصة مث اىل الناس عامة ليجدد ملة ابراهيم
وشريعته يعد من اعظم االدلة على وجود خالق عزيز حكيم كما
هو من اعظم االدلة على النبوة االبراهيمية. 
وكذلك علم ان اإلخبار بشفعها كما بينا  ،والقسم هبذا لشفع
ألنه ظالمة وترة والقسم بأخذ الثأر الن اهلل تعاىل ادخر التاسع
من ذرية املقتول ظلما وعدوانا ليأخذ بثأره املناسب له وهو ان
يقتل كل الراضني بقتله يف آخر الزمان وال جيرؤ على النطق به
اال اخلالق العزيز احلكيم وحده وفيه ايضا ان القرآن مل تقف نبوءاته
بالواقع املعاصر للنبوة بل جتاوزها اىل مئات السنني. 
لقد اكرم اهلل تعاىل امساعيل بان جعل يف ذريته طاهرين ومنهم
خامت االنبياء وسيدهم النيب املوعود  ،واوصياءه  ،وجعل ذلك
نبوءة ابراهيم يف الكعبة لتحقق بعد الفني ومخسمائة سنة تقريبا ،
ِيم الْق ِ
ِن
﴿وِإ ْذ يَ ْرف ُ
َواع َد م َ
َع ِإْبراه ُ
وهو فعل ال يقدر عليه اال اخلالق َ
ماع ُ
الَْب ْي ِت َوِإ ْس ِ
ِيم (َ )127ربَّنا
السم ُ
ِيع الْ َعل ُ
يل َربَّنا َتقََّب ْل مَِّنا ِإنَّ َك َأْن َت َّ
ُ
ِم ًة لَ َ
ك)128( .  .  . 
ِمْي ِن لَ َك َوم ْ
ِن ُذ ِّريَّتِنا أ َّم ًة ُم ْسل َ
َو ْاج َع ْلنا ُم ْسل َ
ِم آيات َ
ِك َويُ َعِّل ُم ُه ُم
ِم َر ُسو ًال ِم ْن ُه ْم يَ ْتُلوا َعَل ْيه ْ
َربَّنا َواْب َع ْث فِيه ْ
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يم (﴾)129
الْ ِك َ
ِم ِإنَّ َك َأْن َت الْ َع ِزي ُز الْ َح ِك ُ
تاب َوالْ ِح ْك َم َة َويُ َز ِّكيه ْ
البقرة. 129-127/

وليس من شك ان هذا الرسول هو حممد واالمة املسلمة هي

علي واحلسن واحلسني والتسعة من ذرية احلسني. 

هم الشفع إلبراهيم يقوون امر دينه وامامته االهلية اهلادية. 

املثل الذي رضبه الله تعاىل
للقوم الظاملني

قوله تعاىل َ
﴿أ لَ ْم َتر َك ْي َف ف ََع َل َربُّ َك ب ٍ
ِعاد (ِ )6إ َر َم ِ
ذات الْعِما ِد
َ
( )7الَّتِي لَ ْم يُ ْخ َل ْق ِم ْثُلها فِي الْبِال ِد ()8

الص ْخ َر بِالْوا ِد
ين جابُوا َّ
َو َث ُمو َد الَّ ِذ َ
ِر َع ْو َن ذِي َْ
ين َط َغ ْوا فِي الْبِال ِد ( )11ف ََأ ْكَث ُروا
األ ْوتا ِد ( )10الَّ ِذ َ
َو ف ْ
فِي َها الْفَسا َد ()12
ِم َربُّ َك َس ْو َط َع ٍ
ذاب (﴾ )13
فَ
َص َّب َعَل ْيه ْ
اآليات ( )13-6مجل اعتراضية بني القسم وجوابه. 

هذه ثالث امثلة ضرهبا اهلل تعاىل ملن سوف يتصدى لتجهيز
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مصريهم مصري قوم عاد ومثود وفرعون الذين طغوا يف البالد كما
طغى بنو امية يف البالد. 
َو ُم ُه﴾ .  .  . 
﴿و َد َّم ْرنا ما َ
َ
ِر َع ْو ُن َوق ْ
كان يَ ْصَن ُع ف ْ
األعراف. 137-136/
﴿و ُأْتِب ُعوا فِي ِ
ْد الْ َم ْرفُو ُد﴾
الرف ُ
هذِه لَ ْعَن ًة َويَ ْو َم الْق َ
َ
س ِّ
ِيام ِة بِْئ َ
هود. 99-96/
ِيم ﴾ الذاريات. 40/
﴿ف ََأ َخ ْذناُه َو ُجُنو َدُه َفَنَب ْذنا ُه ْم فِي الَْي ِّم َو ُه َو ُمل ٌ
﴿و ُأْتِب ُعوا فِي ِ
ِيامةِ﴾ هود. 60/
هذِه ُّ
الدْنيا لَ ْعَن ًة َويَ ْو َم الْق َ
ِق َْ
ض
األ ْر ِ
ُون َمشار َ
ين كانُوا يُ ْسَت ْض َعف َ
َو َم الَّ ِذ َ
َ
﴿وَأ ْو َرْثَنا الْق ْ
ِم ُت َربِّ َك الْ ُح ْسىن َعلى بَنِي
َو َمغارِبَ َها الَّتِي َ
بار ْكنا فِيها َوَت َّم ْت َكل َ
ِإ ْسرائ َ
ِيل بِما َصَب ُروا﴾ األعراف. 137/
ِرصادِ﴾  :جواب القسم  ،فصل
قوله تعاىل ﴿ِإ َّن َربَّ َك لَبِالْم ْ
بينه وبني القسم جبمل اعتراضية كان ال بد منها . ومعىن جواب
القسم  :ان اهلل تعاىل يرقب عمل الناس و حيصيه عليهم و جيازيهم
به . و يف اآلية تعليل ما تقدم من حديث تعذيب الطغاة املكثرين
﴿ربَّ َك﴾ بإضافة الرب إىل ضمري
للفساد من املاضني و يف قوله َ :
اخلطاب تلويح إىل أن سنة العذاب جارية يف أمته ص على ما
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جرت عليه يف األمم املاضية. 
سان ِإذا َما اْبَتالُه َربُّ ُه ف ََأ ْك َر َم ُه َونَ َّع َم ُه
قوله تعاىل ﴿ف ََأ َّما ا ِْإلْن ُ
َه فََيق ُ
فََيق ُ
ُول
َد َر َعَل ْي ِه ر ْ
ِزق ُ
ُول َربِّي َأ ْك َر َم ِن (َ )15و َأ َّما ِإذا َما اْبَتالُه َفق َ
َربِّي َأهانَ ِن (َ )16ك َّ
ون َعلى
ِيم (َ )17و ال َت َح ُّ
اض َ
ال بَ ْل ال ُت ْك ِر ُم َ
ون الَْيت َ
راث َأ ْك ً
ون
الت َ
ِس ِك ِ
ون ُّ
ال لَ ًّما (َ )19و ُت ِحُّب َ
ني (َ )18و َت ْأ ُكُل َ
َط ِ
عام الْم ْ
ال ِإذا ُد َّك ِت َْ
مال ُحًّبا َج ًّما (َ )20ك َّ
الْ َ
جاء َربُّ َك
األ ْر ُ
ض َد ًّكا َد ًّكا (َ )21و َ
ِج َهَّن َم يَ ْو َمئ ٍ
َوالْ َمَل ُك َصفًّا َصفًّا (َ )22و ِجي َء يَ ْو َمئ ٍ
سان
ِذ يََت َذ َّك ُر ا ِْإلْن ُ
ِذ ب َ
ِحياتِي ( )24فََي ْو َمئ ٍ
َوَأنَّى لَ ُه ِّ
الذ ْكرى ( )23يَق ُ
ِذ ال
ُول يا لَْيَتنِي ق َّ
َد ْم ُت ل َ
َه َأ َح ٌد (﴾)26
يُ َع ِّذ ُب َعذابَ ُه َأ َح ٌد (َ )25و ال يُوث ُ
ِق َوثاق ُ
يف اآليات تعليق اهلي على هالك الظاملني يف الدنيا مث تذكري

بعذاب االخرة وهو عذاب ليس كعذاب الدنيا. 

النفس املطمئنة هي الحسني



ْس الْ ُم ْط َمئَِّن ُة (ْ )27ار ِجعِي ِإىل
قوله تعاىل ﴿يا َأيَُّت َها َّ
النف ُ
َربِّ ِك ِ
راضَي ًة َم ْر ِضَّي ًة ( )28فَا ْد ُخلِي فِي ِعبادِي (َ )29و ا ْد ُخلِي
َجَّنتِي (. ﴾ )30
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النفس املطمئنة هي النفس الساكنة اليت ال تقلق من صعوبة
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املوقف وشدته وانسجاما مع مفتتح السورة واالمثلة املضروبة
للظاملني وهذه االمثلة تستبطن ما يصنعه الظلمة وجندهم باملؤمنني
واختتمت السورة مبخاطبة النفس املطمئنة ان تدخل اجلنة وفيه

امياء ان هذه النفس كانت يف حال يفرض عليها القلق الشديد ملا
كانت تشهده من مشاهد تتفطر هلا الصخور الصم  ،وتذوب هلا

القلوب اسى وجوى  ،ولكنها كانت نفسا ساكنة على الرغم من

كل عوامل القلق كانت مطمئنة بذكر اهلل تعاىل  ،اذن النفس يف
اآلية ليست أي نفس بل هي اليت ستكون حمور الشفع يف املحنة

حمور الليايل العشر وعاشورائها يف املكابدة واملعاناة احلقيقية ،
هذه النفس هي احلسني ، وذكره عليه السالم باالطمئنان هو

املناسب للحال اليت احاطت به ففي مثل تلك احلال يكون القلق

هو االصل يف املوقف لوجود العيال واالطفال ويكون االطمئنان

بذكر اهلل تعاىل مع عظم املوقف من صبية مذعورين ملا يسمعون

من صلصلة السيوف وقصف الرماح  ،وبنات خمدرات قلقات من

املستقبل املجهول ونساء ثاكالت سوف يفارقن احبتهن مرملني
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بالدماء يسوقهن العدو سوق االسارى ليس امرا سهال وال يصدر
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االطمئنان اال من اولياء هلل الذين اختصهم بسكينته وعلى راسهم

احلسني. 

قال الشيخ التستري  :وأما صربه عليه السالم فتدبر يف

جمرح
أحواله وتصورها حني كان ملقى على الثرى يف الرمضاء َّ ،

األعضاء  ،بسهام ال تعد وال حتصى  ،مفطور اهلامة  ،مكسور
اجلبهة  ،مرضوض الصدر  ،من السهام مثقوب الصدر بذي

الثالث شعب  ،سهم يف حنره  ،وسهم يف حنكه  ،وسهم يف حلقه. 

اللسان جمروح من اللوك  ،والكبد حمترق  ،والشفاه يابسة من
الظمأ  ،القلب حمروق من مالحظة الشهداء يف طرف  ،ومكسور

من مالحظة العيال يف الطرف اآلخر  ،الكف مقطوع من ضربة
زرعة بن شريك  ،والرمح يف اخلاصرة  ،خمضب اللحية  ،وهو
يسمع صوت االستغاثات من عياله  ،والشماتات من أعدائه  ،بل

الشتم واالستخفاف  ،ويرى بعينه إذا فتحها جثث قتاله واحبائه. 

ومع ذلك كله مل يتأوه يف ذلك الوقت  ،ومل تقطر من عينه قطرة
دمع  ،وإمنا قال  :صربا على قضائك  ،ال معبود سواك  ،يا غياث
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عن أىب بصري عن اىب عبد اهلل عليه السالم يف قوله ﴿ :يا
ىل َربِّ ِك ِ
راضَي ًة َم ْر ِضَّيةً﴾ اآلية يعىن
ْس الْ ُم ْط َمئَِّن ُة ْار ِجعِي ِإ 
َأيَُّت َها َّ
النف ُ
(((1
احلسني ابن على عليهما السالم. 
صلى اهلل عليك يا ابا عبد اهلل. 

السيد سامي البدري
النجف االشرف
حمرم احلرام سنة 1432
يف موقع كاتب السطور عىل الشبكة بحوث مفصلة ومحارضات عديدة عن االمام الحسني 
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( ((1تفسري علي بن ابراهيم  :422/2حدثنا جعفر بن أمحد قال :حدثنا
عبد اهلل بن موسى عن احلسن ابن على بن أىب محزة عن أبيه عن أىب
بصري .
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